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Шановні колеги! Дорогі студенти!
Вельмишановні учасники та гості 88-ї науково-практичної конференції
студентів та молодих вчених «Інновації в медицині»!
ДВНЗ
«Івано-Франківський
національний медичний університет»
радий вітати на Прикарпатті талановиту
молодь! Це чудова нагода не тільки
обмінятися новими напрацюваннями,
досягненнями, відкриттями, але й
подискутувати. У досягненні цієї мети
велике значення має обмін досвідом.
Тому висловлюю особливу подяку
активним учасникам конференції за
розвиток галузевого інтегрованого
інформаційного ресурсу. Маю надію,
що ця конференція – унікальна
можливість для талановитої молоді
України отримати досвід іноземних
спеціалістів.
Щорічно
науково-практична
конференція студентів та молодих
вчених у нашому Університеті збирає
молодих науковців не тільки з України,
але й з інших країн. Серед них – наші
випускники,
які
щоденно
примножують велич і славу Alma Mater.
Вірю, що майбутнє медичної науки в
руках розумної та висококваліфікованої
молоді. Переконаний, що професіоналізм, знання, досвід і високі людські якості наших
студентів та молодих вчених дозволять вивести українську медицину на найвищий
європейський рівень.
Дорогі студенти та молоді вчені! Упевнений, що у житті Вас очікує багато наукових
звершень та особистих перемог. Зичу Вам творчого натхнення, наполегливості у всіх добрих
починаннях, успіхів у втіленні запланованого.
Сьогодні ж нехай Ваші молоді серця наповняться святковим настроєм і радістю!
Бажаю плідної праці, конструктивного діалогу, цікавих дискусій та нових наукових
звершень!

Ректор
ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет»,
Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор,
Лауреат Державної премії України
у галузі науки і техніки

М.М. Рожко

Dear colleagues! Dear students!
Dear participants and guests of the 88th Scientific Conference of students and
young scientists “Innovations in Medicine”!
SHEE “Ivano-Frankivsk National Medical University” welcomes gifted youth in the
Precarpathian region! This is a great opportunity not only to exchange new experiences,
achievements, discoveries, but also to discuss. An exchange of experience is playing a great role in
the achievement of this goal. Therefore, I express my special gratitude to the active participants of
the conference for the development of the sectoral integrated information resource. I hope that this
conference is a unique opportunity for talented young people in Ukraine to gain experience from
foreign specialists.
Annually a scientific and practical conference of students and young scientists at our
University collects young scientists from Ukraine and abroad. Among them are our graduates, who
daily increase the greatness and fame of Alma Mater. I believe that the future of medical science is
in the hands of a smart and highly skilled youth. I am convinced that the professionalism,
knowledge, experience and high human qualities of our students and young scientists will put
Ukrainian medicine to the highest European level.
Dear students and young scientists! I am sure a lot of scientific and personal victories are
reserved for you. I wish you inspiration, perseverance and success. May all your bold dreams and
life plans come true!
Let your young hearts be filled with joy and festive mood! I wish you fruitful work,
constructive dialogue, interesting discussions and new scientific achievements!

Rector
SHEE «Ivano-Frankivsk National
Medical University»,
Honored Scientist of Ukraine,
MD, Professor,
Laureate of State prize of Ukraine
in Science and Technology

M.M. Rozhko

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
ENDOCRINE EFFECTS IN DYNAMICS OF PREGNANCY AS OPTIMAL CRITERIA PREVENTION OF
PERINATAL COMPLICATIONS
Maletska A.V.
Scientific supervisor – Assoc. Prof. I.M. Marynchyna, PhD
Bukovinian State Medical University
Department of obstetrics, gynecology and perinatology
Chernivtsi, Ukraine, e-mail: love-sumerki@ukr.net
Introduction. This study shows that the problem of early detection of a placental form of placenta dysfunction is the most complicated
because it’s accompanied with high level (40%) of perinatal loss.
Materials and methods. We examined 90 pregnant with placental form of placenta dysfunction and 30 pregnant with uncomplicated
course of gestation in the terms of 20-24, 28-32 and 34-37 weeks of gestation. The main criteria of selection was the presenceof placental
form of placenta dysfunction according to histological examination. We studied placental lactogen, estriol, progesterone, TBG, PAMG,
AMGF byimmune-enzymatic method.
Results. Clinical criteria of the formation of the main group are: low birth weight infant, miscarriages, antenatal, fetal death in anamnesis, prolonged threat of abortion (miscarriage), preterm labour both in the current and previous pregnancies. The course of pregnancy
in case of a placental form of placenta dysfunction is complicated by distress of the fetus during pregnancy and labour in 97,8 percent,
retarded fetal development in 75,6 percent, partial exfoliation of chorion and placenta in 71,1 percent, thread of interruption of pregnancy
in 70,0 percent, antenatal death of the fetus in 17,8 percent. Preterm labour - 86,7 percent, the frequency of cesarean section due to fetal indications – 67,7% (including urgent ones – 71,4%), low birth weight infants 82,2 percent. 89,2 percent of babies were born with asphyxia
of various degree of severity and 5,4 percent of early neonatal mortality among them.
The average weight of the placenta in patients with placental dysfunction was 388,58 ± 12,4, in the control group – 492,8 ± 24,4% (p
<0.05). The average area of the
 placenta in the main group - 241,21 ± 5,16 cm, in the control group – 234,8 ± 5,2cm. The tendency of the
placentas to become thinner was also observed – 1,77 ± 0,2 cm and 1.9 ± 0,4 cm. Macroscopically the afterbirth flattening and thinning
was observed in this pathology.
The analysis of placentas morphometric peculiarities showed that in women with placental dysfunction placentas differ in shape,
among which oval is dominant. The eccentric umbilical cord attachment is more frequent; flattening and thinning of the afterbirth occurs,
it indicates reduction of weight, size and thickness of the placenta.
Conclusion. Comparison to the data of physiological pregnancy, decreasing oflevel of progesterone more than twice, placental lactogen in three times, TBG in 1.6 times and increasing of PAMG in 1.6 times are indicators for complex examination of the pregnant without
of clinical signs of placenta dysfunction.

ЗАСТОСУВАННЯ ВІТАМІНУ Д ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ПМС У ДІВЧАТ ПІДЛІТКІВ
Баюла У.Д.
Науковий керівник – асист. Г.С. Гвоздецька
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ubilous672@gmail.com
Актуальність. На сучасному етапі проблема предменструального синдрому (ПМС) є досить поширеною серед дівчат підлітків. Дане захворювання становить 10-16 % в структурі всіх патологічних станів у дитячій та підлітковій гінекології. У
підлітків переважно зустрічається набрякова, психо-неврологічна та больова форми ПМС. Недостатньо вивченими є особливості
лікування ПМС у дівчаток.
Мета: метою нашого дослідження було показати позитивну динаміку у лікуванні ПМС у дівчаток із додаванням до основної
терапії препаратів вітаміну Д у дозі 2000 МО/добу per os.
Матеріали та методи виконання. Для досягнення мети протягом 2016-2018 років було обстежено 60 дівчаток з ПМС
жительок міста Івано-Франківська віком від 15 до 18 років. Всі пацієнтки поділено на 2 групи: основна - 30 підлітків із проявами
ПМС, які вживали поряд із базовою терапією (КОК, нестероїдні протизапальні препарати, седативні, в залежності від проявів
ПМС) вітамін Д у дозі 2000 МО/добу per os впродовж 1 року в другій фазі циклу, контрольна група – дівчатка, які застосовували
тільки базову терапію. Всім пацієнткам проводилось збір анамнезу, об’єктивне обстеження.
Результати. За результатами дослідження виявлено, що у всіх пацієнток із основної групи на фоні запропонованої нами
терапії прояви ПМС були менш вираженими у порівнянні з контрольною групою. Результати дослідження були наступні: у
пацієнток основної групи больова форма виявилась у 4 (13,3%) дівчаток після річного лікування із застосуванням вітаміну Д
у порівнянні з вихідними даними 8 (26,7%), а у контрольній групі 6 (20%) у порівнянні з 8 (26,7%) ; прояви набрякової форми
зменшились із 20% ( 6 пацієнток) до 6,7 % (2 пацієнтки) основної групи,а у контрольній групі-із 26,7% (8 дівчат) до 16,7 % (5
дівчат). У пацієнток із основної групи у 2,4 рази рідше спостерігались прояви психо-неврологічної форми ПМС у порівнянні
із контрольною групою(p<0,05). При зборі анамнезу, встановлено, що у 28 ( 93,3 %) пацієнток із основної групи, у яких раніше
одним із проявів ПМС спостерігалась мастодинія, після запропонованої нами схеми лікування зникла(p<0,05), а у дівчаток
контрольної групи – тільки у 4 ( 13,3%) відсутні дані скарги.
Висновки. Отже, пацієнткам - підліткам із різними проявами ПМС в комплексне лікування слід включати вітамін Д у дозі
2000 МО/добу per os.

2

Тези доповідей 88-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині», 2019
Abstract of the 88th Scientific Conference of Students and Young Scientists «Innovations in medicine», 2019

ВПЛИВ КОФЕЇНОВМІСНИХ НАПОЇВ НА ВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ
Бедюк Т.В., Савіцька Н.В.
Науковий керівник − B.C. Дрегалюк
Кременецьке медичне училище ім. Арсена Річинського
м. Кременець, Україна,e-mail: akusher_kmu@ukr.net
Проблема невиношування вагітності є однією з найбільш важливих у сучасному акушерстві. Частота самовільних викиднів,
незважаючи на обстеження та лікування, досягає 15-20% від усіх вагітностей. До цієї статистики не входять ранні викидні,
що відбуваються субклінічно. Серед причин переривання вагітності: хромосомні аномалії (60—80%), соціальні фактори,
ендокринні порушення, генетичні порушення каріотипу батьків, аномалії розвитку матки, інфекційні захворювання, попередні
аборти.
До факторів, пов’язаних з ранньою втратою вагітності, відносять: старший вік, вживання алкоголю, кофеїну, кокаїну, куріння,
токсини і професійні шкідливості: іонізуюче випромінювання, пестициди, вдихання шкідливих газів.
Кофеїн належить до психостимуляторів, які підвищують настрій, фізичну і розумову працездатність, зменшуючи відчуття
втоми. Кофеїн, найбільш вживана речовина в світі, долає плацентарний бар’єр і досягає плоду. Сучасні дослідження впливу
кофеїновмісних напоїв на виношування вагітності демонструють, що ризик переривання вагітності збільшується на 19% щоразу
при збільшенні кількості кофеїну на 150 мг/добуі на 8% – при споживанні більше двох чашок кави на день.
Викидні частіше виникали у пар, у яких і жінка, і партнер вживали більше двох кофеїновмісних напоїв щодня протягом
кількох тижнів до зачаття. Такий же ефект кофеїну виявлено і у вагітних протягом перших семи тижнів вагітності. В той же час
жінки, які приймали щоденно полівітаміни перед зачаттям і в ранні терміни, мали менший ризик викидня, ніж жінки, які цього
не робили.
Нами проведено опитування 117 вагітних у жіночих консультаціях м. Тернопіль, м. Радивилів Рівненської обл. Шляхом
анкетування з’ясували особливості виживання кофеїновмісних напоїв вагітними: кількість, міцність, періодичність, залежність.
Виявлено, що 30,8% жінок не вживають напої із середнім та високим містом кофеїну. Решта розподілилися таким чином:
регулярно із високим вмістом кофеїну – 10,2%, регулярно із середнім вмістом – 38,5%, нерегулярно із середнім вмістом – 20,5%.
Нами виявлено, що 10,2% опитаних мають вищий ризик невиношування вагітності через вживання напоїв із високим вмістом
кофеїну.
Вагітним та жінкам, які планують вагітність, слід рекомендувати вживати не більше 200 мг кофеїну на добу. Це відповідає 2
чашкам заварної кави 150 мл або 1 чашці еспресо 150 мл або 1 л. чорного чаю. Не варто вживати каву постійно. Слід враховувати,
що в одній пляшці коли (500 мл) міститься 35-90 мг кофеїну. Енергетичні напої вагітним взагалі не рекомендуються. Дані
результати будуть корисними для пар, які планують вагітність і які хотіли б мінімізувати ризики ранньої втрати вагітності.

ПРОГНОЗУВАННЯ АКУШЕРСЬКИХ ТА ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ВАГІТНИХ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ХОРІОНА
Богатир І.А.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.І. Геник
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: bogatir95@ukr.net
У результаті дії різних пошкоджувальних чинників (гормональних, генетичних, імунологічних тощо) у ділянці трофобласта
(або плаценти) розвиваються локальні гормональні порушення і імунологічні реакції, які призводять до цитотоксичного впливу
на трофобласт, що і зумовлює відшарування хоріона (плаценти). Унаслідок цього розвиваються ретрохоріальні гематоми (РХГ)
та аномальне розташування плаценти (АРП), взаємозв’язок яких широко дискутується в сучасній літературі. Можливі наслідки
цих ускладнень пов’язані з розвитком плацентарної дисфункції (ПД), затримкою розвитку плода (ЗРП), передчасними пологами
(ПП) та перинатальною патологією.
Мета. Метою дослідження стало вивчення клініко-анамнестичних характеристик та перебігу вагітності і пологів у жінок із
відшаруванням хоріона.
Матеріали і методи обстеження. Дослідження проводилось у 2 етапи. Перший етап - ретроспективний і проспективний
аналіз 329 випадків вагітності терміном до 22 тижнів, які перебували на стаціонарному лікування у гінекологічному відділенні
міського клінічного пологового будинку (МКПБ) з приводу початкового мимовільного викидня. Другий етап включав
виявлення факторів ризику відшарування хоріона, (мікробний пейзаж піхви, обстеження на TORCH-інфекції, стан місцевого
імунітету та згортальної системи крові). Були застосовані клініко-статистичні, анамнестичні, бактеріоскопічні, бактеріологічні,
імуноферментні, молекулярно-біологічні,імунологічні методи обстеження.
Результати. При ультразвуковому дослідженні виявлена патологія хоріона у вигляді субхоріальних гематом (67 випадків)
та субамніальних гематом (88 випадків). При вивченні менструальної функції обстежуваних встановлено, що вік менархе
складав 11-15 років у 92,1% обстежених та >16 років – у 7,9% жінок. Регулярний менструальний цикл відзначали 85,7% жінок,
нерегулярний – 14,3%. Супутня екстрагенітальна патологія виявлена у 64,71% жінок. Частіше відмічались захворювання
сечовидільної системи, хронічний тонзиліт, варикозне розширення вен, вегетосудинна дистонія, серцево-судинні захворювання,
ожиріння.
При аналізі вагітностей встановлено, що у 27-ми жінок (17,4%) стався мимовільний викидень, у 17-ти із них діагностовано
завмерлу вагітність, при цьому ретроамніальні гематоми спостерігались у 9-ти жінок, а ретрохоріальні у 8-ми жінок.
При аналізі динаміки прогресування гематом виявлено: ретроамніальні гематоми розсмоктались у 29-ти жінок, а в 45-ти –
вони організувались, ретрохоріальні гематоми в 31 жінки розсмоктались, у 24-х – організувались.
Зі 128 жінок, які перебували на стаціонарному лікуванні з приводу ретрохоріальних та ретроамніальних гематом вагітність
прогресувала та закінчилась пологами. Перебіг вагітності ускладнився виникненням плацентарної дисфункції у 21,1%,
передчасними пологами у 4,7%, прееклампсією у 10,1%, затримкою розвитку плода у 3,1% та дистресом плода під час вагітності
та у пологах у 25% випадків. У 122 жінок пологи були терміновими а у 6 – передчасними. Встановлено, що майже у третини
жінок пологи ускладнились передчасним та раннім розривом плодових оболонок, аномаліями пологової діяльності. Частота
кесаревого розтину у даного контингенту вагітних склала 28,9%.
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Висновок: Висока частота акушерських та перинатальних ускладнень при різних формах патології хоріона на ранніх
термінах диктує необхідність більш глибшого вивчення даної проблеми.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГІСТЕРОСКОПІЧНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ЕНДОМЕТРІЮ ПРИ ГІПЕРПЛОЛІФЕРАТИВНИЙ
ПАТОЛОГІЇ
Василишин У.І.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. П.М. Прудніков
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vaselishen@gmail.com
Гіперпроліферативна патологія ендометрію зустрічається у 15-40 % гінекологічних хворих різних вікових груп і є передумовою
виникнення раку едометрію У зв’язку з цим пошук нових діагностичних підходів у виявленні патології ендометрію є важливим
завданням сучасної гінекології.
Враховуючи широку розповсюдженість гіперпластичних процесів ендометрію, високий відсоток рецидивів, відсутність
чіткого уявлення про вибір конкретного препарату для лікування, виникає необхідність пошуку і впровадження в практику
нових методів діагностики і лікування
Мета дослідження: покращення діагностики та ефективності лікування гіперпластичних процесів ендометрію.
Матеріали та методи. Проведений репроспективний аналіз 257 історій хробори жінок, які знаходились на лікуванні в
Івано-Франківському міському клініному перинатальному центрі з 2014 по 2016рр. Усім жінкам було виконано гістероскопічну
резекцію ендометрію.
Результати. У пацієнток було діагностовано гіперпластичні процеси ендометрію (28,0%), субмукозну міома матки (7,2%),
аденоміоз (10,2%). У 134пацієнток (52%) було виявлено поєднану патологію, зокрема: міома та аденоміоз у 8,2%, гіперпластичні
процеси та аденоміоз у 22,5%, гіперпластичні процеси, аденоміоз та міома у 17,9%, гіперпластичні процеси та міома у 17,2% .
Усім жінкам було проведено резекцію ендометрію. При подальшому спостереженні протягом 1-2 років рецидивів захворювання
не спостерігалось.
Висновок. Виконання внутрішньоматкових втручань під контролем гістероскопії дозволяє значно вдосконалити хірургічне
лікування патології ендометрію. Резекція ендометрію, на відміну від традиційних методик, є надійним методом лікування
гіперпластичних процесів ендометрію та їх рецидиву, аденоміозу, вузлової міоми матки та їх поєднання.

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ТЮТЮНОПАЛІННЯ НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА СТАН ПЛОДА
Григорчук Л.В.
Науковий керівник – асист. Г.С. Гвоздецька
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра акушерства та гінекології імені професора І.Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: liliagrygorchuk2205@gmail.com
Вступ: Масове опитування МОЗ виявило, що приблизно 2,5 млн українських жінок зловживають тютюнопалінням, серед
них 7% палять під час вагітності, що призводить до серйозних ускладнень. Крім того важливим питанням є вивчення впливу
активного та пасивного паління на організм вагітної жінки.
Мета дослідження. Вивчити особливості впливу тютюнопаління на перебіг вагітності, пологів та стан плода, а також
з’ясувати найчастіші ускладнення, які виникають під впливом тютюну на організм вагітної жінки в залежності від форми
паління.
Завдання дослідження. Розробка профілактичних заходів для жінок, які перебувають під згубним впливом тютюнопаління,
спрямованих на зниження частоти ускладнень вагітності.
Матеріали та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети обстежено 100 вагітних, які знаходились на обліку
в жіночих консультаціях Івано-Франківського міського клінічного перинатального центру у вересні – грудні 2018 та січні 2019
року. В залежності від форми тютюнопаління було сформовано 4 групи: 1-а група – активні курці (18 вагітних); 2-а група –
пасивні курці(13 вагітних); 3-я група –жінки,що палили до вагітності (22 вагітні);4-а група –контрольна група (47 вагітних).
Основним методом дослідження є клініко-статистичний аналіз медичної документації.
Результати дослідження.Результати досліджень показали, що найчастіше у вагітних зустрічаються такі ускладнення: загроза
переривання вагітності – у 23%; гіпоксія плода – у 20%; слабкість пологової діяльності – у 13%; затримка внутрішньоутробного
розвитку плода – у 12%; несвоєчасне вилиття навколоплідних вод – в 11%; передчасні пологи – у 7%; передчасне відшарування
та передлежання плаценти – 4%.
Найпоширенішою проблемою серед активних та пасивних курців є гіпоксія плода, яка зустрічаєтьсяв 11 жінок 1-ї групи
та в 9 жінок 2-ї групи, для порівняння в 4-й та 5-й групіне зустрічається жодного випадку. Загроза переривання вагітності
спостерігається у 10 та 7 жінок з 1-ї та 2-ї групи відповідно, а в 3-й та 4-й групі у 3 жінок. Слабкість пологової діяльності у
5 жінок з 1-ї групи, 5 жінок з 2-ї групи, 2 жінок з 3-ї групи та 1 жінки з 4-ї групи. Затримка внутрішньоутробного розвиту
плода у 7 жінок з 1-ї групи, 4 жінок з 2-ї групи, 1 жінки з 3–ї групи та в 4-й групі немає жодного випадку. Несвоєчасне вилиття
навколоплідних вод у 6 жінок з 1-ї групи, 3 жінок з 2-ї групи, 1 жінки з 3-ї групи та в 1 жінки з 4-ї групи. Передчасні пологи у 5
жінок з 1-ї групи, 2 жінок з 2-ї групи та не спостерігаються у жінок з 3-ї і 4-ї групи. Передчасне відшарування та передлежання
плаценти у 3 жінок з 1-ї групи, 1 жінки з 2-ї групи і не зустрічається жодного випадку у жінок з 3-ї і 4-ї групи.
Висновок. Отже, дане дослідження підтверджує негативний вплив тютюнопаління на стан вагітної жінки та плода.До того
ж на частоту і характер ускладнень впливає кількість вжитих сигарет та форма паління.
Тому, вагітні жінки, які перебувають під впливом тютюнопаління, потребують пильного спостереження та виокремлення в
групи підвищеного ризикупо розвитку перинатальних ускладнень.
Очевидно, що необхідно проінформувати вагітну жінку та членів її сім’ї про шкідливий вплив паління на організм вагітної
жінки та стан плода.
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Тези доповідей 88-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині», 2019
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДОІМПЛАНТАЦІЙНОГО ГЕНЕТИЧНОГО ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ
ВСІХ ПАЦІЄНТІВ В ПРОГРАМАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Денисенко А.П., Рибкіна Д.Ю.
Науковий керівник – к.мед.н. М.А. Болотна
Сумський державний університет, Медичний інститут
Кафедра акушерства та гінекології
Суми, Україна, e-mail: andenisenko98@gmail.com
Актуальність. Основною причиною невдач імплантації, ранніх ембріологічних втрат та переривання вагітності є
хромосомні аномалії ембріонів. З технічним та науковим прогресом з’явилися можливості для виконання доімплантаційного
генетичного тестування. Останні роки в медичній спільноті ведеться активна дискусія щодо доцільності використання даного
методу для визначення хромосомного статусу ембріонів. Думки вчених та практичних лікарів різняться від повної заборони
доімплантаційного генетичного тестування до впровадження його для всіх пацієнтів в рамках допоміжних репродуктивних
технологій (ДРТ).
Метою нашої роботи було з’ясування переваг та недоліків доімплантаційного генетичного тестування, визначення груп
пацієнтів, яким воно показане,перспектив його використання у всіх програмах ДРТ.
Матеріали і методи: сучасні методи доімплантаційного генетичного тестування, що існують на сьогодні.
Отримані результати. Доімплантаційне генетичне тестування на анеуплоїдіїв межах ДРТ дозволяє визначити, які з ембріонів
пацієнтів є еуплоїдними та можуть бути рекомендовані для ембріотрансферу в порожнину матки з метою настання вагітності
в першу чергу. Для цього клінічний ембріолог здійснює біопсію кожного ембріону і отриманні клітини передає на вивчення 24
хромосом (22 аутосом та двох статевих хромосом). В результаті тестування ембріон може виявитися еуплоїдним, анеуплоїдним,
мозаїчним або може бути недостатньо даних для остаточного висновку. Варто зазначити, що аналізується не ембріон, а біоптат.
Завжди є ризик, що фрагмент, який потрапив до лабораторії на аналіз, не відображає каріотип майбутньої дитини. Клінічно
вагомою інформацією є не рівень мозаїцизму, а сам факт його присутності.Доімплантаційне генетичне тестування має значення
у жінок старше 38 років, у пар з численними невдалими спробами застосування допоміжних репродуктивних технологій, при
звичному невиношуванні нез’ясованої етіології, важкому чоловічому безплідді.
Висновки. Доімплантаційне генетичне тестування має місце в складних випадках, але на сьогоднішній день, це мало
досліджена технологія, що має занадто багато недоліків для рутинного застосування у всіх пацієнтів в рамках ДРТ, серед яких:
мозаїцизм, відсутність стандартизованих міжнародних методик та контрольованих рандомізованих досліджень, що свідчили б
на користь цього методу і, безумовно, надзвичайно висока вартість.

АНАЛІЗ ПЕРЕБІГУ ПОЛОГІВ У ЖІНОК З ГІПОТИРЕОЗОМ
Донецька Ю.В., Марцинковська І.Р.
Науковий керівник – к.мед.н. О.А. Лященко
Харківський національний медичний університет
Кафедра акушерства та гінекології №2
м. Харків, Україна, e-mail: ula111@ukr.net
Мета. Йододефіцитні хвороби щитоподібної залози в наш час розглядаються Всесвітньою організацією охорони здоров’я
як найбільш поширені в усьому світі захворювання неінфекційної природи. Проблема ведення вагітних жінок з патологією
щитоподібної залози залишається актуальною, адже зниження рівня тиреоїдних гормонів, що впливають на фізіологічні функції
і метаболічні процеси в організмі, приводить до збільшення числа ускладнень перебігу вагітності та пологів, погіршення
перинатальних наслідків. Тому, метою нашої роботи став
аналіз перебігу пологів у жінок з гіпотиреозом та виявлення його особливостей.
Матеріали й методи дослідження. Ретроспективно було досліджено перебіг пологів у 60 жінок, що відбулися протягом
2017 року на базі КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня». Основну групу склали 30 жінок з гіпотиреозом (чий стан на момент
пологів був компенсований), групу контролю склали 30 жінок без цієї патології.
Результати дослідження. Середня тривалість пологів в основній групі склала 415 хвилин і була більшою, ніж в групі
контролю - 320 хвилин. Середня тривалість першого періоду склала в основній групі 390 хвилин, а в групі контролю - 290
хвилин. Тривалість другого періоду в основній групі була так само суттєво більшою і склала 20 хвилин, в той час як в групі
контролю - 10. За тривалістю третього періоду групи суттєво не розрізнялися. В основній групі перебіг пологів ускладнився
розривами піхви у 5 породіль, в групі контролю – розриви не спостерігалися взагалі. Субінволюція матки в післяпологовому
періоді виникла у 2 жінок в основній групі, в групі контролю – не відмічалася.
Висновки. Тривалість пологів у жінок основної групи була більшою внаслідок збільшення тривалості як першого, так і
другого періодів пологів, що, здебільшого, було обумовлено первинною слабкістю родової діяльності. У жінок з гіпотиреозом
значно частіше ніж у жінок без цієї патології спостерігався травматизм м’яких тканин матері (розриви піхви). Ускладнення
післяродового періоду (субінволюція матки) була відмічена тільки у жінок основної групи. Таким чином, ведення пологів у
жінок з гіпофункцією щитоподібної залози вимагає ретельного контролю за пологовою діяльністю, профілактики її слабкості,
своєчасної діагностики та лікування можливих ускладнень.

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК СИНДРОМУ ДЕ ЛЯ ШАПЕЛЬ
Дяченко Б.М.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. М.В. Бондаренко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медичної біології і медичної генетики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: danadiachenko@gmail.com
Близько 15 % подружніх пар мають проблеми із репродукційним здоров’ям. Чоловічий фактор в структурі непліддя складає
від 30 до 50 %. Причиною генетично зумовлених порушень будови та функціонування чоловічої статевої сфери часто є зміни
в Yхромосомі. Зокрема, на короткому плечі Yхромосоми знаходиться ген SRY, який необхідний для диференціації гонад
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ембріона в яєчка. Транслокація SRY гена з Y на Х хромосому (або аутосому) призводить до формування чоловічого фенотипу
при жіночому ХХ каріотипі (синдром де ля Шапеля). Дана аномалія є дуже рідкісною і зустрічається з частотою 1 на 20 000 – 25
000 новонароджених хлопчиків.
Мета роботи – проаналізувати клінічний випадок синдрому де ля Шапель для ознайомлення з рідкісною вродженою
генетичною патологією. Подана робота виконана на клінічних матеріалах, результатах обстеження хворого з гіпогонадизмом.
Пробанд пройшов поглиблене клініко-генеалогічне, синдромологічне, цитогенетичне, молекулярно-генетичне та параклінічні
методи обстеження.
Об’єктивно: волосся на обличчі дещо збіднене. УЗД внутрішніх органів без особливостей. УЗД простати: 3,2х2,0х2,1 см
у правій долі ехонегативне включення величиною 0,8 см. УЗД калитки: праве яєчко 2,4х1,4 см, додаток 0,8х0,6 см, ліве яєчко
2,4х1,4 см, додаток 1,0х0,7 см. Розмір пеніса – менший норми. Лабораторні дослідження: антимюллерівський гормон 1,24нг/
мл (при нормі 1,43-11,6нг/мл). Інгібін В 4,8пг/мл ( при нормі 50-475пг/мл). Рівень естрадіолу 39,4пг/мл (до 56пг/мл), ЛГ 14,1
(0,8-7,6mlU/ml), прогестерону<0,2 ( 0,27-0,9 ng/ml), пролактину 11,5 (2,5-17,0 мг/мл), загального тестостерону 270,0 (160-726
ng/ml),ФСГ 27,4 (0,4-11,1mlU/ml). Матеріалу для проведення сперматограми отримати не вдалось. При цитогенетичному
дослідженні було виявлено, що каріотип пробанда 46, ХХ. Молекулярно-генетичнi дослідження AZF-регіону У хромосоми
встановило відсутність усієї послідовності AZFa, AZFbта AZFc. Поясненням відсутності синтезу усіх досліджуваних ділянок у
даного пацієнта може бути наявність порушень у ділянках У хромосоми, що комплементарні до використовуваних у дослідженні
праймерів. Щодо гена SRY, то він був присутній.
Представлений клінічний випадок одного з варіантів SRY-позитивного 46, ХХ тестикулярного порушення формування статі
з вродженим гіпергонадотропним гіпогонадизмом. Проведення цитогенетичного та молекулярно-генетичного обстежень у
чоловіків з гіпогонадизмом дозволяє встановлювати етіологічно коректний діагноз, що значно скорочує терміни обстеження
та уникати дорого вартісної емпірично призначу вальної терапії. Перспективи подальших розвідок полягають у медикогенетичному консультуванні членів родини пробанда.

Фертильність і позаматкова вагітність на прикарпатті
Задорожний Я.С.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Т.Б. Сніжко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра акушерства та гінекології ім. І.Д.Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: yaroslav.zadorozhniy@gmail.com
Метою нашої роботи є збереження фертильності у жінок, які перенесли в анамнезі позаматкову вагітність.
Матеріали і методи. Всі жінки звернулися в порядку самозвернення, в анамнезі проходили лікування в ПЦРЛ.
Нами було ретроспективно проаналізовано історії 253-ти жінок з позаматковими вагітностями, які були прооперовані в ДЗ
МОЗ України «ПЦРЛ» з 2014-2018 р. Жінки звернулися за медичною допомогою в ПЦРЛ в порядку самозвернення. Середній
вік жінок складав - 28,7±5,2 р.
Результати досліджень та їх обговорення: первинне безпліддя було у 127-ти жінок. Вторинне безпліддя було 108-ти жінок.
Без безпліддя було 18 жінок. Трубна вагітність 246 жінок. Атипові форми 7 жінок із яких: яйникових -3 ; міжзв’язкових-1; в
куті матки - 3. Прогресуюча позаматкова вагітність - 130 жінок (55%), яким було виконано туботомії – 104 (80% ) та тубектомії
– 26 (20%). Розрив маткової труби зустрічався у 25 жінок (10%) з яких, методом лікування було вибрано: туботомії - 3 (13%),
тубектомії – 21 ( 87%). Трубний аборт – 91 жінка (38%), з яких провели туботомії- 24 (25%) та тубектомії-73(75%).
Впродовж одного року спостереження вагітність наступила: Маткова - 42 % : Після туботомії при нормальній
контрлатеральній трубі - 60%; Після тубектомії при нормальній контрлатеральній трубі - 30 %; Після туботомії і порушення
прохідності контрлатеральній трубі – 6%; Після тубектомії і порушення прохідності контрлатеральній трубі - 2 % ; Після
туботомії єдиною труби – 2%. Повторна позаматкова вагітність - 25 % :На тій самій трубі - 68%. На протилежній трубі - 32 %.
На єдиній трубі - 2 %. Не наступила - 33 %; Направлено на ДРТ
Висновок. Отже, після органозберігаючій терапії сприводу позаматкової вагітності, маткова вагітність настає частіше ніж
при радикальних операцій.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ У ЖІНОК ІЗ ГІПЕРАНДРОГЕНІЄЮ ТА ХРОНІЧНОЮ
АНОВУЛЯЦІЄЮ

Заяць І.В., Маринчина І.М.
Науковий керівник − к.мед.н. І.М. Маринчина
ДВНЗУ «Буковинський Державний Медичний Університет»
Кафедра акушерства, гінекології
м. Чернівці, Україна, e-mail: ira_zayats@ukr.net

Актуальність. Серед факторів, щоприводять до перинатальної патології та антенатальної загибелі плода, зростає роль
ендокринопатійрізного генезу, у тому числі і гіперандрогенії (ГА). Дослідження, проведені за останні роки invitro і in vivo
свідчать про важливу роль інсуліну у патогенезі ГА. Залежновід того, в який період життя виникають порушення, що призводять
до гіперандрогенії, розвиваються різні клінічні форми захворювання.
Мета. Визначення частоти порушення толерантності до глюкози у пацієнток із гіперандрогенією.
Матеріали та методи. Обстежена 31 пацієнтка: діагноз гіперандрогенія підтверджувався клінічно (акне, гірсутизм) та
лабораторно – підвищення концентрації тестостерону, андростендіону, дегідроепіандростендіона сульфату (ДГА-С). Усім
пацієнткам проведений стандартний тест на толерантність до глюкози. Кров брали натще, через 1 і 2 год після прийому 75 г
глюкози. Результатидослідження. Порушення толерантності до глюкози виявлено у 17 (54,8%) з 31 пацієнток з гіперандрогенією.
Для подальшого обстеження пацієнтки булирозділені на дві групи: 1-а група - з нормальною толерантністю до глюкози, 2-а
група - з порушеною толерантністю до глюкози. Середній вік обстежених жінок із ГА не пухлинного генезу був достовірно вище
в 1-й групі – 28,2±1,4 (ІІ група –25,8±2,1 років; р<0,05). Гінекологічні захворювання в анамнезі мали 27 (87,1 %) жінок із ГА. Вік
появи менархе у пацієнток був різний. Збережений менструальний цикл був у 22 (71%) жінок: у 8 (57,1%) жінок 1-ї групи та у
14 (82,4%) пацієнток 2-ї групи. Однак у пацієнток 2-ї групи вони мали ановуляторний характер. Причому, у 11 (78,6%) жінок
з 2-ї групи вагітність була індукованою. У 3 (21,4%) – ановуляторна опсоменорея, у 6 (42,9%) - вторинна аменорея. Тривалість
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порушень менструального циклу на час обстеження коливалась від 7 до 18 років. За даними антропометричного дослідження,
середня маса тіла у жінок із ГА не пухлинного походження склала 69,8±0,56 кг. У жінок 1-ї групи вона склала 72,6±1,4 кг, 2-ї
групи – 83,4±4,1 кг (р<0,0001). ІМТ у жінок 2 клінічних груп становив 26,5±0,3 та 29,3±1,7 відповідно (р<0,0001). Значення
відношення ОТ/ОС складало у жінок 1-ї групи - 0,85+0,01, а у 2-ї - 0,90+0,02 (р<0,0001). Середня тривалість безплідності
склала 4,8±0,25 року. На первинну безплідність в анамнезі вказували 3 (9,7%) вагітних. На вторинну безплідність страждали 2
(6,5%) жінки. Результати тесту на толерантність до глюкози наступні. У 1-й групі вихідний рівень глюкози крові натще склав
4,3 ± 0,1 ммоль/л. Через 1 годину після прийому 75 г глюкози спостерігалося підвищення рівня до 6,3 ± 0,3 ммоль/л, через
2 год вміст глюкози крові знизився до 4,7 ± 0,1 ммоль/л. У пацієнток 2-ї групи виявлено достовірно вищий (p<0,05) рівень
глюкози крові натще (4,8±0,1 ммоль/л) і на фоні проведення навантаження через 1 і 2 год (відповідно 8,3±0,4 і 6,6±0,4 ммоль/л).
Гіперінсулінемія, оцінювана як співвідношення рівня інсуліну до рівня глюкози натще більше 3, спостерігалася в 2 рази частіше
у пацієнток 2-ї групи (47,1%), ніж у жінок 1-ї групи (21,7%).
Висновки. Проведене дослідження виявило достовірно більш високе відношення ОТ/ОС у жінок з порушеною толерантністю
до глюкози у порівнянні з групою пацієнток з нормальним глюкозотолерантним тестом. Ми вважаємо, що визначення відношення
ОТ/ОС має стати обов’язковим при обстеженні пацієнток з гіперандрогенією і може служити прогностичним критерієм для
виявлення порушення толерантності до глюкози.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ З
ОПИСОМ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ
Зосимчук Х.А., Столяр О.А.
Науковий керівник − к.мед.н., доц. О.С. Рачкевич
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Кафедра акушерства та гінекології
м. Львів, Україна, e-mail: panteley20@ukr.net
Актуальність: Лейоміома – це доброякісна гормонозалежна пухлина м’язового шару матки. За статистикою приблизно 4%
від всіх вагітностей перебігають разом з цією пухлиною. Аналізуючи дані клінічних досліджень, виявлено що частота викиднів
у І триместрі становить приблизно 40%, а у ІІ – 17% за наявності інтрамуральних і субсерозних міом.
Матеріали і методи: Вагітна С., 30 років перебувала на обліку в 2 жіночій консультації 1 Міської клінічної лікарні з 12 тижня
вагітності. Дана вагітність перша. Анамнез не обтяжений. Лейоміому матки великих розмірів вперше діагностовано при першому
УЗД в 4-5 тиж. під час даної вагітності. Перебіг вагітності без ускладнень. При УЗД в 35тиж. вагітності виявлено: «розміри
плода відповідають 34 тиж. вагітності. Порушення матково-плацентарного кровоплину ІА ступеня в правій матковій артерії.
По правому ребру маткивізуалізуєтьсясубсерознийлейоматозний вузол діаметром 113мм. Родорозрішення було здійснене в 38
тиж.вагітності шляхом кесарського розтину, у зв’язку з наявністю пухлини органів малого тазу, що перешкоджала народженню
плода через природні пологові шляхи. Добуто живого доношеного хлопчика вагою 2000кг, довжиною 48см, по Апгар 8/9 балів.
При огляді матки виявлено наявність субмукозного вузла нижнього сегменту діаметром 113 мм. Проведена лейоміомектомія.
Загальна крововтрата склала 920мл. Післяопераційний період перебігав без особливостей
Результати: Лейоміома матки є однією з найпоширеніших патологій серед жінок та займає друше місце в структурі
гінекологічної захворюваності після запальних захворювань. Вплив лейоміоми матки на репродуктивну функцію жінки
постійно привертає увагу великої кількості дослідників.Лейоміома матки може бути причиною неплідності, невиношування
вагітності, передчасних пологів, затримки розвитку плода, передлежання плаценти, післяпологової кровотечі та інших
серйозних акушерських ускладнень. Вирішальне значення для репродуктивної функції жінки мають локалізація та розміри
лейоматозного вузла. Субмукозні лейоматозні вузлиє найбільш несприятливими з точки зору фертильності. Їх наявність знижує
частоту імплантації до 3% (P.Klatsky, 2008).
Висновок: Лейоміома матки має значний вплив на репродуктивну функцію жінки. Вирішальне значення при цьому мають
розміри, кількість вузлів та їх розташування. Даний клінічний випадок демонструє можливість неускладненого перебігу
вагітності та народження здорової доношеної дитини навіть при значних розмірах вузла та несприятливому його розташуванні.
Цікавим залишається факт наявності субмукозного вузла після вилучення плода, тоді як неодноразово при ультразвуковому
дослідженні даний вузол трактувався як субсерозний.

АНАЛІЗ КЛІНІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ, ДІАГНОСТИКИ І ВЕДЕННЯ ХВОРИХ З МІХУРЦЕВИМ
ЗАНЕСКОМ
Кобель О.Я., Щудлюк У.Б.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. О.М. Куса
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olesya105@ukr.ua
Актуальність: Гестаційна трофобластична хвороба (ГТХ), зокрема міхурцевий занесок (МЗ), незважаючи на відносну
рідкість, займає особливе місце у патології репродуктивної системи. Небезпека малігнізації, порушення репродуктивного
здоров’я жінок фертильного віку, які мають найбільший репродуктивний та соціальний потенціал. Враховуючи, що розвитку
ГТХ передує вагітність і патологія виникає переважно у жінок раннього дітородного віку, в умовах демографічної кризи
надзвичайно важливим є збереження репродуктивного потенціалу нації.
Мета: проаналізувати клінічні особливості, діагностику та ведення хворих з МЗ.
Матеріали та методи: Ретроспективно проаналізовано 15 патоморфологічно верифікованих випадків МЗ за даними медичної
документації пацієнток, які перебували на стаціонарному лікуванні у гінекологічних відділеннях №1 та №2 Івано-Франківського
міського клінічного перинатального центру за 2016-2018 роки. Комплексне обстеження пацієнток включало вивчення
соматичного статусу, загально-клінічних, лабораторних, апаратних методів обстеження та проводилося патоморфологічне
дослідження.
Результати дослідження та їх обговорення: Вік досліджуваних жінок коливався від 18 до 40 років. Повторновагітних було 9,
першовагітних 6 пацієнток. В анамнезі повторновагітних жінок мали місце мимовільні викидні, артифіціальні аборти, запальні
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захворювання жіночих статевих органів. Діагноз МЗ було встановлено на основі проведення ультразвукового обстеження у
терміні 9-12 тижнів вагітності на амбулаторному етапі у 11 пацієнток, з підозрою на МЗ за клінічними ознаками госпіталізовано
4 жінки. Всім пацієнткам проводилось визначення рівня В-субодиниці хоріонічний гонадотропін (ХГ) у сироватці крові коливання у всіх випадках були значними – від 300 000 до 1 000 000 мМО /мл. Остаточна верифікація діагнозу гестаційної
трофобластичної хвороби проводилась після гістологічного дослідження видаленого вмісту матки. Видалення вмісту матки
проводили шляхом вакуум-аспірації з наступним гострим кюретажем для оцінки інвазії МЗ у міометрій. Нормалізація рівня ХГ
у 14 жінок відбулася в середньому на 4 тижні, 1 пацієнтка у зв’язку з високою концентрацією ХГ(більше 18 500 мМО /мл )була
скерована для подальшого лікування та спостереження в обласний онкологічний диспансер.
Висновки: За даними ретроспективного дослідженя МЗ частіше зустрічався у повторно вагітних жінок, діагностувався за
допомогою ультразвукового обстеження та остаточно підтверджувався патогістологічним дослідженням. Небезпека розвитку
ГТХ найбільш висока у жінок, які мають обтяжений акушерський діагноз. Для забезпечення своєчасної і адекватної діагностики
МЗ необхідним є визначення рівня хоріонічного гонадотропіну людини у крові та кваліфіковане ультразвукове дослідження.

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КРЕМУ ДАЛАЦИН ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПАПІЛЯРНОЇ ПСЕВДОЕРОЗІЇ
ШИЙКИ МАТКИ
Колотило З.В.
Науковий керівник − В.С. Дрегалюк
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Кафедра акушерства і гінекології
м. Львів, Україна, e-mail: kolotyloz@ukr.net
Гетеротопії циліндричного епітелію (псевдоерозія) шийки матки займають одне з перших місць у структурі гінекологічних
захворювань і за останні роки мають тенденцію до збільшення у жінок репродуктивного віку (10-15 %). Найбільш схильними до
ураження гетеротопіями є молоді жінки, котрі не реалізували своєї дітородної функції або почали статеве життя у ранньому віці.
Висока захворюваність цієї групи свідчить про те, що основним причинним фактором виникнення посттравматичних та
дисгормональних гетеротопій є супутні захворювання (ендометрит, сальпінгоофорит, кольпіт, ендокринні порушення) які
передусім потребують усунення.
Вибір методу лікування гетеротопій і на сьогоднішній день залишається дискутабельним та залежить від багатьох факторів.
Мета дослідженн: оцінити клінічну ефективність та переваги крему далацин (кліндаміцин) при лікування папілярних
псевдоерозій шийки матки.
Об’єкт дослідження: 60 жінок у віці 18-45 років в котрих при кольпоскопії було виявлено ектопію циліндричного епітелію.
Пацієнткам І групи (20 жінок) проводилась діатермоелектрокоагуляція ; ІІ групи (20 жінок) – хімічна коагуляція солковагіном;
ІІІ групи (20 жінок) – лікування кремом далацин 2 % .
Далацин – антибіотик лінкозамідів який інгібує синтиз білка у мікробній клітині, має бактеріостатичну та бакеріоцидну дію,
що сприяє ліквідації запальних явищ і стимулює процес регенерації багатошарового плоского епітелію.
Отриманні результати: При кольпоскопії через 35 днів після лікування в І групі повна епітелізація відмічалась у 9 жінок
(45%), середній термін повної епітелізації склав 60 днів, утворення рубців визначено в 11 жінок(55%).
В ІІ групі повна епітелізація настала у 7 жінок (35%), середній термін повної епітелізації – 90 днів, рубцеві зміни виявлено у
8 жінок (40%).
В ІІІ групі повна епітилізація спостерігалась у 18 пацієнток (90%), середній термін повної епітелізації становив 40 днів.
Рубцевих змін не було.
Висновок: Аналіз проведених досліджень встановив високу ефективність крему далацин у лікуванні папілярних псевдоерозій
шийки матки. Він не приводить до утворення струпів, рубців, сприяє збереженню архітектури шийки матки, тому слід вважати
виправданим його застосування у жінок репродуктивного віку.

ОЦІНКА КРОВОТОКУ В СПІРАЛЬНИХ АРТЕРІЯХ В І ТРИМЕСТРІ ГЕСТАЦІЇ
Корбова Т.П.
Науковий керівник − к.мед.н. І.М. Маринчина
ДВНЗУ «Буковинський Державний Медичний Університет»
Кафедра акушерства, гінекології та перинатології
м. Чернівці, Україна, e-mail: tanya_korbova@rambler.ru
Судини матки сильно змінюються в процесі гестації. Під час вагітності основні спіральні артерії викидають кров за рахунок
характерних скорочень, спрямованих до центру міжворсинчастого простору, звідки кров розходиться в напрямку пластинки.
Міжворсинчастий простір материнської частини плаценти артеріальний кровообіг об’єднує з венозним. Слід враховувати,
що басейн маткових артерій є складовою частиною системи кровообігу організму в цілому. З урахуванням того, що однією з
провідних причин розвитку ФПН і ЗВУР є порушення МПК, важливе значення має порівняльна діагностика стану кровообігу в
судинах системи мати - плацента - плід для отримання повної картини гемодинамічних змін.
При нормальному перебігу вагітності має місце адекватна васкуляризація термінальних ворсин і розвиток судинного русла
плодової частини плаценти, що обумовлює зниження судинної резистентності в артерії пуповини і в її гілках. З урахуванням
вищевикладеного нами проведено оцінку кровотоку у спіральних артеріях при фізіологічній вагітності в динаміці І триместру
гестації.
Під спостереженням було 60 першовагітних з фізіологічним перебігом І триместру гестації. Ультразвукове дослідження
проводили в динаміці із семи до 12 тижнів вагітності. За допомогою доплерометричних досліджень нами отримані спектри
кривих швидкості кровотоку в спіральних артеріях, які доставляють кров безпосередньо до ворсинчастого хоріона. У спіральних
артеріях усі індекси резистентності (СДС, ІР, ПІ) у динаміці І триместру вагітності дещо знижувалися. Криві швидкості
кровотоку спіральних артерій мають відносно високу швидкість діастолічного кровотоку, який зростає в динаміці І триместру.
Характер гемодинамічних кривих показав, що параметри периферичного судинного опору у динаміці І триместру вагітності
були наступні СДС – 2,57-2,7, ПІ – 0,55-0,6, ПР – 0,96-1,2. Криві швидкості кровотоку, а саме ПСШ і КДШ дещо зростали,
показники середньої діастолічної швидкості (СДШ) і пікової швидкості були достовірно незмінними.
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У результаті аналізу отриманих даних було встановлено, що найбільща інтенсивність гемодинаміки в басейні маткових
артерій у 11–12 тижнів гестації реєструвалася в групі пацієнток зі сприятливими наслідками вагітності.
Отримані дані дозволили зробити висновок, що фізіологічному перебігу гестації найбільш притаманна відсутність реєстрації
кровотоку в міжворсинчатому просторі в першому триместрі вагітності.

Оцінка якості консультування жінок з приводу збільшення маси тіла під час
вагітності
Ластовецька О.В., Височанський В.О.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. С.О. Остафійчук
ДВЗН «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: valliant20@ukr.net
За даними літератури до 47 % жінок під час вагітності мають патологічне збільшення маси тіла, що значно підвищує частоту
акушерських та перинатальних ускладнень.
Метою дослідження було оцінювання якості проведення антенатального консультування жінок з приводу гестаційного
збільшення маси тіла на основі розроблених та запропонованих нами опитувальників для пацієнток та лікарів акушергінекологів.
Матеріал і методи. Обстежено 51 жінку в терміні доношеної вагітності, серед яких нормальний індекс маси тіла (ІМТ)
до вагітності був у 35 жінок, підвищений у 11 та недостатній у 5 вагітних. В дослідженні також прийняли участь 22 лікарів
акушер-гінекологів, які працюють в жіночих консультаціях Результати та висновки. У жінок з нормальним вихідним ІМТ
патологічна прибавка виявилася достовірно вищою, ніж у жінок з надмірною масою та ожирінням (р<0,01), отже профілактика
патологічної прибавки маси тіла під час вагітності найбільш активно проводиться серед жінок з надмірною вагою та ожирінням
та мало приділяється увага пацієнткам з нормальною та низькою масою. Виявлені недостатня увага медиків до індивідуального
розрахунку необхідної прибавки маси тіла із врахуванням вихідного ІМТ, низький рівень знань як пацієнток, так і професіоналів
щодо фізичної активності під час вагітності. Питання післяпологового зниження ваги, за даними 90,5 % лікарів та 94,0 %
жінок, не обговорювалося взагалі. 83,3 % лікарів виявили зацікавленість у жінок обраною тематикою і готовність активного
спілкування. Серед вагітних позитивне відношення до порад лікаря щодо харчування та фізичної активності виявили 64 %
жінок. Профілактика патологічної гестаційної прибавки маси тіла є важливою і необхідною складовою антенатального нагляду
і повинна проводитися у всіх триместрах вагітності.

ВИВЧЕННЯ СТАТЕВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ
Лозінська О.І.
Науковий керівник – Л.В. Озерянська
Чортківський державний медичний коледж, циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки
хірургічного профілю
м. Чортків, Україна, e-mail: lana0427@meta.ua
Через поширення серед неповнолітніх венеричних захворювань, ВІЛ-інфекції, збільшення кількості абортів, відсутність
елементарних знань загрожує здоров’ю, а іноді й життю молодої людини. Тому важливим складником підготовки підлітків до
самостійного життя є статеве виховання.
Мета. Вивчити рівень статевої культури та чинники впливу.
Завдання. Визначити важелі впливу на статеве виховання.
Матеріали і методи. Анкетування 100 молодих людей 18-19 років.
Отримані результати. 62% опитаних вважають оптимальним віком для вступу у статеве життя 18-19 р.; 20% – 16-17 р.;
14% – 20 р. та більше і лише 4% зазначають вік 14-15. Останні якраз і визначають період, в якому підлітки повинні бути статево
грамотними, зважаючи на можливі наслідки.
Оскільки вагомим у формуванні особистості є її оточення, ми оцінили і його. У 60% лише дехто з друзів вже має сексуальний
досвід, у 28% майже всі друзі вступили у статеве життя. Зважаючи на їх мінімальний вік – 12-13 р., та вік переважної більшості
– 16-17 р., можна зробити висновок про необхідність санітарно-просвітницької роботи щодо не планованої вагітності та ІСШ
у школі.
Мотивація першого сексуального досвіду (від 1-ї до 3-ох відповідей). Більшість вибрала максимальну кількість. Отже,
рішення про вступ у статеве життя приймається на основі кількох чинників. Це цікавість, прагнення здаватися дорослим,
задоволення сексуального потягу і стан алкогольного сп’яніння (42%, 48%, 43% і 45% відповідно). Але рушійною силою все ж
таки є почуття (69%). Хоча 18% вибирають позицію: “Тому що так роблять усі!”.
З якими ж проблемами вже встигли вони зустрітися внаслідок своєї легковажності чи статевої неграмотності? 32% опитаних
не знайомі з такими молодими людьми. На жаль, в оточенні респондентів є випадки сексуального насилля та венеричних
захворювань (1% та 3%). Найчастіше (55%) зустрічається раннє одруження, яким опитані вважають створення сім’ї у своєму
віці (18-19 р.), яке часто пов’язане із небажаною вагітністю (40%), яка в 21 % випадків закінчилась штучним абортом.
Висновки. Отже, щоб попередити негативні наслідки статевого життя, ми, майбутні медики, повинні активно проводити
санітарно-просвітницьку роботу із старшими школярами, щоб еротичні фільми, порнографічні журнали та поради друзіводнолітків не стали єдиним джерелом інформації. Рівень статевої культури залежить і віджиттєвих цінностей кожної людини.
Оскільки, їхнє формування починається ще з дитинства, і велику роль у цьому відіграє сім’я, то не менш важливою буде
санітарно-просвітницька робота щодо статевого виховання серед батьків учнів молодших класів. Так ми допоможемо дітям
набути вміння підпорядковувати свій статевий потяг розуму, інтелекту й піднести його до рівня по-справжньому красивих
людських стосунків.
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ГЕЛЬМІНТОЗИ ВАГІТНИХ: ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ВПЛИВ НА ВАГІТНІСТЬ
Луцик І.М., Фещук Х.О.
Науковий керівник – В.С. Дрегалюк
Кременецьке медичне училище ім. Арсена Річинського
м. Кременець, Україна, akusher_kmu@ukr.net
За даними 2006 року, гельмінтами, що передаються через ґрунт,в світі було інфіковано більше1 млрд осіб. В Україні
реєструють 300-400 тис. випадків гельмінтозів щороку. У нашій країні існує близько30 видів патогенних для людини гельмінтів.
Найбільш поширені: ентеробіоз, аскаридоз, трематодоз. На гельмінтози страждають всі без винятку вікові групи, в тому числі і
вагітні. Проведені дослідження вказують на часте інфікування гельмінтозами вагітних: Індія - 12,4%, Нігерія -11,8%, а у високо
ендемічних районах Перу лише 9,3% жінок не були інфіковані.
Доведено, що гельмінтози сприяють розвитку анемії у вагітних. Деякі види гельмінтів негативно впливають на вагу при
народженні, на перинатальну та дитячу смертність. Вважається, що пренатальний вплив гельмінтів збільшує ризик вертикальної
передачі ВІЛ від матері до дитини та призводить до зниження ефективності імунізації БЦЖ у новонароджених в країнах
тропічного регіону.
Зазвичай, вагітних та жінок, що годують,не включали до протоколів з лікування гельмінтозів, через занепокоєння з приводу
можливого несприятливого впливу препаратів на плід. ВООЗ та ЮНІСЕФ рекомендують призначати лікування лише в районах,
де інфікування анкілостомозом перевищує 20-30%. Ефективність профілактики анемії виявлена при застосуванні альбендазолу
у 2 і 3 триместрі вагітності у жінок з анкілостомозом середнього та важкого ступеня. Вроджених аномалій, пов’язаних з
використанням препаратів, виявлено не було.
Інфікування гельмінтами, що передаються через ґрунт, тісно корелює із анемією під час вагітності. У країнах із високим
рівнем інфікування на анкілостомоз для лікування вагітних слід застосовувати антигельмінтні препарати після першого
триместру вагітності.

ЗНАЧЕННЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ У ЗНЕБОЛЕННІ ПОЛОГІВ
Міщук Я.Я.
Наукові керівники: к.мед., асист. В.В. Флуд, асист. Ю.М. Мрочко
Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького
Кафедра акушерства та гінекології
м. Львів, Україна, e-mail: yaruna131313@gmail.com
Актуальність: Знеболення пологів на сьогоднішній день є важливим питанням сучасного акушерства та гінекології, оскільки
має велике медичне і соціальне значення, так як у великої кількості породіль, які перенесли пологовий біль, в майбутньому
може виникати страх перед пологами і небажання народжувати знову, що в свою чергу має значний вплив на демографічну
ситуацію.Нейро-аксіальна аналгезія, зокрема епідуральна, останніми роками знаходиться на провідних позиціях, як найбільш
ефективний метод знеболювання пологів.
Мета: Порівняти ступінь вираженості больового синдрому у роділь, яким застосовувалась епідуральнаанестезія і у вагітних,
пологи яких перебігали без медикаментозного знеболення.
Матеріали і методи: У дослідженні приймали участь 30 роділь, які народжували у КНП “ПКБ №1 м. Львова” в період з
1.09.2018 р. по 15.12.2018 р.
Досліджувані були розподілені на дві групи: група А (15 роділь) – жінки, які народжували із застосуванням епідурально
їанестезіїрозчиномНаропіну, в дозі 0,125% - 10 мл, за бажанням і письмовою згодою і група Б (15 роділь) – жінки, яким не
проводилось медикаментозне знеболення.
Вік жінок обох груп складав 25-30 років, термін вагітності по гестації 38-40 тиж., всі вагітні народжували вперше.
Оцінка інтенсивності больового синдрому проводилась за допомогою візуальної аналогової шкали в балах.
Обробку статистичних даних здійснено з використанням програми Microsoft Excel 2013.
Результати: При проведенні дослідження було отримано наступні результати: у групі А – 4 з 15 роділь оцінили больові
відчуття в 4 бали, 7 в 5 балів і 4 роділлі в 6 балів, що відповідає «помірним больовим відчуттям» за шкалою; у групі Б –6 роділь
оцінили больовий синдром у 7 балів, 5 жінок у 8 балів і 4 роділлі у 9 балів, що відповідає «сильним, або нестерпним больовим
відчуттям». Різниця між групами виявилась статистично достовірною (критерій Манна-Уітні, р<0,05).
Під час перебігу пологів ускладнень в обох досліджуваних групах не було.
Висновок: Епідуральна анестезія із застосуванням розчину Наропіну дає можливість зменшити больові відчуття при пологах
і сформувати у породіллі позитивне ставлення до майбутніх вагітностей.

БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ В ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Нестеренко О.В., Івков С.М.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.О. Басюга
ДВНЗ «Івано-Франківський Національний Медичний Університет»
Кафедра акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: dr.kseniya.nesterenko@gmail.com
Біль є ведучим симптомом практично усіх захворювань жіночих статевих органів. За даними ВООЗ, приблизно 40 % звертань
за медичною допомогою є по причині виникнення больового синдрому. Виникнення больових відчуттів в гінекологічній
практиці в основному зумовлені подразненням нервових рецепторів внутрішніх статевих органів, продуктами тканинного
розпаду, здавленням нервових рецепторів інфільтратами та ексудатами, які утворюються в обмеженому просторі. Проведено
порівняльне ретро- і проспективне клінічне дослідження історій хворіб 60 пацієнток у віці 22-43 роки, які поступили у
гінекологічний стаціонар в ургентному порядку. Критерієм включення в дослідження були пацієнтки із гострим двостороннім
сальпінгітом, оофоритом (загострення хронічного сальпінгіту і оофориту або вперше виявлено). Ефективність проведеної терапії
оцінювали в динаміці лікування на 3-й та 7-й день. Всі пацієнтки були розподілені на 3 групи: 1-а (20 жінок) отримувала з метою
знеболення ін’єкційні препарати («Анальгін», «Димедрол», «Папаверин») внутрішньом’язово 2-3 рази на день; 2-а група (20
жінок) - ректальні супозиторії «Диклофенак» 100 мг 1 раз на добу; 3-я група (20 жінок) - ректальні супозиторії «Ревмоксикам»
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Тези доповідей 88-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині», 2019
Abstract of the 88th Scientific Conference of Students and Young Scientists «Innovations in medicine», 2019

15 мг 1 раз на добу. Суб’єктивну оцінку больового синдрому оцінювали по 10-бальній візуальній аналоговій шкалі (ВАШ)
(0-відсутня біль, 10-максимально виражений біль). Було оцінено біль згідно шкали ВАЛ: 1-а група 7,5±1,6 бали; 2-а група
7,8±1,5 бали; 3-я група 7,6±1,8 бали. На 3й день терапії зниження рівня болю спостерігалось у 9 (45 %) пацієнток – 1-ї групи на
36 % (з 7,5±1,6 до 4,8±2,5 бали), відновлення больового синдрому спостерігалось у 4 (20 %), 5 пацієнток (25 %) відмовились від
внутрішньом’язових ін’єкційні. В 2й групі відмічено на 47 % (з 7,8±1,5 до 4,1±1,5) і відповідно у 3-й групі на 48 % ( з 7,2±1,8
до 3,7±2,5). В подальшому, на 7-й день між пацієнтками 2 і 3 груп суттєвих відмінностей в оцінюванні болю не було відмічено.
В результаті проведеного комплексного лікування у всіх групах жінок відмічено достовірне зниження болевого синдрому,
однак у жінок 2 та 3 груп болевий компонент відчутно знизився вже з третього дня лікування на відміну від жінок першої групи.

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПЛІДДЯ ВНАСЛІДОК ЕНДОМЕТРІОЗУ В
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ТА ОБЛАСТІ
Петріщак В.А., Голодненко А.А.
Науковий керівник − к.мед.н., доц. І.В. Кравчук
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра акушерства і гінекології ім. І.Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: petrishchak30@gmail.com
В структурі гінекологічної захворюваності ендометріоз займає третє місце після запальних захворювань органів малого
тазу та лейоміоми матки. За даними різних авторів, ендометріоз зустрічається в популяції у 5-50% всіх жінок з первинним
і вторинним безпліддям. Патогенез непліддя при ендометріозі до кінця не вивчений і причинно-наслідковий взаємозв`язок
між ними достовірно до кінця не встановлений. За останніми даними американського товариства репродуктивної медицини
розрахункова поширеність ендометріозу коливається від 4 до 10% серед жінок репродуктивного віку.
Мета роботи: дослідити проблему ендометріозу як чинника непліддя та статистичні дані звернень із даною патологією для
подальшої своєчасної діагностики і лікування.
Матеріали та методи дослідження: статистичні дані з ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини», медичного центру
репродуктивного здоров`я «Дамія». Статистична обробка отриманих результатів здійснювалась з використанням програми
Microsoft Excel, Statistica 6.0.
Результати дослідження. Загальна кількість пацієнток, які лікувались з приводу непліддя у ДЗ «Прикарпатський центр
репродукції людини» у 2016 році – 840, 2017 – 892, 2018 – 919. Згідно проведених статистичних досліджень, частота ендометріозу
у жінок з первинним і вторинним непліддям склала в 2016 році – 94 пацієнтки (11,1%), 2017 – 106 (11,8%), 2018 – 98 (10,7%).
Відмічається, що ендометріоз майже вдвічі частіше діагностували при первинному безплідді.
Загальна кількість пацієнток, які лікувались з приводу непліддя у медичному центрі репродуктивного здоров`я «Дамія» у
2016 році – 610, 2017 – 682, 2018 – 745. Згідно проведених статистичних досліджень, частота ендометріозу у жінок з первинним
і вторинним непліддям склала в 2016 році – 217 пацієнток (35,6%), 2017 – 263 (38,6%), 2018 – 283 (38%).
Висновок. З кожним роком кількість пацієнток, що звертаються з приводу непліддя збільшується. Відмічаються незначні
коливання рівнів непліддя, пов`язаного з ендометріозом, протягом 2016-2018 років: у ДЗ «Прикарпатський центр репродукції
людини» в 2017 році в порівнянні з 2016 зросло на 0,7%, натомість у 2018 році кількість випадків непліддя зменшилась на 1,1%
у порівнянні з 2017 роком. У медичному центрі репродуктивного здоров`я «Дамія» в 2017 році в порівнянні з 2016 зросло на
3%, натомість у 2018 році кількість випадків непліддя зменшилась на 0,6%. Проаналізувавши джерела літератури та статистичні
дані по неплідності жінок Івано-Франківська, можна з упевненістю сказати, що непліддя пов`язане з ендометріозом залишається
актуальною проблемою, яка потребує вирішення.

ОСОБЛИВОСТІ КРОВОПЛИНУ У ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОМУ КОМПЛЕКСІ НА ФОНІ МАЛОВОДДЯ
Підпенько Н.І., Івков С.М.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. І.О. Басюга
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: marija.ivkov111@gmail.com
Мета: Вивчити стан кровоплину фетоплацентарного комплексу на фоні маловоддя.
Матеріали та методи. Обстежено 150 вагітних жінок в терміні гестації 27-29 тижні. До основної групи увійшли 120
осіб із маловоддям. Контрольну групу склали 30 практично здорових вагітних без даної акушерської патології. Ехоскопічне
дослідження плоду та фетоплацентарного комплексу (ФПК) проводили на апараті “VOLUSON” 730 Pro (Японія) в реальному
масштабі часу. Доплерометричну оцінку кровоплину ФПК проводили з використанням комбінованого датчика із наступною
реєстрацією доплерограм з частотою 3,5 МГц, що працює в імпульсному режимі, частотний фільтр на рівні 100 Гц. Рівень оксиду
азоту в сироватці крові вивчали імуноферментним методом за допомогою аналізатора «STAT FAX – 300», використовуючи
набори реактивів “Biomedica” (Австрія) та “RDS” (Англія). Вивчення ендотеліну-1 та оксиду азоту в сироватці крові наборами
реактивів “Biomedica” (Австрія) та “RDS” (Англія) проводили шляхом імуноферментного аналізу стандартними наборами
згідно інструкції виробника. Для статистичного аналізу отриманих даних використовували програму Statistica 6.0.
Результати. Нами встановлено підвищення судинної резистентності в судинах матково-плацентарного кровообігу у вагітних
основної групи. Відмічено зростання середніх величин індексу резистентності (ІР), систоло-діастолічного відношення (СДВ) та
пульсаційного індексу (ПІ) в маткових та пупочній артеріях в межах 15-20 %, які, однак відповідали фізіологічним параметрам
для терміну гестації 27-29 тижні. Такі зміни кровоплину є більш ранніми ознаками порушень кровотоку та компенсаторною
реакцією спрямованою на захист плода. Проте, ІР в артерії пуповини був підвищений на 21,54 % (р<0,01), СДО – на 19,35 %
(р<0,01), ПІ – на 17,82 % (р<0,01) відносно здорових вагітних. Дещо меншим порівняно із жінками з фізіологічною гестацією
констатовано збільшення цих параметрів в матковій артерії, що становило відповідно на 18,37 % (р<0,01), 18,08 % (р<0,01) та
15,89 % (р<0,05) більше. Слід вказати, що перевищення ІР та СДВ в матковій артерії на 30 % від фізіологічного значення вказує
на декомпенсацію матково-плацентарного кровообігу. Вміст ендотеліну-1 сироватки крові у жінок з маловоддям був на 33,71
% (р<0,01) більшим відносно значення здорових вагітних, а рівень оксиду азоту на 13,24 % (р<0,05) був меншим, що свідчить
про оксидативний стрес.
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Висновок. Таким чином, перебіг вагітності у жінок на фоні маловоддя має ряд особливостей, про що свідчать гемодинамічні
зміни фетоплацентарного комплексу в маткових артеріях та артерії пуповини та є ознакою напруженої компенсаторної реакції.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ БЕЗПЛІДДЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПРОФІЛАКТИКИ
Поліщук Ю.А.
Науковий керівник − Л.П. Шрамко
КВНЗ «Житомирський медичний інститут»
м. Житомир, Україна, email: polichykyura63@gmail.com
Мета дослідження. Проаналізувати причини виникнення безпліддя серед населення репродуктивного віку та визначити
шляхи запобігання даній проблемі.
Завдання дослідження: 1. Встановити причини виникнення безпліддя серед населення репродуктивного віку. 2. Визначити
профілактичні заходи безплідності.
Матеріали та методи дослідження. Для досягнення мети було використано методи системного аналізу, логічного
узагальнення та бібліосемантичний метод.
Отримані результати. Сьогодні значною проблемою серед населення репродуктивного віку є питання плідності. У світі
нараховується не менше 50-80 мільйонів пар, для яких є актуальним лікування безпліддя. В Україні за останні роки було
зареєстровано 38 998 випадків жіночого безпліддя (77,67 % серед усіх випадків жіночого і чоловічого безпліддя) та 11 210
випадків чоловічого безпліддя (22,32 % відповідно). Лікарі зазначають, що у 40% пар причина безплiддя - у здоров’ї жiнки,
ще 40 вiдсоткiв не можуть завагiтнiти через проблеми в чоловiкiв, решта ж - через спiльнi причини у здоров’ї.
Провідні фахівці визначають численну кількість причин безпліддя, проте в перші ряди висувають статевi iнфекцiї, які
вражають жіночий та чоловічий організм внаслідок недбалого статевого життя, яке в нас нинi часто розпочинають у пiдлiтковому
вiцi. У жінок перенесенi iнфекцiї негативно впливають на прохiднiсть маткових труб, якi в пiдсумку втрачають здатнiсть до
заплiднення. У чоловiкiв статева інфекція чинить негативного впливу на активність сперматозоїдів.
Іншу причину безплiддя медики вважають ожиріння. Надмірна вага у жінки призводить до порушення гормонального
балансу пацiєнтки, порушує овуляторну функцію. Отже, ожирiння може призвести до проблем iз зачаттям не лише в жiнок, а й
у чоловiкiв, зокрема хворих на дiабет.
Значного негативного впливу на репродуктивне здоров’я має тютюнопаління. Жiнкам особливо шкiдливо курити, адже
курiння провокує рак шийки матки. У чоловiків, ця звичка зменшує здатність до спермоутворення.
Також шкідливим як для жіночого, так і для чоловічого організму є малорухливий спосіб життя, що сприяє виникнення
застійних процесів у малому тазі та призводить до негативних наслідків з боку статевої системи.
Серед профілактичних заходів безпліддя є: дотримання здорового способу життя, позбавлення шкідливих звичок,
нормалізація ваги тіла, контроль за статевими зносинами, своєчасне лікування запальних процесів статевих органів, дотримання
основних правил гігієни тощо.
Висновок. Кожне захворювання не починається з нічого і не винятком є безпліддя. Як жінки, так і чоловіки повинні з певною
відповідальністю відноситися до свого статевого здоров’я задля свого плідного майбутнього.

АНАЛІЗ ПОШИРЕНОСТІ ПАТОЛОГІЇ НИРОК ЇХ ВПЛИВ НАВАГІТНІСТЬ
Рафальська К.В.
Науковий керівник − д.мед.н., проф. В.Й. Шатило
КВНЗ «Житомирський медичний інститут»
Кафедра «Сестринська справа»
м. Житомир, Україна, e-mail: katiarafalska@gmail.com
Актуальність. В останні роки увагу акушерів все частіше залучають захворювання нирок, які нерідко вперше виявляються
під час вагітності. Захворювання нирок при вагітності посідають друге місце після хвороб серцево-судинної системи. Тому,
перед тим, як планувати вагітність, варто пройти детальний огляд, обстеження та виявлення можливих протипоказань до
вагітності.
Мета дослідження: теоретично обґрунтувати поширеність захворювань нирок під час вагітності
Методи: застосовано методи теоретичного аналізу та узагальнення наукової літератури у межах проблематики дослідження.
Результати та їх обговорення: Ще на початку ХХ століття Ф.І. Пастернацький звернув увагу на зв’язок між захворюваннями
нирок і вагітністю. Тим часом ряд питань і в цей час не знайшов задовільного вирішання.Сьогодні дуже важливо, щоб жінка
яка планує вагітність була здорова, оскільки нирки- це орган, який є незамінним у захисті організму від різноманітних токсинів
і шкідливих речовин. Під час вагітності найбільшого навантаження зазнають нирки, особливо в третьому триместрі вагітності.
До звичайного ритму навантаження додається виконання функцій переробки та виведення з організму вагітної продуктів
життєдіяльності плода, які потрапляють в кров жінки через плацентарний бар’єр. Серед патології нирок під час вагітності часто
зустрічається:
Пієлонефрит (число вагітних хворих гострим пієлонефритом від 2 до 10%. В першовагітних зустрічається у 80,2%, а
у повторновагітних - у 19,8% випадків. Хронічний пієлонефрит - захворювання нирок, яким страждають 2-5 % вагітних);
гломерулонефрит (зустрічається у 0,1-0,2% вагітних жінок, але є найнебезпечнішим захворюванням нирок, через ускладнення
вагітності);
сечокам’яна хвороба (зустрічається переважно у віці 20-55 років у 0,1-0,12% вагітних); вроджені вади нирок (аномалії нирок
самі по собі нерідко є причиною хворобливих розладів (15,2%), а захворювання аномальних нирок зустрічаються у 58,4%
випадків).
Патологія нирок несприятливо впливає на перебіг вагітності, пологів і стан новонародженого. Заданої патології високий
ризик виникнення ускладнень вагітності, а самегестозу (30-40%), самовільного переривання вагітності (15-20%), синдрому
затримки розвитку плода (12-15%), плацентарної недостатності (30-35%), інфікування плода (20-30%).
У деяких вагітних діагностуються вроджені порушення будови нирок, які можуть значно погіршити їх функціонування.
Більшості вагітних з такими порушеннями протипоказані природні пологи, тому їм роблять планове кесарів розтин.Часто
зустрічається патологія - «єдина нирка». В поняття «єдина нирка» входить не тільки вроджена її відсутність, але й втрата функції
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однієї знирок в результаті якого-небудь захворювання.У цей час можна з впевненістю сказати, що вагітність розвивається
нормально у жінок з одним яєчником, одним наднирником, однією легенею та однією ниркою.
Висновки. Таким чином, захворювання нирок у вагітних часто супроводжується розвитком різноманітних ускладнень,
особливо, зі сторони плода, що свідчить про невирішеність питань прогнозування, профілактики та лікування порушень стану
плода за патології нирок.

ВИКОРИСТАННЯ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
Рибкіна Д.Ю., Денисенко А.П.
Науковий керівник − к.мед.н. М.А. Болотна
Сумський державний університет, Медичний інститут,
Кафедра акушерства та гінекології
Суми, Україна, e-mail: dasha_ribka_00@ukr.net
Актуальність. Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) відомі своєю жарознижувальною, протизапальною та
знеболювальною дією, через що широко застосовуються в клінічній практиці. Вагітні жінки вживають НПЗП також доволі
часто. Але до обґрунтування даних дій з точки зору доказової медицини виникає багато питань. В інструкціях до більшості з
цих препаратів наголошується, що питання призначення препарату в тому чи іншому випадку залишається на розсуд лікаря,
і використання виправдане лише у випадку нагальної потреби. Тому доцільність використання нестероїдних протизапальних
препаратів у вагітних жінок і на сьогодні актуальне питання.
Метою нашої роботи був аналіз користі та можливих ризиків і ускладнень застосування нестероїдних протизапальних
препаратів під час вагітності.
Матеріали і методи: рандомізовані, когортні та ретроспективні дослідження впливу нестероїдних протизапальних
препаратів на ембріон або плід та вагітну жінку, що існують на теперішній час.
Отримані результати. При призначенні НПЗП вагітним жінкам необхідно враховувати: термін, перебіг вагітності, наявність
ускладнень, стан плоду, наявність супутніх захворювань.Низькі дози ацетилсаліцилової кислоти володіють антиагрегантними
властивостями в зв’язку з чим використовуються у вагітних жінок з групи ризику розвитку прееклампсії для профілактики
в дозі 75 мг починаючи з ІІ триместру вагітності до 37 тижня. Парацетамолшляхом центральної дії має жарознижувальний
ефект та застосовується у вагітних під час лихоманки. Допускається однократне вживання з метою купірування болю різної
етіології (зубного).Засоби місцевої дії з низькою абсорбцією до системного кровотоку можуть використовуватися зовнішньо
при міозитах, невралгіях. Але все-таки необхідно утриматися від їх застосування в ІІІ семестрі вагітності. Ризики для вагітної
жінки: пролонгація вагітності та слабкість пологової діяльності, атонія матки, олігогідрамніон, післяпологові кровотечі.У плоду
може виникнути:передчасне закриття боталової протоки, легенева гіпертензія, затримка росту, порушення функції нирок,
внутрішньочерепні крововиливи.
Висновки. Остаточне рішення щодо доцільності призначення НПЗП під час вагітності в кожному окремому випадку
залишається на розсуд лікаря. Але спираючись на дані нині проведених досліджень можна визначити наступні показання:
профілактика прееклампсії (ацетилсаліцилова кислота в низьких дозах), лікування лихоманки та болю різної етіології
(парацетамол) та запальних захворювань – міозитів, невралгій (НПЗП місцевої дії).

Ефективність лікуванні безпліддя Методами допоміжних репродуктивних
технологій на прикарпатті
Яцишин А.Р.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.І. Геник
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: a.yatsyshyn1@gmail.com
Мета роботи: оцінка ефективності відновлення репродуктивних функцій у жінок після використання допоміжних
репродуктивних технологій.
Матеріали і методи. Проведено аналіз медичної документації жінок із безпліддям та застосуванням допоміжних
репродуктивних технологій у Прикарпатському центрі репродукції людини за період 2017-2018 років.
У відділенні ДРТ проведено консультації з приводу безпліддя 5796 жінкам. Переважна більшість жінок (3100) з ІваноФранківської області, з інших областей 47% (2696), зокрема: з Волинської області - 354, з Львівської області - 1224, з Закарпатської
області - 618, з Вінницької області - 353, Київської - 26, з Житомирської – 109, з Кіровоградської - 7, з Дніпропетровської - 2,
з Миколаївської – 3 жінки. Отримали лікування 1144 жінки, з них штучну інсемінацію спермою 508 жінок, проведено циклів
ДРТ – 636 жінок.
Результати досліджень. Віковий склад жінок: до 25 років – 57 (5%) жінка, 25-29 років – 248 (21,7%) жінок, 30-34 – 400 (35%)
жінок, 35-39 років – 308 (27%), 40 і більше років – 130 (11,3%) жінки. Середній вік пацієнток складав 34,4 роки. Тривалість
безпліддя 2-4 роки – 34%, 5-10 років - 48%, більше 10 років – 18%. В середньому тривалість безпліддя складала 9,2 роки.
Серед причин безпліддя при циклах ДРТ в 33% випадків реєструвались поєднанні чинники, трубний чинник - у 34% жінок,
безпліддя асоційоване з ендометріозом – 24 %, гормональне - 17%, тільки чоловічий чинник – в 18%, ідіопатичне безпліддя – в
7% випадках.
Проведено порівняння ефективності проведених циклів ДТР за 2017 та 2018 роки. В 2018 році проведено 312 цикли ДРТ в
порівнянні з 2017 роком - 324, з них: циклів ІVF в 2018 році 226 в порівнянні з 229 циклами в 2017 році, циклів ІCSІ (інтацитоплазматичне введення сперматозоїдів) в 2018 році 86 в порівнянні з 95 циклами в 2017 році, циклів з перенесенням кріоконсервованих ембріонів в 2018 році – 352 в порівнянні 252 цикли в 2017 році. Частота настання вагітності внаслідок технологій
ДРТ: 44,7% після ІVF в 2018 році в порівнянні з 50,5% в 2017 році, ІCSІ – 43% проти 35,3%, після перенесення кріоембріонів в
2018 році- 42% настання вагітності в порівнянні з 2017 роком – 33,1%. За 2 роки було тільки 8 випадків гіперстимуляції легкого
ступеня і випадок гіперстимуляції яєчників важкого ступеня в 2017 році. Ектопічна вагітність не діагностована в 2018 році,
відмічена у 4 жінок в 2017 році. Значно зменшились випадки багатоплідної вагітності: трійні – не було, 4 двійні в 2018 році і 7
двієнь у 2017 році. Пологи одним живим плодом мали місце у 78 (28,5%) жінок, яким проводили цикли ДРТ у 2018 році та у
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74 жінок (24%) - у 2017 році, двома плодами – у 7 випадках (2017р.) в терміні вагітності 35-37тижнів та у 3 вагітних (2018 р.).
Висновки. Частота настання вагітностей у Прикарпатському центрі репродукції людини за 2017-2018 роки в середньому
становить 35%, що відповідає середньоевропейським показникам.

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ
ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE
АНАЛІЗ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПЕЙЗАЖУ У ДІТЕЙ ВІДДІЛЕНЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ
Лазуркевич Т.О.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Я.В. Семкович
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Lazurkevych09@gmail.com
Мета роботи. Проаналізувати мікробіологічний пейзаж у пацієнтів відділення інтенсивної терапії ОДКЛ з метою адекватного
емпіричного підбору стартових антибактеріальних препаратів.
Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 800 карт стаціонарного хворого віком від 1 місяця до 18 років
життя, які перебували на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні м. Івано-Франківська за період 20142016 років. Діти розподілялись за нозологіями: патологія органів дихання, краніо-скелетні травми, опікова травма, хірургічна
патологія
Результати досліджень та їх обговорення. Розподіл пацієнтів на групи проведено за основною патологією: 1-а – діти з
патологією органів дихання – 288 (36,0%); 2-а – з хірургічною патологією – 191 (23,87%) дітей; 3-я – з опіковою травмою –
135 (16,97%); 4-а – з травмами (в т. ч. – ЧМТ) – 100 (12,5%): 5-а – отруєннями – 86 (10,76%) дітей. Гендерні особливості були
наступними: хлопчиків – 506 (63,25%), дівчаток – 294 (36,75 %). У віковому аспекті переважали діти перших трьох років життя
(447 – 55,9%). По тривалості захворювання пацієнти ділились на дві групи: до трьох діб (541 – 67,6%) та більше трьох діб (259
– 32,4%). Матеріал для бактеріологічного дослідження (кров, сеча, мокротиння з трахеобронхіального дерева, рановий вміст у
хірургічних та опікових пацієнтів) відібрано тільки у 272 (34%) хворих. Обстеження не проводилось у 302 (37,75%) дітей. В
процесі лікування повторні забори біоматеріалу здійснювались у 182 (22,75%) пацієнтів. З 494 проведених посівів біологічного
матеріалу тільки 189 (38,25%) дали позитивні результати. За даними обстежень у хворих з патологією органів дихання з 237
посівів збудники захворювання виявлено у 108 випадках (45,56%): з вмісту ТБД – 89 (84,0%), з крові – 16 (14,3%), сечі – 3 (2,7%).
У групі пацієнтів з хірургічною патологією з 191 посівів ріст мікроорганізмів підтверджено в 68 (35,6%) випадках, в тому
числі з гнійного вогнища – 65 (95,5%), сечі – 1 (1,4%). В інших досліджуваних групах позитивні результати були в поодиноких
випадках.
Аналіз мікробного спектру встановив перевжання Грам-негативних мікроорганізмів (Ps. aeruginosa, Klebsiella pneumoniae,
E/ coli, Citrobacter), (66,08% випадків), серед них частка Ps. aeruginosa складала 66,1%. На Грам-позитивну інфекцію (Streptococcus, Staphylococcus) припадає 22,8%, кандидозну флору (Саndida) – 11,1%. Чутливість Грам-негативної флори є високою
до меропенему, цефоперазону сульбактаму, тобраміцину, амікацину. Особливо Найбільш активними антибіотиками на Грампозитивну флору є глікопептиди, лінезолід та макроліди. Вплив карбапенемів та аміноглікозидів на виявлені мікроорганізми не
перевищує 60%, а цефалоспоринів – 35%.
Висновки. Ретроспективний аналіз проведених бактеріологічних досліджень свідчить про переважання Грам-негативної
флори в пацієнтів з різними нозологічними формами. Виявлена Грам-позитивна кокова флора має високий ступінь
резистентності до найпоширеніших сучасних антимікробних препаратів. Результати дослідження дають підстави здійснювати
ціль-орієнтовану антибіотикотерапію на основі встановленого мікробного паспорту відділення анестезіології та інтенсивної
терапії та регулярним інфекційним моніторингом.

ДИНАМІКА ЗМІН ІНТРАГАСТРАЛЬНОГО рН У ПОТЕРПІЛИХ З ЗАКРИТОЮ ЧЕРЕПНОМОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ
Марусин С.О., Тітов О.І.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. О.І. Потапов , асист. І.І. Нестор
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
м. Івано-Франківськ, Україна
Частота черепно-мозкової травми залишається стабільно високою, через зростання технологічності виробничих процесів,
побутовий і дорожній травматизм тощо. Для більшості потерпілих лікування проводиться у спеціалізованому відділі інтенсивної
терапії, де забезпечується розширений моніторинг вітальних функцій та інтра- і екстра краніального гомеостазу. Одним із
важливих показників є значення інтрагастрального рН. Тривале кисле середовище у шлунку потерпілих з черепно-мозковою
травмою (ЧМТ) створює сприятливе тло для виникнення стресових ерозій і виразок, що загрожує кровотечею з них. Скриті
кровотечі із проксимальних відділів шлунково-кишкового тракту пізно діагностуються, загрожують анемією, порушенням
киснево-транспортної функції крові, вимагають гемотрансфузій, гемостатичної терапії, фіброгастроскопічного контролю та
гемостазу, а, нерідко і хірургічного втручання. З огляду на це, профілактика вищезазначених ускладнень є вкрай важливою і
актуальною. Найбільш пріоритетні засоби профілактики – інгібітори протонної помпи.
Матеріали і методи. Проведено вимірювання інтрагастрального рН у 22 потерпілих з однотипною закритою ЧМТ в першу
добу з моменту поступлення. Використано моніторну систему «24h pHmonitor Рг1-1» (Україна). Активний електрод вводили в
порожнину шлунка через просвіт шлункового зонда, який був встановлений трансназально. Отримані результати опрацювали
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статистично за допомогою комп’ютерної програми «Statistica 5.0».
Результати та їх обговорення. Встановлено, що на початку моніторингу, рівень інтрагастрального рН становив 2,16±0,11.
Це засвідчило вкрай кисле середовище в шлунку, що потенційно загрожувало не лише деструкцією слизової оболонки, а і
мікроаспіраціями та розвитком легеневих ускладнень. Безперервне вимірювання інтрагастрального рН впродовж наступних
4 годин засвідчив відсутність статистично вірогідних змін. З огляду на це, усім пацієнтам внутрішньовенно болюсно введено
40 мг пантопразолу (Пангастро, Сандоз). Через 18±3 хв. відмічено неухильне зростання значення інтрагастрального рН, яке
досягло рівня 5,46±0,21 у 86% пацієнтів. Для 81% потерпілих, значення близькі до межі інтрагастрального рН 5,5 утримувалися
на кінець першої доби моніторування, що засвідчило достатність профілактичної дози пантопразолу 40 мг/добу. В плані
підтримання нормоацидності, нами відмічено потенціюючий ефект інтрагастрального введення лужної мінеральної води
(Поляна Квасова, Лужанська), з якої, зазвичай, розпочинається зондове харчування цієї категорії пацієнтів.
Висновки. Потерпілі з ЧМТ мають високий ризик виникнення стресових уражень слизової оболонки шлунку. Профілактичне
застосування пантопразолу і ранній початок харчування дозволяє мінімізувати розвиток тяжких ускладнень.

ПРИНЦИПИ ВВЕДЕННЯ БОРОТЬБИ З АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ У ПАЦІЄНТІВ ВАІТ
Петрук Я.В., Шепеть І.М.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.І. Костів
ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського»
м. Тернопіль, Україна, e-mail: trygub_yanvo@tdmu.edu.ua
Актуальність: Проблема антибіотикорезистентності мікрофлори є однією з ключових питань медицини (Олійник О.В.,
2012). Згідно прогнозів експертів до 2050 р. антибіотикорезистентні бактерії можуть стати причиною смерті до 10000000 людей
в рік (Йовенко І.А., 2017), що перевищує летальність від онкологічних захворювань і цукрового діабету разом узятих.
Мета роботи: вивчити вплив дотримання основних напрямків профілактики та контролю інфекції у ВАІТ на мікробіологічний
стан та антибіотикорезистентність.
Матеріали та методи: В роботу включено аналіз бактеріологічних досліджень пацієнтів ВАІТ Тернопільської
університетської лікарні за період з січня по серпень 2015 р (І період) та за аналогічний період 2018 р (ІІ період). Упродовж 2018
р. в роботу відділення було впроваджено чіткий контроль гігієни рук та медичного одягу персоналу, проведення профілактики
катетер-асоційованих інфекцій кровотоку, сечових шляхів, вентилятор-асоційованих інфекцій дихальних шляхів, дотримання
правила: одна медсестра – один пацієнт та постійна санітарно-навчальна робота серед персоналу. Проводився контроль над
атибіотикотерапією, що призначалась пацієнтам та уникалося необгрунтоване профілактичне введення антибіотиків. Пацієнтам
із гнійними процесами, особливо при виявленні антибіотикорезистентності, проводили електрохімічну детоксикацію, шляхом
введення розчину натрію гіпохлориту.
Результати дослідження: Після проведення аналізу, було отримано, що кількість виділених штамів Klebsiella pneumoniae
у ІІ періоді зменшилась на 39 % у порівнянні із І періодом, рівень Ps. Aeruginosa – зменшився на 17 %. Та проте рівень
Acinetobacter spp. зріс на 25 % у ІІ періоді, що відповідає світовій тенденції зростанню рівня вказаного збудника. На основі
аналізу антибіотикочутливості досліджуваних штамів, було відмічено зростання чутливості Acinetobacter spp. до іміпінему з
16,7 % у І періоді до 100 % у ІІ періоді.
Встановлено, що у І періоді жоден висіяний штам не був чутливий до цефоперазону/сульбактаму, тоді як у ІІ періоді – 15.4 %
штамів були чутливими. Схожа тенденція була встановлена і щодо меропенему: зростання чутливості від 0 до 30 % Acinetobacter
spp.
Полірезистентність Klebsiella pneumoniae зберігалась протягом 2-х періодів, проте зменшення кількості висівання на 39 % у
ІІ періоді має важливе прогностичне значення.
Висновок: Комплекс заходів щодо контролю призначення антибіотиків та дотримання санітарно-гігієнічних норм персоналом
ВАІТ дозволили без фінансових затрат зменшити рівень антибіотикорезистентності.

ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА
INTERNAL MEDICINE
CLINICAL CASE OF DIAGNOSIS OF CROHN’S DISEASE
Arya Thamarakshan Nair, Baralu Soniya Ramesh
Scientific supervisor – Ph.D., Assoc. Prof. V.Yu. Vyshyvanyuk
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Department of Internal Medicine №1,
clinical Immunology and allergology named after Neyko Ye.M.
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: taaryan94@gmail.com
Crohn’s disease – is a chronic non-specific immune-mediated granulomatous inflammation characterized by poorly-diagnosed
etiopathogenesis, severe unpredictable course, and the severity of diagnosis and treatment.
The objective of the work is to increase the level of knowledge of the medical community in the field of gastroenterology regarding
the complex issues of diagnostics of the immune-mediated colon diseases, namely, Crohn’s disease in combination with another immune
pathology.
The patient Ts., born 1982, appealed to the clinic of Regional Clinical Hospital (RCH) in November 2018 with complaints of the
temperature rise in the evening up to 38.80ºC during the last 2 months, constipation during 4-5 days, which are corrected by bisacodyl,
and then takes lacto- and Bifidobacteria in a large doses for the combatting the diarrhea, pronounced general weakness, bloating, pain in
the right inguinal area, joint pains, weight loss of 12 kg during 6 months.
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Anamnesis: anemia, a tendency to constipation from the childhood. In 2015, rheumatoid arthritis was diagnosed (continuous use of
methylprednisolone at a dose of 8 mg/d and diclak at a dose of 75 mg/d).
Objectively: The general condition is severe. Asthenic, BMI 17.2. Skin and mucous membranes (including those of the oral cavity)
are pale, but clean. Temperature is 37.80°C. The abdomen is painful in the right inguinal area. Additional abdominal mass is not palpable.
Examination: Common blood count – anemia, elevated ESR and shift of the formula to the left without leukocytosis. Indicators of
exchange of iron are reduced. General urinalysis – exacerbation of pyelonephritis, antibacterial therapy is prescribed.
Colonoscopy – in the rectum 22 cm from the sphincter and in the area of the spleen angle there are the linear form of ulcers up to
10-15 cm against the background of a clear vascular pattern. Conclusion: ulcerative colitis (UC)? Crohn’s disease? Biopsy was taken,
conclusion: The histologic picture corresponds to the UC in active phase.
Thus, as a result of examinations, no definitive conclusion has been obtained. Histologic conclusion contradicts the existing clinical
picture.
However, during the revision of all the data obtained, and especially the description of the biopsy data (bits of mucous membranes
of the large intestine with areas of ulceration, severe infiltration with leukocytes, macrophages, lymphocytes, granulations), additional
consultation with pathomorphologists, it was team-based concluded that the given histological picture with the presence of the relevant
clinical signs corresponds to Crohn’s disease.
Steroids and 5-ASA are prescribed, the patient is discharged from the hospital with the improvement of her state.
Conclusions: 1. The most important thing to make the correct diagnosis is the complex diagnostics, rather than the individual
conclusions (results) of the study results. 2. The presence of concomitant diseases (e.g., other autoimmune diseases (rheumatoid arthritis),
pyelonephritis in the stage of exacerbation, as well as their treatment), significantly impede the diagnosis of another pathology of
inflammatory nature. 3. In the absence of typical granulomas, which, according to the literature data, are found in only about 60% of
patients, morphological diagnosis is difficult, which further may require a re-endoscopy with a biopsy. 4. The quality of biopsies collected
during endoscopy is of great importance for diagnosis – a sufficiently deep sampling in such a way that the largest possible thickness of
the intestinal wall falls into the section.

MORPHOFUNCTIONAL ERYTHROCYTE CHANGES IN DETECTION OF KIDNEY LESIONS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
Ayush Singh, Kulachek V., Dociuk L.
Scientific supervisor – Kulachek V., PhD
SHEE «Bukovinian State Medical University»
Department of Internal Medicine and Infectious Diseases
Chernivtsi, Ukraine, e-mail: ashurajput7777777@gmail.com
Kidney lesions in rheumatoid arthritis (RA) is clinically meaningful because it worsens the course of primary disease and increases
mortality. Patients hospitalized for RA are significantly more likely to have a recorded cause of death due to renal failure.
Erythrocytes, in addition to oxygen transport function, occupy a prominent place in the regulatory exchange processes in the body,
provide microcirculation of all organs and tissues, in particular, the kidneys.
The aim. To study features of morphofunctional properties of erythrocytes at different stages of evolution of chronic kidney disease
(CKD) in patients with RA
Materials and methods. The study involved 108 patients with RA II-III degree of activity. According to a survey of patients were
divided into four groups (I- patients with RA without renal disease (n = 20), II-patients with RA with CKD stage I (n = 31), III-patients
with RA with the presence of CKD stage II (n = 31), IV-patients with RA with the presence of CKD stage III (n = 25)). Comparison group
was 20 healthy individuals. In addition to conventional laboratorial tests, the index of erythrocytes deformability, the relative viscosity of
the erythrocyte suspension (RVES), and the peroxide hemolysis of red blood cells (PHE) were studied.
Results. The progressive violations of the morphofunctional properties of erythrocytes in patients with rheumatoid arthritis with CKN
I-III are determined. The a significant decrease of the erythrocyte deformability index (p <0,05) and the increase of the RVES (p <0,05).
It has been found the direct correlation between the RVES and the proteinuria (r = 0.87), the inverse correlation between the RVES and
the glomelurar filtration rate (r = -0.71) (p <0.05). PHE increased in patients with RA with the presence of CKD and its growth stage.
Thus, analyzing the overall change in the morphofunctional properties of erythrocytes, it has been found that the indicators of RVES
and PHE significantly increase with the presence of RA, but with the advent of kidney damage, changes are becoming progressive.
Indicators of the erythrocyte deformability index are reduced in RA patients with involvement of the kidneys in the pathological process, which can be regarded as one of the methods of early kidney damage in this category of patients. The most severe microcirculatory
changes occurred in patients with RA with CKD III stage. These findings indicate the important role of microcirculatory disorders in this
category of patients and the necessity of their correction.

CLINICAL FEATURES OF THE RECOVERY PERIOD OF PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION
Philip Dogbe
Scientific supervisors: Prof. I.P. Vakalyuk, PhD, assist. D.A. Volynskyi
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Department of Internal Medicine №2 and Nursing
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: eknimoh28@yahoo.com
Qualitative rehabilitation of patients suffering from myocardial infarction (MI) remains an urgent issue in the complex of their treatment
and recovery. The problem is even more acute in people who are additionally suffering from arterial hypertension (AH). Taking into account «rejuvenation» of the MI, the high percentage of lethality, as well as the disability after its occurrence, the question remains about
the rapid return of the patient to the usual rhythm of life.
Aim: Determine the features of the recovery period in patients with MI associated with hypertension, depending on different methods
of revascularization.
Materials and methods: 45 patients with acute QS MI were examined, among them 30 accompanying hypertension II-III stage, the
average age 63 ± 5 years. Among the surveyed, men dominated (29). The patients were divided into 2 groups according to the treatment
method. The control group consisted of 15 patients who underwent thrombolytic therapy (TLT). Patients in the main group (n = 30) were
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followed by an urgent transcutaneous coronary intervention (PCI) with stenting of the affected coronary artery.
The research was carried out by analyzing the main clinical and instrumental methods of examination, which included: general clinical
examinations: complaints, anamnesis, objective data, results of instrumental (ECG, coronarography, two-dimensional and dopplerechocardiography) and laboratory tests (troponin-I level), test with a 6-minute walk. The statistical processing of the materials of the study
was carried out using the biostatistics methods in the packages of the STATISTICA 9.0 program (StatsoftInc., USA). The observation
time was 28 days.
Results: Among the surveyed, 28 patients (62.2%) were hospitalized for up to 6 hours from the start of retrospective pain and 17
(37.8.2%) after 6 hours. According to coronary angiography, 22 (48.8%) patients had the occlusion (TIMI 0-1) of left anterior descending
coronary artery (LAD). In 8 (17.8%) patients, the lesions of the two vessels were diagnosed - LAD and the circumflex branch of the left
coronary artery. Right coronary artery (PKA) was afflected in 15 (33.3%) patients. AH II stage was diagnosed in 12 (26.7%) patients, AH
III stage in 18 (40%) patients. The average duration of the hypertension was 10 ± 2 years.
In assessing the condition of patients after 3 days, it was noted that in the main group 22 (73.3%) patients almost immediately showed
better tolerance to physical activity (walk in the corridor, ascent to the first floor). In 13 (43.3%) patients with concomitant hypertension,
there was faster decrease in the intensity of shortness of breath and the disappearance of dizziness. Patients could independently get out of
bed without significant deterioration of their well-being and negative dynamics according to ECG data, whereas in the control group there
were only 5 (33.3%) such patients, regardless of concomitant pathology (p = 0.02).
According to ECG data, in 28 (93.3%) patients of the main group, the resolution of segment ST> 50% was observed already on the
first day after the conducted PCI, in the control group this rate was achieved for the third day in 10 (66.7%) patients (p = 0.3) and on the
fifth day in 5 (33.3%) patients (p = 0.02).
After analyzing the results of the echocardiographic study, an average rate of ejection fraction (EF) was 44 ± 3% in patients in the
control group and 43 ± 2% in the main group. In 3 patients (10%) who had PCI, the restrictive type of left ventricle (LV) filling was noted.
Hypertrophy of the LV was observed in 21 (70%) and 11 (73.3%) patients of the control and main group, respectively.
At 14th day all patients were given a 6-minute walk test. In the control group, 8 patients (26.7%) were able to pass a distance of 448 ±
23 m, which corresponds to the first functional class (FC I) of chronic heart failure (CHF), 13 persons (43,3%) overcame 372 ± 29 m (FC
ІІ ), 9 (30%) - 187 ± 12 m (FC III). In the main group 7 patients (46.7%) passed 334 ± 18 m, and another 8 (53.3%) - 190 ± 34 m (FC II
and III, respectively).
Conclusions: Thus, in patients who had PCI with stenting of the affected coronary artery, the recovery period after MI proceeds better
than in patients with TLT with baseline therapy. In this group of patients, since the first day, there was a higher tolerance to physical activity,
reduction of general weakness, shortness of breath, discomfort behind the sternum, normalization of blood pressure in the presence of its
pathological vibrations in comparison with the control group.

OPTIMIZATION OF TREATMENT OF ANXIETY DISORDERS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART
DISEASE IN CONNECTION WITH ARTERIAL HYPERTENSION
Emanuel Kwaku Nimoh
Scientific supervisor – Assoc. prof. I.P. Fitkovska, Ph.D.
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Department of Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: iryna_if@rambler.ru
Hypertension (AH) contributes to the progression of the atherosclerotic process in vessels and coronary heart disease (IHD). The clinical
course of cardiovascular diseases worsens, in turn, in the presence of psycho-emotional factors. Psychoemotional factors significantly
reduce the commitment to treatment and the implementation of therapeutic and preventive measures, worsen the quality of life, increase
the risk of cardiovascular complications.
The purpose and task of the study was to identify psycho-emotional disorders in patients with coronary heart disease in conjunction
with AH, establishing a relationship of quality of life, depression, anxiety with clinical indicators of coronary artery disease and AH.
Material and methods of research. This study was conducted on 103 patients (43.2% of women, 56.8% of men, 45 to 70 years old).
A number of psychological techniques were used in the study: Spielberger’s Alert Scale in the Modification of Yu.L. Hanina, Hamilton’s
Depression Scale.
Research results. The Hamilton scale detected 25 patients with depression, 78 patients without depression. In depression patients, the
overwhelming majority were women - 14 (54%) versus 11 men (46%). In 11 patients (44%), mild depression was observed, in 14 patients
(56%) - moderate severity. In the 25 patients with depression, the main symptoms of depression were marked: sleep disturbance - 23
(92%), feelings of guilt and low self-esteem - 11 (44%), difficulty concentrating - 18 (72%), excitation or inhibition - 8 (32% ), appetite
suppression - 2 (8%), decrease of libido - 7 (28%).
Evaluating the Spielberger scale, the high level of anxiety in depression patients was found - 92% (22 people) versus 38% (30 people)
in patients without depression.
Depression contributed to the growth of functional class (FC) angina, in particular, III FC angina was detected in 23% with depression
versus 13% without depression. The increase in the signs of chronic heart failure was noted in a group of patients with depression - 16%
vs. 14% in patients without depression. The highest levels of AH were observed in the group of patients with depression - 12.5% vs. 9%
in patients without depression.
Additional use of isovaleric cyst preparations to standard therapy of IHD and AH contributed to a significant decrease in symptoms of
depression, including sleep disturbance noted - 23 patients (92%), feelings of guilt and low self-esteem - 11 (44%), difficulty concentrating
- 18 (72%), excitation or inhibition - 8 (32%), appetite suppression - 2 (8%), reduction of libido - 7 (28%).
The use of preparations of isovaleric acid together with standard therapy of IHD and AH promotes correction of psycho-emotional
disorders, increase of tolerance to physical activity, stabilization of blood pressure.
Conclusions. Patients with coronary artery disease and AH in combination with depression are distinguished by higher FC angina,
heart failure, and degree of AH.
Additional administration of isovaleric acid to standard therapy contributes to the normalization of psycho-emotional disorders and
improves the course of coronary artery disease and AH.

ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА
INTERNAL MEDICINE

17

HEART RATE VARIABILITY IN POSTINFARCTION PATIENTS WITH HEART FAILURE
Nwachukwu Phebe Chinenye
Scientific supervisor – Assoc. prof. R.V. Denina
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Department of Internal Medicine № 2 and Nurses
Ukraine, Ivano-Frankivsk, e-mail: nwachukwuphebe@ymail.com
During the stratification of risk for patients after myocardial infarction (MI), assessment of autonomic imbalance plays an important
role. Heart rate variability (HRV) after MI has important prognostic value regarding the prediction of overall mortality of patients, identify
patients at risk for symptomatic sustained ventricular tachycardia, evaluation of the clinical course of heart failure and its prognosis.
The purpose of the study. Set features of HRV in patients with recurrent myocardial infarction according to Halter-ECG monitoring.
Research Methods. The study involved 160 patients with recurrent myocardial infarction with heart failure who have made a major
group and 15 patients without recurrent myocardial infarction with heart failure (control group).
Investigation of heart rate variability was performed on a 5-minute recording with the help of “КАРДИОЛАБ” the product of the company “ХАИ-МЕДИКА” (Kharkiv, Ukraine). Analysis of heart rate variability study was performed according to the recommendations
of the European Society of Cardiologists (1996) and the North American Society of Electrophysiology and Electrocardiostimulation by
computer 12-channel electrocardiograph.
Results. The analysis of HRV in examined patients, depending on the amount of carried over MI in history showed that at the time of
hospitalization is a decrease in autonomic tone with predominance of the sympathetic nervous system. In particular, the LF/HF ratio in the
normal sense of (1,65 ± 0,2) st.un. in patients of the main group with recurrent MI was (2,45 ± 0,19) st.un. (p <0.0001), and the tertiary
(3,25 ± 0,25) st.un. (p <0.0001).Patients in the control group had LF/HF ratio (1,48 ± 0,08) st.un. (p <0.05).
Concerning the HRV depending on the stage of heart failure, it became clear that the SDNN is held equally by heart failure II and III
stages. Index LF/HF remained increased in patients with heart failure of both stages, indicating the superiority of sympathetic influences
on the heart. HRV depending on the duration of heart failure showed that the values of SDNN wasn`t significantly changed and was
reduced. Index LF/HF was steadily increased with the duration of HF> 6 years (2,89 ± 0,18) st.un. in the study group (p <0.0001) versus
(1,65 ± 0,2) st.un. in healthy individuals. During the systolic and diastolic dysfunction, key changes in parameters of HRV were monosemantic: SDNN-reduced, and LF/HF-enhanced. Types of diastolic dysfunction did not significantly affect the HRV.
Conclusions. So, in all patients with recurrent myocardial infarction, regardless of the number of carried over MI, stage or duration
of heart failure and type of dysfunction of the left ventricle, prevailed sympathetic effects on the heart, according to the analysis of heart
rate variability.

CULPRIT-LESIONONLYPCI – В РЕАЛЬНІЙ КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Баган У.Р.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Середюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ulyana_bagan@ukr.net
Актуальність. Culprit-lesion – це симптомокомплекс, що характеризується ураженням судин, яке призводить до гострого
коронарного синдрому (ГКС). Терапевтична стратегія інтервенційного лікування полягає в досягненні повного розкриття
ураженої судини для стабілізації міокарда і уникнення вторинних коронарних порушень. Багатосудинне порушення кровообігу
знаходять у половини пацієнтів, в цьому випадку стоїть питання вибору оптимального лікувального підходу: ЧКВ на симптомзалежній судині, багатосудинне ЧКВ, коронарне шунтування чи гібридна реваскуляризація.
Мета. Порівняти результати ЧКВ на симптом-залежній судині(у пацієнтів, що мають ураження декількох судин) з
результатами багатосудинного ЧКВ.
Матеріали. Матеріалом дослідження слугували матеріали історій хворіб пацієнтів, які знаходилися на лікуванні в ОККД
з 01.03.2018р. по 02.02.2019р.. Опрацьовано 45 випадків Culprit-lesion, з яких у 28 пацієнтів проводилось ЧКВ на симптомзалежній судині, а у 17 – черезшкірне коронарне втручання зі стентуванням усіх уражених судин. Коронарографія проводилася
у центрах реперфузійної терапії (ЦМКЛ, КЛДЦ ‟СІМЕДГРУП’’).
Результати. Віковий склад обстежених склав 61 ±12 років. Гендерний склад - чоловіків 34 (75,5%), жінок 11 (24,5%). За
допомогою коронарографії виявлено 3-судинне ураження у 6 пацієнтів (13,4%), 2-судинне — у 39 (86,6%), з них: у 18 хворих
(40%) ураження локалізувалось в передній міжшлуночковій гілці лівої коронарної артерії, у 27(60%) - в огинаючій гілці лівої
коронарної артерії . У 7 пацієнтів розвинулись ознаки ниркової недостатності (з них у 5 хворих проводилось багатосудинне
ЧКВ). Лікування верифікованих пацієнтів проводили за принципами ведення хворих після ЧКВ.
Висновки. У хворих з ГКС, що мають ураження декількох судин, прогностикно сприятливішим є проведення первинного
ЧКВ на симптом-залежній артерії, оскільки зменшується ризик розвитку тяжкої ниркової недостатності та смертності.

ДЕОНТОЛОГІЧНІ ПОТРЕБИ СУЧАСНИХ ПАЦІЄНТІВ
Барбанова Ю.О., Барбанова Т.О., Москалик Г.П.
Науковий керівник – асист. І.Б. Ромаш
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна, Romash_Ira@ukr.net
Наше століття-час стрімкого технічного розвитку. На наших очах дуже швидко зростає роль технічної апаратури в
повсякденній праці поліклінік, лікарень, науково-дослідних інститутів, університетів, клінік, диспансерів. А це в свою чергу
сприяє формування технічного підходу взаємовідносин лікар-пацієнт.
Будь-яка патологія, а особливо довготривала, хронічна, -залишає свій відбиток на психічному, емоційному стані пацієнта, а
не рідко і на особливості характеру. В більшості випадків у таких пацієнтів переважає формування негативних якостей. А це
в свою чергу утруднює процес діагностики, лікування та видужання. Стрімкий та легкодоступний потік інформації, надмірна
проінформованість хворих інколи також ускладнює співпрацю лікаря із пацієнтом.
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Мета дослідження: дослідити, якими якостями повинен володіти лікар 21 століття із точки зору сучасного пацієнта.
Методи дослідження: Анкетування було цілком анонімним та добровільним. Для того, щоби виключити суб’єктиність
та систематичні похибки, анкетування проводилося в різних лікувальних закладах Івано-Франківська. Нами було опитано
120 пацієнтів: 75 (І група) із них перебували на стаціонарному лікуванні, 45 (ІІ група) – амбулаторному. Розроблений нами
спеціальний опитувальник складається із 30 запитань, котрі об’єднані в 6 груп, кожна з яких відображає певні якості: зовнішній
вигляд, манера спілкування, особливості огляду, компетентність та особистий досвід лікаря, вміння пояснити пацієнтові суть
захворювання, тощо.
Результати дослідження: Якщо відповідь стверджувальна, пацієнт повинен був обрати із запропонованих варіантів той,
який найбільш повно відображав би його потребу. Окремим пунктом було питання: «Чи має значення для вас вік або стать
лікаря?» В результаті дослідження було виявлено, що серед головних якостей лікаря, 88 % пацієнтів І та 80% ІІ групи виділяють
компетентність та професіоналізм; 42,66% vs 46.5% – увагу; 60,0% vs 53,2% – терпіння та доброзичливість; 90,6% vs 80,0 %
– вміння доступно та інформативно відповісти на хвилюючі пацієнта питання. Значно менше пацієнти акцентували увагу на
зовнішній вигляд або вік лікаря. Хоча, прослідковувалася тенденція: більшість опитуваних надають перевагу лікарям жіночої
статі середнього віку.
Висновки: Результати проведеного дослідження оброблені статистично та дозволяють розробити модель взаємовідносин
лікаря та пацієнта.

АНАЛІЗ ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ХАРЧОВОГО СТАТУСУ У ХВОРИХ НА
ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФУНКЦІЇ НИРОК
Вдовиченко А.В.
Наукові керівники: доц. І.Т. Гавриш, асист. Т.І. Салижин
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. акад. Нейка Є.М.
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Vdovychenko22@gmail.com
Мета роботи: проаналізувати загально клінічні показники та оцінити харчовий статус у хворих на гіпертонічну хворобу у
залежності від функції нирок.
Матеріали і методи: для досягнення мети та завдань дослідження проведено ретроспективний аналіз історій хвороб та
виписок із стаціонару 220 хворими на гіпертонічну хворобу (ГХ) ІІ стадії, 2 ступеня, які лікувалися в університетській клініці
Івано-Франківського національного медичного університету (ІФНМУ) та обласній клінічній лікарні з 2013 по 2019рр. Залежно
від швидкості клубочкової фільтрації хворі були розділені на 2 групи. Контрольна група була представлена з 15 практично
здорових осіб, які перебували на обліку в терапевтичному кабінеті Центру клінічної медицини ІФНМУ з 2014 по 2018 роки.
Об’єктом дослідження були характеристики загально-клінічних показників у хворих на хронічну серцеву недостатність,
гіпертонічну хворобу зі збереженою та втраченою функцією нирок.
Результати дослідження: І група – ожиріння у 22.3% хворих та дисліпідемія у 20.0% випадків, тоді як у ІІ групі переважала
анемія у 42.2% пацієнтів та енцефалопатія 25.6%, І група випадки куріння – 23.8% проти 18.8% у ІІ групі, малорухомий спосіб
життя 11.5% пацієнтів І групи і 17.7% хворих ІІ групи, наявність стресів – 20.0% І група та 9.0% - ІІ група пацієнтів. Ознаки
анемії виявлені у двох групах, проте у ІІ групи хворих вони були більш виражені. Проводячи оцінку електролітного балансу ми
виявили, що у хворих І групи переважали ознаки гіпокаліємії, у пацієнтів ІІ групи незначна гіперкаліємія . Показник кальційфосфорного продукту підвищений у хворих ІІ групи - 30.0% випадків порівняно з 3.3% І групи. При оцінці нутріціологічного
статусу було виявлено значне зниження рівня загального білка у пацієнтів ІІ групи порівняно з групою контролю.
Висновок: аналізуючи отримані дані, ми можемо стверджувати що у пацієнтів ІІ групи, спостерігаються виражені ознаки
анемії, білкової недостатності та гіперфосфатемії порівняно з групами контролю та хворих зі збереженою функцією нирок.

ІНФАРКТ МІОКАРДА В МОЛОДОМУ ВІЦІ
Воронич В.О.
Науковий керівник - к.мед.н., доц. Р.В. Деніна
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: melmannew@gmail.com
Актуальність. Інфаркт міокарда (ІМ) зустрічається переважно в популяції осіб середнього і літнього віку, проте в останні
роки захворювання все частіше розвивається у осіб молодше 45 років, що, очевидно, пов’язано з сучасними змінами способу
життя (понаднормова робота, темп життя, хронічні стреси, малорухомий спосіб життя). У групі підвищеного ризику раннього
розвитку ІМ знаходяться насамперед молоді чоловіки, що палять, особи із спадковою схильністю розвитку серцево-судинної
патології, надлишковою масою тіла, цукровим діабетом, родинна дисліпідемія.
Як показує статистика протягом 2016-2018 років в Івано-Франківській області зареєстровано понад 38,5% випадків ІХС у
осіб до 45 років.
Клінічний випадок. Хворий Р., 1980 р. н. спостерігається в Івано-Франківському кардіологічному центрі з 2006 року. У віці
26 років вперше виникли скарги на пекучий біль за грудниною, інтенсивна задишка при мінімальних фізичних навантаженнях,
серцебиття, загальна слабість, страх смерті. Діагностовано STEMI. Шкідливі фактори, такі як куріння, ожиріння, зловживання
алкоголем, шкідливі умови праці відсутні. Батько хворів на артеріальну гіпертензію. Стан хворого погіршувався, наростали
симптоми серцевої недостатності.
Діагноз. ІХС. Ішемічна кардіопатія (кардіосклероз постінфарктний (QS- інфаркт міокарду 2006, 2014.); хронічна аневризма
передньої стінки ЛШ; коронарографія (11.09.2012). Фібриляція – тріпотіння передсердь, персистуюча техісистолічна форма,
EHRA-2; CHA2DS2-VASc- 2 бали; HAS-BLED-1 бал. Фібриляція шлуночків (подолані ЕІТ (06.09.2013). ХСН ІV-ІІІ стадії із
зниженою ФВ, ФК ІІІ за NYHA. Залишкові явища після перенесеного ішемічного інсульту (17.06.2014р.) в басейні ВСА з
лівосторонньою пірамідною недостатністю.
Імплантація торако-портального пульсуючого обходу лівого шлуночка «thoratec», пластика ТК (кільце Планкор М32,
14.05.2014). Ортотопічна трансплантація серця (18.06.2014) БПГЛНПГ. Токсикометаболічна (такролімус асоційована)
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енцефалополінейропатія з помірним гіперкінетичним та больовим синдром.
Повторні реакції відторгнення трансплантату (чотирьохкратне введення імуносупресора). Ендоміокардіобіопсія - без
ознак клітинного відторгнення, але з ознаками гуморального відторгнення (02.05.2017; 15.05.2017). Ендоміокардіобіопсія з
імуногістологічними ознаками гуморального відторгнення (31.05.2017). Ендоміокардіобіопсія з виключенням гуморального
відторгнення (05.09.2017).
На даний момент хворий перебуває під спостереженням лікарів-спеціалістів кардіологічного центру у Берліні.
Висновки. Отже, у молодому віці найбільш характерний розвиток гострого коронарного синдрому з підйомом сегмента ST
без попереднього анамнезу стенокардії, швидким прогресуванням серцевої недостатності, єдиним методом лікування якого є
трансплантація серця.

ЯКІСТЬ СНУ ТА СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ З ОЖИРІННЯМ В
РОЄДНАННІ З СИНДРОМОМ ПОДРАЗНЕНОЇ КИШКИ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
Герей Г.І.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.Г. Міщук
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: zagpractice@ifnmu.edu.ua
Порушення сну та зміни вегетативної регуляції організму призводять до відсутності нічного зниження артеріального тиску
з високим ризиком розвитку пошкодження органів-мішеней. Окрім того, порушення нейрогуморальної регуляції артеріального
тиску, харчової поведінки, частоти і консистенції стільця можуть сприяти формуванню коморбідності.
Мета роботи. Вивчити характер змін якості сну, вегетативної регуляції та рівня серетоніну і греліну у 54 хворих з поєднанням
ожиріння, синдрому подразненої кишки з закрепами та артеріальною гіпертензією ІІ ст, 2 ст (ІМТ – 36,3 ±07 кг/м2), у 24 пацієнтів
з СПК на тлі ожиріння та 14 здорових людей (контрольна група).
Матеріал і методи дослідження. Для оцінки порушень сну збирали сомнологічний анамнез, оцінювали результати
шестибальної оцінки суб’єктивних характеристик сну, анкети скринінгу синдрому апное під час сну та Епвортську шкалу
сонливості. Також були проаналізовані результати дослідження варіабельності серцевого ритму, а серед гами показників
проаналізували LF (мс2) та HF (мс2), що відображають симпатичні та парасимпатичні впливи. Отримані результати оброблені
статистично за допомогою програми «Statistica» 8,0 з обрахуванням M i m.
Результати дослідження. У випадках коморбідної патології з поєднанням трьох патологій показники суб’єктивної якості
сну були знижені до 13,7±0,8 балів (у контрольної групи даний показник становить 22,4±0,8 балів), а при поєднанні ожиріння
з СПК він виявився 17,2±0,8 балів. Аналіз Епвортської шкали сну свідчить про надмірну сонливість у хворих з поєднаною
коморбідною патологією (14,5±0,7 балів) у порівнянні з показниками контрольної групи (8,8±1,2 бали). Результати анкетування
за скринінгом апное під час сну теж підтвердили його вищу частоту у хворих з коморбідною патологією до 4,0±0,3 балів (у
пацієнтів контрольної групи – 1,4±0,2 бали). Компонент LF варіабельності серцевого ритму у хворих з коморбідністютрьох
захворювань переважав аналогічні показники контрольних у 1,5 рази, а HF був знижений на 29,0 мс2
Висновок. Таким чином, у хворих з коморбідною патологією, що включає ожиріння, синдром подразненої кишки і
артеріальну гіпертензію мають місце порушення якості сну та вегетативної регуляції функції організму.

ПРОЛАПС МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ЧИ ПАТОЛОГІЯ
Горбак Ю.М.
Науковий керівник – асист. Г.Д. Чернюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини №2
м. Івано-Франківськ, Україна
Актуальність. Дисплазія сполучної тканини лежить в основі багатьох структурних змін органів і систем, які визначають
диспластичні порушення в організмі людини і зокрема серця. Актуальність дослідження серцево-судинних захворювань
визначена високою частотою їх поширення, а прицільне вивчення структури мітрального клапана заслуговує на особливу увагу
з огляду на частоту поширеності функціональних змін мітрального клапана.
Мета: Вивчити структурно функціональні характеристики лівих відділів серця при пролапсі мітрального клапана з
регургітацією.
Матеріали та методи дослідження. На підставі створених прогностичних моделей розроблений алгоритм виявлення осіб,
де є загроза розвитку порушень ритму серця до і після фізичного навантаження, у осіб з дисплазією сполучної тканини, в умовах
амбулаторно-поліклінічної ланки.
Результати. Пролапс мітрального клапана з регургітацією у пацієнтів з дисплазією сполучної тканини супроводжується
появою структурно-функціональних ознак порушення систолічної і діастолічної функції лівого шлуночка.
Висновок. На основі проведеного пошукової роботи отримали висновки: Пролапс мітрального клапана в осіб молодого
віку проявляється поліморфізмом клінічної картини. В пацієнтів 1 ступеня пролабуванням мітрального клапана проявляється
переважно симптоматикою вегетативної нестабільності (емоційна лабільність,порушення сну, дратівливість,головні болі
,зниження працездатності), а у пацієнтів 2 ступеня – є ознаки сполучнотканинної дисплазії (зміни кісток кінцівок, хребта).Проте
частіше зміни проявляються зі сторони серця:болі,тахікардія,різні види аритмій.Інколи виникають вегетативні кризи.
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Тези доповідей 88-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині», 2019
Abstract of the 88th Scientific Conference of Students and Young Scientists «Innovations in medicine», 2019

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ
ПЕЧІНКИ ТА МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

Гуменюк В.Б., Старунчак В.Г.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. О.І. Кочержат
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету ім. Бережницького М.М.
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: victoriiahumeniuc@gmail.com

Мета. Оцінка функціонального стану печінки у хворих на неалкогольну хворобу печінки (НАЖХП) та метаболічний синдром
(МС) залежно від ступеня ожиріння.
Матеріал і методи. Обстежено 64 хворих (36 чоловіки, 28 жінки) із НАЖХП, середній вік (57,61±5,12) роки. У І групу ввійшло
18 хворих з нормальною масою тіла (ІМТ=18-24,9 кг/м2); в ІІ групу – 20 хворих з надмірною масою тіла (ІМТ=25,0–29,9 кг/м2); в
ІІІ групу – 26 хворих з ожирінням І-ІІІ ступеня (ІМТ>30,0 кг/м2). Визначали антропометричні показники, активність ферментів
цитолізу (аланін- (АлАТ), аспарагін-амінотрансферази (АсАТ)), рівень загального білірубіну ензиматичним колориметричним
методом. Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб.
Результати. Для хворих з НАЖХП і МС були властиві найвищі показники ІМТ та функціонального стану печінки. Показник
АлАТ у хворих І групи коливався в межах контролю (0,30±0,06) ммоль/л (р>0,05); в ІІ групі був вищим в 1,7 разів порівняно зі
здоровими (р<0,05). У пацієнтів ІІІ групи рівень АлАТ виявився достовірно підвищеним до (0,92±0,02) ммоль/л (р<0,05), що
було вищим в 3 рази порівняно з контролем (р<0,05), в 2 рази порівняно з хворими ІІ групи (р<0,05) та в 2,8 рази порівняно з
хворими І групи (р<0,05), відповідно, що свідчить про наявність синдрому цитолізу у хворих з ожирінням І-ІІІ ступеня. Рівень
АсАТ у хворих І групи не перевищував показника у здорових осіб (0,35±0,08) ммоль/л (р>0,05); у ІІ групі – мав тенденцію до
зростання (0,38±0,15) ммоль/л (р>0,05); а у пацієнтів ІІІ групи був достовірно вищим і становив (0,53±0,14) ммоль/л, що в 1,5
рази перевищувало показник контролю (р<0,05), в 1,4 рази порівняно з хворими ІІ групи (р<0,05) та в 1,5 рази порівняно з
хворими І групи (р<0,05), відповідно. Встановлено, що у пацієнтів І та ІІ груп рівень загального білірубіну в крові суттєво не
відрізнявся від контролю (9,50±1,02) ммоль/л (р>0,05), тоді як у пацієнтів ІІІ групи на 38% перевищував контроль (р<0,05).
Висновок. Для хворих із НАЖХП та МС характерним є підвищення активності ферментів AсАT та АлАТ у сироватці крові,
що свідчать про пошкодження і некроз гепатоцитів та розвиток синдрому цитолізу, який найбільш виражений при супутньому
ожирінні І-ІІІ ступенів.

ХРЯЩОГРАФІЯ ЯК ВИСОКОІНФОРМАТИВНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ХРЯЩОВОЇ
ТКАНИНИ У ГІРНИЧИХ РОБІТНИКІВ ОЧИСНОГО ВИБОЮ (ГРОВ)
Гункевич О.Б., Заяць Х.Б.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. С.А. Кристопчук
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Кафедра внутрішньої медицини №1
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: oksana.hunkevych@gmail.com
Актуальність. Хрящографія – це сучасний, перспективний метод дослідження хрящової тканини суглобів, що базується на
визначенні насиченості тканин протеогліканами. Даний метод відносно недорогий, але абсолютно не висвітлений у вітчизняній
та іноземній літературах. Хрящографія використовується для візуалізації запальних і деструктивно-дегенеративних змін у суглобах.
Мета. Порівняти зміни хрящової тканини на рентгенограмі, магнітно-резонансній томограмі (МРТ) та хрящограмі у ГРОВ.
Матеріали і методи. З попередньою стратифікацією: наявність деформувального остеоартрозу колінного суглоба - у
рандомізований спосіб відібрано та проаналізовано 97 амбулаторних карток ГРОВ. Всі пацієнти знаходилися на стаціонарному
лікуванні у профпатологічному відділенні Львівської обласної клінічної лікарні та були обстежені згідно наказу МОЗ №7
“Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Професійна патологія” від 10.01.2005. Для
подальшого дослідження обрано амбулаторні картки за такими критеріями: молодий вік (згідно класифікації ВООЗ), чоловіча
стать, наявність обстежень: рентгенографії, МРТ та хрящографії колінних суглобів. Наступним етапом було створення анкет на
кожного пацієнта та порівняння змін хрящової тканини відповідно до результатів проведених обстежень.
Результати. В усіх 5-х досліджуваних чоловіків на рентгенограмах колінних суглобів у двох проекціях було виявлено
лише звуження суглобової щілини зі субхондральним остеосклерозом. На МРТ визначалося помірне нерівномірне звуження
суглобової щілини та стоншення суглобового хряща стегнової і великогомілкової кісток. Зміни хрящової тканини, які ми
виявили на хрящограмах ГРОВ були найінформативнішими, оскільки вимірювання проводилось в кількох послідовних зрізах
для кожного сегменту, що досліджувався, і в кількох ділянках кожного зрізу окремо. На усіх ділянках визначали показники
часу Т2-релаксації в мілісекундах, які, відповідно до показника, переводилися в графічне кольорове зображення. Зміни на
хрящограмах свідчили про підвищену гідратацію хряща та пошкодження протеоглікан-колагенового матриксу в ГРОВ, що
відповідає дегенеративно-дистрофічним ураженням хряща.
Висновки. Порівнявши результати рентгенограм, МРТ та хрящограм у ГРОВ, найінформативнішим методом виявлення
патологічних змін хрящової тканини, на нашу думку, є хрящографія.

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ
СПРИЧИНЕНОГО ТУНЕЛЬОВАНОЮ КОРОНАРНОЮ АРТЕРІЄЮ
Дідковська А.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Л.О. М’якінькова
Українська медична стоматологічна академія
Кафедра внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами
Полтава, Україна, e-mail: anna.ded1995@gmail.com
Актуальність Ішемічна хвороба серця (ІХС) займає провідні позиції серед захворювань серцево-судинної системи.
Однією з рідкісних причин розвитку гострого коронарного синдрому (ГКС) є вроджена патологія коронарних артерій (КА) міокардіальний місток (ММ), що потребує специфічного методу лікування. ММ – це м’язове волокно, розташоване над КА

ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА
INTERNAL MEDICINE

21

яке здійснює її компресію в систолу з стійким зменшенням її діаметру, за рахунок чого обмежується коронарний кровоплин в
дистальній від ММ ділянці КА. ММ за певних обставин призводити до збіднення коронарного кровотоку та симптомів ішемії
міокарду. Важливе значення розвитку клінічних проявів ІХС має асоціація ММ з атеросклеротичним ураженням КА, що в
поєднанні утворює тандем-стеноз та призводить до симптомів гострого пошкодження міокарду.
Мета роботи Вивчити особливості клінічного перебігу ГКС на фоні ізольованого ММ та асоційованого з атеросклеротичним
ураженням КА.
Матеріали та методи Нами обстежено 45 хворих, госпіталізованих з ГКС, у яких за даними коронароангіографії (КАГ)
виявлено ММ. Пацієнти були розподілені на 2 групи: 1 група - ізольовані ММ; 2 група - ММ асоційовані з атеросклеротичним
ураженням КА. Середній вік пацієнтів 1 групи склав 39(±3,4) років; 2 групи - 56,9(±3,2) років. Інфаркт міокарда (ІМ) 2 типудіагностували у 25% - 1 групи, а в пацієнтів 2 групи - ІМ 1 типу у 31%. Загальноклінічні та специфічні методи обстеження
проведені у перші 24 год від госпіталізації.
Результати У хворих обох груп факторами ризику розвитку ГКС були тахікардія, гіпертрофія міокарду та спазм КА.
Підвищення тропонінів вище 99-% процентиля в середньому в 10,8 раз було у пацієнтів 1-ї групи, та в 283 раз у пацієнтів
2-ї групи, що асоційовалось з більшим об’ємом ураження серцевого м’яза. Незначне (2мм) зміщення сегменту ST відзначали
у пацієнтів 1 групи, у пацієнтів 2 групи - більше 5 мм, що свідчило про збільшення ішемії. У пацієнтів з ізольованими ММ
встановлено прямий кореляційний зв’язок між ступенем систолічної компресії КА та частотою серцевих скорочень та
негативний кореляційний зв’язок між ступенем систолічної компресії КА та гіпертрофією міжшлуночкової перетинки. У другій
групі навпаки встановлено прямий кореляційний зв’язок між ступенем систолічного стискання та гіпертрофією міжшлуночкової
перетинки.
Висновки Маніфестація ізольованих ММ спостерігалась при їх локалізації в передній міжшлуночковій гілці лівої КА,
що пояснюється її анатомічним розташуванням. Згідно вікових даних у жінок маніфестація ізольованих ММ відбувається в
середньому на 10 років пізніше, а ніж у чоловіків. Неоклюзуюча атеросклеротична бляшка розташована в одній КА з ММ
викликає тандем-стеноз, обтяжуючий порушення гемодинаміки за рахунок дії в різні фази серцевого циклу. Розташування ММ
в неінфарктзалежній КА у пацієнтів з атеросклеротичною оклюзією іншої КА є супутньою патологією, що за умов тахікардії
може призводити до збільшення ішемії міокарду.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ СУДИН У ПАЦІЄНТІВ З
ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ 2 СТАДІЇ У ВІДПОВІДЬ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ
L-АРГІНІНУ, У ПОРІВНЯННІ З ВЖИВАННЯМ ПРОДУКТІВ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ АРГІНІНУ
Должикова С.В., Довбиус Т.С.
Наукові керівники: аспірант А.В. Іванкова, д.мед.н., проф. Н.В. Кузьмінова
Вінницький Національний Медичний Університет ім. М.І. Пирогова
Кафедра внутрішньої медицини №1
м. Вінниця, Україна, e-mail: svitlanavitaliivna0208@gmail.com
Актуальність: Приблизно 32,2 % населення України хворіють на гіпертонічну хворобу, яка безсумнівно пов’язана
з ендотеліальною дисфункцією (ЕД), тому дуже важливо розуміти патогенетичні механізми розвитку та вміти визначити її
наявність у пацієнтів. Дія багатьох фармацевтичних препаратів спрямована на різні патогенетичні ланки ЕД. Найбільш поширені
препарати містять L-аргінін, який є природним попередником оксиду азоту – головного ендотеліального вазодилятатора. Їх
поєднують із стандартною гіпотензивною терапією. Визначення функціонального стану ендотелію не є дуже поширеним під
час діагностики гіпертонічної хвороби, тому важливо знати про ефективність використання такого методу діагностики, який
також може допомогти у встановленні ефективності використовуваних для лікування препаратів.
Мета: Дослідити зміни функції ендотелію судин у відповідь на вплив препаратів L-аргініну у пацієнтів з гіпертонічною
хворобою 2 стадії за допомогою комплексу показників проби з реактивною гіперемією та порівняти їх з тими, які будуть після
вживання продуктів харчування з високим вмістом аргініну.
Матеріали і методи: 20 пацієнтів (10 чоловіків та 10 жінок) віком 49±3,5 років, хворих на гіпертонічну хворобу 2 стадії.
Група контролю - 20 здорових людей.
Ендотелій-залежну вазодилятацію артерії (ЕЗВД) визначили за методикою, розробленою D.S. Celermajer (1992). УЗ-Сканер
En Visor 5000 (Philips) з лінійним датчиком 7,5 Гц; манжетка механічного тонометра Longevita LS-5. Для статистичної обробки
використана програма Statistica 6.0 та Microsoft Excel.
Результати: У пацієнтів з гіпертонічною хворобою 2 стадії, які отримували Тивортин, після декомпресії плечової артерії
ЕЗВД становить 12,57±0.8%, коефіцієнт вазодилятації (КВ) зменшений до 0.64±0.19 у.о., напруження зсуву (НЗ) 9.6±0.25 у.о. У
пацієнтів з гіпертонічною хворобою 2 стадії, що вживали продукти з високим вмістом аргініну ЕЗВД 11.11±0.5%, КВ 0.55±15
у.о., НЗ 10.5±0.43 у.о. Контрольна група: ЕЗВД 14,03±0.7%, КВ 1.47±0.34 у.о.,
НЗ 8±0.33 у.о.
Висновки: Визначені нами показники свідчать, що під дією препарату
L-аргініну дилатація плечової артерії наближається до нормальної більше, ніж після вживання продуктів з високим вмістом
аргініну, отже використання препарату є ефективнішим.

ВИВЧЕННЯ ПОПУЛЯРНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ЧДМК
Дробот Г.
Науковий керівник – викл. клінічних дисциплін О.Б. Дуда-Мізинчук
Чортківський державний медичний коледж
м.Чортків, Україна, e-mail: alinazhebratska@gmail.com
Вступ. Енергетичні напої особливо популярні серед молоді. Їх вживають студенти перед сесією, офісні працівники, втомлені
водії. Багато хто п’є «енергетики» для тамування спраги, натомість отримує зворотний ефект. Ніяких чарівних компонентів в
енергетичних напоях немає. В їх склад входять сахароза та глюкоза. Одним з основних психостимуляторів у складі енергетичних
напоїв є кофеїн. Концентрація кофеїну в них просто величезна. Це пояснюється тим, що ніякого контролю і стандартів вмісту
речовин в «енергетиках» немає, і виробники додають до складу компоненти на свій розсуд. Енергетичні напої не додають
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організму енергії, а лише стимулюють використання накопичених запасів. Ще більш небезпечним є їхнє поєднання з алкоголем:
якщо «енергетик» підсилює збуджувальні процеси, то алкоголь, навпаки, гальмує роботу мозку.
При вживанні енергетичних напоїв мало хто замислюється про те, що ховається всередині даного напою. Часте їх вживання
призводить до суттєвих проблем зі здоров’ям. Особливо небезпечно для підлітків та людей з категорії ризику (з хворобами
серця, цукровим діабетом, гепатитом, вагітних жінок та ін.).
Мета. Вивчення частоти вживання енергетичних напоїв майбутніми медиками та їх обізнаності щодо їх впливу на організм
людини.
Матеріали та методи. Опитування проведене серед сдудентів 1-3 курсів ЧДМК. Використані соціологічні та статистичні
методи дослідження. Карта опитування охоплювала питання щодо мотивації, частоти та кількостей вживання «енергетиків»
студентами, а також проінформованості стосовно шкідливого впливу при вживанні енергетичних напитків.
Результати дослідження. Проінформовані про шкідливість енергетичних напитків всі опитані студенти. Не вживають –
52%, вживають щодня – 3 %, вживають рідко – 45 % з усіх опитаних. На вечірках вживають – 28%, за компанії – 31%, під час
сесії – 41%. Випивають 250мл – 38%, 500мл – 56, більше 500мл – 9%.
Висновки. Отже всі студенти ЧДМК володіють інформацією щодо негативного впливу «енергетиків» на організм людини.
Більшість студентів не вживають енергетичні напої. Популярність вживання енергетичних напоїв пов’язана з бажанням
підтримати компанію друзів і на вечірках – 59%, решта респондентів вживають енергетичні напої тільки під час сесії. Засмучує
той факт, що більшість студентів вживають енергетики у надмірній кількості тобто 500мл.

ФАКТОРИ РИЗИКУ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЕД ОСІБ РІЗНОЇ СТАТІ
Задорожна Г.О.
Науковий керівник – к.мед.н. В.М. Шапошнікова
Черкаська медична академія
Кафедра клінічних терапевтичних дисциплін
м. Черкаси, Україна, e-mail: shvn2014@ukr.net
Актуальність теми. Україна на першому місці в Європі та на другому у світі за смертністю від серцево-судинних захворювань
(European Journal of Epidemiology, 2019). Перше місце за внеском у смертність від серцево-судинних захворювань (ССЗ) посідає
артеріальна гіпертензія (АГ), що є основою для розвитку багатьох ССЗ. У низці досліджень доведено пріоритетне значення
АГ як головного фактора ризику розвитку ССЗ, що уражають близько мільярда людей у всьому світі й зумовлюють зростання
інвалідності та передчасної смертності населення. Поширеність АГ збільшується з віком, у осіб старших вікових груп може
перевищувати 80%. Важливим є питання ґендерних особливостей захворювань серця та судин. Відомо, що ССЗ здебільшого
розглядається як патологія чоловіків віком понад 50 років, що часто призводить до недооцінки ризику у жінок.
Мета роботи: визначити ґендерні особливості профілактики ССЗ на прикладі мешканців міста Черкаси.
Матеріали та методи. Дослідження проведено на базі лікарень Черкас, використано кагортний метод. Пацієнти різного віку
із ССЗ (n = 404) були розподілені на дві групи: перша – жінки (n = 200), друга – чоловіки (n=204). Пацієнтам були проведені
анкетування та обстежені (виміряний артеріальний тиск, ЕКГ, визначено ліпідний склад крові). З метою з’ясування причин
появи, динаміки перебігу захворювань ССЗ (АГ) із урахування ґендерної складової був застосований аналіз, який включав у
себе питання щодо ендогенних та екзогенних чинників, що спричинили появі ССЗ.
Результати дослідження. Виявлено, що у жінок частіше, порівняно з чоловіками, ССЗ, зокрема АГ, корелювали з обтяженою
спадковістю (48,4 проти 45,8 %, р = 0,01), наявністю супутніх захворювань (цукровий діабет – 16,6 проти 13,4 %, р < 0,002),
старшим віком у чоловіків та жінок 60,2 ± 0,23 року проти 55,5 ± 0,3 року. Чоловіки із ССЗ мали в анамнезі шкідливі звички,
підвищений ліпідний склад крові. Проте, фізична активність виявлена вища у пацієнтів чоловічої статі (60,1 проти 48 %, р <
0,001).
Висновки. У зв’язку з тим, що фактори, які асоціюються з етіологією ССЗ у чоловіків і жінок дещо інші, заходи, спрямовані
на лікування й профілактику, доцільно розрізняти за статтю. У жінок доцільно проводити модифікацію способу життя, задля
нормалізації маси тіла, попередження спадкової АГ. У чоловіків слід приділяти увагу контролю показників крові, мотивувати до
здорового способу життя, своєчасного лікування. Пацієнтів похилого віку, із високим рівнем артеріального тиску, незалежно від
статті, необхідно розділяти на групи із ретельним медичним спостереженням, адже контроль АГ вважається одним із провідних
напрямків у системі лікувально-профілактичних заходів ПМСД щодо ССЗ.

ОЦІНКА СТАНУ СКОРОТЛИВОСТІ МІОКАРДА ТА ЗАЛИШКОВОГО МІОКАРДІАЛЬНОГО
РЕЗЕРВУ У ХВОРИХ ЗІ STEMI
Маркович М.В., Твердохліб І.З.
Науковий керівник - д.мед.н., проф. В.Н. Середюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
Актуальність. Інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST (STEMI) залишається актуальним питанням невідкладної
кардіології. Основною причиною смертності при STEMI є серцева недостатність (СН), обумовлена зниженням скоротливості
міокарда і обмеженням міокардіального резерву внаслідок ішемічного пошкодження та некрозу міокарда(Следзевська І.К. із
співавт., 2013; Долженко М.М. 2018).
Мета: дослідити динаміку скоротливості міокарда та міокардіального резерву в залежності від часу “Первинний медичний
контакт (ПМК) – катетеризаційна лабораторія (КатЛаб)” та кількості уражених коронарних артерій (УКА).
Матеріал та методи дослідження: Обстежено 64 хворих зі STEMI, які скеровані в КатЛаб для проведення перкутанного
коронарного втручання (PCI). Скоротливість міокарда визначали за рівнями фракції викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ), індексів
скоротливої функції (ІСФ) та залишкового міокардіального резерву (ІЗМР) [Следзевська І.К. із співавт., 2012]. У всіх хворих
проведена селективна коронарографія (КатЛаб ЦМКЛ).
Результати: Встановлено, що із 64 хворих, госпіталізованих з метою проведення PCІ в термін “ПМК-КатЛаб” до 2-х
годин поступило 38(59,4%) пацієнтів, до 12 годин – 11 (17,2%), а після цього строку -13(23,4%) хворих. Односудинне УКА
спостерігалось у 27 (42,2%) хворих, а багатосудинне- у 37 (57,8%). В разі багатосудинного УКА підчас процедури PCI
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“відкривалась” лише інфаркт- залежна коронарна артерія (ІЗКА) з рекомендацією проведення коронарного шунтування інших
УКА в плановому порядку.
При односудинному ураженні середні значення досліджуваних показників виявились наступними: ФВ ЛШ склала 48,8
±0,74%, а при багатосудиному - ФВ 46,6 ±1,17% (p <0,05). Зниження скоротливості міокарда і обмеження міокардіального
резерву в разі багатосудинного ураження були більш вираженими, ніж при односудинному.
Висновки. 1). Більшість піцієнтів зі STEMI (59,4%) скеровуються в КатЛаб у перші дві години (ІА). Разом з цим більше
третини хворих (40,6%) поступають для проведення PCI із запіздненням, а 23,3% із тривалістю “ПМК-КатЛаб” пізніше, ніж
через12 годин(ІІb).
2). Більше половини пацієнтів зі STEMI (57,8%) мають багатосудинне ураження, при якому в ургентному порядку стентується
лише ІЗКА. Реваскуляризація інших УКА рекомендується після стабілізації коронарного кровоплину в плановому порядку.
3). Збільшення кількості УКА погіршує скоротливість міокарда, посилює дефіцит міокардіального резерву, внаслідок чого
формується потенційно фатальна СН.

РІВЕНЬ ДЕПРЕСІЇ У ПАЦІЄНТІВ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Мізік А.О., Чеснакова Д.Д., Минка Н.А.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. М.В. Філоненко
Харківский національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини та ендокринології №3
м.Харків, Україна, e-mail: chesnakova.darya@gmail.com
Актуальність. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я в усьому світі від депресії страждають більше 300
мільйонів людей, крім того серед соматичних хворих до 35% мають супутній депресивний розлад. Поєднання депресії та
соматичних захворювань ускладнює діагностику, терапію і лікування цього контингенту хворих, а також призводить до
серйозних медико-соціальних наслідків.
Метою дослідження стало визначення поширеності депресії у пацієнтів гастроентерологічного профілю з різними
нозологіями.
Матеріали і методи дослідження. Дослідження проведено на базі гастроентерологічного відділення Харківської обласної
клінічної лікарні. Учасниками дослідження стали 34 пацієнти(19 жінок та 15 чоловіків від 30 до 65 років) з хронічними
захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Було сформовано такі групи пацієнтів: з захворюваннями печінки (11 пацієнтів32,3%), підшлункової залози (10 пацієнтів- 29,4%) і кишечника (13 пацієнтів-38,3%). Для проведення дослідження використано
шкалу депресії Бека і кольоровий тест Люшера.
Результати дослідження. В ході дослідження виділено основні клінічні синдроми (астеновегетативний, больовий та
диспепсичний), які знижують якість життя пацієнтів і негативно впливають на їх психоемоційний стан.
У групі пацієнтів з хронічним панкреатитом більшість опитуваних(50%) страждають від помірної депресії за шкалою Бека.
Розвитку депресії сприяють перераховані синдроми, а також синдром мальдигестії
Наступну групу склали пацієнти з неспецифічним виразковим колітом, у яких переважає важкий рівень депресії(45%),
що безпосередньо пов’язано з тяжкістю симптомів даного захворювання, таких як діарея з кров’ю, постійний біль в животі і
тенезми.
Пацієнти із захворюваннями печінки, спостерігається депресія всіх ступенів тяжкості(легка – 35%, помірна – 35%, виражена
- 20%, тяжка – 10). У цьому випадку розвиток депресії обумовлено не тільки клінічними проявами, але і наявністю в анамнезі
хронічного алкоголізму.
Згідно психологічної інтерпретації результатів тесту Люшера, виділено кілька типових станів, властивих пацієнтам
з хронічними захворюваннями ШКТ: бажання позбутися відчуття тиску з боку оточуючих, а також залежність від них і від
ситуації; прагнення до свободи в рішеннях щодо свого здоров’я; відчуття перебування в тенетах ситуації, що склалася і безсилля
її змінити; відчуття нервового виснаження.
Висновки. В ході даного дослідження було з’ясовано, що хронічні захворювання ШКТ значно знижують рівень життя даних
пацієнтів і сприяють виникненню різних ступенів тяжкості депресії. У багатьох випадках порушення в психоемоційної сфері
стає наслідком реакції на діагноз, порушення звичного способу життя, викликане захворюванням і необхідність отримувати
лікування. Невиявлена депресія ускладнює діагностику і адекватну терапію соматичного захворювання, саме тому лікар будьякого профілю повинен приділяти достатньо уваги психологічному стану пацієнта та володіти базовими навичками діагностики
депресії.

ОСОБЛИВОСТІ КОМОРБІДНИХ ПРОЦЕСІВ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ
Мойсеєва У.Ю., Савчин С.Я.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.І. Олійник
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. Є.М. Нейка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ulana1031@gmail.com
Актуальність теми. Остеоартроз (ОА) - найбільш поширене хронічне захворювання суглобів. Дана патологія діагностована
у близько 15% населення в світі. З урахуванням того, що одним з ключових факторів ризику розвитку остеоартрозу є похилий
вік, не дивно що дана патологія відноситься до захворювань з високим рівнем коморбідності - наявністю ≥2 захворювань у
одного пацієнта, які патогенетично взаємопов’язані між собою. Поєднання ОА і ожиріння є однією з найбільщ актуальних
медико-соціальних проблем теперішнього суспільства. Це обумовлено як їх надзвичайно високою поширеністю, так і високою
коморбідністю з іншими станами і захворюваннями, які мають істотний вплив на якість життя пацієнтів.
Мета роботи. Проаналізувати кількість випадків ожиріння у хворих на остеоартроз.
Матеріали та методи. Обстежено 20 жінок з остеоартрозом у ревматологічному відділенні ОКЛ. Середній вік пацієнтів
складав 58±3,25 років. Визначали індекс маси тіла(ІМТ), масову частку підшкірної та вісцеральної жирової тканини за
допомогою біоімпендансного монітору складу тіла Omron BF 511.
Результати дослідження та їх обговорення. За допомогою об’єктивних та функціональних методів оцінки жирової тканини
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у 90% хворих виявлено ожиріння. Індекс маси тіла у хворих був значно вище у хворих 31,2 ±1,4, ніж у групи здорових осіб
23,5±2,3. Масова частка підшкірної жирової тканини у групи хворих осіб складала 38,6±3,7%, що відповідало високому та дуже
високому рівню ожиріння, порівняно з групою здорових осіб 29,3±3,7 %. Середні показники масової частки вісцерального жиру
складали 12±3, ніж у групі здорових осіб 7±2.
Висновок. Отже, у 90% хворих на остеоартроз було діагностовано ожиріння. Біоімпендасний монітор складу тіла є
важливим методом для оцінки ожиріння як у хворих, так і здорових осіб. Ожиріння є одним з найбільш серйозних факторів
ризику розвитку та прогресування ОА. У людей з високим ступенем ожиріння ризик ОА колінних суглобів був рази вищим, ніж
у людей, що мають нормальний ІМТ. Ожиріння є чинником ризику ОА, а порушення функції і обмеження працездатності, як
правило, супроводжують ОА та індукують розвиток кардіоваскулярних та інших захворювань.

ОСОБЛИВОСТІ ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЦУКРОВОГО
ДІАБЕТУ 2-ГО ТИПУ
Палій Ю.В., Ikwuka Aloysius Obinna, Бугерчук О.О.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.Г. Вірстюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету ім. проф. М.М. Бережницького
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: yul.incendiary@gmail.com
Метою роботи було вивчення взаємозв’язку змін серця і нирок з показниками артеріального тиску, ліпідемії, глікемії та
імунозапального процесу у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (АГ) та цукровий діабет (ЦД) 2 типу.
Матеріали і методи: Обстежено 120 хворих, 51 чоловіка і 69 жінок, віком 45-69 років: 25 – з АГ, ІІ стадії, 1-2 ступеня (І група);
25 – з субкомпенсованим ЦД 2-го типу (ІІ група); 70 – з АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу (ІІІ група). Контролем були 20 практично
здорових осіб. Проводили загальноклінічне; антропометричне обстеження; доплерехокардіографію (ЕхоКГ); ультразвукове
дослідження (УЗД); біохімічне – показники ліпідограми, урикемії, розраховували швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ);
імуноферментне – вміст у крові високочутливого С-реактивного протеїну (вч-СРП), N-термінального фрагмента мозкового
натрійуретичного пептиду (NT-pro BNP).
Результати дослідження. Клінічні прояви АГ та хронічної серцевої недостатності (ХСН), показники систолічного (САТ) і
діастолічного (ДАТ) артеріального тиску, ЕКГ і ЕхоКГ зміни були більш вираженими за поєднання АГ та ЦД 2-го типу (р<0,05),
зі збільшенням частки змішаної дисфункції лівого шлуночка (ЛШ) і числа пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (ХСН)
функціонального класу (ФК) ІІІ за New York Heart Association (NYHA) до 82,86% випадків; зі зменшенням ШКФ < 45% – до
13,33% випадків. За показниками ліпідограми у хворих ІІІ групи високий ризик серцево-судинних захворювань за критеріями
European Diabetes Policy Group встановлений у 75,71% випадків, помірний – 24,29% випадків; тоді як у хворих на АГ – у 32,0%
і 68,0%, у хворих на ЦД 2 типу – у 48,0% і 52,0% відповідно. Вміст вч-СРБ і NT-proBNP був найбільшим у пацієнтів ІІІ групи,
кореляція між ними складала (r=+0,55; p<0,05).
Висновок: Поєднання АГ та ЦД 2-го типу носить взаємно обтяжливий характер з активацією субклінічного запалення, зі
збільшенням ризику серцево-судинних захворювань, наростання ХСН та ураження нирок.

ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ТА ВЕГЕТАТИВНОЇ
ДИСФУНКЦІЇ У СТУДЕНТІВ
Поштак Є.В.
Науковий керівник – асист. В.Ю. Дрозд
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб
м. Чернівці, Україна, e-mail: evheniiaposhtak@gmail.com
Актуальність. За останні десятиліття гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) стала одним з найбільш поширених
гастроентерологічних захворювань. На жаль, число пацієнтів із ГЕРХ має тенденцію до зростання й «омолодження» не лише
в Україні, але й у інших країнах світу. Оскільки іннервація нижнього стравохідного сфінктера, дисфункція якого є основною
причиною ГЕРХ, забезпечується в т.ч. й гілками блукаючого нерва, вегетативна дисфункція (ВД) часто може супроводжувати
ГЕРХ.
Мета. Встановити частоту виявлення гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та вегетативної дисфункції у студентів 5
курсу
Матеріали і методи. Обстежено 83 студента 5 курсу ВДНЗУ «БДМУ», віком 21-23 роки. Для виявлення ГЕРХ користувалися
опитувальником GerdQ, який успішно застосовується в багатьох країнах світу і дозволяє діагностувати ГЕРХ на ранньому етапі.
Аналіз результатів проводився за сумою балів: кожен з 6 пунктів сформованої шкали оцінюється від 0 до 3 балів, максимально
можлива сума балів за шкалою GerdQ становить 18. Діагноз ГЕРХ встановлюється при загальній сумі балів³8. З метою виявлення
ознак ВД було використано «Опитувальник для виявлення вегетативних змін» (Вейн А.М.,1998). Діагноз ВД встановлювався
при сумі балів понад 15. Статистичну обробку результатів дослідження проводили за допомогою Microsoft Excel 2013. Дані
представлені у вигляді М±m. Кореляційну залежність перевіряли користуючить коефіцієнтом Пірсона.
Результати дослідження. Аналізуючи отримані результати опитувальника GerdQ виявили, що ГЕРХ було встановлено у 21
опитаного студента (25,3%) із середнім значенням суми балів у вибірці 8,92±0,23. Діагноз ВД за даними опитувальника Вейна
було встановлено 56 (67,4%) студентам, із середнім значенням суми балів опитувальника 23,69 ±13,62. При цьому у 66,6% (14
осіб) студентів із ознаками ВД було діагностовано ГЕРХ. Проаналізувавши отримані результати глибше, нами був виявлений
тісний кореляційний зв’язок між кількістю балів набраними студентами за даними цих опитувальників (r=0,81; p<0,01).
Висновок. У чверті обстежених студентів було діагностовано ГЕРХ. Більше половини опитаних проявляють ознаки
вегетативної дисфункції. Встановлено високу кореляційну залежність між клінічними проявами ГЕРХ та ВД за даними
опитувальників.
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ІШЕМІЧНИЙ РИЗИК У ХВОРИХ З ІНФАРКТОМ МІОКАРДА
Семченко В.А.
Науковий керівник - к.мед.н., доц. Р.В. Деніна
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vladas97@gmail.com
Актуальність. Підхід до ведення хворих з інфарктом міокарда (ІМ) багато в чому залежить від ризику несприятливого
результату, пов’язаного з ішемією міокарда (смерть / нефатальний інфаркт міокарда), що отримав в міжнародній літературі
назву ішемічного ризику. Більшість випадків несприятливих наслідків розвивається протягом перших 6 міс від розвитку ІМ, що
вимагає швидкої стратифікації ризику ішемічних подій у ранні й віддалені терміни захворювання.
У даний час для прогнозування перебігу і визначення ішемічного ризику ІМ запропоновано декілька кількісних шкал (TIMI,
GRACE, RAMI, CADILLAC). Найбільш простою у використанні є шкала GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events).
Мета дослідження. Визначити ризики внутрішньолікарняного та шестимісячного виживання хворих при ІМ в залежності
від способу реваскуляризації коронарних артерій.
Методи дослідження. Обстежено 70 осіб на ІМ. Вік хворих коливався від 40 до 75 років, середній вік склав (61,16±5,79) року.
Серед обстежуваних було 47 (67,1%) чоловіків і 23 (32,9%) жінок.
Хворих рандомізували на три групи. До першої групи увійшли 35 осіб, яким проводили первинне черезшкірне коронарне
втручання (ЧКВ) із стентуванням інфаркт залежної коронарної артерії (ІЗКА). Друга група включала 23 хворих, яким проводили
фармакоінвазивну терапію (ТЛТ із подальшим ЧКВ ІЗКА). У третю групу ввійшли 12 осіб, яким проводили тільки медикаментозне лікування без ЧКВ. Середні терміни проведення ЧКВ склали 9,5±3,4 год від початку ІМ (від 6 до 12 год).
Оцінку ризику внутрішньолікарняного та шестимісячного виживання хворих (шкала GRACE) розраховували з допомогою
спеціальної програми-калькулятора для стаціонарних комп’ютерів чи ПК - «Macromedia Flash Player 7». Встановлювали сумарну
кількість балів і визначали тотальний ризик смертності під час перебування в стаціонарі (D), ризик через 6 місяців (D6), ризик
смерті з можливістю виникнення реінфаркту під час перебування в стаціонарі (DМ) і через 6 місяців (DМ6).
Результати. У групі хворих, яким проводили первинне ЧКВ ІЗКА, тотальний ризик смертності, реінфаркту чи повторного
інфаркту під час перебування в стаціонарі (D) у хворих з ІМ після проведеного ЧКВ ІЗКА склав (3,43 ± 0,12) %, через 6 місяців
(D6) - (6,46 ± 0,34) %; ризик смерті з можливістю виникнення реінфаркту під час перебування в стаціонарі (DМ) склав (6,97 ±
0,45) %, а смерть чи повторний ІМ через 6 місяців (DМ6) - (24,95 ± 1,18) %. Ангіографічний успіх був досягнутий у 98 % хворих
і супроводжувався позитивними клінічними ефектами та інволюцією сегменту ST.
У 23 (28,75 %) хворих ЧКВ було первинним і проводилося після безуспішної ТЛТ. Тотальний ризик смертності, реінфаркту
чи повторного інфаркту під час перебування в стаціонарі (D) склав (4,68±1,7) %, через 6 місяців (D6) - (12,2±1,35) %; ризик
смерті з можливістю виникнення реінфаркту під час перебування в стаціонарі (DМ) склав (21,1±1,03) %, а смерть чи повторний
ІМ через 6 місяців (DМ6) - (34,25±1,70) %.
У групу хворих, які отримували тільки медикаментозне лікування, увійшли особи старшого віку із протипоказами до ЧКВ і
ТЛТ. Кінцеві точки у цих хворих склали: D - (9,76 ± 0,55) %, D6 - (15,63 ± 0,89) %, DМ - (26,85 ± 1,54) %, а DМ6 - (26,65 ± 1,83) %.
Висновки. Установлено, що ризик смерті за шкалою GRACE у хворих з ІМ після проведеної реваскуляризації шляхом
стентування ІЗКА є нижчим, ніж у хворих без проведеної реперфузії.

ІНФАРКТ МІОКАРДА БЕЗ ОБСТРУКЦІЇ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ – MINOСA: ПИТАННЯ
ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
Середюк М.-А.В., Бєлінський М.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Р.В. Деніна
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: martie.serediuk@gmail.com
Актуальність. Гострі коронарні синдроми (ГКС) є найбільш частою причиною летальних наслідків внаслідок ішемічної
хвороби серця (ІХС). Встановлено, що у 6-12% пацієнтів із клініко-лабораторними, ЕКГ та ЕхоКГ- ознаками гострого інфаркта
міокарда (ГІМ) при ургентній коронарографії (УКГ) не знаходять обструкції, яка була б більшою 50% звуження коронарної
артерії (КА).
Мета роботи: встановити поширеність MINOСA серед ургентних хворих з підозрою на гострий інфаркт міокарда (ГІМ) і
з’ясувати питання диференційної діагностики і тактики ведення таких хворих.
Матеріал та методи дослідження. Обстежено 65 хворих, яким у зв’язку із підозрою на ГІМ [ типовий загруднинно-больовий
синдром, позитивний тест на тропонін-I, елевація сегмента ST на 4-6 мм у більш як 2-х суміжних відведеннях ЕКГ, порушення
сегментарної скоротливості у > 3 із 16 сегментів ЕхоКГ] проводилася ургентна коронарографія з метою уточнення діагнозу ГІМ
і вибору стратегії реваскуляризації міокарда.
Результати та їх обговорення. Встановлено, що із 65 хворих із підозрою на ГІМ тромбогенного походження, яким проведена
ургентна коронарографія, у 8 не виявлено обструкції > 50% просвіту КА та коронарного тромбозу. Отримані результати показали,
що MINOСA спостерігалася у 12,3% ургентних хворих з підозрою на ГІМ, що асоціюється з даними Рішко О.М. (2018), Kereiakes
D.(1991), Lichlen P.(1995). Враховуючи отримані результати і рекомендації ESC [2017 ESC Guidelines for the Management of
AMI- STEMI (European Heart Journal 2017 – do I : 10.1093 /evchearti/ehx 095] ми проводили диференційний діагноз [ між ГІМ,
міокардитом, синдромом Тако-тсубо, ГКМП, ДКМП], який дозволив залишити діагноз MINOСA з уточненням даного діагнозу
за допомогою візуалізації перфузії міокарда та ендоміокардіальної біопсії.
Висновки. 1.Діагноз MINOСA вимагає виключення міокардиту, ГКМП, ДКМП, синдрому Тако-тсубо, а також рідкісних
захворювань серця (амілоїдоз серця, рестриктивна КМП та інших некоронарогенних захворювань). 2.Лікування в разі діагнозу
MINOСA в даний час є симптоматичним і повинне включати необхідність контролю больового синдрому, ЧСС, корекції
порушеного ритму і провідності.
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СПІРОГРАФІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДВОХ СХЕМ ЛІКУВАННЯ ТЯЖКОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ
АСТМИ
Тітов О.І., Яцишин А.Р.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. Р.І. Яцишин, д.мед.н., проф. П.Р. Герич, к.мед.н., доц. В.Ю. Вишиванюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології
ім. академіка Є.М. Нейка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: petrogerych@gmail.com, vvyshyvanyuk@gmail.com
Визначення показників функції зовнішнього дихання, зазвичай, здійснюють з метою визначення об’єктивного стану
апарату зовнішнього дихання, дихальних резервів пацієнта, якості бронхіальної провідності на різних рівнях, ефективності дії
медикаментозних середників тощо. В даному дослідженні нами проведено вивчення основних показників функції зовнішнього
дихання – функціональної життєвої ємність легень (FVC) та об’єму повітря видихнутого за першу секунду форсованого
видиху (FEV1) з метою оцінки ефективності будесоніду в комбінації з двома різними бронходилятаторами – формотеролом та
сальбутамолом.
Матеріали і методи. Дослідження проведені за допомогою цифрового спірографа експерт-класу “SpiroLab” (Італія) при
поступленні хворих та наприкінці 3 і 5 діб після початку лікування. Хворі І групи (n=10) отримували Симбікорт турбухалер
(Астра Зенека, Великобританія), який складається з глюкокортикостероїда будесоніду 320 мкг/доза та селективного агоніста
b2-адренорецепторів формотеролу фумарату 9 мкг/доза двічі на добу: по 1 інгаляції зранку та ввечері. Хворі ІІ групи (n=10)
отримували інгаляції суміші сальбутамолу (Вентолін) та будесоніду (Пульмікорт) (Астра Зенека, Швеція) за допомогою
небулайзера «Юлайзер» (Юрія-Фарм, Україна) тричі на добу. Усі вимірювання проведені у стандартному положенні
пацієнтів. Для порівняння отриманих показників з показниками норми, обстежено 10 осіб аналогічного з хворими віку, статі,
антропометричних даних. Отримані результати опрацювали статистично за допомогою комп’ютерної програми «Statistica 5.0».
Результати та їх обговорення. Медіани вихідних значень FVC та FEV1 у пацієнтів груп порівняння не відрізнялися між
собою в 95% конфіденційному інтервалі згідно з тестом Kruskal-Wallis (статистика тесту 2,68, Р>0,05), тобто групи хворих були
співставимі між собою. При цьому, контрольовані нами показники були суттєво, в середньому на 30-45% нижче від норми, що
свідчило про загострення перебігу бронхіальної астми та значне погіршення бронхіальної провідності. Через 3 доби лікування у
хворих обох груп відзначено позитивну динаміку: у хворих І групи зростання FVC і FEV1 на 15,3% і 19,4% відповідно відносно
вихідних значень, а у хворих ІІ групи лише на 6,1% і 8,7% відповідно. При цьому у 4 хворих ІІ групи дози вентоліну були
зменшені вдвічі через скарги на серцебиття. Через 5 днів лікування у пацієнтів І групи зареєстровано зростання FVC і FEV1 на
27,6% і 33,8% відповідно відносно вихідних значень, натомість у хворих ІІ групи значення FVC і FEV1 зросли лише на 11,2% і
15,6% відповідно порівняно з початковими даними.
Висновки. Хворі на тяжку бронхіальну астму вимагають сучасної, ефективної та результативної терапії. Застосування
комбінації будесоніду та формотеролу (Симбікорт) демонструє кращу клінічну ефективність, порівняно з комбінацією
сальбутамолу (Вентолін) та будесоніду (Пульмікорт).

Порівняння ефективності сучасних методів діагностики та лікування
алергічних захворювань
Трошко Ю.А., Мартинець М.І., Дутка М.А., Тріщ А.В.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. І.Р. Попадинець
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. акад. Є.М. Нейка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: merymartynets@gmail.com
Актуальність. Алергічні захворювання (АЗ) в останні роки остаточно перетворилися на глобальну медико-соціальну
проблему. З кожним роком частота виникнення АЗ неухильно зростає, набуваючи більш важкий характер. Сьогодні кожна
четверта дитина в Європі страждає на алергію у тій чи іншій формі (M. Wickman, J. Lilja, 2003). Важливо те, що має місце
тенденція до подальшого зростання поширення алергічних хвороб. За прогнозами фахівців, до 2050 року на алергію страждатиме
30-45% усього населення планети.
Мета: порівняти різні методи алергодіагностики, виявити переваги та недоліки.
Матеріали та методи. В дослідження було включено 20 пацієнтів з різними алергічними захворюваннями (алергійний риніт,
поліноз, хронічна кропив’янка, бронхіальна астма ІІ ст.). Пацієнтам було проведено загально-клінічне обстеження, визначення
загального IgE, а також специфічні методи алергодіагностики (скарифікаційний тест, прик-тест, метод імуноферментного
аналізу для виявлення специфічних антитіл класів IgE, молекулярна алергодіагностика – виявлення мажорних та мінорних
компонентів алергенів).
Результати. В усіх обстежених пацієнтів було виявлено симптоми алергічних захворювань, такі як: ринорея, риніт, сльозотеча,
свербіж очей, осиплість голосу, шкірні висипання, хронічний кашель, утруднене або свистяче дихання, приступи задухи та ін.
Підвищення рівня загального IgE спостерігалося у 55% обстежених, не зважаючи на присутність симптомів у 100% пацієнтів.
Проведення скарифікаційного та прик-тесту було можливим лише у 12 пацієнтів, оскільки їх проведення можливе лише в
стадії ремісії захворювання. Проведення діагностики з визначенням специфічних антитіл класів IgE та мажорних і мінорних
компонентів алергенів дозволило виявити, існуючу сенсибілізацію до конкретних алергенів та їх молекул.
Висновки. Наявність підвищеного рівня загального IgE не обов’язково свідчить про наявність алергічного захворювання.
Проведення молекулярної алергодіагностики дозволяє підвищити точність діагнозу, прогноз при алергії, а також виявити
пацієнтів для алерген-специфічної імунотерапії.
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AHRE-ATRIAL HIGH RATE EPISODES: ДІАГНОСТИКА, ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ
Фіріщак А.М.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Середюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: filan9995@gmail.com
Нещодавні дослідження фокусують увагу на короткочасних асимптомних епізодах, які називають нападами високочастотного скорочення передсердь –AHRE (atrial high rate episodes).
Мета. Провести аналіз анамнестичних даних, моніторинг клінічних ознак та ефективності методів лікування хворих з AHRE
для подальшої корекції перебігу захворювання.
Завдання дослідження. Визначити найбільш оптимальну тактику діагностики та лікування асимптомних хворих та тих, які
відчувають прискорене серцебиття, що виникає та минає спонтанно через декілька хвилин, обрати ефективне лікування для
даних пацієнтів з метою попередження подальших тромбоемболічних подій.
Матеріал та методи. Дослідження, проведено на базі Обласного Клінічного Кардіологічного Центру, де були проаналізовані
50 історій хвороби пацієнтів з підозрою на AHRE і детально опрацьовані 4 клінічні випадки верифіковані за допомогою ХолтерЕКГ-дослідження.
Результати дослідження. З’ясовано, що діагноз AHRE слід ставити тоді, коли у асимптомних пацієнтів або хворих зі скаргами на напади серцебиття з ЧСС > 180/хв протягом не довше 5-6 хв. Встановлено, що ГЛШ є предиктором розвитку AHRE.
Рутинна ЕКГ через нетривалий запис зазвичай пропускає такий діагноз. Діагностувати AHRE можна за допомогою штучного
pacemaker/ICD із функцією тривалого запису, а також імплантованого кардіомонітору-рекордера REVEAL LINQ. Верифікація
AHRE можлива також шляхом рутинного вимірювання АТ тонометром з функцією реєстрації фібриляції передсердь –Microlife
Afib BP. В нашому дослідженні їх виявили за допомогою 7-денного Холтер-ЕКГ-моніторування.
Медикаментозне лікування AHRE включало Ривароксабан 15 мг 1р/д., Mg⁺⁺К⁺ сіль глюконової кислоти (10-20 мл/добу 10%
р-ну в/в 8-10 днів з переходом на Ритмокор 90 мг/д p/os).
Висновок. Діагностика синдрому AHRE повинна включати тривале Холтер-ЕКГ-спостереження або ж базуватися на результатах функціонування pacemaker/ICD чи кардіомонітору-рекордера (REVEAL LINQ). Синдром AHRE слід вважати провісником фібриляції передсердь. Оптимальна медикаментозна терапія таких пацієнтів повинна включати антикоагулянтну (Ривароксабан) та метаболітотропну (Mg⁺⁺К⁺ сіль глюконової кислоти-Ритмокор) терапію.

ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ B-ТИПУ НАТРІЙУРЕТИЧНОГО ПЕПТИДУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ
ХВОРОБУ НИРОК (ХХН)
Хамадех Раян, Вінтоняк Марія, Дзідо Адам
Наукові керівники: д.мед.н., проф. М.А. Оринчак, к.мед.н. І.О. Гаман, к.мед.н., доц. С.З. Краснопольський
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету ім. проф. М.М. Бережницького
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mariyaorynchak@gmail.com
Мета – оцінити зв’язок рівня циркулюючого в крові В-типу натрійуретичного пептиду (ВНП) з особливостями клінічного
перебігу ХХН, ускладненої серцевою недостатністю (СН).
Матеріал і методи. Здійснено аналіз історій хвороби 79 хворих на ХХН (чоловіки – 28, жінки – 51) віком (52±20) років.
Проведено загально-клінічне обстеження, ехокардіографію (ЕхоКГ), визначення рівня ВНП в плазмі крові за методом ELISA,
біохімічне дослідження крові (креатинін, сечовина), розрахунок швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) за формулою CKDEPI, ультразвукове дослідження (УЗД) нирок. Контрольна група – 20 практично здорових осіб відповідного віку.
Результати. За даними УЗД нирок у всіх хворих виявлені структурні зміни в паренхімі або в чашечко-мисковому комплексі.
За показником ШКФ діагностовано ХХН ІІ стадії у 24 (30%), ІІІ стадії – 29 (37%), ІV стадії – 9 (11%) та V- Vд стадії – 17 (22%)
випадках. Показник ШКФ складав (72±7; 51±5; 24±6 та 11±3) мл/хв/1.73м,2 відповідно, в контролі – (95±5) мл/хв/1.73м2. У
55 (70%) випадках виявлено клінічні ознаки СН, зокрема, СН ФКІІ(NYHA) – у 31(56%), ФКІІІ – 18 (33%), ФКІV – 6 (11%)
випадках. За даними ЕхоКГ показник фракції викиду ЛШ мав тенденцію до зниження на 7,60% порівняно з контролем –
(60±7,00)% (р>0,05), що свідчить про збережену систолічну функцію ЛШ у хворих на ХХН. У 24 (30%) хворих без ознак СН
рівень креатиніну та сечовини в крові перевищував у 2-3 рази, у хворих із СН – у 3-4 рази показники в контролі (р<0,05). Рівень
ВНП в крові у хворих без ознак СН мав тенденцію до зростання на 14,86% (р>0,05); у хворих із СН ФКІІ виявився збільшеним
на 23,88%; ФКІІІ та ФКІV – на 31,46%, порівняно із показником в контролі – (103,76±8,28) пг/мл (р<0,05).
Висновки. Уже на ранніх стадіях ХХН у 70% випадків характерний розвиток СН із збереженою систолічною функцією ЛШ.
Рівень циркулюючого в крові ВНП збільшується у міру наростання тяжкості СН. Максимальне значення ВНП виявляється у
хворих на ХХН V- Vд стадії із клінічними ознаками СН ФКІІІ-ІV. Рівень ВНП в крові може слугувати критерієм діагностики та
оцінки тяжкості перебігу СН у хворих на ХХН.

ПРОГНОСТИЧНА ОЦІНКА ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ СТАБІЛЬНОЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
ТА НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ
Шутак Я.О.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.І. Вакалюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»,
Кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету ім. проф. М.М. Бережницького
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ivakal5@gmail.com
Мета дослідження – оцінити довгостроковий прогноз у хворих із поєднаним перебігом стабільної ішемічної хвороби
серця (ІХС) та неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ) за кількістю негативних подій, що виникали впродовж дворічного
спостереження.
Матеріали та методи дослідження. Проведено аналіз медичної документації 51 хворого (середній вік 53,7±5,9 років) на
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стабільну ІХС. Серед них було виділено дві групи хворих: І група – пацієнти на стабільну ІХС без неалкогольної жирової
хвороби печінки (n=30); II група – хворі на стабільну ІХС із супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки на стадії
НАСГ (n=21). Діагноз стабільної ІХС був підтверджений за даними медичної документації на основі наявності в анамнезі
перенесеного гострого інфаркту міокарда. Наявність НАСГ верифікували за результатами дослідження функціонального стану
печінки, ультразвукового дослідження печінки та еластометрії печінки.
Результати дослідження. Виявлено, що для хворих на стабільну ІХС і НАСГ є характерним менш сприятливий перебіг
захворювання порівняно з пацієнтами без НАСГ. Зокрема, впродовж дворічного спостереження повторний інфаркт міокарда
виникав у 16 (53,3%) хворих І групи порівняно з 2 (9,5%) хворих ІІ групи (р<0,05); збільшення функціонального класу стенокардії
напруження мало місце у 19 (63,3%) хворих І групи порівняно з 3 (14,3%) хворих ІІ групи (р<0,05); прогресування хронічної
серцевої недостатності виникало у 20 (66,7%) хворих І групи порівняно з 4 (19,0%) хворих ІІ групи (р<0,05); смерть від серцевосудинних причин спостерігали в 3 (10,0%) хворих І групи порівняно з 1 (4,8%) хворих ІІ групи (р<0,05), відповідно.
Висновки. Наявність неалкогольної жирової хвороби печінки на стадії НАСГ у хворих на стабільну ІХС обумовлює
погіршення перебігу захворювання та формує негативний прогноз у таких пацієнтів у дворічній перспективі.

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ СЕРЕД СТУДЕНТІВ IV-VI КУРСІВ ІФНМУ ГЕРПЕСВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
Юркевич М.Є.
Наукові керівники: д.мед н. проф. Н.В. Чернюк, к.мед.н., доц. Г.М. Курилів
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. Є. М. Нейка
м. Івано-Франківськ, Україна
Акуальність: Описано 8 вірусів цієї родини, що викликають різну патологію у людини: віруси простого герпесу І і ІІ типів
(ВПГ), вірус вітряної віспи, віспи-оперізуючого лишаю, цитомегаловірус людини, вірус Епштейн-Барр, герпесвіруси людські
6, 7 і 8 типів. У більшості випадків інфікування відбувається повітряно — крапельним шляхом при прямому контакті або
через предмети побуту (наприклад, через рушник), оральним (через поцілунки), статевим, трансфузійним (при переливанні
крові), трансплацентарним (від матері плоду), трансплантаційний (при пересадці органів). З більшістю герпес-вірусів людина
зіштовхується на самому початку життя. Типовим представником цієї родини є вірус-Herpes simplex чи ВПГ типу I, до якого
за морфологічними, антигенними і фізико-хімічними властивостями є близьким ВПГ ІІ –типу. Актуальність дослідження цієї
патології зумовлена широкою циркуляцією герпесвірусів серед населення, різноманіттям клінічних форм інфекції, специфічною
тропністю вірусів до імунокомпетентних клітин,що свідчить про велике медико-соціальне значення ГВІ для практичної охорони
здоров’я.
Метою роботи вивчити епідеміологічні особливості герпетичної інфекції серед студентів IV-VI курсів ІФНМУ.
Матеріали і методи: проведено опитування для виявлення герпесвірусних інфекцій серед студентів IV-VI курсів ІФНМУ
(83 студенти), ще 32 студентів було обстежено методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на віруси герпесу IV, V, VI типів.
Результати: опитано за допомогою анкетування 83 студентів IV-VI курсів ІФНМУ, з них у 67,4% (56 студентів) в анамнезі
виявлено вірус герпесу типу I – лабіальний та назальний герпес. Також у 59% (49 студентів) хворіли на вітряну віспу (вірус
герпесу III типу).
Обстежено 32 студентів, які звернулися за медичною допомогою до клінічного імунолога із різними проявами герпетичних
інфекцій. Використовуючи метод ПЛР встановлено наступне поширення герпесів IV,V, VI: у 75% (24 студенти) виявлено
вірус герпесу IV типу, у 9,37% (3 студентів) - вірус герпесу V типу, а у у 87,5% (28 студентів) - вірус герпесу VІ типу. Також
спостерігаємо, що у 46,87% (15 студентів) виявлено вірус герпесу IV i VI типів у поєднанні.
Висновки: Встановлено шляхом проведення анкетування студентів IV-VI курсів ІФНМУ, що герпетичною інфекцією I
типу хворіли 67,4% (56 студентів). Враховуючи напружену епідеміологічну ситуацію із поширення вітряної віспи та інших
дитячих інфекцій проаналізовано частоту випадків вітряної віспи у студентів IV-VI курсів ІФНМУ — 59% (49 студентів).
Окрім анкетування, при зверненні студентів за медичною допомогою при підозрі на герпетичні інфекції виявлено, що найбільш
широко розповсюджена інфекція вірусу герпесу IV типу, а також нерідко віруси IV i VI типів визначаються одночасно, що
підтверджується методом ПЛР.

ПАТОГЕННІ ШТАМИ HELICOBACTER PYLORI ПРИ ГАСТРОДУОДЕНОПАТІЯХ, ІНДУКОВАНИХ
НЕСТЕРОЇДНИМИ ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ ПРЕПАРАТАМИ, У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ
Янчук А.В., Гончарук Л.М., Чурай Т.І.
Науковий керівник – к.мед.н. Л.М. Гончарук
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб
м. Чернівці, Україна, е-mail anya.yanchuk.mobi@gmail.com
Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗП) ефективно використовують для лікування остеоартрозу (ОА). Найчастіше НПЗП
чинять шкідливу дію на шлунок і дванадцятипалу кишку. НПЗП та інфекція Helicobacter pylori (Hp) — два основних чинники
ураження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту.
Метою роботи стало визначити наявність патогенних штамів Helicobacter pylori cag A та vac A при гастродуоденопатіях,
індукованих нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз.
Матеріал та методи дослідження. Було обстежено 40 хворих на ОА із супутніми Helicobacter pylori – асоційованими
гастродуоденопатіями (ГДП), індукованими НПЗП. Хворі були розділені залежно від ступеня ураження. І група – 20 хворих із
Helicobacter pylori – асоційованими ерозивними ураженнями шлунка. ІІ група – 20 осіб із Helicobacter pylori – асоційованими
виразками шлунка.
Всім хворим на початку та в кінці лікування для діагностики ГДП було проведено фіброгастродуоденоскопію. Наявність
Нр визначали морфологічними дослідженнями (забарвлення азур-ІІ-еозином) 323 та за допомогою імунохроматографічного
тесту на виявлення антигенів Нр у зразках фекалій (CerTest Biotec, S.L., Іспанія, «Фармаско»). Визначали штами Нр в біоптатах
методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Результати дослідження. У 87,5% обстежених був виявлений в біоптаті cag A+, у 57,5% % хворих - vac A+. Патогенний штам
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cag A+/vac A- діагностували у 42,5% випадків, а у 45% пацієнтів – патогенний та ульцерогенний штам cag A+/vac A+. Штам vac A+
називається ще вакуолізуючим та підсилює стійкість бактерії. Штам сag A+ забезпечує запалення в слизовій оболонці, підсилю
процеси апоптозу та проліферації. Також сприяє прилипанню бактерії до стінки шлунка. Отож, поєднання cag A+/ vac A+ штамів
у Нр пов’язують з її підвищеною патогенністю. У пацієнтів із нестероїдною виразкою Нр із штамами cag A+/ vac A+ виявлено
у 85% випадків. У 70% хворих із ерозивними ураженнями встановлено Нр cag A+/ vac A-. Тільки у 25% хворих із ерозивними
ураженнями була Нр cag A-/ vac A+.
Висновки. Висока частота виявлення патогенних штамів Helicobacter pylori встановлена саме при виразкових ураженнях,
спричинених нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз.

КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАСТРОПАТІЙ, СПРИЧИНЕНИХ НЕСТЕРОЇДНИМИ
ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ ПРЕПАРАТАМИ, У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ
CLINICAL-FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF GASTROPATHIES, CAUSED BY NON-STEROIDAL
ANTI-INFLAMMATORY DRUGS, IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS
Янчук А.В., Гончарук Л.М., Чурай Т.І.
Науковий керівник – к.мед.н. Л.М. Гончарук
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб
м. Чернівці, Україна, anya.yanchuk.mobi@gmail.com
Із прийомом нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) пов’язано приблизно 20% всіх виразок шлунка і 10% виразок
ДПК, більше половини яких ускладнюються кровотечею і перфорацією. Проблема гастропатій (ГДП), спричинених НПЗП, у
хворих на остеоартроз (ОА) є актуальною проблемою сучасної медицини.
Мета роботи: дослідити прояви больового синдрому при гастропатіях, спричинених НПЗП, у хворих на остеоартроз,
залежно від структури вживання НПЗП та ступеня ураження травного каналу
Матеріали та методи: було обстежено 45 хворих на ОА із супутніми ГДП, індукованими НПЗП. Розподіл хворих на групи
здійснювався залежно від ступеня ураження травного каналу (ТК). В І групу увійшло 20 обстежених пацієнтів із НПЗПіндукованим гастритом+дуоденітом (ГД), в ІІ групу 25 осіб із ерозивно-виразковими ураженнями шлунка та дванадцятипалої
кишки (ЕВУ), індукованими НПЗП. Всім хворим для діагностики ГДП було проведено фіброгастродуоденоскопію з прицільною
біопсією за загальноприйнятою методикою за допомогою фіброгастродуоденоскопа «Olimpus».
Результати дослідження. Найчастіше (64,4%) пацієнти приймали неселективні НПЗП (препарати диклофенаку - наклофен,
берлан, диклак, диклоберл, вольтарен). Селективними інгібіторами циклооксигенази-2 лікувалися 26,6% обстежених
(мелоксикамом – 66,6% та німесулідом – 33,3%). Тільки 1,3% обстежених пацієнтів приймали високоселективний НПЗП
(целекоксиб). Хворі із ЕВУ достовірно частіше відмічали прийом неселективних НПЗП, ніж хворі із ГД та значно рідше
використовували селективні НПЗП. Так, в ІІ групі 80,0% хворих приймали диклофенак натрію, в І 50,0 % пацієнтів. Селективні
НПЗП отримували 20,0% ІІ групи і 50,0% І групи.
ГДП, спричинені НПЗП, у хворих на ОА переважно супроводжувалися наявністю больового синдрому. Найчастіше біль був
ниючого та тупого характеру, виникав періодично та поступово розвивася. Зокрема, у 28 (62,2%) обстежених були скарги на
біль, тільки у 37,8% пацієнтів із різним ступенем ураження ТК больовий синдром був відсутній. Не скаржились на біль 45,0%
хворих із ГД, у 20,0% пацієнтів із ЕВУ больовий синдром був відсутній.
Достовірно частіше больовий синдром турбував хворих, які приймали препарати диклофенаку порівняно із пацієнтами, що
отримували мелоксикам та німесулід. У хворих, які отримували целекоксиб, больовий синдром був відсутній.
Висновок: Отже, обстеженим хворим на ОА із супутніми ГДП, індукованими НПЗП, був притаманний переважно больовий
синдром, що мало залежав від ступеня ураження ТК. Отримані дані свідчать про відсутність чіткого зв’язку між скаргами та
ступенем ураження травного каналу

ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ
HYGIENE AND ECOLOGY
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО І ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ТА КОЛОМИЇ ЗА ТОКСИКОЛОГІЧНИМИ
ПОКАЗНИКАМИ
Андрейчук А.В.
Науковий керівник – к.біол.н., доц. І.А. Мищенко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра гігієни та екології
Івано-Франківськ, Україна, e-mail: alia.andreychuk@ukr.net
Актуальність. Вода має велике фізіологічне, епідеміологічне та гігієнічне значення, тому її якість має відповідати
встановленим гігієнічним нормам. З розвитком промисловості та широким використанням мінеральних добрив, особливої
актуальності набуває забруднення поверхневих та ґрунтових вод, яке в свою чергу обумовлює якість питної води. Постійний
моніторинг якості питної води різних джерел водопостачання за токсикологічними показниками дає змогу своєчасно
застосовувати специфічні методиїї очистки та розробляти заходи профілактики.
Мета роботи. Метою даного дослідження було проведення порівняльного аналізу зразків питної води з різних джерел
водопостачання міст Івано-Франківська та Коломиї відповідно до гігієнічних норм за токсикологічними показниками.
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Матеріали та методи. 10 зразків питної води (2 зразки централізованого водопостачання та 8 зразків джерельної води) були
відібрані в м. Івано-Франківськ та Коломиї відповідно до існуючих вимог до забору проб. Аналіззразків води за токсикологічними
показникамивідповідно до ДСаНПіН 2.2.4-171-10 проводивсяв лабораторному центрі «Коломияводоконал».
Результати. Зразки води централізованого водопостачання в Івано-Франківську та Коломиї відповідають нормам за всіма
токсикологічними показниками. Встановлено, що вода 3 зразків з бюветів перевищувала встановлене ГДК за вмістом нітратів
– 54,5-56 мг/дм3 (норма 50 мг/дм3).Відомо, що споживання води з підвищеним вмістом нітратів призводить до гіпоксії тканин.
Особливе значення надлишкова кількість нітратів має для дітей дошкільного віку, у якихспостерігаються відставання у фізичному
розвитку, збільшення росту і маси тіла при зменшенні окружності грудної клітки, м’язової сили кистей рук і життєвої ємкості
легень, в організмі розвивається стан гіпоксії.В кишковому тракті нітрати перетворюються в нітроаміни – сильні канцерогенні
агенти. Також вода з підвищеним вмістом нітратів свідчить про давнє фекальне забруднення.
Висновок. Водопровіднавода відповідає санітарно-гігієнічним нормам за токсикологічними показниками, а в джерельній
спостерігається перевищення норми за вмістом нітратів, що вимагає застосування спеціальних методів її очистки перед вживанням.

СПОСІБ ЖИТТЯ ТА ХАРЧОВА ПОВЕДІНКА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Дрогомирецька О.О., Мацьків Ю.В., Олійник І.В.
Науковий керівний – асист. Л.С. Гречух
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра гігієни та екології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Drohomyretska_Ol@ifnmu.edu.ua
Актуальність. Раціональне харчування у будь якому віці є запорукою здоров’я організму людини. Зміна соціально-побутових
умов, у студентські роки, веде до змін і у харчовій поведінці. Порушення правил раціонального харчування, а саме, режиму
харчування, надання переваги нездоровій їжі, незбалансованість харчування, невідповідність енергетичним витратам, може
стати причиною появи аліментарних захворювань.
Мета роботи: проаналізувати харчову поведінку студентів та виявити її зв’язок з індексом маси тіла та станом здоров’я.
Методи дослідження: визначення харчової поведінки проводилося за допомогою анкетування; індекс маси тіла розраховувався
на основі антропометричних даних; стан здоров’я студентів оцінювався за результатами анкети СОЗ (самооцінка здоров’я).
Результати. Визначено індекс маси тіла студентів, за яким вони розділені на групи. На основі проведеного опитування
встановлено зміни у харчовій поведінці студентів після початку навчання. Значної зміни зазнав режим харчування та
різноманітність раціону. Аналіз даних показав також суттєву відмінність у раціонах дівчат та хлопців. Незважаючи на те, що
респондентами були студенти-медики, рівень знань про раціональне харчування та усвідомлення значимості його у збереженні
здоров’я не високі. За результатами анкетування СОЗ розраховано індекс самооцінки здоров’я, що дав можливість оцінити стан
здоров’я опитаних студентів.
Висновок. Харчова поведінка у студентські роки є важливим фактором збереження здоров’я. Раціональний режим
харчування, оптимальна структура харчового раціону, у якій переважають продукти “здорового” харчування, відповідність
фізіологічним потребам даної вікової групи така корекція харчової поведінки необхідна для студентської молоді.

ВМІСТ ДЕЯКИХ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПИТНІЙ ВОДІ ПРИКАРПАТТЯ
Закорчемна Б.І., Нечитайло Л.Я.
Науковий керівник – асист. Л.Я. Нечитайло
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра біологічної та медичної хімії ім. Г.О. Бабенка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: dana.zakor4emna@gmail.com
Здоров’я людини значною мірою залежить від якості питної води, оскільки вода є одним з важливих факторів забезпечення
гомеостазу організму шляхом підтримання унікальної структури та функції клітинних органел, регуляції осмотичного
тиску та метаболічних процесів тощо. Від іонного складу води залежить надходження в організм есенціальних і токсичних
мікроелементів. У зв’язку з цим актуальним є дослідження їхнього рівня в питній воді. Для дослідження обралитакіжиттєво
важливі елементи, як купрум, ферумта хром.
Мета роботи полягала в порівняльній характеристиці вмісту мікроелементів у водоймах Прикарпатського регіону .
Методи та результати досліджень. Забір води і дослідження її складу здійснювали згідно нормативних вимог. Концентрацію
заліза та хрому визначали потенціометричним методом, а рівень купрумуметодом атомно – абсорбційної спектрофотометрії,
на спектрофотометрі С-115 ПК. Результати проведених нами досліджень дозволили встановити суттєві відмінності у різних
географічних зонах. Зокрема,встановлено, що у питній воді регіону рівень мікроелементів феруму, хрому та купруму не
перевищує гранично допустимих значень. Проте відмічено зростання рівня феруму та зменшення вмісту хрому в порівнянні
з показниками фізіологічної повноцінності води. Концентрація купруму у передгірській та гірській зонах в окремі пори року
була нижчою в порівнянні до показника фізіологічної повноцінності води, а питна вода рівнинної зони характеризувалась
здебільшого підвищеним вмістом цього елемента.
Висновки. Таким чином, проведений аналіз питної води дозволив встановити, порушення мікроелементного складу, що
виражалось зниженням рівня таких життєво важливих елементів, як купрум, хром та ферум.Одержані нами результати вказують
на необхідність продовження досліджень мікроелементного складу питної води Прикарпаття.

СТИХІЙНІ СМІТТЄЗВАЛИЩА - ФАКТОР РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТОКСОКАРОЗУВ
РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОНАХ М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
Мазурик Н.П.
Науковий керівник − асист. М.П. Погорілий
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра гігієни та екології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mnazik2710@gmail.com
Мета: вивчити вплив стихійних звалищ в рекреаційних зонах на стан забруднення ґрунтівяйцями токсокар. Оцінити
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обізнаність населення щодо профілактики токсокарозу,розповсюдження збудника в довкіллі та можливості захворювання при
недотриманні санітарно- гігієнічних правил.
Матеріали і методи: протягом 2014-2016 років проведено еколого-гігієнічне обстеження рекреаційних зон та визначеніумови
при яких можливе виникнення зоонозної інвазії.
Результати дослідження. Івано-Франківська область є ендемічною щодо геогельмінтозів. Велику роль у цьому відіграють
сприятливі природні умови: висока вологість, довгі періоди тепла. Також важливе значення має ріст популяції бродячих собак, які
своїми фекаліями забруднюють ґрунт. За період 2014-2016 роки зросла кількість стихійних звалищ у місцях несанкціонованого
відпочинку у літній період. Залишки їжі приваблюють бродячих тварин, які є потенційними носіями токсокарозу. Цестворює
небезпеку зараження під час відпочинку.
За даними лабораторних досліджень піску та ґрунту з великих водойм, прилеглих до м. Івано-Франківськ, відбувається
накопичення інвазійного початку в довкіллі. Так кількість позитивних проб, у яких були виявленні яйця геогельмінтів
(аскариди,токсокари) на упорядкованих пляжах,розташованих на відстанях 200 – 300 м від житлових будівель,є мінімальною
і не становить загрози здоров’ю людей, які відпочивають.У ґрунті відібраному в літній період року на міському озері кількість
позитивних проб в 2014 становила 1,67%.У той самий час на стихійних пляжах, де не проводяться прибирання прилеглих
територій, рівень забрудненості мав тенденцію до росту: із 15% у 2014 році до 17,5% у 2015році. У 2016 р. цей показник
знизився до 15%. У пробах, відібраних на стихійних пляжах річок Бистриця – Солотвинська та Бистриця – Надвірнянська на
відстані 500-800 м від житлових будівель, кількість позитивних проб від загального числа відібраних становила 50% в 2014 році,
40% в 2015 році, 36,6% в 2016 році. Це свідчить про значне забруднення ґрунтів яйцями геогельмінтів.
Висновок: зменшення кількості інвазійного початку в довкіллі забезпечується шляхом будівництва упорядкованих вбиралень,
забезпечення регулярної системи збору та видалення відходів, упорядкуваннямісць загального користування, покращенням
культурного рівня життя населення, прищеплення гігієнічних навичок, проведення санітарно-освітньої роботи серед дитячого
та дорослого населення, дотримання санітарно-гігієнічних правил при харчуванніпід час відпочинку.

ВПЛИВ WI-FI-ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Озарків Л.М.
Науковий керівник – доц. М.Є. Йонда
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра гігієни та екології
м.Івано-Франківськ, Україна, e-mail: lida_ozarkiv@ukr.net
Метою роботи є дослідження впливу Wi-Fi на організм людини.
Матеріали і методи: опрацьовано низку наукових робіт щодо впливу Wi-Fi-випромінювання на організм користувачів.
Мозок людини, як складна електрохiмiчна система, найбiльш уразливий до дiї зовнiшнiх електромагнiтних хвиль. У випадку
наявності електромагнітного випромінювання високої інтенсивності відбувається блокування руху природних електричних
iмпульсiв організмі людини.
Результати дослідження. При постiйному перебуванні бiляWi-Fi-роутера спостерігаються зміни в мозку, що проявляється
зниженням концентрацiї уваги, проявами запаморочення, знервованості, розгубленості, схильності до частих помилок.
Загальний стан органiзму відповідає станові при дії сонячних бур. Особливо цi симптоми вiдчувають користувачі з хронiчними
захворюваннями серцево-судинної, дихальної систем, а також лiтнi люди.
Офiцiйно шкiдливий вплив Wi-Fi визнала Всесвiтня Органiзацiя Охорони Здоров’я (ВООЗ). Найпростiший експеримент
на пiдтвердження цього провели в Данiї. Щоб переконати школярiв менше користуватися Wi-Fi, групi юних добровольцiв
запропонували покласти на нiч пiд подушку телефон, пiд’єднаний до безпровiдного iнтернету. Зранку в них виявили спазми
судин, а самi дiти скаржилися на важкість зосередження при виконаннi завдань. ВООЗ зазначає, що головний ефект від
радіовипромінювання – нагрівання тканин організму.
Ще одне дослідження повідомляє, що тривалий електромагнітний вплив Wi-Fi-роутера викликає підвищений рівень
реактивних кисневих субстанцій і зниження антиоксидантного захисту організму. Це може призводити до окисних пошкоджень
мозку і печінки.
Опубліковане в журналі Fertility and Sterility у 2012 році дослідження показало, що Wi-Fi негативно впливає на рухливість
сперматозоїдів. Такі висновки вчені зробили після того, як отримали зразки сперматозоїдів від 9 здорових чоловіків.
Згідно низки досліджень, постійний вплив електромагнітних полів сприяє розвитку раку.
Щоб вберегтися вiд згубного впливу цих iмпульсiв, потрібно вимикати на нiч Wi-Fi-роутер. Якщо вдома є дiти, вагiтнi жiнки
чи люди лiтнього вiку, то краще взагалi перейти на кабельний iнтернет. Розміщувати точку доступу до Wі-Fі не ближче, ніж 1 м
від місць, де людина проводить більшість часу (робочий стіл, диван і т.д.).
Висновок. Опрацьовані нами наукові дослідження доводять, що Wi-Fi-випромінювання негативно впливає на здоров’я
користувачів. Оскільки немає великої кількості досліджень з цієї проблеми, то існує необхідність подальшого детального
вивчення питання і опрацювання відповідних профілактичних заходів.

КОРИСТЬ І ШКОДА ЗЕЛЕНОГО ЧАЮ
Полюк І.І.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.В. Дерпак
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра гігієни та екології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: irynap99@gmail.com
Актуальність. Кількість поціновувачів зеленого чаю постійно зростає, так як він є досить корисним напоєм, має ароматний
запах та приємний смак.
Науковими дослідженнями встановлено, що регулярне вживання зеленого чаю продовжує життя людини на 5-10 років,
позитивно впливає на серцево-судинну систему, а також виведенню з організму шкідливих продуктів обміну речовин. Це сприяє
кращому самопочуттю і продовжуваністю життя людей.
Мета. Вивчити властивості зеленого чаю, його дію на організм людини.
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Результати дослідження. Встановлено,що до складу зеленого чаю входять близько декілька сотень мікро- та макроелементів, значна кількість органічних сполук, практично всі водорозчинні вітаміни, антиоксиданти та алкалоїди. Оскільки чайні
листочки не піддаються окисленню в технологічній обробці - як наприклад в ситуації з чорним чаєм, а просто сушаться, в них
зберігаються усі корисні речовини.
Антиоксидантний ефект зеленого чаю обумовлений наявністю в листочках чайного дерева катехінів, які запобігають перокисному окисненню ліпідів, що в свою чергу призводить до зменшення ризиків виникнення онкологічних захворювань. Ці
речовини також позитивно впливають на імунну систему, допомагають у лікуванні кишкових інфекцій. Зелений чай зміцнює
судинну стінку, впливає на холестериновий обмін, чим зменшує вірогідність розвитку атерослерозу. Він володіє протикарієсним
та антибактеріальним ефектом.
Люди, у яких спостерігається нервове виснаження, підвищена збудливісь, повині втриматись від даного напою. А також
зелений чай сприяє зниженню артеріального тиску, в деякій мірі може посприяти підвищенню кислотності шлунку.
Висновки. Напій зеленого чаю потребує правильного до себе відношення та дотримання правил вживання. Зелений чай тонізує нервову систему, позитивно впливає на серцево-судинну систему, кишечник, печінку, підшлункову залозу, жовчний міхур,
нирки, володіє протизапальним та антиалергічним ефектом. Заборонерно вживати зелений чай людям з виразковою хворобою
шлунка, змішувати з спиртовими напоями, медикаментами.

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА РЕЖИМУ ХАРЧУВАННЯ ТА ЯКОСТІ СНУ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ІФНМУ НА
ЧЕТВЕРТОМУ КУРСІ НАВЧАННЯ
Філяк Ю.О., Красновський В.М.
Науковий керівний – к.мед.н., доц. З.Б. Суслик
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра гігієни та екології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vkrasnovskyy@gmail.com
Актуальність. Рівень захворюваності серед студентів-медиків зростає з кожним роком. Через недотримання режиму
харчування тапорушенням якості сну, студенти медики стають схильними до епідеміологічних захворювань, до хвороб травної,
ендокринної, дихальної систем. Тривалість сну в студентів значно зменшується через навантаження навчанням, а нераціональний
харчовий режим зумовлений частими між кафедральними переїздами. Оптимальний інтервал для прийому їжі становить 3-4
год, а перервапід час сну - до 10 год. Коли ж студент-медик свідомо скорочує інтервал сну, то харчовий інтервал не вкорочується.
Людина починає їсти вночі, що призводить до метаболічного синдрому. Зміна режиму щодо навчання: для студента є стресовою
ситуацією, що може призвести до розвитку порушень адаптаційних резервів.
Мета. Вивчити якість та кількість сну і оцінити режим харчування в студентів-медиків ІФНМУ на четвертому курсі навчання.
Матеріали та методи.Проведено анкетування 228 студентів-медиків 4 курсу. Анкета складалась з питань, які базувались
на одержанні даних щодо характеристик сну та причин його порушення, питання для оцінки режимних елементів харчування:
частота, швидкість, тривалість прийому їжі, умови та місце споживання їжі.
Результати. Встановлено, що середня тривалість сну студента-медика на 4 курсі становить 6 годин. Причому 20,5% студентів
сплять 5 годин. Тривалість сну під час здачі модулів зменшується до 4,5 годин. 30% студентів в модульний період сплять 2,5-3
години. Причиною неспання 70,5% студентів є стресовий фактор, пов´язаний з великим обсягом засвоюваного матеріалу. Отже,
в безмодульний період, 10% студентів скаржаться на неспокійний тривожний сон з перебоями. В модульний — цей показник
зростає до 43%. Під час оцінки частоти харчування встановлено, що 83,5 % студентів чоловічої статі та 82,3 % жіночої статі не
харчуються в один і той же час доби. З’ясовано, що серед осіб чоловічої статі, двічі на день харчуються 35 %, тричі — 48,2 %, 4
рази — 14,56 %. Серед осіб жіночої статі, двічі на день харчуються 35,12 %, тричі — 47, 19 %, 4 рази — 16,09 %. Під час оцінки
швидкості прийому їжі встановлено, що дуже швидко споживають їжу 12,6% чоловіків та 9 % — жінок, швидко споживають
їжу — 46% чоловіків та 31,5% — жінок, помірно споживають їжу — 36,6 % чоловіків та 52 % — жінок, повільно споживають
їжу — 4,8 % чоловіків та 7,5 % — жінок. Перед комп’ютером харчуються 25 % осіб чоловічої статі та 16,8 % — жіночої, в ліжку
— 6% чоловічої статі і 5 % — жіночої, за столом для обідів — 67 % чоловіків і 78,2 % — жінок, у автомобілі лише 3 % чоловіків.
Висновок. Тривалість сну та харчування у студентів-медиків не відповідає гігієнічним нормамТому, необхідно вжити заходів
для зменшення навантаження на парах. Це допоможе сконцентрувати студента на предметах першої необхідності.

ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ
DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY
НЕВУСИ – ПИТАННЯ, ЯКЕ ПОТРЕБУЄ КОНТРОЛЮ
Букіль О.М.
Науковий керівник − асист. І.О. Блага
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дерматології та венерології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: bykelola@gmail.com
Актуальність. Зміна кліматичних умов у нашій країні та глобальне потепління загалом на планеті все частіше ведуть до
розвитку злоякісних процесів шкіри. Віяння моди та тренд на шоколадну засмагу тіла призводить до сонячних опіків, що є
дуже небезпечним і збільшує ризик розвитку раку шкіри на 75%. За данимисучасноїлітератури на сьогоднішній день в світі
не існуєлюдини, яка не мала хоча б однієї «родимки» на шкірі. В норміна тілі їх може бутивід 30 до 100. Проте для більшості
людей наявність невусів є лише косметичним дефектом. В той час як, здавалося б на перший погляд, звичайна «родимка» під
впливом різних чинників може переродитись в одну з найзлоякісніших форм раку – меланому. Більшість дослідників вказує на
збільшення захворюваності на меланому вдвічі на кожне десятиліття. Саме тому своєчасне виявлення небезпечних новоутворень
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шкіри залишається дуже актуальним питанням сьогодення.
Матеріали і методи. Під нашим спостереженням знаходилось 35 людей ( 19 жінок та 16 чоловіків) у віці 19 – 30 років. Пацієнтам
проводився огляд шкірного покриву, дерматоскопія, визначення кількості та опис усіх пігментних новоутвореньза шкалою
«ABCDE» на початку та в кінці літа з метою оцінки впливу інсоляції на зміну невусів. Після огляду на початку спостереження
у 27 (77%) пацієнтів були виявлені меланоцитарні утворення шкіри, у 3(8%) людей діагностовано диспластичіневуси – невуси,
що мають тенденцію до малігнізації. У 6-ти (17%) пацієнтів наявні невуси розміром більше 5мм, що за шкалою ABCDвказує на
можливий ризик переродження. Більшість людей, що знаходились під спостереженням засмагали протягом літа.
Результати дослідження. Встановлено, що у 4 з 6людей, у яких розмір невусів становив>5мм, а також у всіх 3 пацієнтів з
діагностованим идиспластичними невусами, новоутворення в кінці літа збільшились в середньому ще на 2мм. У 16з 27 пацієнтів
меланоцитарніневуси змінили колір на темно-коричневий, а поверхня стала шорохувата.На шкірі 19 (29%) з усіх обстежених
людей виявлено появу нових пігментних новоутвореньпісля впливу сонячного світла.
Висновки: отримані результати свідчать про те, що надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання,у тому числі
штучного – в солярії, призводить до збільшення розмірів,зміни кольору, структури та збільшує ризик малігнізаціїневусів
у меланому. Отже, основне завдання – контролювати наявні родимки на тілі за допомогою огляду та проведення регулярної
дерматоскопії новоутворень. Необхідно користуватись сонцезахисними кремами(особливо людям з першим і другим фототипом
шкіри); не відвідувати солярій та не засмагати на сонці в період з 10 до 16 год. Своєчасна діагностика є запорукою здорового
життя.

АКНЕ: ПРОБЛЕМА КОСМЕТОЛОГІЧНА ЧИ ДЕРМАТОЛОГІЧНА?
Ізмайлова М.І.
Науковий керівник – асист. Х.Я. Николайчук
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дерматології та венерології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: liampochka98@gmail.com
Акне – однез найпоширеніших хронічних захворювань шкіри. За даними статистики 80% населення віком 12-25 років
страждають на дану хворобу. Пік активності їївідзначається в період статевого дозрівання. 30-40% – населення віком від 25
років, 7% – від 40 років. Близько в 2% випадків акне протікає у важкій формі.
Різноманітність етіологічних факторів і форм прояву акне, роблять захворювання актуальним для багатьох спеціалістів у
галузі медицини. Запорукою ефективного лікування є індивідуальний комплексний підхід.
Сьогодні багато косметологів без повної медичної освіти, не маючи належних знань, не можуть правильно поставити діагноз
акне, або вважають, що достатньо місцевого лікування. Хворі, в свою чергу, витрачають купу коштів на косметичні засоби
та процедури, що принесуть тимчасовий ефект. В гіршому випадку – результату не буде, чи буде нанесена ще гірша шкода
здоров’ю хворого.
Шкіра – найбільший орган, пов’язаний з цілим організмом за допомогою кровоносної, лімфатичної, ендокринної, імунної,
нервової систем. Тому захворювання вісцеральних органів відбиваються на стані шкіри.
За даними досліджень вплив на розвиток акнемають такі ендогенні чинники: стан печінки, гормональний баланс (зокрема
андрогенів), імунний статус, спадковий анамнез, супутні патології (особливо шлунково-кишкового тракту та сечостатевої
системи), стрес (через вплив на імунний і гормональний статуси), власна мікрофлора шкіри.
Разоміз внутрішніми факторами організму в патогенезі акне діють чинники зовнішнього середовища: неякісна косметика,
спека, вологий клімат, дія сонячного проміння, ультрафіолетових променів, професійний контакт із токсичними речовинами,
видавлювання вугрів та інші механічні впливи, лікарські середники, надмірна чистоплотність.
Також появу акне ставлятьв пряму залежність від харчування. Переважання в раціоні вуглеводної їжі і дефіцит незамінних
амінокислот, що надходять в організм із білковою їжею, призводять до гіперфункції сальних залоз. Часто нормалізувати
секрецію шкірного сала та позбутися акне допомагає корекція раціону.
Як показує практика, найкращий результат дає комплексний підхід в лікуванні. Пацієнтам слід пройти комплексне обстеження
у дерматолога, гастроентеролога, ендокринолога, гінеколога. Вибір методів, тривалість курсу лікування визначається ступенем
вираженості і важкістю перебігу акне з урахуванням індивідуальних характеристик.Проблему слід виправляти зсередини:
обмежити вживання вуглеводної їжі (солодощі, газовані, солодкі води, солоне, гостре і т. д.), обирати якісні косметичні засоби,
позбутися шкідливих звичок (алкоголь, куріння).
Отже, позбавитися акне не вдасться звертаючись лише за послугами косметолога. Нинішнє суспільство, в зв’язку з
розповсюдженням хвороби та її хронічним перебігом, мусить усвідомити, що це проблема дерматологічна.

СУЧАСНІ СПОСОБИ БОРОТЬБИ З ПОСТАКНЕ
Кривень І.В., Вершигора М.І.
Науковий керівник – асист. І.М. Тороус
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дерматології та венерології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: iruskakriv@gmail.com
Актуальність: Постакне– являє собою комплекс дефектів шкіри,які з’явились, внаслідок вугревого висипу, себореї або
неправильного лікування даних захворювань.
Найбільшпоширеніпроявипостакне-розширеніпори,нерівномірнатекстурашкіри,змінисудинногохарактеру,рубці,дисхромія.
Основною локалізацією ураження є обличчя людини. Тому симптомокомплекс має суттєвий вплив на психоемоційну сферу
та соціальний статус пацієнтів, може призвести до депресії, іпохондричних розладів, особливо яскраво це проявляється в
підлітковому віці.
Мета: Вивченняефективності та безпечностівикористання механічних пілінгіву пацієнтів з наслідками вугрової хвороби
шкіри.
Матеріали та методи: Розглянемодію поверхневих, серединних та глибинних пілінгів.
Результати: Поверхневий пілінг стимулює проліферацію рогового шару за рахунок ексфоліації ороговілих клітин епідермісу.
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Спостерігається відновлення кольору шкіри, підвищення еластичності, вирівнювання рельєфу при неглибоких атрофічних
змінах та усунення пігментних плям на шкірі.
Серединний пілінг проникає в глибокі шари епідермісу до базальної мембрани. Загоєння шкіри після такогопілінгу сприяє
виробленню великої кількості колагену, що в свою чергу веде до зменшення глибини рубців. Колір шкіри наближається до
нормального за рахунок висвітлення пігментації та розсмоктування вторинних плям.
Глибиннийпілінг –найефективніший, але й найбільш травматичний вид пілінгу. Характеризується руйнуванням базальної
мембрани до сосочкового та сітчастого шарів дерми.Пілінг бореться з атрофічними, келоїдними рубцями; усуває розтяжки .
Період реабілітації довготривалий, з постійним прийомом антибіотиків, протизапальних препаратів.
Висновок: Отже, використання поверхневих та серединних пілінгів підтверджує високу ефективність і безпечність в
боротьбі з постакне.
Глибиннийпілінг – відповідальна процедура, тому потребує зваженого рішення. Такий вид пілінгів проводиться в стаціонарі,
під наркозом.Проведення пілінгу обмежує пацієнта в сонячних ваннах і потребує регулярного використання сонцезахисних
засобів з тривалим процесом реабілітації.

ОГЛЯД КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ ОБЛІГАТНИХ ПАРАНЕОПЛАСТИЧНИХ ДЕРМАТОЗІВ
Крупеня Ю.О.
Науковий керівник − к.мед.н., доц. І.Д. Бабак
ДВНЗ «Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького»
Кафедра дерматології, вененерології
м. Львів, Україна, e-mail: febb@ukr.net
Актуальність: Паранеопластичні дерматози - це шкірні реакції на злоякісні новоутворення, передусім травного тракту.
Точної інформації про частоту паранеопластичних захворювань немає, але, судячи з різних джерел, вона варіює від 15 до 60%.
Описано більше 70 можливих паранеопластичних захворювань, причому їх список продовжує зростати. При аналізі випадків
паранеопластичнихгіперпігментацій звертає на себе увагу те, що паранеоплазії шкіри випереджали онкологічний діагноз на 1-3
роки. Тому діагностика паранеоплазій та своєчасне лікування можуть істотно вплинути на подальший стан пацієнтів та якість
їхнього життя.
Мета: Вивчити особливості клінічних проявів та частоти появи паранеоплазій при онкологічних та системних захворюваннях,
використовуючи вітчизняні та зарубіжні джерела наукової інформації та описані в ній клінічні випадки.
Матеріали та методи: Було проведено аналіз наукових публікацій стосовно проявів паранеоплазій та їх зв’язку з окремими
системними та онкологічними захворюваннями. Пошук публікацій здійснювався через ресурси NationalCenterofBiotеchnologyInformation, PubMed, StudMed та GoogleBooks.
Результати: При аналізі наукових джерел ми виділили кілька цікавих клінічних випадків. В одному з них описано пацієнта
пацієнта 60 років з діагностованою аденокарциномою сигмовидної кишки. На користь акрокератоза Базекса свідчать: еритематозно-сквамозні і гіперкератичні висипання акральної локалізації, оніходистрофія стоп і кистей, резистентність до проведеної
протимікотичної і протизапальної терапії, похилий вік пацієнта, тривале зловживання курінням. Біопсія та онкомаркери підтвердили наявність аденокарциноми сигмоподібної кишки. Після видалення пухлини дерматологічні прояви хвороби стали
регресувати.
У другому клінічному випадку представлений пацієнт з тримісячним анамнезом вираженої еритеми, набряків, ерозій та
лущення на акральних ділянках, ліктях, колінах і важка оніходистрофія. Встановлено діагноз некролітичної мігруючої еритеми
клінічно, до цього у пацієнта не було жодних симптомів внутрішньої злоякісності. Езофагогастроскопія виявила ульцерогенне
ураження стравоходу. Гістологічно: плоскоклітинний інвазивний рак. Хірургічне видалення пухлини призвело до значного
поліпшення шкірних змін за 15 днів. На жаль, через чотири місяці великі ураження шкіри вказували на метастазування
плоскоклітинного раку.
Висновки: Майже не вивченими є механізми, якими пухлини залучають у процес шкіру. Проте настороженість та виявлення
дерматологічних проявів раку внутрішніх органів дозволяють лікарю діагностувати пухлини значно раніше, ніж з’являться інші
клінічні симптоми.Можна сподіватися, що поінформованість про такі випадки призведе до більш ранньої діагностики пухлин
та кращого виживання і якості життя для багатьох пацієнтів.

СТАН ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ХВОРИХ НА ОНІХОМІКОЗ
Мойсеєва У.Ю., Філяк Ю.О.
Наукові керівники: асист. Х.Я. Николайчук, асист. Х.Ю. Парцей
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дерматології та венерології
Кафедра біологічної та медичної хімії ім. акад. Г.О. Бабенка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: hrustuna012y@gmail.com
Оніхомікоз є одним з найпоширеніших захворювань, які викликане грибковою інфекцією. Постійна тенденція до збільшення
числа хворих на мікоз серед населення забезпечує важливість та актуальність даної проблеми. Високо ефективним вважається
використання системних препаратів для лікування оніхомікозу. Тому є доцільним визначення показників прооксидантної
системи та антиоксидантного захисту. Ферменти антиоксидантної системи (АОС), до яких відносять каталазу (КАТ) та
супероксиддисмутазу (СОД), здатні нейтралізувати високоактивні супероксидні аніони, перекис водню, гідропереоксиди
жирних кислот і запобігають накопиченню токсичних продуктів пероксидації ліпідів та білків.
Метою даного дослідження було з’ясувати стан окремих показників прооксидантної та антиоксидантної систем у хворих на
оніхомікоз.
Матеріали і методи. Було проведено дослідження у хворих на оніхомікоз (за їхньою попередньою згодою), які перебували
на денному стаціонарі. Виділено дві групи: 1-а група – умовно здорові люди (контрольна група); 2-а група –хворі на оніхомікоз.
Рівень дієнових кон’югатів визначали спектрофотометрично за методом Гаврилова В.Б. Вміст ТБК-активних продуктів
визначали за методикою Коробейникової Е.Н. Каталазну активність визначали за методом Баха і Зубкової, який базується на
вимірюванні кількості пероксиду водню у каталазній реакції. Активність супероксиддисмутази (СОД) визначали за рівнем
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гальмування процесу відновлення нітросинього тетразолію у присутності НАДН і феназинметасульфату. Одержані цифрові
дані статистично обраховували з використанням програми STATISTICA та урахуванням критерію t Стьюдента.
Результати дослідження. У результаті досліджень встановлено, що в еритроцитах крові у хворих на оніхомікоз наявні
характерні ознаки розвитку оксидантного стресу. Про що свідчить зростання рівня дієнових кон’югатів в еритроцитах дослідної
групи у 2,6 рази порівняно з контролем. Вивчення вмісту ТБК-активних продуктів, дало можливість встановити, що порівняно
з інтактною групою вміст цих продуктів збільшується в 5 разів. Вивчення антиоксидантного захисту еритроцитів, які одними з
перших реагують на різноманітні впливи, засвідчило зниження активності СОД на 1,1 рази та каталази у 1.12 разів у дослідних.
Висновок. Отримані результати вказують на розвиток оксидативного стресу в організмі хворих на оніхомікоз. Вважаємо
доцільним подальше вивчення впливу системних антимікотичних преператів на показники про- та антиоксидантної системи.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО НУТРІЄТИВНОГО ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З
ДІАГНОЗОМ ВІТИЛІГО
Москалик Г.П., Гринів Н.М.
Науковий керівник – асист. Х.Я. Николайчук
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра дерматології та венерології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: galia.moskalik@yahoo.com.ua
Актуальність. На даний момент захворюваність на вітиліго становить 1-2% від загального числа, тобто близько 50-100
мільйонів, але ця цифра щодня збільшується. Це пов’язано зі зростанням кількості стресів та великим генномодифікованим,
вірусним та технічним навантаженням на наш генотип. Не зважаючи на те, що поява депігментованих плям при вітиліго не
супроводжуються суб’єктивними відчуттями, сам косметичний дефект призводить до психоемоційних розладів у вигляді
психологічної дезадаптації.
Мета: розробити схему збалансованого, раціонального, збагаченого необхідними елементами та вітамінами харчування для
компенсації порушень обміну речовин у людей з діагнозом вітиліго.
Матеріали і методи: були опрацьовані матеріали бібліотеки ІФНМУ, дані сучасних іноземних статей та запропоновано
розроблену схему дієтичного харчування 7 пацієнтам для подальшої оцінки її ефективності.
Результати дослідження: при вітиліго відчувається гостра нестача таких важливих мікроелементів як цинку, заліза, міді,
і вітамінів групи В, С і Е. Тому раціон має містити овочі (редька, буряк, огірки, кабачки, морква, цибуля, червоний перець,
гарбуз, цвітна капуста, броколі) та фрукти (банани, манго, ананаси, абрикоси, ожина, малина, вишня); морепродукти; рибу й
м’ясо нежирних сортів; пшоняну, ячмінну або гречану каші; бобові; кисломолочні продукти; ягоди; сухофрукти; грецькі горіхи,
фісташки та мигдаль; зелений чай; йодовану сіль; натуральні соки і мед. Слід виключити з раціону харчування при вітиліго
міцну каву, чай, какао і киселі; кислі, копчені, гострі та жирні страви; яловичину; солодощі; алкоголь; вершкове масло, молоко;
манну крупу; консерви; апельсини, груші, чорницю, гуаву, айву, чорнослив, кавуни, папаю, лимони; помідори, часник, хрін,
гірчиця; шоколад; кеш’ю.
Для кращого засвоєння вітамінів та мікроелементів визначено ряд рекомендацій щодо харчування при вітиліго, а саме, за
півгодини до основного сніданку з’їдати 200 грамів фруктового салату і тільки після цього їсти термічно оброблену їжу; обід
починати з овочевого салату, заправленого рослинною олією; основною стравою повинна стати каша, оскільки у ній міститься
велика кількість мікроелементів, які відповідають за здоров’я шкіри; м’ясні страви потрібно готувати на пару або відварювати;
дотримуватися питного режиму, особливо корисні чай з м’ятою або імбиром, причому пити їх можна тричі на день.
Висновки: при застосуванні такого харчування в цілому виявлено позитивний клінічний ефект, за кілька місяців така дієта
дозволяє нормалізувати вироблення меланіну та стабілізувати стан і зовнішній вигляд шкірного покриву, а при хронічній формі
– уникнути загострень та подовжити ремісію.

ЗАГРОЗАПАТОГЕННОЇ МІКРОФЛОРИ В ПОВСЯКДЕННОМУЖИТТІСУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
Наконечна Н.І., Руміга І.В.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. Г.Є. Гірник
ДВНЗ «Івано-Франківськийнаціональниймедичнийуніверситет»
Кафедра дерматології та венерології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: nadya_nakonechna@mail.ru
Актуальність. Широке виготовлення взуття з неякісних матеріалів погіршує комфортність його вжитку та сприяє створенню
умов для розвитку шкідливих мікроорганізмів. У зв’язку з погіршенням екологічного стану навколишнього середовища і
зниженням рівня імунітету у населення, надання взуттєвим поверхням покращених антибактеріальних властивостей сприятиме
захисту від дії різних мікроорганізмів, а також захисту людського тіла від дії патогенної мікрофлори.За умов порушення
правил гігієнилюдина може стати причиною інфікування. Дана мікрофлора може викликати різноманітні ураження серед
яких: дерматомікози, мікози внутрішніх органів з тяжкими наслідками,піодермії, щопризводять до вторинних ізмішаних або
внутрішньо лікарняних інфекцій.
Мета:дослідження мікрофлоривзуття, яке доступне для загальногокористування у громадськихмісцях.
Матеріали і методи. Лабораторне дослідження на базі університету. Забір матеріалу із взуття, доступного для використання у
громадських місцях, а саме: взуттєва крамниця, боулінг-клуб, роликовий клуб, каток, тапочки медичного призначення, поверхня
стоп пацієнтів з діагнозами «Псоріаз» та «Мікроспорія волосистої частини голови та гладкої шкіри», поверхня стоп здорової
людини, попередньо продезінфіковане нове взуття. Посів на живильні середовища, спостереження за ростом мікрофлори,
аналіз вирощених культур.
Результати.В результаті посіву було виявлено наступні групи мікроорганізмів:
Поверхня стопи здорової людини –виявлено S.epidermidis 104 Черевики із взуттєвої крамниці - виявлено S.epidermidis 103,
AerococcusViridans 103, St.Rly. Тапочки медичного призначення - виявлено диплококи <104, S.epidermidis<104, коки <5*103
Боулінг-клуб - виявлено диплококи >104, S.epidermidis 104, тетракоки 5*103, крупні диплококи 104, Роликовий клуб –виявлено
S.epidermidis104 Каток «Льодова Арена» - E. Coli 5*103, S.epidermidis 104, диплококи 5*103.
Висновки.Нами було проведено дослідження за методом змивів-зскрібків за Вільямсоном і Клігманом в модифікації С. І.
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Ситника, в ході якого ми виявили, що загальне обсименіння даного взуття і поверхні стоп не перевищує середній рівень (103105), тому дані матеріали не несуть великої загрози для життя і здоров`я людини.

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
ENDOCRINOLOGY
СУЧАСНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ З ОЗНАКАМИ
СТЕАТОГЕПАТОЗУ
Москалик Г.П., Дем’янчук О.І.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.І. Боцюрко
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра ендокринології
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Кафедра біохімії та біотехнології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: galia.moskalik@yahoo.com.ua
Мета дослідження: визначити ефективність лікування з використанням симбіотика «БІФТОП» у хворих на метаболічний
синдром (МС) з наявністю стеатогепатозу.
Матеріали та методи: 44 хворих із стеатогепатозом, клінічні, біохімічні, ультразвукові методи обстежень, препарат «Біфтоп».
Результати дослідження: при стеатогепатозі за метаболічного синдрому нагромаджені в печінці атерогенні фракції
тригліцеридів витісняють з неї глікоген. Вони становлять більше 5% її маси. Зворотній шлях – відновлення глікогенізації
блокується внаслідок інсулінорезистентності. Цьому може допомагати не пов’язаний з інсуліном інший моносахарид –
фруктоза. З цією метою застосовано біотехнологічний метод. Для утворення фруктози із полісахариду інуліну в організмі
людини немає ферментів. Тому пропонується використати кишкову паличку – біфідумбактерію, яка має відповідний фермент
– фруктофуранозідазу і, таким чином, з кишечника по ворітній вені фруктоза рівномірно поступатиме в печінку, допоможе
глюкозі трансформуватись в глікоген, що сприятиме відновленню нормальної гістоструктури печінки та її функції. Для цього
використано, створений на кафедрі ендокринології ІФНМУ симбіотик «Біфтоп», який складається із 10 грамів порошку
топінамбура (вміст інуліну близько 80%) та 5×107 живих ліофілізованих біфідумбактерій в кислотостійкій капсулі. В
ендокринологічному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні було обстежено 44 хворих віком від 40 до 70 років
з МС, які мали стеатогепатоз. Вони були поділені на 2 групи: досліджувана (24 особи) і контрольна (20 осіб) . Виявлено, що
«Біфтоп» через 2 тижні лікування значно зменшив частоту скарг на важкість у правому підребер’ї, порівнюючи з контрольною
групою, відповідно 23 % і 9,5 %; Суттєвою була і динаміка об’єктивних проявів стеатогепатозу, а саме зменшення перкуторних
розмірів печінки і її зернистості за даними УЗД відмічено, відповідно у 56,5 % і 18,6%. Виявлено достовірне зниження вмісту
атерогенних фракцій ліпідів і одночасно зріс рівень ліпопротеїдів високої густини в порівнянні з контрольною групою на 23,5%.
Висновки: при застосуванні комплексної терапії з включенням симбіотика «Біфтоп» у хворих на МС з наявністю
стеатогепатозу виявлено позитивний клінічний результат, що проявлявся як покращенням клінічних проявів основного
захворювання, позитивною динамікою змін ураження печінки, так і вираженим гіполіпідемічним ефектом.

ПРУЖНО-ЕЛАСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУДИННОЇ СТІНКИ У ПАЦІЄНТІВ З ЦД 1 ТИПУ ТА
ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК
Чихрак С.І.
Науковий керівник – доц. В.О. Сергієнко
ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»
Кафедра ендокринології
м. Львів, Україна, e-mail: sofiykachyhrak@gmail.com
Актуальність. Діабетична хвороба нирок (ДХН) виникає у 20-40% випадків та характеризується формування вузликового
або дифузного гломерулосклерозу, що супроводжується розвитком хронічної ниркової недостатності. Дані наукової літератури
свідчать про наявність корелятивного зв’язку між виникненням ДХН та змінами пружно-еластичних властивостей судинної
стінки з ураженням органів-мішеней та розвитком серцево-судинних ускладнень.
Мета. Проаналізувати параметри жорсткості судинної стінки у пацієнтів із мікро- та нормоальбумінурією та цукровим
діабетом (ЦД) 1 типу; дослідити зв’язок із добовим індексом (ДІ) артеріального тиску (АТ).
Матеріали і методи. Обстежено 20 пацієнтів із ЦД 1 типу, серед них 10 з мікроальбумінурією (МАУ), 10 без МАУ та 10
практично здорових добровольців. Пацієнти не відрізнялися за віком, показниками ІМТ та статтю (P>0.05). Оцінка показників
добового моніторування артеріального тиску та пружно-еластичних властивостей артерій протягом доби проводилася із
застосовуванням методу осцилометріі за допомогою апарату TensioMedTM Arteriograph 24 (Угорщина). Рівень глікованого
гемоглобіну (HbA1c) у венознiй кровi визначали за допомогою напiвавтоматичного аналiзатора D-10 та реактивiв BIO-RAD
(США). Визначення співвідношення мікроальбуміну до креатиніну в сечі проводилось в сертифікованій медичної лабораторії
«Dila». Статистичний аналіз: ANOVA (MicroCal Origin v. 6.0). Робота проведена згідно з принципами Гельсінської декларації
(2004).
Результати. Отримані дані свідчать, що рівень HbA1c у пацієнтів із ЦД 1 типу і МАУ та без МАУ достовірно перевищував
показники контрольної групи (P<0.001). При аналізі показників систолічного АТ (САТ) та діастолічного АТ (ДАТ) протягом
доби верифіковано статистично значуще збільшення САТ та ДАТ у пацієнтів із ЦД 1 типу та МАУ (P˂0.01) та пацієнтів із ЦД
1 типу без МАУ (P˂0.001) по відношенню до параметрів отриманих у контрольній групі. Оцінивши показники ДІ встановлено
статистично вірогідне зниження ДІ САТ (P˂0.05) та ДАТ (P˂0.001) у пацієнтів із ЦД 1 типу та МАУ у порівнянні з контрольною
групою; ДАТ у групі з ЦД 1 типу та МАУ (P ˂0.05) по відношенню до групи з ЦД 1 типу без МАУ. При вивченні показників
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жорсткості судинної стінки зафіксовано статистично значуще збільшення показника швидкості поширення пульсової хвилі
(ШППХ) у пацієнтів із ЦД 1 типу та МАУ та у групі без МАУ (P˂0.001) у порівнянні з контрольною групою. Виявлено
статистично вірогідне збільшення ШППХ у групі осіб із ЦД 1 типу та МАУ (P˂0.01) по відношенню до групи з ЦД 1 типу без
МАУ. Зафіксовано статистично значуще збільшення індексу амбулаторної артеріальної жорсткості у групі з ЦД 1 типу без МАУ
(P ˂ 0.01) у порівнянні з контрольною групою.
Висновки. Отримані результати свідчать, що розвиток ХХН у пацієнтів із ЦД 1 типу супроводжується порушенням пружноеластичних властивостей судинної стінки. Виявлений взаємозв’язок між розвитком МАУ та порушенням ДІ, що асоціюється з
високим ризиком ураження органів –мішеней та розвитком серцево-судинних ускладнень.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ
INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY
КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СТАФІЛОКОКОВИХ ХАРЧОВИХ ТОКСИКОІНФЕКЦІЙ
Амін А.С.
Науковий керівник – асист. І.В. Рудан
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб
Чернівці, Україна, e-mail: promenadlom@gmail.com
Актуальність. Харчові токсикоінфекції зустрічаються найчастіше в практиці лікаря-інфекціоніста. Щорічно реєструється
близько 120 спалахів з різною кількістю захворілих осіб по Україні. Причиною більш ніж половини випадків звернень з приводу
гострої діареї є саме харчова токсикоінфекція. У 20% випадків етіологічним чинником захворювання є Staphylococcus aureus.
Знання клінічних особливостей стафілококової токсикоінфекції дасть змогу точніше визначати тип збудника і призначати більш
специфічне лікування.
Мета і завдання. Проаналізувати літературні дані про особливості клінічного перебігу та діагностики стафілококових
харчових токсикоінфекцій на сучасному етапі.
Матеріали і методи. Проведено огляд сучасної літератури про особливості клініки стафілококових харчових токсикоінфекцій.
Результати.Стафілококовахарчоватоксикоінфекціямаєзагальнірисихарчовихтоксикоінфекцій,асаме:короткийінкубаційний
період, раптово виникаючі та швидко наростаючі симптоми гастроентериту (розлиті болі в животі, переймоподібного характеру,
локалізовані переважно в мезо- та епігастральній ділянках, блювання), озноб, підвищення температури тіла до субфебрильних
цифр. Характерними рисами токсикоінфекції стафілококової природи є дуже короткий інкубаційний період, найчастіше
симптоми виникають протягом 15-30 хвилин після проникнення збудника. За рахунок впливу стафілококового екзотоксину
розвивається нейровегетативна симптоматика, яка супроводжується сильним головним болем розпираючого характеру,
зниженням артеріального тиску, запамороченням, можливим розвитком колапсу. Блювання при стафілококовій токсикоінфекції
часто є нестримним, частим, за рахунок чого швидко розвивається дегідратація. Болі в животі є ріжучими, інтенсивним, часто
супроводжуються захисним напруженням м’язів передньої черевної стінки. Епідеміологічний анамнез найчастіше включає
факт споживання кондитерських виробів, які містять в складі молочні продукти (креми). Причинами інокуляції збудника на
харчових об’єктах є недотримання персоналом санітарно-гігієнічних правил. Основним специфічним методом діагностики є
бактеріологічне підтвердження шляхом висіву одного збудника (S. aureus) із блювотних мас чи промивних вод від хворого та
підозрюваного харчового продукту.
Висновок. Золотистий стафілокок є однією з найчастіших причин харчових токсикоінфекцій. Захворювання має ряд
клінічних особливостей, які дозволяють запідозрити саме стафілококову природу інфекції, що є необхідним для призначення
протимікробних засобів, до яких збудник є чутливим. Точна діагностика є запорукою ефективного лікування.

ПЕРЕБІГ ТА ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНОГО МОНОНУКЛЕОЗУ У ДОРОСЛИХ НА СЬОГОДНІ
Амін А.С.
Науковий керівник – асист. І.В. Рудан
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб
Чернівці, Україна
Актуальність. Інфекційний мононуклеоз – захворювання, яке на даний час зустрічається досить часто. Особливістю його є
неспецифічна або стерта клінічна картина, що є часто причиною помилкової діагностики та лікування. Близько 50% хворих на
мононуклеоз лікуються з приводу ангіни, 32% – з приводу ГРВІ, ще 18% – інші діагнози.
Мета і завдання. Проаналізувати літературні дані про особливості перебігу та діагностики інфекційного мононуклеозу на
сучасному етапі.
Матеріали і методи. Проведено огляд сучасної літератури про особливості перебігу мононуклеозу.
Результати. Інфекційний мононуклеоз – захворювання, яке викликається вірусом Епштейн-Барр, що належить до родини
Герпесвірусів, а саме геперсвірус 4 типу. Щорічно реєструється до 800 випадків на 100 000 населення. Одним із основних та
найбільш частих проявів захворювання є невмотивоване підвищення температури тіла, яке може тривати від 3 днів до понад 3
тижнів. У більшості випадків гарячка має фебрильний характер (50-65% випадків), хоча реєструється і субфебрильна (близько
35% випадків). Температурна крива неправильного, хвилеподібного або ремітуючого типу. Наступним важливими симптомом є
біль в горлі, який помилково сприймають як ознаку бактеріального тонзиліту. При огляді виявляється гіперемія, наліт, збільшення
мигдаликів. У майже 97% хворих спостерігається лімфаденопатія. Збільшуються задньошийні, підпотиличні, підщелепні
лімфовузли. У 90% випадків спостерігається гепатоспленомегалія, істеричність склер. Важливим у постаноці діагнозу є
дослідження крові. Важливим є те, що лімфопенія зберігається перші 2-3 дні хвороби, змінюючись лейкоцитозом з лімфоцитозом
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та моноцитозом. Виявляються специфічні для мононуклеозу віроцити (атипові мононуклеари). Діагностично достовірним є
виявлення не менше 10% атипових мононуклеарів. У 50% пацієнтів їх кількість не досягає діагностичного показника, що є
ще однією проблемою постановки діагнозу. Серологічні реакції є методом вибору у діагностиці мононуклеозу. Неспецифічні
гетерофільні антитіла з’являються на 2 тижні хвороби (у 80-90% випадків), зберігаються до 5-6 місяців. Специфічні антитіла до
EBV з’являються теж на 2-му тижні: до капсидного антигену VCA IgM (90% при первинному зараженні), до раннього антигену
(EA)(20%), до ядерного антигену (EBNA) - з’являються на 3-6 тижні. Специфічні антитіла зберігаються впродовж всього життя.
Висновок. Отже, важливо детально оцінювати клінічну картину та призначати специфічні методи діагностики, адже це
інфекційний мононуклеоз має поліморфні прояви, що часто викликає труднощі у діагностиці. Саме правильне та вчасне
встановлення діагнозу є запорукою повноцінного лікування.

ВАРІЦЕЛЛА-ЗОСТЕР ВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ ЯК МАТЕРИНСЬКО-ПЛОДОВА
Бойко А.В.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. Г.Б. Матейко, асист. М.В. Прокоф’єв
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дитячих інфекційних хвороб
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: andriiboiko523@gmail.com
Вітряна віспа (ВВ) під час вагітності не є показом для переривання вагітності, проте становить небезпеку для плода. Вірус
може передаватись плоду трансплацентарно (до 25%) під час вагітності і трансцервікально під час пологів. Вплив інфекції на
плід залежить від терміну вагітності і форми важкості інфекції у матері. Після захворювання на вітряну віспу вірус пожиттєво
персистує в організмі у латентному стані в спинно-мозкових нервових гангліях та може викликати оперізуючий герпес у осіб з
імунодефіцитом.
Оперізуючий герпес рідко зустрічається у дітей раннього віку, що обумовлено внутрішньоутробним інфікуванням плода
Варіцелла-зостер вірусом (ВЗВ) в другій половині вагітності за 1 міс. до пологів або перенесеною вітряною віспою в період
новонародженості.
Якщо вітряна віспа новонароджених - захворювання добре вивчене і висвітлене в науковій літературі, то оперізуючий герпес,
як материнсько-плодова інфекція, недостатньо вивчений та описаний лише у поодиноких випадках.
Мета роботи: проаналізувати 2 клінічних випадки оперізуючого герпесу у дітей раннього віку та встановити зв’язок
захворювання дитини, інфікованої внутрішньоутробно, на тлі захворювання вітряною віспою матері під час вагітності.
Клінічний випадок 1: Дитина, 7 місяців, поступила на 6 день захворювання із плямисто-папульозними висипаннями
в ділянці лівого плечового поясу, підвищення температури тіла до 370 С. З акушерського анамнезу відомо, що на 29 тижні
вагітності мати перенесла вітряну віспу в середньотяжкій формі. Контакт з хворим на герпетичну інфекцію мати заперечила.
Заключний діагноз – первинний локалізований оперізуючий герпес з ураженням шкіри лівого плечового поясу, легкий перебіг,
неускладнений.
Клінічний випадок 2: Дитина, 1 рік 8 місяців, поступила на 4 день захворювання із гарячкою 390 С, висипом на шкірі чола
та волосистої частини голови зліва, порушенням апетиту та вялістю. З акушерського анамнезу відомо, що на 22 тижні вагітності
мати перенесла вітряну віспу. Заключний діагноз – первинний локалізований оперізуючий герпес з ураженням шкіри по ходу n.
Trigeminus зліва, середньої тяжкості, ускладнений піодермією.

Висновки: Обізнаність лікарів, зокрема педіатрів в проблемі ВЗВ-інфекції у новонароджених і дітей раннього
віку дозволить покращити діагностику та лікування, прогнозування ризику розвитку вродженої інфекції і при
необхідності своєчасно провести профілактичні заходи.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С З РІЗНИМ
СТУПЕНЕМ ФІБРОЗУ ПРЕПАРАТАМИ ПРЯМОЇ ПРОТИВІРУСНОЇ ДІЇ
Бровчук І.Я., Сірак А.Я., Петришин Н.В.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. О.Я. Пришляк, к.мед.н. асист. Н.В. Васкул
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail:sirak.anna000@gmail.com
Актуальність. За даними експертів ВООЗ вірусом гепатиту С в світі інфіковано 130-180 млн. людей, а 350 тис. щорічно
помирають внаслідок ураження печінки. За ступенем негативного впливу на здоров’я населення та масштабами захворюваності
вірусні гепатити в Україні займають домінуюче місце в структурі інфекційної патології.За даними деяких епідеміологічних
досліджень, проведених в Україні, кількість хворих на ХГС в популяції приблизно становить 8,9%, значна частина із них
потребує лікування.
Мета: Оцінити ефективність застосування комбінації препаратів прямої противірусної дії у пацієнтів, хворих на хронічний
гепатит Сз різним ступенем фіброзу.
Матеріали та методи. Опрацьовано 43 медичні картиамбулаторних та стаціонарних хворих ОКІЛ за 2017-2018 рр.
Результати. У ході проведеного дослідженняусіх пацієнтів з 1b генотипом було розділено на 2 групи взалежності від ступеня
фіброзу (1 група – F1-F2 та2 група – F3-F4 за системою METAVIR). Перша група становила 19 пацієнтів (44,19%), друга – 24
пацієнти (55,81%).Для лікування використовувалася комбінація препаратів софосбувіру та ледіпасвіру.
До початку терапії рівень вірусного навантаження у пацієнтів коливався від 4,5×104 МО/мл до 5,8×106 МО/мл. Контроль
даного показника проводився через 4, 8 та 12 тижнів ПВТ.Клінічні прояви у хворих характеризувалися наявністю астеновегетативного,диспепсичного та абдомінально-больового синдромів. Найчастіше пацієнти скаржились на підвищену
втомлюваність та загальну слабкість – 81,4% хворих, болі в суглобах відмічали 13,9%. У пацієнтів 1 групиактивність АлАТв
середньому становила 227±3,22 од/л., АсАТ – 197±2,54 од/л., при стадії фіброзу F3-F4 (2 група) активність АлАТ – 248±4,17
од/л.,АсАТ – 208±2,73 од/л.
На фоні проведеного лікування встановлено, що стабілізація основних клініко-лабораторних показників 1-ої групи
хворих спостерігалася вже через 8 тижнів лікування, у 100% пацієнтівдіагностовано елімінацію вірусу та досягнення стійкої
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вірусологічної відповіді (СВВ). В 2-ій групі хворих покращення показників відмічалося через 24 тижні, однак 2 осіб були
«невідповідачами»,СВВ спостерігалася у 95,3% пацієнтів.Слід відмітити, що дана комбінація препаратів добре переноситься
пацієнтами та не спричиняє побічних ефектів, які б потребували додаткової лікувальної корекції.
Висновки. Застосування комбінації препаратів софосбувіру та ледіпасвіруу хворих на ХГС із ступенем фіброзу F3-F4сприяє
швидкій елімінації вірусу з організму та досягнення СВВ у 95,3% випадків.Дана терапевтична тактика у пацієнтів з хронічним
гепатитом С дозволила суттєво підвищити ефективність лікування, зменшити його тривалість і частоту виникнення побічних
дій.

АНАЛІЗАТИПОВИХ ФОРМ КОРОВОЇІНФЕКЦІЇ В АСПЕКТІЕПІДЕМІЇНА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В
ПЕРІОД 2017-2019 РОКІВ
Варфоломеєва З.Ю., Леськів О.М., Баланюк І.В.
Науковий керівник – к.мед.н., І.В. Баланюк
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб
м. Чернівці, Україна, e-mail: zoriana_on@ukr.net
Метою дослідження було детальне вивчення перебігу кору та його атипових форм для акцентування уваги на проблемі
своєчасної діагностики, якісного лікування та зупинки розповсюдження вірусу. За даними Головного управління статистики у
Чернівецькій області в 2017 році на території України зафіксовано початок спалаху захворювання на кір – 4724 випадки. За 2018
рік зареєстровано 54481 випадок. За даними МОЗ станом на 8 лютого 2019 року на кір в Україні захворіло ще 18170 людей.
Захворюваність зростає, разом з тим зростає кількість атипових форм. Класична клінічна картина характеризується тріадою
Стімсона, плямами Копліка і етапним плямисто-папульозним висипом. Проте зі значним поширенням інфекції зросла кількість
атипових форм. Частина вчених пов`язує дану тенденцію з впливом вірусу на імунологічну реактивність організму та наявною
супутньою патологією. Саме вона є фактором, що може обтяжувати перебіг хвороби, провокувати виникнення ускладнень, або
й змінювати клінічні прояви хвороби. Серед атипових форм найчастіше зустрічається мітингована форма кору, яка проявляється
у вакцинованих осіб, або осіб, які вже перенесли захворювання, у дітей до 1 року, через наявність трансплацентарного імунітету.
Нерідко таким хворим важко встановити точний діагноз одразу, через стерту клінічну картину. Не зважаючи на легкий перебіг,
хворі на мітинговану форму кору становлять особливу небезпеку, через триваліший інкубаційний період й пізнє звернення до
лікарні, що сприяє подальшому розповсюдженню вірусу серед оточуючих. Геморагічний, або «чорний кір» -рідкісна смертельна
форма хвороби, розпочинається з різкого підвищення температури тіла до 40 градусів, судом, запаморочення. Швидко
розвивається кома, респіраторний дистрес- та ДВЗ- синдроми. До атипових форм з важким перебігом відносять гіпертоксичну
форму, для якої характерний розвиток нейротоксикозу з відповідною симптоматикою: неглибокі, короткочасні порушення
свідомості, ознаки внутрішньочерепної гіпертензії з блювотою та можливими генералізованими судомами.
Зростання захворюваності на кір спричиняє зростання кількості атипових форм. Тому діагностика кору має бути комплексною
і передбачати оцінку епідеміологічної ситуації в оточенні хворого, клінічне спостереження за ним у динаміці, серологічне
обстеження.

РОЛЬ MORAXELLA CATARRHALIS В ЕТІОЛОГІЧНІЙ СТРУКТУРІ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ
ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ
Гринчишин А.В.
Науковий керівник – асист. Н.В. Чуйко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дитячих інфекційних хвороб
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: anastasiyag280868@gmail.com
Актуальність. Moraxella catarrhalis здавна вважалася нешкідливим коменсалом, протеза останні десятиліття доведено,
що цей збудник єпатогеном людини. Актуальність вивчення захворювань, викликаних цією бактерією, постійно підвищується
в зв’язку зі зростаючою поширеністю колонізації верхніх дихальних шляхів даним патогеном. Інфекції верхніх дихальних
шляхів, що викликаються M. catarrhalis зустрічаються у дітей, які не відносяться до групи часто хворіючих. Також цей збудник
спричиняє інфекції нижніх дихальних шляхів, особливоу осіб з імунодефіцитними станами. До інфекцій, що викликаються M.
catarrhalis, в першу чергу відносяться середній отит, синусит, ларингіт. У осіб із хронічною патологією легень або порушеннями
захисних сил організму виявляють даний збудник в бронхолегеневій системі. Як рідкісні проявиданої інфекції описують
бактеріємію, кон’юктивіт, менінгіт, ендокардит, шунтасоційованийвентрикуліт, мастоїдит, уретрит.
Мета: визначити частотуколонізації верхніх дихальних шляхів M. Сatarrhalis у дітейз ГРЗ, тонзилітами та ІМ та проаналізувати
епідеміологічні особливості цих захворюнь.
Матеріали і методи: журнал реєстрації мікробіологічних і паразитологічних досліджень та карти стаціонарних хворих
дітей, які знаходились на лікуванні в Обласної клінічної інфекційної лікарні (ОКІЛ), м. Івано-Франківськ. Проведено вибірковий
аналіз 326 випадків етіологічно розшифрованих захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей за 2018 рік. Серед хворих 166
дітей з діагнозом «Гострий тонзиліт», 107 - «Гостре респіраторне захворювання» (ГРЗ) та 53 – «Інфекційний мононуклеоз» (ІМ).
Усі хворі обстежувалися шляхом виділення мікрофлори зі слизу носа та ротоглоткибактеріологічнимметодом. Методи забору
матеріалу та лабораторні дослідження проводились відповідно донаказу МОЗ України №535 «Про уніфікацію мікробіологічних
(бактеріологічних) методів дослідження, що застосовуються в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних
установ». Отримані результати досліджень статистично оброблено загальноприйнятими статистичними методами. Формування
бази даних і статистичний аналіз проведено з використанням спеціалізованої комп’ютерної програми Microsoft Excel.
Отримані результати:у розшифрованій етіологічній структурі уражень верхніх дихальних шляхів в дітей, що знаходились
на лікуванні в дитячому відділі ОКІЛ, м. Івано-Франківськ, M. Catarrhalis займає 12,13%(n=13) у структурі ГРЗ, 9,6%(n=16) –
гострих тонзилітів та 7,5%(n=4) - ІМ.
Серед дітей грудного віку частота колонізації носоглотки даним патогеном становить 3,0%(n=1),у період раннього дитинствата
дошкільного віку–42,5%(n=14), у шкільному віці – 30,3%(n=10), а у підлітковому –24,2%(n=8). 60,6%(n=20) хворих дітей, у яких
була виділена M. Catarrhali sє жителями сільської місцевості, 39.4%(n=13) – проживають в місті.
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Висновки: M. Catarrhali sмаєпатогенний потенціал і характеризується найвищою частотою у дітей з ГРЗ. Даний
патогенявляється яскравим прикладом активації супутньої бактерійної флориу дітей з ІМ. Поширеність колонізації верхніх
дихальних шляхів M. Catarrhali sзалежить від віку дитини та умов життя.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКИ ПРОТИ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В
Грицишин Л.М., Підопригора Ю.В.
Науковий керівник – асист. А.Л. Процик
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: lyudashenka555@gmail.com
Актуальність: Вірусний гепатит В (ВГВ) є глобальною недооціненою, однією із найбільш актуальних проблем охорони
здоров’я у світі. Близько 30% населення земної кулі протягом життя інфікуються ВГВ. Згідно з останніми оцінками ВООЗ,
3,5-5% світової популяції хронічно інфіковані; приблизно 686 тис. осіб щороку вмирають від HBV-інфекції, у тому числі ЦП,
ГЦК. Більшість людей, які нині страждають на хронічний ВГВ, були народжені до того часу, коли почала застосовуватись для
щеплення новонароджених вакцина проти ВГВ. На сьогодні вакцинація залишається найкращим засобом попередження даного
захворювання.
Метою роботи є вивчення рівня імунітету проти ВГВ, зокрема відсотку людей, які мають протективний рівень
післявакцинального імунітету (оцінку якого проводили на підставі кількісного визначення концентрації anti-НВs в МО/мл
методом кількісного ІФА). А також можливих факторів, що впливають на формування ефективного імунітету.
Матеріали і методи: Проаналізовано сучасні літературні джерела щодо обраної проблематики, опрацьовано ряд наукових
матеріалів бібліотеки ІФНМУ.
Результати: Вакцинація проти ВГВ у світову практику введена у 1986р., проте в Україні її проводять з 2000р. Згідно з
матеріалами звіту МОЗ України рівень охоплення вакцинопрофілактикою проти ВГВ дітей 1-го року життя в Україні у 2016р.
- 28,8%; 2017р. - 42%. За оцінками експертів ВООЗ за показниками 2016р. Україна входить у топ-8 держав із найменшим
охопленням вакцинацією дітей.
Аналізуючи наукові літературні джерела виявлено, що рівень ефективного післявакцинального імунітету проти ВГВ значно
коливається від 22% до 90%. Слід відмітити, що найвищі показники реєструють у закордонних наукових дослідженнях (вакциною
Енджерікс В - 90%), а у вітчизняних - значно нижчі (до 65%). Найнижчий показник ефективності вакцинації спостерігається у
хворих, які очікують трансплантацію печінки для профілактики розвитку HBV-інфекції трансплантата de novo (22%).
Науковцями виявлено генетичні обмеження ефективності вакцинації і зв’язок між поліморфізмом МНС і деякими
інфекційними хворобами (ВГВ - DR13). Вакцинація виявлялася невдалою у індивідуумів з алелями DRB1*03, DRB1*07 і
DQB1*03. Антитіла або не утворювалися, або їх виявляли в сироватці крові в низькому титрі.
Висновок: Вважаємо за доцільне проводити обов’язкову вакцинацію проти ВГВ медичним працівникам і студентам медичних
ВУЗів із подальшим кількісним визначенням anti-НВs для оцінки рівня протективного імунітету та ймовірності зараження ВГВ
при контакті з інфікованими біологічними рідинами з метою профілактики інфікування HBV-інфекцією, створення передумов
для керованості даною інфекційною патологією та мінімізації розвитку хронічного ВГВ.

ДОСЛІДЖЕНЯ АНТИБІОТИКОЧУТЛИВОСТІСАЛЬМОНЕЛ
Гулей Н.Б., Вельгуш Т.В., Волян Х.В.
Наукові керівники: асист. Е.Ю. Винник, к.мед.н., асист. Р.М. Мізюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail:nelyaborusivna@gmail.com
Актуальність: Серед бактеріальних ГКІ сальмонельози сьогодні посідають одне із провідних місць. Рівень захворюваності
в Івано-Франківській області зберігає тенденцію до зниження і складає 9,85 на 100 тис. населення за 2018 р, однакактуальність
сальмонельозу зумовлена здатністю патогену тривалий час зберігатись в навколишньому середовищі та полірезистентністю до
антибактеріальних препаратів. Це спонукає до вивчення чутливості сальмонел до антибіотиків в нашому регіоні.
Мета: Вивчити чутливість Salmonella enterica var. Enteritidis та var. typhimurium до протимікробних препаратів.
Матеріали і методи: Проаналізовано результати визначення чутливостідо антибіотиків сальмонел, виділених від 103 хворих,
які знаходились на стаціонарному лікуванні в обласній клінічній інфекційній лікарні (ОКІЛ) м. Івано-Франківська протягом
2017-2018 рр.
Результати дослідження: Серед проаналізованих випадків сальмонельозу Salmonella enterica var. enteritidis виділялась у
90 пацієнтів (87,4 %), а Salmonella entericа var. typhimurium – у 13 хворих (12,6 %). Сальмонели обох груп проявляли виражену
чутливість домеропенему, ципрофлоксацину, норфлоксацинута цефалоспоринів ІІІ генерації. Діаметри зони затримки росту для
даних препаратів знаходилися в діапазоні від 32,88±1,89 мм до 25,23±0,98 мм, причому для штамів var. typhimurium вони були
на 2-3 мм більшими.
Звертає на себе увагу те, що найвища чутливість S.enterica var. Typhimurium відмічається до ципрофлоксацину (32,88±1,89
мм) та меропенему (30,40±1,28 мм), Salmonella enterica var. enteritidis до меропенему (28,73±0,52 мм) та іміпенему (27,14±1,24
мм).
Висновки: Таким чином, меропенем, ципрофлоксацин, норфлоксацин та цефалоспорини ІІІ генерації можуть бути
використані як препарати вибору для емпіричного лікування сальмонельозу до отримання результатів антибіотикограми.
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ВІТРЯНА ВІСПА У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА
КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Дацишин Н.А., Тиліщак З.Р.
Наукові керівники: к.мед.н., доц. О.П. Бойчук, асист. А.Л. Процик
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра інфекційних захворювань та епідеміології
Івано-Франківськ,Україна, e-mail:natalid1963@gmail.com
Актуальність. Однією з актуальних проблем військової епідеміології на сучасному етапі є зростання захворюваності
військовослужбовців на вітряну віспу, яка в останні роки має неухильну тенденцію до стрімкого зростання серед всіх категорій
військовослужбовців. Вітряна віспа – небезпечна інфекція в дорослому віці. Ця хвороба легко поширюється і тяжко протікає.
Летальність у дорослих в 20-25 разів вища порівняно з раннім дитячим віком. Вакцинація проти вітряної віспи є рекомендованим
щепленням в Україні. Висока скупченість через перебування в казармених умовах, знижена загальна резистентність та імунна
реактивність організму внаслідок стресових навантажень, естафетна передача збудника зумовлює поширення інфекційних
хвороб серед військовослужбовців.
Мета. Проаналізувати епідеміологічну характеристику та клінічні особливості перебігу вітряної віспи у військовослужбовців
однієї з військових частин Національної Гвардії України на основі клініко-епідеміологічного аналізу за липень-грудень 2018
року.
Матеріали і методи. В ОКІЛ м. Івано-Франківська на стаціонарному лікуванні впродовж липня-грудня 2018 року знаходились
хворі на вітряну віспу 32 військовослужбовці. Діагноз був встановлений на основі епідеміологічних критеріїв (контакт із хворим
на вітряну віспу) та клінічних ознак (наявність поліморфного висипу з його еволюцією).
Результати дослідження. Найбільша частота звернень (12 хворих -37,25%) зареєстрована у листопаді 2018 року. Всі
військовослужбовці вказували на контакт з хворими на вітряну віспу. Більшість пацієнтів (21 хворий - 65,62%) були госпіталізовані
на 3-тю добу від початку захворювання. Вітряну віспу з середньо тяжкою формою діагностовано у всіх обстежених, що
проявлялася гострим початком, рясним поліморфним папуло-везикульозним висипом на шкірі і слизових оболонках, помірним
інтоксикаційним синдромом. Пацієнти скаржились на головний біль (31,25%), загальну слабкість (93,75%), субфебрильну
(68,75%) або фебрильну температуру тіла (31,25%). Піодермію, як ускладнення відмічали у 10 пацієнтів (31,25%). В гемограмі
спостерігали лейкопенію (40,6%) максимально до 2,4*109/л, лімфоцитоз до 47%; зсув формули вліво (паличкоядерні до 21%)
та підвищення ШОЕ. Лікувальний комплекс включав палатний режим, дієту №15, етіотропну (ацикловір), патогенетичну
(дезінтоксикаційні, антигістамінні) та симптоматичну терапію. Пацієнти з піодермією отримували антибактеріальні середники
(цефалоспорини). Призначена терапія переносилась задовільно. Хворі перебували у стаціонарі в середньому 11,25±2,3 днів. У
всіх пацієнтів захворювання закінчилося видужанням.
Висновки. Серед військовослужбовців вітряна віспа характеризується естафетною передачею (при видужанні одного
пацієнта до ОКІЛ зверталися військовослужбовці, як перебували в контакті з попереднім).У 100% хворих спостерігалась
середньотяжка форма захворювання . Бактеріальне ускладнення розвинулось у 31,25% хворих вигляді піодермії. Залишається
актуальним питання питання про необхідність вакцинації проти вітряної віспи військовослужбовців, як групи ризику.

ОСОБЛИВОСТІ СЕРОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСУ ЕПШТЕЙН-БАРР
Заяць І.В., Микита Х.Я., Лопачук А.В.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. І.В. Баланюк
ДВНЗ «Буковнський державний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб
м. Чернівці, Україна, e-mail: ira_zayats@ukr.net
Мета. Дослідження особливості серологічної діагностики вірусу Епштейн-Барр для покращення якості діагностики
інфекційного мононуклеозу.
Актуальність. Вірус Епштейн-Барр (EBV) — вірус герпесу 4-го типу, збудник інфекційного мононуклеозу (ІМ). Вірусом
інфіковано понад 95% населення у світі. На сьогодні відомі 2 типи вірусу: EBV-1 та EBV-2, які демонструють різну здатність до
трансформації клітин, однак між ними не виявлено чітких клінічних відмінностей.
Основана частина. Вірус присутній у слині інфікованих людей, з її часточками він передається іншим особам.
У хворих на ІМ визначається велика кількість вірусу в слині, загалом більша, ніж у крові. Вірус не навантаження EBV в
епітеліальних клітинах ротоглотки та в слині залишається підвищеним впродовж багатьох місяців. Після перенесеного ІМ у
більшості людей впродовж 12–18 міс. EBV виділяється зі слиною. Реплікація вірусу EBV при латентній інфекції здійснюється
у В-клітинах лімфоїдної тканини ротоглотки, звідки вірус проникає в слину.
Специфічні антитіла до EBV визначаються у разі необхідності підтвердження діагнозу первинної EBV-інфекції або раніше
перенесеного захворювання. Серологічна діагностика EBV-інфекції важлива при атипових формах ІМ, тяжкому і тривалому
перебігу ІМ, ускл. формах ІМ, лімфопроліферативних захворюваннях.
З діагностичною метою визначаються антитіла до наступних вірусних антигенів: капсидного (VCA), ранніх (ЕА) та ядерного
(ЕВNА). Інфекційний мононуклеоз cупроводжується продукцією антитіл класу ІgМ та ІgG до вірусного капсидного антигену.
Антитіла класу ІgМ циркулюють 2–3 міс., антитіла класу IgG персистують довічно. Максимальний рівень ІgG-антитілдо VСА
визначається при ІМ, поступово знижується наступні декілька тижнів або місяців, надалі залишається довічно на стабільному
рівні.
Антитіла в ранніх антигенів продукуються при ІМ пізніше, ніж антитіла до капсидного антигена. Ранні антигени розподіляють
на дві групи: «обмежений» компонент (R — Restricted) раннього антигена визначається тільки в цитоплазмі інфікованих клітин,
«дифузний» (D - Diffuse) розподілений по всій клітині. Антитіла до ЕА/R частіше визначають у дітей віком до 4-х років з
первинною EBV-інфекцією, а також при безсимптомній інфекції. Рівень антитіл до ранніх антигенів досягає максимальних
значень під час фази реконвалесценції, у більшості пацієнтів антитіла зникають через 6 місяців. Антитіла до ЕВNА з’являються
пізніше за інші при ЕВV-інфекції, оскільки експресія ЕВNА характерна для латентно інфікованих клітин. Ці антитіла можна
визначити через 2–6 міс. післяперенесеного ІМ, у низькому титрі вони персистують довічно.
Висновок. Широкий спектр індивідуальної гуморальної відповіді на вірусні антигени, застосування різних лабораторних
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методів ускладнюють інтерпретацію одержаного профілю антитіл. Найбільш раціональним для діагностики EBV-інфекції
вважають визначення антитіл ІgМ та IgG до VСА, антитіл до EBNA.

ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С
Івахненко Д.А., Кулешова А.А.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. К.В. Юрко
Харківський національний медичний університет
Кафедра інфекційних хвороб,
м. Харків, Україна, e-mail: darynaivakhnenko@gmail.com
Мета та завдання.вивчення активності ферментів антиоксидантного захисту і вмісту макро- (магній) і мікроелементів (цинк,
мідь, залізо) у сироватці крові хворих на хронічний гепатит С (ХГС) задля подальшого впровадження ефективної патогенетичної
терапії
Матеріали та методи.було досліджено 52 хворих з ХГС наклінічній базі кафедри інфекційних хвороб ХНМУ – обласній
клінічній інфекційній лікарні м. Харків. До групи контролю увійшло 32 особивіком від 21 до 50 років, середній вік становив
35,2±1,3 років. Серед них 17 жінок і 15 чоловіків.Верифікація діагнозу проводилася на основі клініко-біохімічних даних,
виявлення anti-HCV: anti-HCV IgG, anti-HCVcoreIgG, anti-HCV NS-3,-4,-5 IgG, anti-НСV IgM методом імуно-ферментного
аналізу (ІФА) (ЗАО «Вектор-Бест»), РНК HCV у сироватці крові з генотипуванням за допомогою якісного та кількісного методів
ПЛР, («НВП ДНК-Технологія»).
Хворим також проводили серологічні та молекулярно-генетичні дослідження на наявність маркерів вірусних гепатитів
С (РНК HCV, anti-HCV), В (HBsAg, anti-HBcAgIgG, IgM) і А (anti-HAV Ig M). Усім хворим проводили загальноприйняті та
спеціальні біохімічні дослідження: вміст загального білірубіну, прямого білірубіну, непрямого білірубіну; активність AлAT,
АсАТ, ГГТ; протеїнограму; здійснювали ультразвукове дослідження (УЗД) органів черевної порожнини.
Отримані результати.В сироватці крові хворих на ХГС спостерігається зменшення активності гаптоглобіу(1,37±0,13)
г/л порівняно з показниками контрольної групи (0,87±0,14) г/л,активність церулоплазмінустановила (288,5±14,78) ммоль/л, а
у осіб контрольної групи – (237,5±5,17) ммоль/л, активність супероксидисмутазивиявилась(15,23±0,23) мкг/мл, порівняно з
показниками контрольної групи – (21,43±0,65) мкг/мл. Рівень активності каталази був встановлений на відмітці (2,15±0,37)
мкат/л, що в 2 рази нижче за показники, отримані в осіб контрольної групи (4,47±0,22 мкат/л).
Висновки.У хворих на ХГС спостерігається порушення антиоксидантного захисту – компенсаторне підвищення вмісту
церулоплазміну та зниження в сироватці крові активності каталази, супероксидисмутази, гаптоглобіну у порівнянні зі здоровими
донорами,що характеризує виснаження антиоксидантного захисту організмуУ хворих на ХГС встановлено порушення міне
рального обміну, а саме зниження в сироватці крові вмісту цинку, магнію і збільшення вмісту міді і залізау порівнянні з контролем.

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ КО-ІНФЕКЦІЇ ВІЛ/ГЕПАТИТ В
Капцош К.І.
Науковий керівник – асист. І.В. Рудан
ДВНЗУ «Буковинський Державний Медичний Університет»
м. Чернівці, Україна, e-mail: kaptsosh.korneliya@gmail.com
Актуальність. Спільні шляхи передачі вірусного гепатиту В та ВІЛ-інфекції, підвищення кількості ін’єкційних наркоманів,
порушення правил стерилізації медичних інструментів, неякісне обстеження донорів та безладне статеве життя (особливо
гомосексуальні контакти) обумовлює зростання кількості хворих на ко-інфекцію ВІЛ/гепатит В. Згідно з останніми даними
серологічні маркери гепатиту В виявляються у 40-52% хворих на ВІЛ, що обумовлює актуальність даного питання.
Мета. Проаналізувати та систематизувати літературні дані щодо особливостей клінічого перебігу та лікування ко-інфекції
ВІЛ/гепатит В.
Обговорення: У хворих з ко-інфекцією ВІЛ/гепатит В симптоматика ураження печінки виражена яскравіше та тяжче
піддається лікуванню, що підвищує ризик переходу в хронічний гепатит і обумовлено порушенням імунної відповіді. На тлі
важкої інфекції може розвинутися блискавична форма гепатиту з порушеннями згортання крові, печінковою енцефалопатією та
переходом в кому. Проте доведено, що хронічні вірусні гепатити майже не впливають на перебіг ВІЛ-інфекції. У даної категорії
хворих наявні виражені порушення білковоутворюючої та детоксикаційної функції печінки, а синдроми холестазу та цитолізу
виражені значніше, ніж при ізольованій НBV-інфекції. Перехід активного гепатиту в цироз печінки при цьому відбувається
швидше, а гепатоцелюлярна карцинома виникає значно частіше. У ВІЛ-інфікованих активніше відбувається реплікація вірусу,
що підтверджується високими титрами HBeAg в крові. Антиретровірусна терапія (АРТ) у таких хворих малоефективна, що
обумовлено ураженням печінки, а відміна її хоча і покращує функціональну активність печінки, але одночасно веде до наростання
імунодефіциту. Одночасно АРТ є гепатотоксичною, що посилює цитоліз та холестаз і веде до наростання гіпербілірубінемії. В
свою чергу лікування НBV-інфекції та тлі ВІЛ інтерферонами в переважній більшості малоефективне.
Висновок. Коінфекцію ВІЛ/ гепатит В слід розглядати як захворювання, що відрізняється від моноінфекції, і застосовувати
інші підходи до лікування. Отже, такі хворі вимагають своєчасного лікування та розробки ефективніших терапевтичних схем,
тому дана проблема потребує детального аналізу, адже питома вага померлих від даної патології складає 40%.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПЕРЕБІГУ ПОСТГЕРПЕТИЧНИХ НЕВРАЛГІЙ ЯК УСКЛАДНЕННЯ
РЕАКТИВАЦІЇ ВІРУСУ VARICELLA-ZOSTER
Кисиличак Ю.А.
Науковий керівник – асист. І.В. Рудан
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб
Чернівці, Україна, e-mail: yuliya70597@gmail.com
Актуальність. Реактивація вірусу Varicella-Zoster, яка маніфестує у вигляді оперізуючого герпесу є вагомою проблемою,
адже у 20% пацієнтів відмічається стійкий больовий синдром протягом 3 місяців після перенесеного захворювання, а ще у
15% – біль персистує протягом року. Герпесасоційована невралгія є ускладненням, яке безпосередньо погіршує якість життя
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пацієнтів і потребує якісного лікування та профілактики.
Мета і завдання. Проаналізувати та систематизувати літературні дані, щодо особливостей виникнення, перебігу та
профілактики невралгії як ускладнення оперізуючого герпесу.
Матеріали і методи. Опрацьовано літературні та наукові джерела з питань новітніх досліджень реактивації вірусу VaricellaZoster.
Результати. Збудником оперізуючого герпесу є ДНК-вмісний вірус Varicella-Zoster, який належить до роду Varicellovirus,
підродини Alphaherpesvirinae. Захворювання зустрічається з частотою 3-5 випадків на 1000 населення. Факторами розвитку
є порушення імунної відповіді, внаслідок переохолоджень, стресів, хронічних захворювань (в т.ч. онкологічних), набутих
імунодефіцитів та застосування імуносупресивної терапії. У 68% випадків оперізуючий герпес розвивається у вікової групи
понад 60 років. У людей, які перенесли інфекцію спричинену Varicella-Zoster у вигляді вітряної віспи, імовірність захворіти
на оперізуючий герпес складає близько 20%. Більш ніж у 1/3 випадків уражаються сегменти Т5-Т10. З усіх зареєстрованих
випадків оперізуючого герпесу ускладнення у вигляді стійкої невралгії є найбільш частим. Скаргами у хворих є болі в
ділянці ураженого дерматома, які виникають до появи висипу і зберігаються протягом тривалого часу після стихання клініки,
гіпералгезія та гіперестезія ділянки шкіри. Біль має невропатичний характер, виникає через подразник, який не спричиняє болю
в нормі (аллодинія). Виділяють постійний і пароксизмальний біль. Важливим є те, що невропатичний постгерпетичний біль є
резистентним до звичних ненаркотичних аналгезуючих засобів, що змушує застосовувати антиконвульсанти та антидепресанти
для його купування. Профілактика постгерпетичних невралгій полягає у запобіганні виникненню оперізуючого герпесу шляхом
підтримання належного рівня імунітету, уникання стресів, переохолоджень та своєчасному його лікуванні при розвитку хвороби.
Висновки. Отже, герпесасоційовані невралгії є клінічно важливим питанням для подальшого вивчення в аспекті їх лікування
та профілактики. Реактивація інфекційного процесу, спричиненого Varicella-Zoster є значущою проблемою, адже захворюваність
на вітряну віспу в останні роки зросла у 10 разів. Стійкий больовий синдром значно знижує якість життя пацієнтів.

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ НА
МЕНІНГОКОКОВУ ІНФЕКЦІЮ (ВИПАДОК З ПРАКТИКИ)
Лазуркевич Т.О., Лисенко Т.І.
Наукові керівники – д.мед.н., проф. О.Я. Пришляк, к.мед.н., доц. О.П. Бойчук, асист. З.Р. Тиліщак
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Lazurkevych09@gmail.com
Актуальність. Менінгококова інфекція належить до хвороб національного і регіонального значення, оскільки під час спалаху
епідемії захворюваність може сягати до 1 тис. хворих на 100 тис. населення, а летальність становить до 20%. При невчасному
зверненні до лікаря, запізнілому виявленні або неадекватному лікуванні збільшується відсоток розвитку ускладнень, що
збільшує летальність до 40%. В більшості людей перенесення тяжких форм менінгококової інфекції закінчується інвалідністю.
Мета: Проаналізувати клінічний випадок менінгококової інфекції на основі даних медичної карти стаціонарного хворого.
Матеріали і методи дослідження: було проаналізовано медичну карту стаціонарної хворої на менінгококову інфекцію, що
знаходилася на стаціонарному лікуванні в ОКІЛ в жовтні-листопаді 2018р.
Результати: Хвора Л., захворіла 20.10.18р, коли з’явився біль в горлі, озноб, лікувалася самостійно. Стан не покращувався,
температура тіла підвищилася до 390С, з’явився висип геморагічного характеру, за медичною допомогою звернулася 23.10.18р.
в Надвірнянську ЦРЛ. З 23.10.18р. до 25.10.18 р. знаходилася на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії
Надвірнянської ЦРЛ з діагнозом «Менінгококова інфекція, менінгококцемія». 25.10.2019 р. переведена у відділення інтенсивної
терапії ОКІЛ. Стан при поступленні тяжкий. В свідомості, адинамічна, ригідність потиличних м’язів, менінгеальні знаки
сумнівні, температура тіла 36,40С, АТ - 90/60 мм. рт. ст., Ps - 100/хв., ЧД 100/хв. Шкіра бліда, пальці рук і ніг синюшні, холодні
на дотик. На шкірі обличчя, шиї, тулуба, кінцівок - рясний висип геморагічного характеру, неправильної форми, діаметром від
0,5 до 15-17 см з ділянками некрозу в центрі. Слизові оболонки бліді, язик сухий, крововиливи в склери. Відмічалася гіперемія
слизової оболонки ротоглотки. В легенях дихання жорстке, ослаблене в нижніх відділах обох легень. Пульсація на периферичних
артеріях збережена. Живіт м’який. Стілець, сечопуск відсутні. В обстеженнях виявлено наступні зміни: в загальному аналізі
крові відмічався лейкоцитоз (лейк. – 61,7 х 109 г/л, п. – 46%), ШОЕ – 43 мм/год. В загальному аналізі сечі (колір - мутний;
лейкоцити -10-15 в полі зору; еритроцити - 5- 7 в полі зору; плоскі епітеліальні клітини - 4-6; зернисті циліндри - 2-4, слиз
- (++)). В БАК: сечовина - 85 мМ/л; креатинін - 523.8 мкМ/л. В лікворі – нейтрофільний плеоцитоз (лейкоцити - 150/3 мкл;
лімфоцити - 10%; нейтрофільні гранулоцити - 85%; моноцити - 5%). При бактеріологічному та мікроскопічному дослідженні
ліквору, крові та мазка з носоглотки - менінгокок не виявлено. Клінічний діагноз: «Менінгококова інфекція, генералізована
форма, менінгококцемія, інфекційно-токсичний шок І-ІІ-го ступеня (25.10.2018р.), менінгококовий менінгіт, гостра ниркова
недостатність, ст. олігоанурії (з 25.10.18р.), набряк головного мозку. Пневмонія не госпітальна, двобічна, гострий перебіг, ЛН ІІ.
Множинні некрози шкіри. Суха гангрена пальців обох китиць та ІІІ пальця лівої стопи. Анемія».
Після проведеного лікування основного захворювання, нормалізації показників гемодинаміки, пацієнтка була переведена в
травматологічне відділення ОКЛ для подальшого лікування. Хворій проведено ампутацію нігтьових фаланг 1-4-их пальців обох
рук та пересадку шкіри в ділянках некрозів.
Висновок: Генералізовані форми менінгококової інфекції характеризуються тяжким перебігом та частим розвитком
ускладнень. Госпіталізація та проведене лікування сприяли покращенню стану хворої, проте розвинулася суха гангрена
кінцівок, що призвела до ампутації фаланг пальців рук.

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ЛЕПТОСПІРОЗ В ІВАНОФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Мельник Д.Т., Гайович М.І., Кіцкайло Ж.Я., Кавчук Т.М.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. О.Я. Пришляк, асист. А.Л. Процик
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: diana.tarasivna@gmail.com
Актуальність. Лептоспіроз - небезпечне зоонозне інфекційне захворювання, яке призводить до розвитку важких ускладнень.
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На сьогоднішній день в Івано-Франківській області відмічається зростання кількості випадків захворювання на лептоспіроз.
Мета: проаналізувати клініко-епідеміологічні особливості перебігу лептоспірозу за даними ОКІЛ м. Івано-Франківськ у
2018 році.
Матеріали і методи: Нами було проаналізовано 15 медичних карт стаціонарних хворих на лептоспіроз, що знаходилися на
лікуванні в ОКІЛ в період з липня по грудень 2018 року.
Результати: Найчастіше захворювання реєструвалось в сільській місцевості(з природних осередків) –13 хворих (86,6%), тоді
як у місті –2 хворих (13,4%). Захворювання переважало в осіб чоловічої статі - 12 хворих (80%), серед жінок було 3 хворих (20%).
Середній вік пацієнтів становив 54,7±0,15 років. За даними епідеміологічного анамнезу встановлено, що 10 хворих (66,7%)
відмічали у себе на господарстві присутність мишовидних гризунів, 3 хворих (20%) пов’язують інфікуваннялептоспірами під
час купання в ставках, 1 хворий (6,65%) - під час рибалки, 1 хворий (6,65%) - під час пиття води з колодязя. При аналізі клінічних
особливостей жовтяничну форму перебігу виявлено у 12 з 15 хворих (80%), а безжовтяничну – у 3 хворих (20%). В 14 пацієнтів
(93,33%) діагностували лептоспіроз тяжкого ступеня,в1-го пацієнта (6,67%) – середньої тяжкості.Серед ускладнень найчастіше
зустрічались гостра ниркова недостатність (9 хворих – 60%), гостра печінкова недостатність (6 хворих – 40%), пневмонія (6
хворих – 40%) таінфекційно-токсичний шок (3 хворих – 20%).Серологічнодіагноз був підтверджений у 12 випадках (90%).
Найбільш поширеними збудниками були: L. icterohaemorrhagie (9 випадків), L. pomona(4 випадки), а також нетипові для
даного регіонуL.batavie (4 випадки) таL.yavanica (3 випадки). Доведено 7 випадків поєднання різних сероварівлептоспір як
етіологічного чинника у виникненні конкретного випадку захворювання.
Висновки: Таким чином, в Івано-Франківській області реєструється захворюваність на лептоспіроз переважно в сільській
місцевості (в природніхосередах). Випадки захворювання характеризувались переважно тяжким перебігом з розвитком
ускладнень. Зареєстрована також поява нетипових для даної місцевості лептоспір (L.batavie, L.yavanica).

АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА КІР В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРОТЯГОМ 1990-2018
РР. ТАПРОГНОЗУВАННЯ НАСТУПНИХ СПАЛАХІВ.
Павлюк І.Б., Юзьків П.В.
Наукові керівники: асист. Е.Ю. Винник, к.мед.н., доц. О.П. Бойчук,
доц. А.М. Добровольська
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»,
Кафедра інфекційних хвороб, кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики
м.Івано-Франківськ, Україна, e-mail: innusjapavliuk@i.ua
Актуальність: За даними ВООЗ (2018 рік) кількість хворих на кір в Україні (53 тис.) вища, ніж в усіх країнах Європи разом
узятих (34 тис). Протягом 2017– 2018 рр, коли в Україні спалахнув кір, через ускладнення померли 44 особи. Від початку 2019
року кір уже забрав життя 9 людей, двоє з них – діти.
Мета дослідження: вивчення епідеміологічної ситуації щодо захворюваності на кір в Івано-Франківській області
тапрогнозування майбутніх спалахів інфекції.
Матеріали та методи: опрацювання статистичної звітності щодо рівня захворюваності протягом 1990-2018рр., наданої
Івано-Франківським обласним лабораторним центром МОЗ України.
Результати: Проаналізувавши дані захворюваності на кір уІвано-Франківській обл. протягом 1990– 2018рр., спостерігаємо
періодичність підвищення захворювання спочатку через кожні 4 роки з 1990 по 2001рр., а з 2006р. – через 5-6 років. Високі
показники зареєстровані в 1993р., 1997р., 2001р., 2006р., 2012р., 2017р., 2018р. відповідно30,18; 25,4; 175,83;155,67;278,55;
97,86; 420,71 на 100 тис.населення. Враховуючи попередню циклічну динаміку захворюваності, наступне підвищення слід
очікувати у 2022-2023 рр.При порівнянні захворюваності у 2012 та 2018рр., відмічено значне зростання рівня (відповідно 278,55
проти 420,71на 100 тис.) Загалом в області під час останнього підвищення (2018 р.) зареєстровано 5769 випадків захворювання
на кір, з них питома вага дітей до 17 років становить 73,1%(4217 осіб). Дорослі – 26,9% (1552). Віковий розподіл захворілих
дітей: до 1 року – 5,2%, 1-4р. – 19,6%, 5-9р. – 33,2%, 10-14р. – 25,3%, 15-17р. – 16,7%. За 2017 рік в області зареєстровано 1344
випадки захворювання на кір, з них питома вага дітей до 17 років становить 77,2% (1037 осіб),дорослих – 22,8 % (307 осіб).
Віковий розподіл захворілих дітей: до 1 року – 5,4%, 1-4р. – 21,4%, 5-9р. – 36,8%, 10-14р. – 19,4%, 15-17р.- 17,0%.Найвищі
показники захворюваності протягом останнього спалаху 2017-2018рр. однаково спостерігаються у дітей віком 5-14 років та у
дорослих. Характеризуючи дані попереднього спалаху у 2012 р., було визначено, що основна питома вага хворих припадала на
дітей віком 1-4 років(21%), підлітків 15-17 років (18%), та дорослих осіб (29%).Порівнявши дані двох найбільших спахів кору
(2012р. і 2017-2018 рр.), відзначаємо, що змінився віковий розподіл із збільшенням захворюваності серед дітей віком 5-14років
та залишається на високому рівні серед дорослих.
Висновки: Враховуючи періодичність спалахів кору, наступне зростання рівня захворюваності слід очікувати в 2022
–2023рр. Серед захворілих на кір у 2017-2018 рр.переважає вікова група 5-14 років та залишається високою захворюваність
серед дорослих.

ОЦІНКА РІВНЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГЕПАТИТ А В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА
2014-2018 РР.
Пиндус Н.Р., Васкул Н.В., Юркевич М.Є.
Науковий керівний – к.мед.н., доц. О.П. Бойчук
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: naziknaz.p18@gmail.com
Актуальність: Гепатит А характеризується високим рівнем захворюваності і належить до найрозповсюдженіших кишкових
інфекцій. Епідеміологічна значущість визначається, насамперед, можливістю реалізації шляхів передачі інфекції через воду,
їжу, предмети побуту та рук при недотриманні гігієнічних норм. ВІвано-Франківській області за останні роки спостерігається
високий рівень захворюваності на гепатит А.
Мета роботи:оцінити рівень захворюваності на гепатит А в Україні таІвано-Франківській області за період 2014-2018 рр.
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Матеріали та методи: дослідження базується на аналізі даних статистичних звітів ДУ «Івано-Франківський обласний
лабораторний центр МОЗ України» та ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
Результати:Аналізуючи рівень захворюваності на ВГА в Україні за період 2014-2018 років,спостерігалищорічне зниження
кількості випадків на дану недугу. Так, інтенсивний показник в 2014 р. становив9,73;у 2016р. – 7,08; а в 2018 р. – 6,52 на 100 тис
населення, що відповідало4417, 3026 та 2767 випадкам гепатиту А. Однак, в Івано-Франківській області за останні роки рівень
захворюваності населення на гепатит А мав тенденцію до збільшення. Починаючи із 2014 року інтенсивний показник на 100
тис населення підвищився із 2,12 до 5,53 – у 2016 р. та 9,70 – у 2018 р. (29, 76 та 133 хворих відповідно). Найбільший рівень
захворюваності на гепатит А в області за останні роки спостерігався у 2017 році – 10,34 на 100 тис населення, найвищі показники
відмічали в Надвірнянському, Снятинському, Коломийському районах та м. Яремче (30,39; 22,90; 16,84 та 25,97 на 100 тис
населення відповідно). Дане захворювання в різні роки реєструвалося в усіх районах області, але найрідше у Городенківському
районі (1 випадок у 2016 р.)
Слід також відмітити, що для області характерним є прояв епідемічного процесу у вигляді поодиноких спорадичних випадків.
Групових спалахів гепатиту А, а також спалахів в організованих колективах не зареєстровано.
Висновки. За останні роки рівень захворюваності на гепатит А в Україні має тенденцію до зниження, однак в області
спостерігається підвищення рівня інтенсивного показника до 9,70 на 100 тис населення. Є достатньо підстав розглядати гепатит
А як екологічну проблему, успішне розв’язання якої визначається високим рівнем санітарно-гігієнічної культури населення,
наявністю доброякісної питної води, соціальними умовами життя.Вакцинація проти вірусного гепатитуАє надійним заходом
профілактики даного захворювання.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ HBV-ІНФЕКЦІЇ
В УКРАЇНІ
Поштак Є.В.
Науковий керівник – асист. І.В. Рудан
ДВНЗУ «Буковинський Державний Медичний Університет»
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
м. Чернівці, Україна, e-mail: evheniiaposhtak@gmail.com
Актуальність. Вірус гепатиту В є інфекційним захворюванням з гемоконтактним і вертикальним механізмами передачі, що
характеризується поліморфізмом гострого перебігу - від субклінічних форм до до печінкової недостатності з частим розвитком
хронічного безсимптомного перебігу. HBV – інфекція є захворюванням з високим ризиком переходу в цироз печінки, що
безпосереднього загрожує життю пацієнта та потребує якісної діагностики, лікування та профілактики.
Мета. Проаналізувати та систематизувати літературні дані щодо особливостей епідеміології, перебігу та профілактики HBVінфекції в Україні.
Обговорення. Збудником гепатиту В є ДНК - вмісний вірус роду Orthohepadnavirus, родини Hepadnaviridae. Згідно з
останніми оцінками ВООЗ 3,5% популяції (257 млн. осіб) хронічно інфіковані HBV, а 686 тис. осіб щороку помирають від
даного вірусу. Сумарно в Україні з 2010р. щороку в даних офіційної статистики відображається від 3002 до 3811 захворілих на
HBV-інфекцію. Аналіз вікового складу хворих вказує, що хворіють в основному дорослі (віком від 17 років), що можна пояснити
відносно недавнім затвердженням щеплення проти гепатиту В у календарі профілактичних щеплень. Провідним механізмом
зараження є гемоконтактний, в основному штучний його шлях, що реалізується внаслідок недообстеження донорів, порушення
правил санітарної безпеки медичним персоналом, зоокрема в стоматологічній сфері. Інкубаційний період 40-180 днів. Серед
маніфестних випадків вірус найчастіше має гострий циклічний перебіг з вираженою жовтяницею і синдромом цитолізу.
Провідними синдромами є : мезенхімально-запальний, холестатичний, гіперспленізму, диспептичний, геморагічний та астеновегетативний. Особливістю перебігу інфекції є відсутність больового синдрому або пізня його поява, та розвиток неспецифічних
проявів (диспепсія, шкірний висип, артралгії), а початок захворювання часто імітує грип (нудота, блювота, лихоманка),що має
негативне відображення на швидкості та якості діагностики. Профілактика полягає у щепленні рекомбінантною вакциною
новонароджених, груп ризику(включно медичний персонал), хворих перед трансплантацією органів, хворих з хронічними
захворюваннями які потребують частих гемотрансфузій. Неспецифічна профілактика полягає у боротьбі з наркоманією,
безладним статевим життям, якісній стерилізації медичного обладнання, удосконалення системи обстеження донорів.
Висновки. Отже, HBV-інфекція є клінічно важливим питанням для подальшого вивчення в аспекті ранньої діагностики та
профілактики. Гепатит В є вагомою проблемою в Україні, адже захворюваність має тенденцію до зростання, а ризик переходу
в цироз печінки дуже високий.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КОРУ У СТУДЕНТІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Рибій О.Р., Ціник В.Р.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. О.Я. Пришляк, к.мед.н., доц. Т.З. Кобрин, асист. З.Р. Тиліщак
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olharr21@gmail.com
Актуальність: Епідемія кору складає одну із основних медико-соціальних проблем на сьогоднішній день. В Україні за період 2017-2018 рр. на кір захворіло 59263 особи. Переважно на кір хворіють діти, однак, внаслідок потужної антивакцинальної
кампанії, рівень захворюваності на кір серед дорослих значно зріс. Студенти ІФНМУ входять до групи ризику щодо кору, саме
тому важливим є дослідити перебіг даного захворювання серед студентів нашого університету.
Мета роботи: вивчити перебіг захворювання на кір серед студентів ІФНМУ та наявність ускладнень на підставі ознайомлення
з клінічними особливостями та методами лабораторної діагностики недуги.
Матеріали і методи: Було проаналізовано 35 медичних карт стаціонарних хворих на кір, а саме студентів ІФНМУ, які
перебували на лікуванні в ОКІЛ м. Івано-Франківська в 2017-2018 рр.
Результати досліджень: Нами було отримано наступні результати: середній вік пацієнтів становив 20,3±2,5 років. Гендерний
аналіз відобразив такі дані: серед пацієнтів незначно переважали особи жіночої статі – 20 (57,1%), чоловічої – 15 (42,9%). З 35
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пацієнтів - 15 (42,9%) проживали у гуртожитку, 20 – вдома (57,1%). 11 студентів (31,4%) чітко вказували на контакт з хворими
на кір одногрупниками. 18 (51,4%) було госпіталізовано за епідеміологічними показами, 17 (48,6%) – за епідеміологічними
та клінічними показами. 12 пацієнтів (34,3%) поступили на лікування в ОКІЛ у продромальному періоді захворювання, 23
(65,7%) - в періоді висипу. Типовими скаргами студентів при поступленні були: підвищення температури тіла 37 – 38,5°С (15
осіб – 42,9%), 38,5 - 40°С (20 – 57,1%); нежить (11 – 31,4%), біль у горлі (24 – 68,8%); кашель (11– 31,4%); світлобоязнь і
сльозотеча (14 – 40%). У 28 студентів (80%) на слизовій оболонці щік були плями Бельського-Філатова-Копліка. Висип плямисто-папульозного характеру спостерігався у 33 пацієнтів (94,3%), локалізувався на шкірі обличчя, шиї, тулуба. У 2 пацієнтів (5,7%) висип не візуалізувався (атиповий кір у прищеплених). Захворювання легкого ступеню діагностували в 3 (8,6%),
середньої тяжкості – у 32 пацієнтів (91,4%). Середня тривалість перебування у стаціонарі становила 7,3±2,8 дні. Основними
ускладненнями були: реактивний панкреатит – 2 (5,7%), реактивний гепатит – 5 (14,3%), гострий бронхіт – 10 (28,6%). У 18
осіб (51,4%) кір перебігав без ускладнень. Згідно даних лабораторних методів діагностики: підвищення ШОЕ спостерігалось
у 21 пацієнта (60%), лейкопенія – у 22 (62,9%), лімфоцитоз – в 19 (54,3%), підвищення активності АЛТ/АСТ – у 7 (20%). Тяжкість стану та високий рівень захворюваності пов’язані з тим, що 26 студентів (74,3%) не були вакциновані і тільки 9 пацієнтів
(25,7%) щеплено згідно календаря щеплень.
Висновки: Проаналізувавши вище наведені дані, можна зробити висновок, що захворюваність на кір серед студентів
ІФНМУ характеризувалася середньотяжким перебігом. Типовими скаргами при поступленні були: підвищення температури
тіла, нежить, біль у горлі, кашель та висип. Найчастішими ускладненнями кору діагностували гострий бронхіт – 10 (28,6%),
реактивний гепатит – 5 (14,3%) та реактивний панкреатит – 2 (5,7%). Враховуючи те, що рівень захворюваності на кір в ІваноФранківській області є високим (кількість хворих становила 7113 за період 2017-2018 рр.), а студенти ІФНМУ є групою ризику
щодо кору, доцільним є проведення специфічної профілактики в осіб, які не були вакциновані згідно календаря щеплень.

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТРОПІЧНОЇ МАЛЯРІЇ (ВИПАДОК З ПРАКТИКИ)
Шпарик С.Ю., Семенів І.П.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. Р.М. Мізюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: stepanshparyk1@gmail.com
Актуальність: Малярія є однією з найбільш розповсюджених тропічних хвороб і характеризується високими показниками
захворюваності та летальності. За даними ВООЗ, щорічно реєструється близько 350-500 млн. випадків захворювання і приблизно
1,3-3 млн. смертей. Зараження малярією можливе у 91 країні світу (Африка, Азія, Пд. Америка). В Україні відбувається постійне
завезення малярії з ендемічних регіонів, а також зберігається загроза поширення місцевого передавання малярії vivax.
Мета: Вивчити клінічні особливості перебігу малярії на основі літературних джерел та клінічного випадку.
Матеріали і методи: Проаналізовано сучасні літературні джерела щодо обраної проблеми, розглянуто клінічний випадок
тропічної малярії, діагностований у жовтні 2018 р. в обласній клінічній інфекційній лікарні (ОКІЛ) м. Івано-Франківська.
Результати дослідження: Тропічна малярія є найбільш тяжкою формою серед інших типів захворювання і може
характеризуватись злоякісним перебігом та спричиняти тяжкі ускладннення у пацієнта.
Хворий А., 44 р., поступив в ОКІЛ зі скаргами на підвищення температури тіла до 41ºС, виражений озноб, головний біль,
загальну слабкість. Відомо, що 02.10.18 пацієнт повернувся з подорожі по країнах Африки (Сенегал, Гамбія, Гвінея-Біссау,
Сьєрра-Леоне, Ліберія, Кот-д’Івуар), де перебував 17 днів. Під час подорожі відмічав укуси комарів. Об’єктивно: загальний
стан середньої тяжкості, свідомість ясна, шкірні покриви бліді, холодні, склери субіктеричні. Т – 38,4ºС, ЧДР – 20/хв., ЧСС –
96/хв., АТ – 100/60 мм.рт.ст., незначна гепатомегалія. В крові: анемія, нейтрофільоз, пришвидшена ШОЕ, помірно підвищені
рівні білірубіну, АлАТ та АсАТ. Паразитоскопія крові від 19.10.18 р. в референс-лабораторії ЦГЗ МОЗ України – Plasmodium
falciparum. Клінічний діагноз: Малярія тропічна (P. falciparum – ан. №145-146 – 19.10.18 – ЦГЗ МОЗ) первинна атака, середньої
тяжкості. Анемія складного генезу. В якості етіотропної терапії хворому було призначено: делагіл, артесун, люмартем. Пацієнт
виписаний зі стаціонару в задовільному стані.
Висновки: Таким чином, своєчасна госпіталізація, повний об’єм діагностичних досліджень, раціональний вибір
протималярійних препаратів сприяють успішному лікуванню малярії.

СТАН МІКРОФЛОРИ КИШЕЧНИКА У ХВОРИХ НА АСКАРИДОЗ І ЛЯМБЛІОЗ
Щудлюк У.Б., Процик А.Л., Юркевич М.Є.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. О.Я. Пришляк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра інфекційних захворювань та епідеміології
Івано-Франківськ,Україна, e-mail:ljana1605@icloud.com
Актуальність. Проблема кишкових паразитарних захворюваньзумовлена передусім значною поширеністю, вираженим
негативним впливом на організм людини, поліморфізмом клінічних проявів, а також недостатньою ефективністю специфічних
методів профілактики. Середгельмінтозів у дорослих досить часто зустрічається аскаридоз. Десята частина населення земної
кулі інвазована лямбліями, а в останні роки реєструється все більше випадків змішаної інвазії лямбліями і аскаридами.
Мета: дослідити стан мікрофлори кишечника у пацієнтів з мікст-інвазією аскаридами і лямбліями.
Матеріали і методи дослідження: обстежено 45 пацієнтів, середній вік яких становив 26,3±0,81 років. Серед хворих було
19 (42,2%) жінок та 26 (57,7%) чоловіків.Усі пацієнти були розділені на 3 групи. До 1-ої групи(n=15) включали пацієнтів з
аскаридозом, до 2-ої(n=15) – з лямбліозом, до 3-ої(n=15) - хворих з мікст-інвазією лямбліозу та аскаридозу. Контрольну групу
(n=15)становили практично здорові люди. Для визначення ступеня дисбіозу використовували індекс дисбіозу (ІД).
Результати: в результаті нашого дослідження встановлено, що у всіх трьох групах пацієнтів були виявлені порушеннястану
мікрофлори кишечника. Зміни у групі хворих з мікст-інвазією були найбільш вагомими. Зокрема, серед аеробів відмічався
знижений рівень лактобактерій(4,33±0,30lg КОЕ/г)та біфідобактерій(4,40±0,31lgКОЕ/г) в порівнянні з контрольною групою та з
моноінвазією. Реєструвався підвищений вміст бактероїдів(9,67±0,32 lg КОЕ/г) і пептококів(8,73±0,21lg КОЕ/г). Загальнакількість
кишкової палички була зменшена(5,27±0,23lg КОЕ/г), в той час як число ешерихійзі слабо ферментативними властивостями
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підвищилось(1,27±0,23lg КОЕ/г); відмічалась поява гемолітичної кишкової палички(2,33±0,29lg КОЕ/г), яка не виділялась у
контрольній групі, а в інших групах була присутня, але в меншій кількості. Суттєво зменшилась кількість ентерококів(5,87±0,27lg
КОЕ/г).Збільшилась кількість умовно-патогенних бактерій(6,87±0,41lg КОЕ/г)тагрибкової флори(4,80±0,44lg КОЕ/г). При
значенні ІД вище 1 ознаки дисбіозу не проявлялися. Дисбіоз I ступеня відповідав значенням від 1 до 0,75, II ступеня – 0,75-0,5,
III – від 0,5 до 0,3, IVступінь < 0,3. У контрольній групі середній показник становив 1,33±0,14 одиниць і не був нижче 1 одиниці.
В групі з мікст-інвазією були виявлені ознаки дисбіозу кишечника у всіх 100% хворих. Дисбіоз Iст. встановлений у 1-гопацієнта
(6,66%), IIст. - також у 1-го хворого (6,66%), дисбіоз III ст. – у 13(86,6%) пацієнтів. Дисбіоз IVступеня в жодного пацієнта
виявлений не був.
Висновок: мікст-інвазія лямбліями і аскаридами характеризується зниженням рівня нормальної мікрофлори кишечника, а
також збільшенням вмісту патогенних мікроорганізмів. Для змішаної інвазії характерні більш виражені порушення мікрофлори,
ніж при моноінвазії. При поєднанні лямбліозу з аскаридозом спостерігалось зниження показника індексу дисбіозу, що
відповідало більшому ступеню дисбіозу кишечника.

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРОБИ ЛАЙМА В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ ЗА ПЕРІОД 2016-2018 РР.
Юркевич М.Є., Щудлюк У.Б., Пиндус Н.Р.-Б.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. О.Я. Пришляк, к.мед.н., доц. О.П. Бойчук, к.мед.н., асист. Н.В. Васкул
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: marta1997marta@icloud.com
Актуальність: За рівнем захворюваності і поширеності, тяжкістю клінічного перебігу хвороба Лайма є однією з
найбільш актуальних проблем сучасності інфекційної патології. За останні роки в Україні спостерігається значне збільшення
захворюваності на хворобу Лайма. Так, рівень захворюваності зріс із 6,45 на 100 тис. населення у 2016 р. до 12,77 – у 2018 р. В
Івано-Франківській області зареєстровано 204 (25,4% від всіх населених пунктів області) ензоотичних територій щодо Лаймбореліозу.
Метою роботи було проаналізувати клініко-епідеміологічні особливості хвороби Лайма в Івано-Франківській області за
період 2016-2018 рр.
Матеріали і методи: дослідження базується на аналізі 20 історій хвороб пацієнтів із Лайм-бореліозом, що знаходилися
на стаціонарному лікуванні в ОКІЛ, та епідеміологічних даних ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ
України».
Результати дослідження: Протягом останніх років в Івано-Франківській області спостерігається збільшення рівня
захворюваності на хворобу Лайма. За 2018 рік в Івано-Франківській області зареєстровано 59 випадків проти 39 в 2016 р.
(4,30 проти 2,84 на 100 тис.). Найчастіше захворювання реєструвалося у Надвірнянському та Рожнятівському районах – 46
та 16 випадків відповідно. Не зафіксовано жодного випадку захворювання у Долинському районі. Захворювання переважно
реєструвалось у віковій категорії від 30 до 45 років.
У Івано-Франківській ОКІЛ за період 2016-2018 рр. на стаціонарному лікуванні з приводу Лайм-бореліозу знаходилось 20
осіб. При зборі епідеміологічного анамнезу стало відомо, що у 8 пацієнтів (40%) укус кліща не був зафіксованим, однак проведене
серологічне дослідження і типова клінічна картина дозволили встановити правильний діагноз. Решта 12 осіб чітко вказали на
укус кліща. Період між появою перших клінічних симптомів і зверненням за медичною допомогою становив від 4 до 30 днів, в
середньому – 10-12 днів. Еритематозна форма захворювання була зареєстрована у 16 хворих із 20 (80%), безеритематозна форма
спостерігалась у 4 хворих (20%). Розміри еритем коливалися від 15,5 до 20,1 см. Серологічно діагноз був підтверджений у 18
хворих (90%). Середня тривалість лікування становила – 12,40±0,52 ліжко-днів.
Висновок: Лайм-бореліоз залишається важливою проблемою, що вимагає пильного епідеміологічного нагляду з боку
фахівців. Відмічено зростання рівня захворюваності на території Івано-Франківської області (з 2,84 на 100 тис. у 2016 р. до
4,3 на 100 тис. в 2018 р.). Серед клінічних форм мають значення атипові безеритематозні форми захворювання, які необхідно
діагностувати за допомогою сучасних серологічних методів.
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МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ЩУРІВ НА 28 ДОБУ ПЕРЕБІГУ
СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
Андрейчук А.В.
Науковий керівник – асист. І.І. Білінський
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії
м. Івано-Франківськ, Україна
Метою нашого дослідження було встановити морфологічні зміни стінки дванадцятипалої кишки тварин на 28 добу перебігу
стрептозотоцинового цукрового діабету.
Дослідження проведено на 30 білих щурах поділених на контрольну та експериментальну групу.
Наприкінці четвертого тижня перебігу експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету нами було виявлено
істотні зміни в структурі слизової оболонки дванадцятипалої кишки. Мали місце поліморфізм, деформація та деструкція
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ворсинок. Ворсинки були вкорочені, на їх верхівках виявлялись чисельні ділянки десквамації. Епітеліоцити були сплощені,
з ознаками дистрофії. Чисельність келихоподібних клітин була збільшеною у порівнянні з контрольною групою тварин на
25%. Глибина крипт була меншою, ніж в попередній групі, а просвіти крипт були розширеними. В артеріолах ворсинок стінка
була потовщеною, у кровоносних капілярах ворсинок виявляли виражені порушення гемодинаміки у вигляді стазу, а також
підвищеної проникливості стінки судин, на що вказує паравазальний набряк інтерстицію та вогнищеві діапедезні крововиливи.
Діаметри капілярів були збільшеними на 10–15% в порівнянні з контрольною групою.
Серед клітин сполучнотканинної строми ворсинок переважали фібробласти, а також чисельні лімфоцити та макрофаги.
Подекуди виявлялись поодинокі тканинні базофіли. У товщі підслизової основи дванадцятипалої кишки ми виявили набряк
інтерстицію та помірну гістіолімфоцитарну інфільтрацію. Зміни в артеріолах та кровоносних капілярах були подібні до змін,
що виникали у товщі слизової оболонки.
Таким чином через 28 діб у стінці дванадцятипалої кишки спостерігалися значні реактивно-дистрофічні зміни, що
супроводжувалися функціональною напруженістю структур.

ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ІНСУЛІНОЦИТІВ ПРИ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ
Мазурик Н.П., Іванців О.Р.
Науковий керівник – проф. Ю.І. Попович
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mnazik2710@gmail.com
Вступ. Цукровий діабет – група ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної
недостатності гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності. Експериментальне моделювання морфологічних реконструкцій
підшлункової залози, що виявляється з настанням клінічних проявів цукрового діабету є особливо важливим, оскільки клінічне
спостереження перебудови підшлункової залози у людини неможливе.
Мета роботи. Встановити особливості морфологічних змін підшлункової залози щурів при проведенні експериментального
цукрового діабету.
Матеріали і методи. Експериментальними об’єктами служили лабораторні щури білі лабораторні щурі (n = 20).
Внутрішньоочеревинне введення розчину стрептозотоцину використовували для індукування цукрового діабету. Смертельна
ін’єкція суміші тіопенталу використовували для припинення експерименту. Гістологічні препарати забарвлювали аніліновим
синім-оранж G.
Результати досліджень. Після першого місяця застосування стрептозотоцину на гістологічному рівні виявлялися відчутні
морфофункціональні зміни інсуліноцитів: частина клітин атрофована, інші - гіпертрофовані. У острівцях були виявлені
одиничні волокнисті включення. Відбувалася гіпертрофія комплексу Гольджі, навколо якого спостерігалась значна кількість
автофаголізосом. Також зменшилась кількість секреторних гранул з широким обідком, між якими виявлялися мітохондрії з
нечітко вираженими гребенями. Середня кількість острівців на 1 мм2 становила 1,5 на 1 мм2, а середня площа острівців – 4917,7
мкм2.
На другий місяць в цитоплазмі деяких ендокриноцитів спостерігались ознаки гідропічної дистрофії, виявлялись клітини
з велетенськими вакуолями, які зливались, утворювали «балони» та чинили тиск на ядро та органели, приводячи до загибелі
клітини шляхом некрозу. Комплекс Гольджі не виявляється, кількість клітинних органел значно зменшилась. Секреторні гранули
були розташовані по всій цитоплазмі нерівномірно, утворюючи скупчення, подекуди зливаючись. Поодинокі ділянки некрозу
були оточені сполучнотканинними масами.
Висновки. Завдяки проведенню даного дослідження ми змогли встановити деструктивні зміни інсуліноцитів під час індукції
стрептозотоцинового діабету.

Варіанти топографії кінцевих гілок лицевої артерії та поперечної артерії лиця
та їх значення для естетичної медицини
Туркевич Д.О.
Науковий керівник – проф. З.З. Масна
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Кафедра оперативної хірургії з топографічною анатомією
м. Львів, Україна, e-mail: Danylo.turkevych@gmail.com
Актуальність. Топографія судин лицевої ділянки відірграє важливу роль в ході планування та проведення хірургічних
маніпуляцій, зокрема в естетичній медицині, у звязку з особливістю розміщення судин в анатомічних структурах лиця та
значниим ризиком їх пошкодження, тромбозу чи оклюзії.
Мета. Проаналізувати варіанти топографії кінцевих гілок arteria facialis та arteria transversa faciei, їх клінічне значення, та
можливі “зони підвищеного ризику”.
Матеріали та методи. Проведено аналіз літературних джерел, архівних матеріалів та сухих препаратів кафедри оперативної
хірургії з топографічною анатомією ЛНМУ імені Данила Галицького. Загалом проаналізовано 86 випадок топографії кінцевих
гілок a.facialis та 106 випадки топографії кінцевих гілок a. transversa faciei в ділянці виличної дуги.
Результати. За результатами проведеного аналізу виявлено 5 варіантів топографії кінцевих гілок a. facialis – a. angularis (40
випадків), a. nasalis (33 випадки), a. аlaris (8 випадків), a.labialis superior (3 випадки), a. labialis inferior (2 випадки). Встановлено
3 варіанти топографії кінцевих гілок a. transversa faciei в лицевій ділянці – закінчуються не доходячи до arcus zygomaticus(73
випадків), заходять під arcus zygomaticus (22 випадків), проходять над arcus zygomaticus та доходять до fossa canina(11 випадків).
Висновки. При проведенні інвазивних маніпуляцій життєво необхідно брати до уваги варіанти топографії кінцевих
гілок основних артерій, що забезпечують кровопостачання лиця, з метою мінімізації ризиків емболій та некрозів. Так, при
маніпуляційях в ділянці щоки між кутом рота та нижнім краєм орбіти вірогідність вищевказаних ризиків складає близько 90%.
Стосовно ж гілок a. transversa faciei в області arcus zygomaticus ці ризики становлять 31,2%.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ГЛИБОКОЇ ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ
МОЗКУ (DBS) ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХВОРОБОЮ ПАРКІНСОНА
Філевич Х.І.
Науковий керівник – проф. З.З. Масна
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Кафедра топографічної анатомії та оперативної хірургії
м. Львів, Україна
Актуальність: Хвороба Паркінсона - нейродегенеративне захворювання яке виникає внаслідок прогресуючої загибелі
дофамінергічних нейронів. За результатами статистичних досліджень у 2016 році світова чисельність людей із хворобою
Паркінсона становить біля 62 млн., з них приблизно 85 тис. - хворі, що проживають на території України. Наразі питання терапії
даного захворювання залишається дуже актуальним, оскільки не зареєстровано випадків повного позбавлення пацієнтів від
його проявів. Також проблемою є те, що найпоширеніший метод лікування - медикаментозний, передбачає дуже багато побічних
ефектів, зокрема ускладнень, наслідком яких є прогресування хвороби Паркінсона. Однак існує альтернатива медикаментозній
терапії - DBS (deep brain stimulation), яка є методом хірургічного лікування і має неабияку ефективність та значні переваги.
Мета: Порівняльний аналіз та дослідження доцільності використання глибокої електростимуляції мозку у лікування хвороби
Паркінсона.
Матеріали та методи: У ході виконання роботи опрацьовано 17 джерел що містять описову інформацію та статистичні дані
про ефективність, доцільність лікування пацієнтів із хворобою Паркінсона з використанням DBS-терапії.
Результати: У процесі дослідження нами розглядались дані про переваги використання методу глибокої електростимуляції
мозку, можливі ускладнення пов’язані з нею, патологічні стани, що виникали внаслідок лікування хвороби Паркінсона. Було
встановлено, що ефективність проведення процедури та зниження проявів хвороби Паркінсона за 1 рік від початку лікування
становить приблизно 80-85%. Натомість, ризик появу ускладнень при проведенні процедури є досить невисоким: найчастіше
зустрічаються кровотечі та септичні процеси при встановленні електростимулятора та електродів (ризик виникнення яких
становить менше 5% серед усіх випадків). Ризик виникнення побічних ефектів терапії, пов‘язаних із розладами роботи
ЦНС, за 1 рік, при використанні DBS-терапії, становить в середньому 20%, що є значно нижчим показником, ніж у випадку
медикаментозного лікування.
Висновки: В результаті проведеного дослідження, було визначено, що глибока електростимуляція мозку (DBS) при хворобі
Паркінсона є хорошою альтернативою медикаментозному лікуванню, оскільки має ряд вагомих переваг, зокрема зниження
ризику виникнення гіпофункції дофамінергічних нейронів та, відповідно, гіпоплазії чорної речовини середнього мозку,
появи побічних ефектів у вигляді виникнення додаткових ускладнень. З іншого боку, недоліками DBS-терапії є: складність
у техніці виконання процедури, враховуючи топографо-анатомічні та морфологічні особливості структур, що уражаються,
дороговартісність, післяопераційні ускладнення.
Таким чином, при виборі методу лікування хвороби Паркінсона слід враховувати усі можливі ризики, а також переваги різних
його методів на підставі, як загальної статистичної інформації про них, так і особливостей перебігу захворювання окремого
пацієнта.
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CLINICAL CASE OF JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS IN A PATIENT WITH CYSTIC FIBROSIS
Agnes O. Jinadu, Buhaievska Mariana, Okorie Praise Tochukwu
V.N. Karazin Kharkiv National University, School of Medicine
Department of Pediatrics №2
Kharkiv, Ukraine, e-mail: bugaevskaiam@gmail.com
Introduction: Although there are many rheumatological syndromes associated with Cystic fibrosis (CF) such us CF arthropathy etc., it
is necessary to promptly diagnose non-CF associated joint diseases such as Juvenile idiopathic arthritis (JIA). The treatment of rheumatic
diseases in patients with CF is complicated not only by a lack of clear guidelines for the treatment of combined diseases, but also by the
unique aspects of the primary disease.
Aim of the work: Emphasizing the difficulty of finding rational therapeutic tactics for the management of patients with Juvenile idiopathic arthritis occurring against the background of CF.
Materials and methods: A 17-year-old girl with CF mixed form, severe course, polyarticular JIA, RF positive.
Results: A girl was diagnosed with CF in early childhood with a history of respiratory symptoms, steatorrhea, poor growth and positive
sweat electrolyte test. She has the status of a disabled person for CF. The underlying disease is constantly treated with enzyme replacement
and symptomatic therapy. At age 15 years, she noted onset of pain and swelling in the proximal interphalangeal joints of hands, wrists and
knee joints, morning stiffness in wrists and hands up to 40 minutes. She was diagnosed with reactive arthropathy and was prescribed rheumoxicam, which the patient did not receive for unknown reasons. In March 2018, at the age of 17, she was diagnosed with RF-positive
JIA, polyarticular variant. Marked pain during palpation and swelling of the wrist joints, 2 and 3 fingers of both hands, pain when bending
both knee joints, swelling in the right Achilles tendon. Examination revealed leukocytosis and increased ESR - 22 mm/h, CRP - 6.6mg/l,
RF- 42.6 mU/l, synovitis of the wrist joints and arthritis of the 1st, 4th left-side and 5th right-side of the metatarsophalangeal joints of
the feet on ultrasound, epiphyseal osteoporosis of the carpal bones, retardation of skeletal age on radiographs of the hands and wrist. It
was prescribed therapy with sulfasalazine in dosage 2g daily, folic acid, nonsteroidal anti-inflamatory drugs. On the next admission to the
hospital in October 2018, because of the involvement of new joints, basic therapy with methotrexate was recommended. Which was not
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carried out due to contraindications - severe course of the underlying disease. The patient is still on initial sulfasalazine therapy.
Conclusion: Considering the side effects of methotrexate (which is a basic treatment for JIA), including pneumonitis, interstitial pneumonia and other serious pulmonary complications, it is impossible to use this drug in the treatment of patients with cystic fibrosis due to
an increased risk of complications in the presence of a background disease affecting the lungs. This clinical case shows the complexity of
therapeutic tactics in the treatment of JIA arising on the background of CF, which requires an empirical approach, close monitoring and
individual selection for each patient. This issue in the literature is not fully understood and requires further consideration.

WIDESPREAD MYTHS AND FACTS ABOUT VACCINATION
Antymys U.I., Chapryanska N.V.
Scientific supervisor – N.R. Venhrynovych
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Linguistics Department
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: ulizhka@ukr.net
Preventative immunization has been celebrated as one of the greatest public health achievements in the history of mankind, and
vaccines are the most cost effective method to reduce morbidity and mortality associated with infectious diseases. Nevertheless, public
concerns about vaccine safety have always accompanied vaccination efforts. Despite these concerns, immunization rate (i.e. the proportion
of population of a specific age that has received a particular vaccine) for major vaccine-preventable diseases across Europe remains high,
at around 95%. In this regard Ukraine stands out from among its neighbours. The immunization rates of Ukrainian children have dropped
from full compliance in the 1990’s to 70% in the 2000’s and less than 50% nowadays. How could a country with aspirations to join the
European Union have such a drastically different rates of childhood immunization from the rest of the continent? While vaccine hesitancy
is not unique to Ukraine, the erosion of trust in the government and the health authorities, widespread reliance on informal payments, and
intransigent legal environment create perfect conditions for the catastrophically low levels of immunization in Ukraine.
The purpose of our research is to analyze the evident and apparent facts as well as to refute the widespread myths about vaccination.
Considering pros and cons of vaccination we can name numerous advantages (vaccines can save children’s lives; adverse reactions to
vaccines are extremely rare; vaccines protect future generations; vaccines work most of the time; vaccines can create herd immunity) as
well as some disadvantages (vaccines can cause side effects; vaccines may contain potentially harmful constituents; vaccines are expensive; vaccines aren’t 100% effective; immunity from some vaccines isn’t lifelong).
A survey conducted in Ivano-Frankivsk`s streets and in social networks have led us to the following statistics. Overwhelming majority of health care providers as well as IFNMU medical students is convinced in the importance of vaccination. Nevertheless, average
Precarpathians aren’t so positive about it: 60% of the citizens voted for vaccination, whereas 40% – against. As a proof of vaccination
inexpediency, the latter suggested the following “facts” (read “myths”): children with chronic diseases can`t be vaccinated; a child can
actually get the disease from a vaccine; vaccine schedule is too aggressive and should be spaced out; there will be fewer side effects if
I delay my baby’s vaccinations; I don’t need to vaccinate my child because all the other children around him are already immune.
Thus, the aim of our work is to convince the population of the expediency of being timely vaccinated and to inform about the dangerous
consequences for those who refused to be inoculated against key infections.

THE ANENCEPHALIC DONOR: BABY THERESA CASE REPORT. MEDICAL, LEGAL AND
BIOETHICAL ISSUES
Dominika Chrostowska
Scientific supervisor: Assoc. Prof. M.I. Hryshchuk, Prof. O.H. Popadynets, PhD
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Department of Human Anatomy
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: chrostowskadominika@gmail.com
Aim: Transplantation as a specialized medical field is one of the youngest, yet it is an area of many legal and ethical problems. The
specifity of this field is strict correlation not only at the level of medical science, but also humanism science. The relationship between
medical, legal and ethical aspects determines the further development of transplants and has a huge impaction the amount of donations.
Also, comprehensive efforts are needed to break stereotypes about the donation of organs and bone marrow.
Objectives: To study the problem of transplantation in the world.
Methods: Find information in literature of different countries about transplantation.
Conclusion: Transplantology has a very important place in the health care system in the world. However, it requires not only
knowledge, skills, but also social awareness and support to save those for whom transplantation is the chance not only of recovery, but
above all a guarantee of life. With development of our medical knowledge, death diagnosis criteria continue to evolve. The criteria are
usually pragmatic and serve the needs of society. However, they are only a set of tools and as such they can’t answer the question of
what death really is. More importantly, the question remains about the significance of death for us. The historical case of Baby Theresa
undermines the way we think about death, life and organ transplants.

NATIONWIDE MEASLES EPIDEMIC IN UKRAINE: CONSEQUENCES OF DEEP-ROOTED
PREJUDICE AGAINST VACCINATION
Khrystuk K.T.
Scientific supervisor – Assoc. prof. N.R. Venhrynovych
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Linguistics Department
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: hhristuk@gmail.com
Measles is a highly contagious viral disease. Despite the availability of safe and effective vaccine it remains one of the major causes
of death among young children globally.
The purpose of our research is to analyze the current state of measles epidemic in Ukraine on the whole and in the Precarpathian region
in particular as well as to evaluate the level of awareness of the population of possible complications caused by this disease. The aim of
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the investigation is to estimate the correspondence between the registered number of vaccinated people and the actual number of those
having truly been inoculated against measles.
According to the World Health Organization measles cases surged to nearly 83,000 in Europe in 2018. Driving the number was a
massive and growing outbreak in Ukraine, where more than 54,000 cases were reported in 2018 and more than 15,000 have been logged
already in 2019. In fact, Ukraine has reported more measles cases than all of the European Union (EU) and the Americas combined during
2018. The Health Ministry informs that sixteen people died of measles in Ukraine in 2018 and five people have died of measles since
January 2019. The situation in the Precarpathian region is even worse. Since the beginning of the year 1,303 cases of measles have been
registered, including 971 children under the age of 17, that is 74.5% of all the cases.
Actually, measles complications are more common in children under the age of 5 or adults over the age of 20. They include blindness,
encephalitis, severe diarrhoea and related dehydration, ear infections and severe respiratory infections such as pneumonia. Severe
complications can be fatal.
In the absence of vaccination, about 90% of individuals would be infected before they reached the age of 10. Two doses of measles
vaccine provide over 99% protection from the disease and is the standard for all national immunization programmes. Elimination of
measles requires 95% coverage with both doses of the vaccine, together with high-quality disease surveillance to quickly detect any cases.
But our findings are striking: only 64% of the total number of people officially registered as vaccinated did indeed receive a shot against
measles. In fact, people’s ignorance and irresponsibility have led us to what we have today – nationwide measles epidemic in Ukraine.

MORPHOLOGICAL AND ORGANOMETRIC CHANGES OF THE SPLEEN IN CONDITIONS OF INDUCED CARCINOGENESIS
Komar A.I., Shepet I.M.
Scientific supervisor – Head of Central Research Laboratory, senior researcher N. Lisnychuk, PhD
Central research laboratory,
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Ternopil, Ukraine, e-mail: shepet.ira.97@gmail.com
Colorectal cancer takes the 2nd place among neoplastic diseases. New diagnostic methods are needed, because early stage of the
oncological process is asymptomatic. It is proved that 60% of deaths could be successfully prevented due to timely screening. As changes
in the spleen manifest on the early stages of carcinogenesis, these can become a trigger of cancer on initial stages.
The goal of investigation was to prove structural and ultrastructural deviations, represent dynamic changes in organometric parameters
of the spleen under condition of modeled neoplastic injury.
Research was conducted on 168 mature outbred white male rats with body weight (175,0±4,2) g, kept in standard vivarium conditions.
Experimental animals were divided into 2 groups: control (84 animals) and a group with modeled oncogenesis (84 animals). Neoplastic
injury was modeled by daily subcutaneous injection of 1,1-dimethylhydrazine dihydrochloride (DMH) at a dose of 7.2 mg/kg once a week
during 30 weeks.
After 30 weeks of experiment next microscopic changes of the spleen were occured: thickening of trabeculae and stromal connective
tissue, fibrosis, sludge phenomenon, extensive hemorrhages, thrombosis and hemolysis of erythrocytes. Destructively degenerative
changes of the red pulp manifested by zones of destruction, hemosiderin granules accumulation in macrophages, while in white pulp:
reduction of volume and width of the marginal zone, because of degeneration and destruction of the lymphoid tissue. The disappearance
of germinal centers in lymphoid nodes occurs as wel as disorganization of periarterial lymphoid zones on the periphery.
Submicroscopic research of spleen pulp has shown lymphocytes with signs of apoptosis: large osmophilic and condensed regions in
karyoplasm, small amount of organelles, fragmentation of the nucleus. Some plasmacytes with expanded perinuclear spaces are filled with
heterochromatin. There are mitochondrion with enlightened matrix and damaged crystae. Large osmophilic fragments of phagocyted cells
in macrophages are also present.
It was established that during the 30 weeks of observation the body weight of the white rats of the control group considerably increased
from (175.9 ± 0.2) g to (231.9 ± 0.3) g, while in the experimental group, with the initial mass (178.6 ± 0,6) – signficantly decreased to (138,8 ±
0,2) g. Weight ratio was increasing proportionaly with the body weight of rats in control group, while in experimental one it was decreasing.
Weight of the spleen of injured rats was decreasing. Progressive weight reduction started from 4th month. On the 30th week of the investigation, the spleen weight decreased on 23.8 % less than the initial mass. It was the lowest rate of this parameter. Length of the spleen at the beginning of the experiment was (44,28 ± 0,53) mm . On the 7th month it was (33.25 ± 0.44) mm. The width of the organ started to decrease from
the 5th months of observation and on the 30th week it consisted (7,79 ± 0,19) mm, compared with the initial rate (9,29 ± 0,29) mm. A decrease
(on 22.9 %) in the thickness of the spleen was indicated on the 4th month of experiment and continued to reduce on 5th, 6th and 7th monthes on
26.2 %, 26.5 % 52.4 % respectively (p <0.001 for all values).
This experimental investigation prove, that the DMH-induced colorectal cancer in white outbred male rats causes significant
morphological and organometric changes of the spleen. The severity of changes in the organ increased proportionally to the duration of
the oncogenic factor application. Since observed changes in the spleen can be detected during routine ultrasound examination, cancer can
be diagnosed on the early stage.

PREGRAVID PREPARATION OF FERTILE AGED WOMEN WITH INFERTILITY
Kucherenko R.K.
Scientific supervisor – Ju.S. Chopyk
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Linguistics Department
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: rom4yk2@gmail.com
Objective — to develop and assess the effectiveness of the pregravid training methods for the fertile aged women with infertility.
Patients and methods. The study involved 50 fertile aged women with infertility, who were divided into groups: Group I — with
primary infertility and group II — with secondary infertility. Bacteriological studies were conducted with the aim of evaluation of the
species and quantitative composition of the microflora of the women’s vagina after the treatment course of autonomic disorders of the
nervous system. According to the obtained results about a state of microbiocenosis urogenital organs at the first stage of treatment women
with inflammation of genital organs had received basic treatment which was developed especially for women with such diseases and

52

Тези доповідей 88-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині», 2019
Abstract of the 88th Scientific Conference of Students and Young Scientists «Innovations in medicine», 2019

the effectiveness of which has been proven; the second stage of included application of Api-Norm preparation in the form of vaginal
suppositories and for sexual partners of these women — Api-Norm in the form of rectal suppositories. Statistical analysis of the obtained
results of research was carried out by the use of standard computer packages «Data Analysis» Microsoft Excel for Windows 2007. The
values of the arithmetic mean are — the value (M), the average error of the mean value (m), the level of reliability of differences (p).
Evaluation of the reliability of the obtained data is carried out by the conventional manner by means of t&test. Reliability was considered
established if its reliability was equal to at least 95% (0.05).
Results. The obtained data are pointed on the excess of diagnostic levels of conditionally pathogenic microflora in the vast majority
of women. It is noted that qualitative and quantitative indicators of pathogenic microflora in women with secondary infertility are higher
than diagnostic levels and more common than in women with primary infertility, which may certifies about the presence of chronic
inflammatory diseases of the genital organs. Insufficient number of lactobacilli is one of the reasons for the impossibility of stabilizing
of microbiocenosis genitals at studied women. The use of modern methods of microbiocenosis correction allows reducing the level of
microbial contamination in the genital tract of women.
Conclusions. The use of vaginal suppositories Api-Norm in the complex pregravid preparation for women with infertility, their
preparation for safe motherhood and also the use of rectal suppositories Api&norms in the treatment and prevention of inflammatory
diseases in the sexual partners of these women lead to high efficiency, which allows us to recommend this preparation for complex therapy.

LATIN AS THE LANGUAGE OF MEDICAL TERMINOLOGY
Ladychka S.M.
Scientific supervisor – N.V. Bondar
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Department of Linguistics
Ivano-Frankivsk,Ukraine, e-mail: sophialadychka20@gmail.com
The branches of science in which Latin has traditionally found its application involve indisputably medicine. The objective of the
research is to analyze the up-to-date views of the status of Latin as the language of medicine, namely in its terminological component.
It is concerned in greater detail with the three basic terminological vocabularies in which a doctor cannot so far manage without its
knowledge. In this sense a primary rank is occupied by anatomical nomenclature whose international version remains Latin in the full
extent. A more varied picture is presented by the clinical disciplines where, apart from Latin terms, expressions of ancient provenance have
been applied in a large measure in the form of ethnic languages. At the same time, particularly in view of the needs of computerization,
repeated attempts have appeared to support English, which has the greatest chance of becoming a new language in the particular region
of clinical medicine. Besides other things, English medical terminology is predominantly Latin or Latinate. Some terms of Graeco-Latin
origin are presented in an English variation, mainly with Anglicized suffixes, e.g.: peptic ulcer, thromboembolic pulmonary hypertension,
acute viral gastroenteropathy. Others are used by the English professional terminology in their original Latin wordings, e.g.: salpingitis,
nephrolithiasis, colitis cystica profunda.
In pharmaceutical terminology Latin has, for the time being, remained a functioning means of international communication, guaranteed
by the European Pharmacopoeia and by the corpus of International Non-proprietary Names. The standard international nomenclature of
drugs and auxiliary substances is generally based on the Latin version, even though in the future an ever-stronger competition of national
languages should be taken into account.
Conclusions. Latin has been so deep-rooted in medical terminology and thus also in medicine, and at the same time constantly so
productive that its presence in it appears as a natural matter of course. This also accounts for the need of teaching Latin terminology at
medical faculties. English is a language historically and culturally linked with Latin. Therefore, it is debatable whether the English medical
terminology can at all be reasonably mastered without the knowledge of basic Latin.

THE EXPEDIENCY OF LEARNING ENGLISH
Maliar I.O., Blyzniuk A.V.
Scientific supervisor – O.I. Bilichak
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Department of Linguistics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: irynamaliar@gmail.com
Goal: Defining the required level of English knowledge for a doctor. Estimating amount and quality of educational material submitted
in a foreign language. Investigating problems that students might face during learning English language. Assessment of the expediency of
students studying a foreign language in the medical sphere.
Aim of work: Determination of the importance of quality education for future highly skilled medical professionals.
Theoretical definition of the meaning and use of English in the professional activities of the physician (conferences, exchange of experience, knowledge, international cooperation).
Discuss the expediency of teaching English in medical universities. To analyze the level of knowledge of students using English level
language tests.
Explain the importance of teaching subjects listed in STEP 1 in a foreign language. The teacher’s ability to explain the material in
English.
Materials: text was created and edited in Microsoft Word, student polls were conducted in Google Forms, presentations were created
in Microsoft Power Point, Youtube. This research work was based on usage methods such as linguistic observation and analysis of survey
data conducted among students.
Results: Awareness of students about the need to learn English. Compilation and analysis of data obtained during the experiment.
Conclusion: summarizing the results of the subjects and taking into account the results of the surveys, we can say that English has a
significant place in the future development of medical sciences, international cooperation and is an integral part of the knowledge of a
truly educated student.
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IODINE DEFICIENCY – ACTUAL PROBLEM OF THE PRESENT
Mazuryk N.P.
Scientific supervisor – Y.A. Chura
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Department of Linguistics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: mnazik2710@gmail.com
A normal thyroid status is dependent on the presence of iodine which is a trace element necessary for the synthesis and metabolism of
thyroid hormones. Because iodide is a major substrate of the synthesis of thyroid hormones thyroxine (T4) and 3,3′,5-tri-iodothyronine
(T3) deficiency is an important health problem in areas with iodine-deficient soil.
The recommended dietary allowances of iodine are 100 μg/day for adults and adolescents, 60–100 μg/day for children aged 1 to 10
years, and 35–40 μg/day in infants aged less than 1 year. When this physiological requirements of iodine are not met in a given population,
a series of functional and developmental abnormalities occur including thyroid function abnormalities. These complications are grouped
under the general heading of iodine deficiency disorders (IDD).
At least one billion people are at risk of IDD. The most important target groups to the effects of iodine deficiency are pregnant
mothers, fetuses, neonates, and young infants. Severe iodine deficiency in pregnancy can cause hypothyroidism, poor pregnancy outcome,
cretinism, and irreversible mental retardation. Mild-to-moderate iodine deficiency in utero and in childhood results in less severe learning
disability, poor growth, and diffuse goiter. In adults, mild-to-moderate iodine deficiency appears to be associated with higher rates of more
aggressive subtypes of thyroid cancer and increases risk for nontoxic and toxic nodular goiter and associated hyperthyroidism.
The main cause of endemic goiter and cretinism is an insufficient dietary supply of iodine. The additional role of naturally occurring
goitrogens has been documented in the case of certain foods (milk, cassava, millet, nuts) and bacterial and chemical water polluants.
The mechanism is to increase the trapping of iodide as well as the subsequent steps of the intrathyroidal metabolism of iodine leading
to preferential synthesis and secretion of triiodothyronine (T3). They are triggered and maintained by increased secretion of thyroid
stimulating hormone (TSH), which is ultimately responsible for the development of goiter.
Prevention of iodine deficiency in Western countries is most efficiently achieved by programs of salt iodization at the level of one
part of iodide to 10,000–50,000 parts salt. As a matter of fact, milk appears as the main source of iodine in many industrialized countries.
In preindustrialized countries where food fortification with iodine is impossible to organize, prophylaxis and therapy of IDD can be
achieved extremely efficiently by the administration of large quantities of iodine (20-960 mg) in the form of slowly resorbable iodized oil
administered by intramuscular injections or orally. This approach not only corrected thyroid function on a long-term basis with progressive
disappearance of goiter but also prevented the occurrence of endemic cretinism and endemic mental retardation. In conclution, iodine
prophylaxis with periodic monitoring is an extremely cost-effective approach to help control thyroid disorders, compared with clinical
diagnosis and treatment.

RISK FACTORS AND PREVENTION STRATEGIES FOR CANCER
Melnyk K.A.
Scientific supervisor – senior lecturer Y.A. Chura
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Chair of Linguistics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: oks8188@ukr.net
Rationale. In modern oncology a tumor is defined as pathological grows lacking the systemic integration in the body which is characteristic of physiological growth. Cancer can affect any organs and tissues of the human body, whose clinical symptoms are characterized
by a large variety and depends on many factors.
Object: to determine the major risk factors of carcinoma and to delineate further directions in terms of its preventive strategies.
Materials and methods. The research is based on study of sources and current scientific claims.
Results. There’s a great number of tumour-producing causes. They can cause benign and malignant neoplasms, the latter, in some
cases, arising secondarily on the soil or a benign tumor. It is usually not possible to know exactly why one person develops cancer and
another doesn’t. But the research has shown that certain risk factors may increase a person’s chances of developing cancer. Cancer risk
factors include exposure to chemicals or other substances. Exposure to certain common chemicals can greatly increase a person’s chance
of developing cancer, often years later. For example, asbestos exposure may cause lung cancer and mesothelioma. Risk factors can include
some things people cannot control, like age and family history. A family history of certain cancers can be a sign of a possible inherited
cancer syndrome. For example, a woman’s risk of developing breast carcinoma increases 1,5 to 3 times if her mother or sister had breast
cancer. Many other cancers, such as skin cancers and colon cancers, run in families as well. People with chromosomal abnormalities have
an increased risk of tumour development. We know, people with Down syndrome, who have three instead of the usual two chromosomes
number 21, have a 12 to 20 times higher risk of cancer. There are some other risk factors: cigarette smoking, different diets, drinking
alcohol, ionized radiation and others.
Cancer prevention is action taken to lower the risk of getting cancer. This can include maintaining a healthy lifestyle, avoiding exposure
to known cancer-causing substances, and taking medicines or vaccines that can prevent cancer from developing. Early detection through
screening is useful for different types of cancer. Correct diagnosis of cancer at the initial stage is an important part of the prevention and
treatment of cancer.
Conclusion. Cancer is a large medical problem, and increasing the population’s awareness of the possible ways of its prevention is
a healthcare challenge of prime importance. Further studies are needed in the investigation of cancer risk factors and the mechanisms of
their elimination, which will reduce the incidence of this disease and enhance the life quality of patients.
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IMPACT OF LIFESTYLE FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS AND
DIABETES MELLITUS
Melnyk Y.I.
Scientific supervisor – Y.A. Chura
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Department of linguistics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: yana79yanam@gmail.com
The increase in the incidence of diabetes mellitus and multiple sclerosis that has been observed over the past decade is due to a change
in lifestyle and the formation of psychosocial stress. Stress stimulates the adrenal glands and promotes excessive production of cortisol,
which suppresses the immune function, and the lack of proper rest, sleep, depression, anxiety, phobias further contribute to this. Also, there
is a clear link between the functioning of the limbic system of the brain and the immune system.
In addition, in patients with multiple sclerosis who have experienced severe stress, the clinical manifestations of the disease are much
more pronounced, and the progression of the disease is significantly accelerated.
Along with psychosocial factors, an unhealthy way of life plays an important role: insufficient physical activity, overeating (resulting
in excessive body weight), tobacco smoking, alcohol abuse.
The diabetic effect of alcohol includes: toxic effects on pancreatic cells, inhibition of insulin secretion, carbohydrate metabolism
disorder, obesity due to excessive caloric intake, and liver dysfunction.
Abuse of alcohol is often accompanied by smoking, which can double the risk of developing both diabetes and multiple sclerosis.
Sometimes it is noted the effect of small doses of weak alcohol on the course of both diseases.
Consumption of a large amount of saturated fats of animal origin appears as the cause of the emergence of these diseases. While eating
polyunsaturated fatty acids ,as well as coffee and green tea, had a protective effect on the course of both diseases.
At the same time, the connection of frequent consumption of fish with a decrease in the rate of progression most often occurred in
young patients with minor manifestations of neurological deficiency, which adhere to a healthy lifestyle.
In the acceleration of the progression of both diseases involved one more important factor - physical injury. In 10-15% of patients,
symptoms of multiple sclerosis appeared for the first time after an injury; in 50%, after a physical injury, a relapse was observed, especially
after the concussion of the brain or spinal cord.
According to their own observations, physical exhaustion from overload and insufficient sleep also greatly worsen the condition of
most patients. Physical injury is known to be associated with a sharp increase in the secretion of stress hormones and an increase in blood
glucose levels in individuals genetically predisposed to diabetes.
Therefore, the primary task is to prevent the development of these diseases. It is necessary to investigate and study the risk factors for
diabetes mellitus and multiple sclerosis in order to reduce morbidity and improve quality of life.

UKRAINE’S EFFORTS TO STOP MEASLES OUTBREAK CONTINUE AS CASE TOTAL INCREASES
Oliinyk Maryna
Scientific supervisor – Ju.S. Chopyk
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Linguistics Department
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: oliinykmw@gmail.com
Rationale: Measles continues to spread in Ukraine, with new cases now being reported in all oblasts and Kyiv. These cases are
the latest in an expanding outbreak that affected over 3000 people and claimed the lives of 5 children and adults in 2017, according to
preliminary data. The latest information from other countries in the WHO European Region also indicates a rise in cases, including large
measles outbreaks affecting Greece, Italy and Romania.
WHO and partners have been working closely with the affected countries’ health authorities to protect their populations from measles,
as well as from other serious vaccine-preventable diseases. “At least twice as many children were vaccinated on time against measles in
2017 compared to in 2016,” says the WHO Representative in Ukraine, Dr Marthe Everard. “This jump in routine immunization coverage
represents a great step forward. However, the continuing spread of measles in Ukraine demonstrates that more must be done to vaccinate
all those who have fallen behind.” Ukraine has had the lowest immunization coverage in the Region in recent years and therefore has a
large population of susceptible individuals.
Progress and challenges in Ukraine: substantial progress in the past year in Ukraine includes: establishment of a national measles task
force and a response plan to urgently address the outbreak, catch-up campaigns for children up to 10 years old, development of a long-term
plan to ensure secure supplies of vaccines and training for health workers in identifying and reporting measles cases.
Regional progress toward measles elimination: With fewer than 6000 measles cases reported in 2016 for the entire European Region,
and 33 countries having achieved elimination of measles, progress towards regional elimination has been very positive. Large measles
outbreaks in some countries in 2017 have, however, brought continued progress into question. Officially reported numbers for the year
will be available in February 2018.
“Every child or adult who has not been fully vaccinated is a potential opportunity for measles to take hold and spread. Our joint work
to realize the promise of measles elimination is more urgent than ever and it must be sustained,” says Robb Butler, Programme Manager,
Vaccine-preventable Diseases and Immunization, WHO/Europe.
Conclusion: Efforts must now be sustained and expanded to address all remaining challenges. It is vital that coverage with
supplemental immunization increases, and that health-care workers and all contacts of measles cases, regardless of age, be vaccinated
free of charge. Stock-outs at the local level also continue to prevent some eligible children from receiving the vaccines they need. The
spread of misinformation about vaccines has made some health workers reluctant to recommend vaccination and some parents hesitant
to demand it for their children. This must be stopped in order to improve the present poor situation in the country and provide better and
safer future for Ukrainians.
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LITERATURE REVIEW OF THYROID HORMONE INFLUENCE ON PROSTATE GROWTH AND
FUNCTIONING
Sachko A.M.
Scientific supervisor – Assoc. Prof. M.I. Hryshchuk
SHEE «Іvano-Frankivsk National Medical University»
Department of Human Anatomy
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: sachkoandr@gmail.com
Relevance. Last direct mentions of thyroid effects on prostate in scientific literature was made long time ago and still there is unexplored questions in which we are interested in. For example, pituitary-testicular axis is well explored and we know consequences of
hypothyroidism on testosterone level. But there are not enough data about prostate-thyroid axis and its dysfunction.
Objectives. Explore all well- known disorders of prostate-thyroid axis for better understanding of connection between hipothyroidism
and benign prostatic hyperplasia. Creation of theoretical basis for practical explorence of impact of hypothyroidism on glandular epithelial
cells and the stromal cells of prostate.
Materials and methods. Working with statistic data over the last several years and analysing summaries, abstracts, articles and other
literature approximate to theme of thyroid influence to prostate.
Findings. 1. Relying on research of pituitary-testicular axis abnormalities in immature male hypothyroid rats that shows that: Induction
of hypothyroidism in the immature male rat leads to alterations in testosterone level and also impaired the normal growth of prostate. These
data demonstrate that thyroid hormones have a modulating action on the testis as far as LH-mediated testosterone secretion is concerned.
2. Relying on research of Prostate-Thyroid Axis: Stimulatory Effects of Ventral Prostate Secretions on Thyroid Function we know that:
the present study suggests that ventral prostatic secretions have a stimulatory role on the thyroid gland. Endocrine cells of the prostate secrete thyrotropin (TSH)-releasing hormone (TRH), TRH- and TSH-like peptides, and growth factors. Propylthiouracil- and methimazoleinduced hypothyroidism increased prostatic levels of TRH in rats as in hypothalamus, whereas thyroxine (T4) replacement decreased
TRH. From these reports, we inferred the existence of a prostate-thyroid axis.
Conclusion. Hypothyroidism leads to decreasing of testosterone production by Leydig cells through influence on pituitary-testicular
axis. And well-known that decreasing of testosterone leads to reduction of inlarged prostate gland. However, clinicall studies showes us
that patients with hypothyroidism also have benign prostatic hyperplasia. This fact makes us think about connection between pituitary-testicular axis and prostate-thyroid axis. The whole picture of hypothyroidism impact on male reproductive system requires further research.

THE EFFECT OF PLACEBO AND HOW IT WORKS
Solomchak I.P.
Scientific supervisor – Ju.S. Chopyk
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Linguistics Departament
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: ivannasolomchak@gmail.com
Rationale. A placebo is a substance that does not have healing properties but is recommended to the patient as a medicine. The phenomenon when a person feels better after taking such a drug is called the effect of placebo.
Purpose. Opening of deep mechanisms operating in the human subconscious, which will help to ease the care of patients and reduce
the number of drugs that they are prescribed.
Materials and methods. Rigorous scientific studies conducted in recent decades show that the effect of placebo is not deceit and no
fiction, its mechanism is much deeper. The placebo affects the nervous, hormonal and even immune system, rebuilding the brain, and
through it, and other functions of the body. Improvements are observed in asthma, cardiovascular diseases, gastrointestinal and nervous
disorders, anxiety and depression. It turns out that a simple faith in healing has a healing potential. Of course, there are significant limitations in the placebo effect, but its positive effects are at least deserving of attention. The study of the placebo effect shows that our body is
much more closely associated with awareness than is commonly believed.
The effect of placebo is a semantic reaction that transitions to the body level and receives physical inclination. The following features of
the placebo effect are explained by the semantic effect: Large pills are more effective than small ones. Dear tablets are cheaper. The more
radical the effect, the stronger the effect: the operation is better injections, which is better capsules, which is better than the pills. Colored
pills are better white, blue color soothes, red pain relieves, green relieves anxiety. The placebo effect differs from culture to culture and
from individual to individual. This also explains the limitation of the placebo effect. It can relieve some symptoms, change blood pressure,
improve your well-being, but does not saturate blood with oxygen and do not get out of a mild pathogenic infection. Most likely, the effect
of placebo is manifested in mental disorders - dependence, depression and anxiety.
Conclusion: The influence of the brain on numerous physiological functions is well known. But there is no reliable evidence that it
can provide a lasting therapeutic effect. Conclusions about the positive results in the treatment of diseases due to the effect of placebo are
quite manipulative.

STUDY OF OXIDATION-REDUCTION POTENTIAL OF ELECTROCHEMICALLY ACTIVATED WATER
AND ITS INFLUENCE ON SOME MICROORGANISMS
Shyika M.A
Scientific supervisors: Assoc. Prof. M.V. Melnik, senior teacher V.Z. Vysochan
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Chair of linguistics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, ashyyka@gmail.com
Nothing affects our health as much as water consumption does. World Health Organization states that the most urgent problem of
modern society is the supply ofworld population with clean, high-quality water as about 80% of diseases are caused by consumption of
low-quality water. Nowadays the ecological state is drastically worsening. Scientists all over the world seek to improve the quality of
drinking water by studying its properties, the major of which is its oxidation-reduction potential (ORP). Consequently, we decided to focus
on the study of ORP and its effect on some microorganisms.
The objective of our research work is to study the oxidation-reduction potential of water and to device the apparatus for electrochemical
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activation of water using accessible materials.
Results and Conclusions. The studies confirm that positive red-ox potential causes cells to disintegrate. Thus we wanted to use electroactivated water on different microorganisms. The study showed that ECA water has an antibacterial effect and thus may be used in
medicine.
We devised an apparatus for water electrochemical activation of water using accessible material and identified the dependence of oxidation-reduction potential of water on time, membrane material and presence of ions in water.
We have identified that positively charged water has antibacterial effect, which has even increased when combined with zink oxide.
These findings suggest that electrochemically activated water can be used in different medical fields such as dermatology.

THE PROS AND CONS OF NANOTECHNOLOGY IN MEDICINE
Styranivska O.Z.
Scientific supervisor – Ju.S. Chopyk
SHEE «Ivano- Frankivsk National Medical University»
Linguistic Departament
Ivano-Fankivsk, Ukraine, e-mail: elenabairons.iva@gmail.com
Rationale: Nanoscience and nanotechnology are the study and application of extremely small things and can be used across all the
other science fields, such as chemistry, biology, physics, materials science, and engineering.
Purpose: The management of individual atoms, molecules, molecular systems in the creation of new molecules, nanostructures, nano-devices and materials with special physical, chemical and biological properties.
The pros: The first is the diagnosis of diseases at an early stage, in the long run - at the level of single cells. If somewhere there is
a tumor or there is an inflammatory process, the “labeled” macrophages rush there and can be easily detected by means of a magnetic
tomograph. The second direction is the targeted delivery of drugs, and in the longer term, the genes, to the affected cells. This greatly
enhances the possibility of treating cancer and some other diseases with potent drugs with pronounced side effects. The third direction is
regenerative medicine. Its purpose is delivery to the affected areas of the body of biocompatible materials, stem cells, as well as signaling
molecules that initiate regenerative processes at the cellular level.
The cons: The main risk factor for medical nanotechnology is the lack of information on the interaction of specific nanoparticles with
the human body. Scientists today better understand how nanoparticles are absorbed by vertebrates and invertebrates, but they do not know
how they affect a single organism or even a colony of microorganisms.
The toxicity increases with decreasing particle size. Upon entering the body, nanoparticles can damage biomembranes, disrupt the
functions of biomolecules, including molecules of the genetic apparatus of the cell and cellular organelles (mitochondria), leading to a
violation of regulatory processes and cell death.
Nanotechnologies open to medicine, as well as to other areas of activity, hitherto unprecedented perspectives, but at the same time their
safe and effective application sets the tasks of a completely new level of complexity for researchers, technologists and managers.

LEXICO-SEMANTIC FEATURES OF DENTAL TERMINOLOGY IN THE MODERN ENGLISH
LANGUAGE
Svyryda O.S., Yushchenko Ya.O.
Scientific Supervisor _ Yu.V. Lysanets, PhD
Ukrainian Medical Stomatological Academy
Departament of Linguistics
Poltava, Ukraine, e-mail: polstomumsa@gmail.com
The present paper examines the linguistic status of dental terminology in the modern English language and discusses the most productive
term-formation models. The aim of the research is to study terminological collocations in medical English and suggest their classification
in terms of origin and structure. The material of the research will be considered using the methods of quantitative, structural and semantic
analyses. The scientific novelty of this research consists in the authors’ careful examination of the processes of term formation in the
contemporary English sublanguage of dentistry.
The research has resulted in the delineation of the following groups of terminological collocations in the English dental terminology:
1) Latin and latinized Greek terms, which are preserved in English in their original form. This group includes (a) one-word terms, e.g.,
hypercementosis; hypohyperdontia, etc.; (b) two-word terms, e.g., dentinogenesis imperfecta, amelogenesis imperfecta, dens invaginatus,
etc.; and (c) three-word terms, e.g., dens-in-dente, etc. It is obvious that in the frame of English dental terminology, an important role
belongs to Latin and latinized Greek: they promote the conciseness of medical discourse, being internationally adopted and understood.
2) Terminological collocations, represented by proper English lexical units, which frequently assume a metaphorical sense. This group
embraces: (a) two-word terms, e.g., bud stage; cap stage; bell stage; enamel rods; mantle dentin; enamel knots; enamel cords; enamel
niche; tooth bud; talon cusp; eagle’s talon; occlusal pearl; bull’s teeth; mottled teeth, sonic hedgehog; cervical loop, etc.; and (b) three-word
terms, e.g., dental lamina stage; early bell stage; late bell stage; advanced bell stage, etc.); (c) four-word terms, e.g., tooth within a tooth.
3) Hybrid terms, containing the semi-assimilated English-Latin word phrases. This group includes (a) two-word terms, e.g., total
anodontia; dental papilla; tooth agenesis; dental agenesis; complete anodontia, etc.; and (b) three-word terms, e.g., dental lamina stage;
multiple dental agenesis, exostosis of root, etc.
Thus, it is highly important to draw students’ attention to the origin and lexico-semantic features of dental terminology in the modern
English language, and it should be an integral part of curricula at medical universities. The adequate use of Latin and latinized Greek
terms in the English dental terminology is an essential prerequisite of effective sharing of one’s clinical findings with fellow researchers
from all over the world.
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ANALYSIS OF VITAMIN D STATUS IN PATIENTS WITH JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS ALL
AROUND THE WORLD
Unakalamba L.O.
Scientific supervisor _ Assoc. Prof. Y. Khadzhynova
of Department of Pediatrics
V.N. Karazin Kharkiv National University, School of Medicine
Department of cardiorheumathology
Institute of Children and Adolescents Health Care
Kharkiv, Ukraine, e-mail: yulcha2681@gmail.com
Arthritis is among the most common chronic diseases in children. Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) includes groups of autoimmune
diseases of unknown etiology that share specific characteristics, and the main underlying manifestation is the presence of chronic synovitis.
Vitamin D is a fat soluble vitamin that acts as a steroid hormone, its immunomodulatory role has been proven in the incidence and severity
of autoimmune diseases like, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, psoriasis, type 1 diabetes mellitus and
inflammatory bowel disease, to mention but a few. The status of Vitamin D in children with JIA seems to follow a geographical gradient
(north to south). Similarly, the correlation between decreased Vitamin D status and increased disease activity also exist and follows a north
to south gradient. The body produces Vitamin D from cholesterol via a process activated by the exertion of the sun’s ultraviolet B rays on
the skin which is the major source of Vitamin D synthesis in most people.
The aim of our study is to access the status of Vitamin D in patients with JIA as regards to the geographic location (Latitude°) of their
countries. Vitamin D deficiency is defined as a serum 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] concentration less than 20ng/ml (49.9nmol/L),
a 25(OH)D concentration between 20 and 30ng/ml (74.88nmol/L) is considered insufficient, and a concentration between 30 and 50ng/
ml (125nmol/L) is considered sufficient and a 25(OH)D status greater than 50ng/ml (125nmol/L) is considered at risk of adverse effects.
Above 33° latitude UVB radiation is not intense enough for the cutaneous synthesis of vitamin D all year long. At latitudes 42° and 53o
north, between Octobers to April, UVB radiation is not intense enough to elicit endogenous vitamin D synthesis thereby exacerbating the
risk of vitamin D deficiency.
Materials and Methods. The analysis involved 14 studies and a total of 940 patients with JIA aged 1 to 18 years. 13 studies of which
the status of vitamin D in patient with JIA were conducted and published within year 2000 to 2016 from all around the world. The 14th
study was conducted in Kharkiv, Ukraine 2018, Lat 50°, with a total number of 91 JIA patients, aged 1- 18 years and the average level of
Vitamin D being 22.75ng/ml (56.7nmol/L).
Results. Based on our studies, the lowest level of Vitamin D was 8.8±7.2ng/ml (22.0 ± 18.0nmol/L) in New Delhi, India 2014, Lat
28°N, and the highest level was 25.68±8.6ng/ml (64.1 ± 21.6nmol/L) in Sao Paulo, Brazil Munekata 2013, Lat 23°S. In essence, 7 of
this studies revealed relative Vitamin D status insufficiencies, being: Mexico city, Mexico Hernandez Rosiles Lat 19°N, 22.0±5.5ng/ml
(55.0 ± 13.9nmol/L); Fortaleza, Brazil De Sousa-Studart Lat 3°S, 22.19±10.0ng/ml (55.4 ± 25.0nmol/L); Florence, Italy Stagi Lat 43°N,
22.19±8.2ng/ml (54.4 ± 20.5nmol/L); Chongqing, China Tang & Mingyue Lat 29°N, 21.1±6.1ng/ml (52.8 ± 15.3nmol/L); Salé, Morocco
Bouaddi Lat 34°N, 22.19±10.89ng/ml (55.4 ± 27.2nmol/L); Helinski, Finland Miettinen Lat 60°N, 25.6±7.2ng/ml (63.9 ± 18.0nmol/L);
and Kharkiv, Ukraine Lat 50°, 22.75±1.97ng/ml (56.7 ± 4.9nmol/L). While the other 5 studies showed significant Vitamin D status
deficiencies, being: Hangzhou, China Wang Lat 30°N, 17.0ng/ml (42.6nmol/L); Lodz, Poland Szyamanska-Kaluza Lat 51°N, 17.38±8.2ng/
ml (43.4 ± 21.1nmol/L); Oslo, Norway Lien Lat 59°N, 19.9±6.6ng/ml (49.7 ± 16.5nmol/L); London, UK Rooney Lat 51°N, 18(5.8-25.0)
ng/ml [45(14.5–62.5)nmol/L]; and Antalya, Turkey Comak Lat 36°N, 17.7±11.6ng/ml (44.2 ± 29.0nmol/L).
Conclusion. The status of Vitamin D in patients with Juvenile Idiopathic Arthritis is generally insufficient; it is independent on the
geographic location or latitude. That is the reason why the patients with JIA need Vitamin D supplementation all year round.

STRESS AND STUDENT LIFE
Zlupko I.N.
Scientific supervisor – I.F. Tsebruk
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Departament of Linguistics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: Ira.Zlupko@gmail.com
Objective of the study is to investigate the causes of stress and strains experienced by the students of the Ivano-Frankivsk medical
university. The students are constantly facing new situations where the outcome is often uncertain. Their sense of self-esteem and wellbeing is challenged by problems and managing time.
The task of our work is to study the causes and effect of stress and some ways to manage it. Stress is the physical and mental response
of the body to demands made upon it. It is the result of our reaction to outside events, not necessarily the events themselves. Investigating
this problem, we performed questionnaire survey among the second-year students and found out that most of the respondents experience
stress. The results indicated that the most common causes among the students are: final tests on modules, deadlines, difficulty in organizing
work, poor time management, adjusting to life in new environment, difficulties with personal relationships, parents or problems at home.
We explained them that knowing how to better manage university stressors helps students experience less stress, allowing them to perform
to their fullest potential.
As a result of the conducted investigation we have come to the conclusion that there are some really easy ways to beat stress effectively.
And living a more stress-free life is possible when having a varied and healthy diet, exercises, taking breaks regularly, sleeping enough,
trying to see the positive side.
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ЛАТИНСЬКИЙ ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТ PHILIA, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ПРИ УТВОРЕННІ КЛІНІЧНИХ
ДІАГНОЗІВ.
Павликівська Л.В.
Науковий керівник – к.філ.н., доц. М.І. Гуцол
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра мовознавства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: lilya.pavlykivsky@ukr.net
Любов, схильність – особливий життєво необхідний медикамент, доза якого повинна збільшуватись щоденно.
Метою роботи було: підтвердити значимість терміноелемента philia; продемонструвати різноманіття термінів з даним
терміноелементом, зокрема в галузі медицини; переконати, що саме схильність людини ( навіть патологічна ) робить її
унікальним творінням.
Матеріали і методи: при виконанні роботи були використані бібліографічний, аналітичний, системнологічний, порівняльні
методи аналізу статей, літератури і інтернет-джерел.
Пізнаємо детальніше, що потрібно акцентувати увагу стосовно даного терміноелемента і необхідно, в першу чергу, на
походженні. Адже вперше термін вжив Піфагор, трактуючи, що саме любов поєднує людей та богів. Кожен із нас зокрема
погодиться, що philia вказує на спорідненість зі словом philiema ( поцілунок )
Клінічні діагнози з терміноелементом philia
Haemophilia – спадкове захворювання, що характеризується не згортанням крові
Necrophilia – патологія психічної девіденції (потяг до трупів)
Spasmophilia – схильність до спазмів, як результат, поява судом
Gynephilia – гіперсексуальність чоловіків до жіночої статі
Acidophilia – властивість цитоплазми чи будь-яких інших компонентів клітини зафарбовуватися барвниками кислотного
походження
Basophilia – здатність мікроскопічних структур піддаватися дії основних барвників (гематоксиліном)
Monophilia – походження всього органічного світу з єдиного кореня
Тобі, вочевидь, знайомо!
Nosophilia – схильність знаходитися в близьких ймовірні хвороби та намагатися іх вилікувати
Clinophilia – схильність до перебування в ліжку, аби ще трохи поспати (як виняток – наявність першої пари з латинської)
Claustrophilia - нав’язливий потяг залишати зачиняти вікна (двері) через страх залишатися одному в зачиненому приміщенні
Ailurophilia – патологічна прив’язаність до котів
Xenophilia – непереборюване бажання нових речей, почуттів
Висновок: нами опрацьована незначна частина термінів, котрі стосуються даного терміноелемента. Проте наявність
вищевказаних допомагає усвідомити, наскільки вагомим у житті індивіда є душевне розташування, народжене внутрішньою
спонукою та як суттєво воно впливає на стан здоров’я ті і спосіб життя в цілому.

ЛАТИНСЬКІ, БОТАНІЧНІ НАЗВИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН, ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАЗВИ РОСЛИН ТА
СИРОВИНА, ЩО МІСТИТЬ КАРДІОСТЕРОЇДИ
Тузін Л.М.
Науковий керівник – к.філ.н., доц. Гуцол
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра мовознавства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: tuzinlilia@gmail.com
Серцеві глікозиди - велика група глікозидів, похідних циклопентанопергідрофенантрену, як і вибірково діють на серцевий
м’яз. Серед природних глікозидів серцеві глікозиди займають особливе місце, оскільки не мають синтетичних аналогів.
Рослини, які містять серцеві глікозиди, а також одержані з них препарати, є головними засобами при лікуванні серцево-судинної
недостатності.
Метою роботи було проаналізувати лікарські рослини та їх назви латинською мовою, що містять кардіостероїди та спектр
їх використання.
Матеріали і методи: при виконанні роботи були використані бібліографічний, аналітичний, системнологічний, порівняльні
методи аналізу статей, літератури і інтернет-джерел.
У світовій флорі з 434 родин квіткових рослин кардіотонічні глікозиди знайдено у 14 родинах і 34 родах, до яких належать
близько 300 видів. Наявність серцевих глікозидів виявлено у таких родинах і родах: Scrophulariaceae (Digitalis), Convallariaceae,
Hyacianthaceae (Ornithogalum, Scilla, Bowiea), Apocynaceae (Strophanthus, Nerium), Ranunculaceae (Adonis, Helleborus), Brassicaceae
(Erysimum), Fabaceae (Coronilla), Asclepiadaceae (Asclepias, Periploca), Moraceae та ін. Локалізуються вони в різних органах
рослини: насінні, листі, стеблах, кореневищі, коренях, корі та ін. Вміст їх змінюється відповідно до еколого-географічних умов,
вегетаційного періоду, стану рослини (свіжа або висушена) тощо. Основна ЛРС із кардіостероїдами: листя наперстянки – folia
Digitalis (Наперстянка пурпурова — Digitalis purpurea L., род. ранникові — Scrophulariaceae); листя наперстянки шерстистої - folia
Digitalis lanatae (Наперстянка шерстиста — Dinitalis lanata Ehrh., род. ранникові — Scrophulariaceae); строфанта насіння - semina
Strophanthi (строфант комбе Strophantus kombe oliv., строфант щетинистий — Strophantus hispidus DC, строфант привабливий
— Strophantus gratus (Hook.) Franch, род. кутрові — Apocynaceae); горицвіту весняного трава - herba Adonidis vernalis (Горицвіт
весняний — Adonis vernalis L., род. жовтецеві — Ranunculaceae); конвалії трава, листя, квіти –herba, folia, flores Convallariae
(Конвалія звичайна — Convallaria majalis L., конвалія закавказька — Convallaria transcaucasia, конвалія Кейске (японська) —
Convallaria keiskei Miq., род. конвалієві — Convallariaceae); жовтушника сивіючого трава – herba Erysimi canescentis (Жовтушник
сивіючий — Erysimum cane’scensRoth, син. жовтушникрозлогий (ж. сіруватий) — Erysimum diffusum Ehrh., род. капустяні —
Brassicaceae).
Висновок: Дані лікарські рослини є дуже цінною сировиною, оскільки містять серцеві глікозиди та ряд інших біологічно
активних речовин, які ефективно використовуються в медицині.
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ЛАРИНГЕАЛЬНА МАСКА: ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ
Багрій А.В., Пилип’як М.В.
Науковий керівник – А.І. Овчар
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медицини катастроф та військової медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: andriykobagriy@ukr.net
Актуальність теми. В останні роки все частіше при невідкладних станах на місці події використовують повітроводи, зокрема
ларингеальну маску (ЛМ), оскільки введення останньої не вимагає ларингоскопічного контролю і розгинання голови в шийнопотиличному з’єднані. Вони досить зручні у використанні на місці події і при належній підготовці можуть застосовуватись не
тільки медперсоналом, а й підготовленими рятувальниками, а на їх встановлення затрачається в середньому 5 секунд.
Мета: вивчити ефективність та доцільність застосування ларингеальної маски на догоспітальному етапі.
У 1981 році британський анестезіолог Арчі Брейн запропонував новий оригінальний девайс для підтримки прохідності
верхніх дихальних шляхів, який отримав назву ларингеальна маска. За даними статистики, серед проведених у Великій Британії
в 2017 році 2.9 млн загальних анестезій, у 56% випадків було застосовано ЛМ, у 36% анестезій – ІТ, а в 5% - лицеву маску.
При цьому встановлено, що із 34 осіб з цього числа пацієнтів, у 17 (50%) виникала аспірація, у 5 (15%) випадках проведено
трахеостомію і тільки 2 (6%) особи померло. При чому причиною смерті стало погане позиціонування ларингеальної маски
та втрата прохідності дихальних шляхів. Також ЛМ знайшла своє широке використання на догоспітальному етапі. Так,
згідно результатів спостережень (США, 2017) серед 6 тис. випадків забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів
у 73% парамедики використовували ларингеальну маску. В даний час в Україні у 90% випадків, використовують класичну
ларингеальну маску першої генерації (LMA Classic™), через її відносно низьку вартість, зручність та поширеність. У 10%
випадків застосовують ларингеальні маски новішої генерації зокрема LMA ProSeal™, LMA Supreme™, LMA I-gel які порівняно зі
своїми попередниками володіють рядом переваг: швидше адаптуються до форми гортані (підвищена герметичність); полегшена
установка і її стабільність; можливість застосовувати шлунковий зонд. В останні роки створено інтубаційну ларингеальну маску
(ІЛМ) останньої генерації (LMA Fastrach™), яка дозволяє, у випадку погіршення стану, провести одночасну інтубацію.
Висновок. Таким чином ЛМ дозволяє забезпечити надійний рівень безпеки пацієнта при відновленні прохідності верхніх
дихальних шляхів і має перспективу для подальшого її удосконалення. Тому даний девайс рекомендують до застосування на
догоспітальному етапі при невідкладних станах.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБРОНЬОВЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ТРАВМИ (ВТ) В ОСЕРЕДКА ЗБРОЙНИХ
КОФЛІКТІВ
Гаврилко В.В.
Науковий керівник – викл. М.В. Максим’як
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медицини катастроф та військової медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kmkck2@gmail.com
Актуальність: Постійне удосконалення сучасної вогнепальної зброї вимагає створення надійного індивідуального захисту
від її уражаючого впливу, що створює актуальність даного питання.
Мета роботи: визначити особливості заброньової контузійної травми під час бойових дій.
Матеріали і результати дослідження: Важливе місце у військовій медицині є своєчасна допомога військовослужбовцям,
які отримали заброньову контузійну травму.
Виділяють два основні типи уражень: перший ― коли зберігається цілісність бронепластини, другий тип - якщо куля
проходить через всі шари бронежилету. Особливої уваги приділяють ураженням на стику пластин.
При збереженні цілісності броні відмічається її деформація з передачею «джоульного імпульсу» на тіло, що веде до
ушкодження тканин організму. Він призводить до ураження шкіри у вигляді розривів і крововиливів в підшкірно-жирову
клітковину, до виникнення переломів кісток в проекції удару кулі. Найбільш від «прогину» броні страждають серце і легені а
також органи середостіння, черевної порожнини. Це обумовлено тим, що вони близько прилягають до передньої стінки грудної
клітки і займають велику площу. При ураженнях серця відмічається гідродинамічний удар крові який веде до порушення його
роботи, також спостерігається мікроінфаркти та контузія водія ритму. При влучанні в проекцію легень виникає картина схожа
на баротравму - деформація і пошкодження бронхів аж до розриву в місцях розгалуження, крововиливи і розриви легеневої
паренхіми. Що стосується органів черевної порожнини, то найчастіше можливі їх забої, розрив, розтрощення, утворення
гематом. При наскрізному пробитті бронежилета кулі або масивні уламки, як правило, розплюскуються і деформуються.
Фрагменти куль (уламків) і броні потрапляють в рану. У таких випадках об’єм і важкість травми збільшується з наступним, що
ускладнює характер рани. Ураження на стику бронепластин мають непередбачуваний характер, тому що куля (осколок) може
зміститися в любому напрямку.
Висновок: Бронежилети зменшують летальність вогнепальних поранень, але виникнення заброньової контузійної травми
потребують її своєчасної діагностики та лікування починаючи із зони укриття.
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АНАЛІЗ ПОЗАБРОНЕВОЇ ТРАВМИ ГОЛОВИ ТА ЇЇ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ.
Муховська С.В., Панчук П.В., Герот М.І.
Науковий керівник – викл. М.В. Максим’як
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медицини катастроф та військової медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mukhovskasv@gmail.com

Актуальність: під час сучасних бойових дій кожен 3-ій поранений отримував ураження голови внаслідок «позаброневої
травми». З часів створення вогнепальної зброї, продовжується пошук універсальних засобів індивідуального захисту від куль
та осколків. І навіть новітні шоломи не вберігають військових від контузійних травм голови, що свідчить про актуальність даної
тематики, враховуючи ситуацію на сході України. В доступній медичній літературі ще недостатньо висвітлюється проблема
вогнепальної травми в бронежилеті чи в шоломі.
Мета: виокремити контузійну ЧМТ як окрему групу поранень під час бойових дій; дослідити медико-соціальні наслідки
отриманої «позаброневої травми» голови.
Матеріали і методи: огляд доступної вітчизняної та зарубіжної медичної літератури.
Результати: проаналізувавши структуру вогнепального ушкодження голови у різних військових конфліктах, нами
встановлено, що її поранення невпинно зростають. Починаючи з Великої Вітчизняної війни (1941-1945рр.) показник ураження
голови та шиї становив 7,0-13,0 %; В останні десятиліття відзначається приріст поранень голови, так під час війни в Афганістані
(1979-1989рр.) - 14,8%; бойових дій в Іраці (2003-2011рр.) - 21,7%; на сході України (2014-до тепер) - 33-45%. Отримані нами
результати свідчать про небезпеку позаброневих ушкоджень, які залежать від наступних чинників: калібру та швидкості польоту
кулі, дистанції пострілу, типу шолому. Незважаючи на той факт, що броня може припинити фактичне проникнення снаряду (кулі
на вильоті, осколкове ураження, рикошет,тощо.), «джоульний імпульс», що утворюється, сприяє виникненню гідродинамічного
удару. Проведеними дослідженнями встановлено, що наслідки такого ураження мають різний характер: від поверхневих
ушкоджень м’яких тканин (саден, синців) до пошкоджень глибинних структур головного мозку, наслідком яких можуть бути:
контузії (81%), дифузний набряк (61%), субарахноїдальні кровотечі (13%), утворення псевдоаневризм церебральних судин
(7%), переломи склепіння черепа (31%). Крім того у частини поранених формуються післятравматичні стресові розлади.
Висновок: З удосконаленням броневого захисту голови, на тлі зменшення летальності, зростає частота контузійних черепномозкових травм. У зв’язку з несвоєчасною діагностикою, лікуванням та реабілітацією дана травма може в подальшому призвести
до постконтузійного синдрому, який класифікують, як розлади психіки. Як результат, може бути збільшення кількості соціально
нестабільних людей, що перебували у зоні бойових дій.

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ АСПЕКТІВ НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ (ДОМЕДИЧНОЇ) ДОПОМОГИ В
БОЙОВИХ УМОВАХ НА ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД
Паращук Ю.-І.Л.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.М. Криса
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медицини катастроф і військової медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: plvd1960@gmail.com
Перша медична (домедична) допомога (ПМД), яка є одним із найважливіших видів медичної допомоги в системі медичного
забезпечення військ, має за мету врятування життя поранених та запобігання або зменшення тяжких наслідків уражень
шляхом проведення найпростіших медичних заходів. Вона надається безпосередньо на місці поранення у порядку само- і
взаємодопомоги, санітарами та бойовими медиками військових підрозділів.
Надання ПМД організовується на першому рівні медичного забезпечення і передбачає застосування принципів надання
допомоги в умовах бойових дій Tactical Combat Casualty Care (TCCC), а саме проведення заходів, спрямованих на:
припинення впливу уражаючих факторів (витягування поранених з-під завалів, винесення їх з поля бою чи зараженої
місцевості, гасіння палаючого одягу, часткова санітарна обробка відкритих ділянок шкіри при перебуванні на зараженій
місцевості, вилучення отруйних речовин із рани за допомогою вмісту індивідуального протихімічного пакету підручних
засобів);
усунення явищ, які загрожують життю поранених (тимчасова зупинка зовнішньої кровотечі, усунення асфіксії, серцеволегенева реанімація при зупинці дихання та кровообігу, пункція плевральної порожнини при напруженому пневмотораксі);
зменшення наслідків уражень, запобігання виникненню ускладнень (введення антидотів ураженим отруйними речовинами,
застосування знеболюючих засобів, накладання асептичної пов’язки на рану, оклюзійної пов’язки при відкритому пневмотораксі,
іммобілізація травмованих кінцівок, використання антибіотиків з профілактичною метою, протиблювотних та інших лікарських
засобів).
Для надання ПМД необхідно використовувати індивідуальні медичні засоби (пакет перев’язочний індивідуальний,
індивідуальний протихімічний пакет, аптечка медична загальновійськова індивідуальна) пораненого а також засоби, які
містяться в наплічнику медичному загальновійськового санітара.
Таким чином, сучасні вимоги до надання ПМД в умовах бойових дій адаптовані до реальних умов сьогодення, враховують
вимоги Воєнної доктрини України та положення «Принципів і політики щодо медико-санітарного забезпечення НАТО (MC
0326/4)», «Спільної доктрини НАТО щодо медичного забезпечення (AJP-4.10(B)» і затверджені відповідними керівними та
регламентуючими документами командування Збройних Сил України.
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РОЛЬ ЛІДЕРА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БРИГАДИ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА МІСЦІ
ПОДІЇ
Петришин Н.В., Бровчук І.Я., Сірак А.Я.
Науковий керівник – ст. викл. А.І. Овчар
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медицини катастроф та військової медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: nataliapetryshyn300897@gmail.com
Актуальність: Згідно з сучасними статистичними даними, зростання показників виживання серед пацієнтів на
догоспітальному етапі, що потребують екстреної медичної допомоги, досягається лише у разі своєчасного отримання
спеціалізованої невідкладної медичної допомоги на місці події. При цьому важлива роль в рятуванні життя пацієнта відводиться
командній роботі БШМД, де основне місце належить лідеру бригади.
Мета: Дослідити роль лідера спеціалізованої бригади швидкої медичної допомоги при проведенні рятувальних заходів.
Результати. Навіть якщо свідок на місці події підготовлений до проведення СЛР і може діяти в критичній ситуації ефективно
з перших хвилин, успішність подальших застосованих реанімаційних заходів також буде залежати від скоординованих зусиль
більшості членів БШМД, ефективна праця якої полягає в поділі рятувальних заходів, що збільшує шанси на очікуваний результат.
Ефективність роботи БШМД - це не тільки медичні знання та досконалі практичні навички в період реанімаційних заходів,
але й здатність до комунікації, до динамічної співпраці. При цьому важлива роль відводиться в підготовці лідера команди.
Лідер попередньо повинен ясно окреслити роль кожного члена команди. На місці події швидко оцінити стан потерпілого і при
потребі викликати допомогу, не чекаючи поки стан хворого погіршиться. За необхідності лідер повинен негайно звернутися
за допомогою до більш досвідчених колег інших БШМД, диспетчерів центрів ЕМД або приймальних відділень ургентних
лікарень. Саме лідер БШМД проводить динамічну диференційну діагностику відповідно до стану пацієнта, контролює заходи
проведених маніпуляцій та введених ліків і може змінити напрямок допомоги, якщо вона є пріоритетною в конкретній ситуації.
При розподілі завдань між колегами використовує алгоритм «замкнутої петлі» - після його команди, через відповідь членів
бригади і візуальний контроль, переконується, що наказ був почутий, зрозумілий і виконаний, що свідчить про готовність
команди до виконання наступних рятувальних заходів.
Висновок: для ефективної невідкладної медичної допомоги на місці виклику важлива роль відводиться лідеру бригади ШМД,
саме від його рівня професійної підготовки, організаційних здібностей залежать командні дії бригади медиків та успішність
рятувальних заходів.
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Грицак Я.Я., Дебенко С.В.
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Кафедра медичної біології та медичної генетики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: biology@ifnmu.edu.ua
При дефіциті чи дисбалансі мікроелементів в організмі виникають патологічні процеси, так звані мікроелементози.
Зокрема, есенціальними мікроелементами є цинк (Zn) та купрум (Cu). Znвходить до складу металоферментів, інсуліну, РНК
та ДНК полімераз, приймає участь у кровотворенні. Не менш важливим є Cu, щобере участь у синтезі гемоглобіну, підсилює
дію інсуліну і гормонів гіпофізу. Дефіцит цих металів призводить до порушення функціонування серцево-судинної системи,
формування скелету, синтезу колагену та еластину. Тому пріоритетним є пошук лікарських препаратів рослинного походження,
які коригують перебіг метаболічних процесів, пов’язаних з дисбалансом мікроелементів.
Мета дослідження – вивчення механізму впливу Пажитника сінного (ПС) на баланс мікроелементів міді та цинку в
периферичній крові щурів.
Матеріали і методи. Дослідження проведено на білих щурах самцях, масою 140-230 г, яких утримували на стандартному
раціоні віварію з вільним доступом до води та їжі. Було сформовано 2 групи тварин: перша – інтактні (контроль), друга
— тварини, якіпротягом 35 діб пероральновживали5% водно-етанольний екстракт ПС в дозі 250мг/кг маси тіла. Щурів
декапітували під тіопенталовим наркозом. Вміст цинку та міді визначали методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії. Вся
робота проводилась відповідно до конвенції Ради Європи щодо захисту хребетних тварин, яких використовують у наукових
цілях (Страсбург, 1986).
Результати. Встановлено достовірне підвищення вмісту цинку (у 3 рази) на 7 добу експерименту у крові щурів дослідної
групи порівняно з контролем. Подібна тенденція спостерігалася на 14 та 35 добу, коли вміст цинку у тварин був на 61,7 % та
46,8%вищим ніж контрольний показниквідповідно. Концентрація міді в периферичній крові щурів, що споживали екстракт ПС,
знижувалася, починаючи з 21 доби і різниця між групами щурів становила 17,72 %. На 35 добу різниця між контрольною та
дослідною групами достовірно становила 22,9 % (р ≤ 0,05).
Висновки. Отже, дослідження показало значне підвищення рівня цинку в периферичній крові щурів при вживанні
екстракту ПС протягом 35 діб. Проте,в той же часконцентрація міді в крові лабораторних щурів знижувалася в динаміці. Такі
дані спонукають до поглибленого вивчення впливу пажитника сінного на метаболічні процеси в організмі експериментальних
тварин.
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СИНДРОМ КАУДАЛЬНОЇ РЕГРЕСІЇ: ЧАСТОТА ТА ДІАГНОСТИКА
Дросик А.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Т.В. Сорокман
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»
Кафедра педіатрії та медичної генетики
м. Чернівці, Україна, e-mail: a.drosyk@gmail.com
Актуальність. За даними ВООЗ, популяційна частота вроджених вад розвитку варіює від 2,7 до 16,3 % і у середньому становить 4–6 %. В Україні щороку народжується близько 12 000 дітей з вродженими вадами розвитку та спадковими хворобами. Генетичні хвороби та грубі аномалії розвитку плода зумовлюють до 60% мимовільних викиднів у першому триместрі вагітності.
Мета. Провести огляд літератури щодо частоти та клінічно-діагностичних особливостей синдрому каудальної регресії.
Обговорення. Частота розвитку синдрому каудальної регресії (Caudal Regression Syndrome, CRS) становить 0,1-0,25: 10000
нормальних пологів, у плодів, матері яких хворіють на цукровий діабет, частота збільшується у 200-250 разів. Вперше термін
«синдром каудальної регресії» застосував Бернард Дюамель у презентації своєї доповіді на засіданні Британської асоціації
дитячих хірургів у 1960 році. CRS характеризується складними вертебральними аномаліями у зв’язку з деформацією тазових
кісток. Часто трапляються аномалії нижніх кінцівок, шлунково-кишкового тракту, сечостатевого тракту, серця і спинного мозку.
Інколи недорозвиток будь-якого відділу хребта входить до складу генетичних синдромів: OEIS-комплекс (омфалоцеле, екстрофія
клоаки, атрезія ануса, пороки розвитку крижів), у деяких пацієнтів виявляють асоціації CRS-VACTERL (вертебральні аномалії vertebral defects (V), атрезія ануса - anal atresia (A), аномалії серця - cardiac malformations (C), трахеостравохідні нориці з атрезією
стравоходу- tracheoesophageal fistula with esophageal atresia (TE), аномалії нирок - renal dysplasia (R), and limb anomalies (L)). При
асоціації повинні бути зафіксовані щонайменше три з шести аномалій VACTERL. Із серцевих аномалій найбільш поширеною
є дефект міжшлуночкової перегородки, серед аномалії нирок - це однобічна ниркова агенезія, диспластично-кістозні нирки і
подвоєння чашково-мискової системи нирок. Вкрай важкою формою CRS раніше вважали сиреномелію. Однак на сьогодні її
розглядають як окреме захворювання, типовою ознакою якої є злиття нижніх кінцівок. Найбільш типові ознаки CRS можна
виявити при проведенні ультразвукової діагностики: відсутність кількох хребців, щитоподібний вигляд з’єднань між кістками,
близьке розміщення крил здухвинних кісток, зменшення відстані між головками стегнових кісток. Часто спостерігається
обмеженість рухів нижніх кінцівок плода. В першому триместрі пренатальна діагностика утруднена через неповну осифікацію
крижової кістки. При народженні живої дитини зазвичай потрібне проведення складного хірургічного втручання в умовах
спеціалізованого пренатального центру для корекції наявних дефектів.
Висновок. Найбільш поширеним і ефективним підходом до діагностики і профілактики уроджених вад є медико-генетичне
консультування.

ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИНАМІКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА КІР ДІТЕЙ КОСІВСЬКОГО
РАЙОНУ
Кіщук С.М., Мигович М.Б.
Науковий керівник – д.біол.н., проф. В.П. Стефурак
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медичної біології та медичної генетики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mariyamugovuhg@gmail.com
Мета роботи вивчити захворюваність дітей Косівщини на кір.
Матеріали і методи дослідження: використано матеріали санепідемстанції та аналіз медичних карток хворих, які
перебувають на обліку терапевтів. Актуальність. Це одне з вірусних захворювань. Джерела інфекції – хвора людина, яка
заразна в останні 1-2 дні інкубаційного періоду. Серед інших областей один з найвищих показників захворюваності дітей на кір
спостерігається в Івано-Франківській області.
Результати дослідження. Збудник кору – вірус, який нестійкий і швидко гине у навколишньому середовищі. Особливо
чутливий вірус до впливу високої температури, дезінфікуючих засобів і стійкий до низьких температур.
Встановлено, що характерними симптомами у пацієнтів були наступні: гострий початок з підвищенням температури тіла,
виражені катаральні прояви. У перші дні висип з’являвся на обличчі, шиї, за вухами, поширювався на верхні і нижні кінцівки.
Важче протікав кір у дітей до 2 років. За 2014 -2015 роки захворювання дітей на кір у Косівському районі не реєструвалося,але різко
збільшилося захворюваність на кір протягом 2016 – 2017 рр. Віковий розподіл захворювання дітей становив: до року – 10%, 1-4
роки – 20%, 5-9 роки – 21%, 15-17 – 10%. В 2016-2018 рр. захворюваність на кір реєструвалось в селах: Вербовець, Космач, Тюдів,
Пістинь, Соколівка, Уторопи, Шешори, Березів, Рожнів, смт. Кути та Яблунів, м. Косів. Дослідження показали, що найбільше
хворих спостерігалося серед не вакцинованих дітей. Нами зареєстровано різні ступені тяжкості перебігу типового кору: легкий
– характеризувався задовільним станом хворого, температура тіла підвищувалася максимально до 38,5 ºС. Середньо-тяжкий –
вираженим синдром інтоксикації, самопочуття хворого значно погіршувалося, температура тіла підвищувалася аж до 39,5ºС,
висип рясний, яскравий. Тяжкий – синдром інтоксикації значний, часто є судоми, втрата свідомості, температура тіла понад 39,5ºС.
Висновок. З метою профілактики кору необхідно здійснювати своєчасне виявлення та ізоляцію хворих. Контактним особам
встановити карантин з 9 по 21 день від початку контакту. Для активної імунопрофілактики кору необхідно застосовувати живу
корову вакцину, яка дає надійний тривалий імунітет. Її треба прищеплювати дітям, що не хворіли на кір з 12 – 15 місячного віку.
Батькам наголошувати, що вакцина у більшості випадків є безпечною, а побічні ефекти, як правило, є незначними та минущими.

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ВРОДЖЕНОЇ АПЛАЗІЇ ШКІРИ ГОЛОВИ В ОДНОГО З ПЛОДІВ
БІХОРІАЛЬНОЇ БІАМНІОТИЧНОЇ ДВІЙНІ
Скрипник Т.І., Стахів О.О.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. М.В. Бондаренко
ДВНЗ « Івано-Франківський національний медичний університет»
Медичний факультет, кафедра медичної біології і медичної генетики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: taniaskrypnyk28091996@gmail.com
Актуальність. Вроджена аплазія шкіри – це вогнищевий дефект розвитку шкіри, при якому порушується формування
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епідермісу, дерми, придатків, а в особливо важких випадках і підшкірної клітковини. Частота даної патології точно невідома,
більшість дослідників оцінюють її на рівні 1:10000. На сьогоднішній день немає єдиної і загальновизнаної теорії, яка б
пояснювала розвиток цього вродженого дефекту шкіри. Вроджена аплазія шкіри в більшості випадків не призводить до тяжких
наслідків, проте косметичний дефект у вигляді рубця на місці патологічного вогнища залишається у людини на все життя.
Мета роботи. Проаналізувати клінічний випадок вродженої аплазії шкіри голови для ознайомлення з відносно рідкісною
вродженою патологією новонароджених.
Матеріали і методи. Робота виконана на клінічному матеріалі і результатах обстеження хворої з вродженою аплазією шкіри
голови. Використані результати клініко-генеалогічного, синдромологічного та параклінічних методів обстеження.
Результати дослідження: При огляді голови новонародженої дитини визначається правильної форми два дефекти шкіри
розміром 3х4 см, вкриті пергаментоподібним рубцем. Диференціюється підшкірна жирова клітковина і судини шкіри. Шкіра
тулуба без видимих змін. Інших природжених вад розвитку та стигм дизембріогенезу немає. Спадковий та соматичний анамнези
не обтяжені. Під час даної вагітності мати отримувала зберігаючу терапію. УЗД в 32 тижні показало наявність фето-плацентарної
дисфункції. Обстеження на наявність інфекцій TORCH комплексу гострих форм інфекцій не виявило. Нейросонографія з
послідуючою доплерографією судин головного мозку візуалізувала перивентрикулярну ішемію. УЗД серця діагностувало
наявність аномальної хорди в порожнині лівого шлуночка, функціонуюче овальне вікно до 2 мм. У другої дитини з двійні
значних порушень у розвитку не діагностовано.
Новонародженій дівчинці встановлено діагноз: локальна аплазія шкіри голови, без супутніх мальформаційних синдромів.
Оскільки дефект виник на ранній стадіях внутрішньоутробного розвитку, заживлення відбулося внутрішньоутробно і має
вигляд рубця без волосся. Очевидно, в даному випадку мова йде про мультифакторіальну природу даної патології на фоні ішемії
і тромбозу судин плаценти і плода.
Висновок. Таким чином, в ході аналізу даного клінічного випадку, ми наочно побачили прояви рідкісної природженої вади
розвитку новонароджених, що в майбутньому допоможе нам проводити диференціальну діагностику з захворюваннями, які
мають схожу симптоматику.

СТАН ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ІЗ НЕЗРОЩЕННЯМ ВЕРХНЬОЇ ГУБИ І ПІДНЕБІННЯ
Шептур Т.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Т.В. Сорокман
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»
Кафедра педіатрії та медичної генетики
м. Чернівці, Україна, e-mail: t.sheptur@gmail.com
Вступ. Незважаючи на те, що в Україні на сьогоднішній день проводиться значна робота, спрямована на раннє хірургічне
відновлення піднебіння і навчання батьків спеціальним прийомам годування немовляти, проблема негативного впливу даного
дефекту на ранній розвиток дитини залишається актуальною.
Мета: оцінити стан психофізичного розвитку дітей із незрощенням верхньої губи і піднебіння (НВП).
Матеріал та методи. Проведено ретроспективний аналіз медичної документації 14 дітей із уродженим НВП. Проводилося
анкетування батьків цих дітей.
Результати. Нами проведено дослідження основних антропометричних показників (довжина та маса тіла, обвід грудної
клітки) та психоемоційний стан дітей із НВП. Аналіз динаміки основних антропометричних показників дітей показав, що
відбувається поступове нерівномірне збільшення довжини, маси тіла та обводу грудної клітки, однак тільки у 26,5% дітей дані
фізичного розвитку були в межах вікової норми. В основному це були діти із ізольованими незрощеннями. Показники фізичного
розвитку нижчі за середні відзначено у 71,4% дітей. В основному спостерігається відставання показників зросту та маси тіла.
Вірогідної різниці в показниках обводу грудної клітки не зареєстровано. Найбільший річний приріст довжини, маси тіла та
обводу грудної клітки у дітей із НВП відбувається на 1 – 2 роки пізніше, ніж у практично здорових дітей, при цьому середньорічний приріст довжини тіла у хлопчиків був більшим, ніж у дівчаток.
Найбільше зниження ваги (майже на 30% у порівнянні з нормою) спостерігалося у дітей перших місяців життя, особливо у
тих дітей, яким ще не проводилося оперативного втручання.
Результати дослідження рівня особистісної тривожності показали, що випадки низького і дуже високого рівня тривожності
не спостерігалися у жодної дитини. Дослідження психологічних типів особистості виявило, що в дітей із НВП інтравертований
тип поведінки траплявся частіше (65,7%), ніж у практично здорових дітей (29,2%). Розповсюдженість карієсу зубів у дітей дошкільного віку становить 85,7% (у загальній популяціі дітей - 51,8%). На верхній щелепі ушкоджених зубів було більше, ніж на
нижній. У дітей із складними вродженими аномаліями розвитку розповсюдженість карієсу становила 100%. Дефекти розвитку
тимчасових і постійних зубів було виявлено у 42,8% обстежених, а деякі форми гіпоплазії молочних і постійних зубів - у 64,2%
дітей.
Отже, уроджені вади піднебіння та губи є одним із факторів, що вкрай несприятливо впливає на стан здоров’я дитини.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПЕРЕХОДУ ЧАСУ З ЛІТНЬОГО НА ЗИМОВИЙ НА ПРОЦЕСИ ПАМ’ЯТІ,
РЕЖИМ СНУ, МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ
Щербій В.М.
Науковий керівник – доц. П.М. Телюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медичної біології та генетики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: shcherbiivitalii@ukr.net
У фахівців різних профілів, кожного року виникають сумніви у доцільності переведення годинників на зимовий та літній час.
Одні з дослідників вважають, що це значного впливу на стан здоров’я і самопочуття не чинить, інші вказують на виникнення
у людей розладів сну, слабкість, втрату апетиту, втому, підвищення артеріального тиску тощо. Такий стан може призвести до
загострення хронічних хворіб. У зв’язку з вище вказаним, метою нашої роботи було проведено анкетування для визначення
впливу переведення стрілок годинника з літнього на зимовий час. Нами було складено питання для анкетування, які дали б
змогу оцінити не тільки зміни часового ритму, а й можливість адаптації до нових умов. Анкетування проведено серед 50 учнів
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шостого класу та 25 студентів 1 курсу у два етапи. Перший безпосередньо до переводу стрілок, другий – через два тижні після
переводу стрілок годинника.
Результатами дослідження встановлено, що навіть через два тижні після переводу стрілок годинника учні не повністю
адаптувались до нового часу. Більша частина опитуваних відчувши сонливість не лягають вчасно спати, це веде до перевантаження
організму, при тривалому режимі може проявлятися у вигляді стресу. Оскільки час пробудження зміщений на 30-60 хв раніше,
так як біоритм залишився незмінним, а година переведена назад. Водночас студенти на такі зміни не вказали. Також зміна
стрілок годинника позначилась на психоемоційному стані, кількість роздратованих серед школярів зросла майже в 3 рази. Серед
студентів такий стан відмічався рідше. За даними дослідження і в студентів і в школярів, здатність запам’ятовувати кількість
слів і цифр не змінилася. Таким чином нами виявлено, що зміна стрілки годинника найбільше позначилася на розладі сну, який
в учнів не внормувався на протязі двох тижнів та мав місце прояв не обгрунтованоїроздратованості. Проведене дослідження
схиляє нас до доцільності відміни переведення часу.
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One of the most important characteristics of nanoscale materials is the size of their particles. On the basis of the X-ray diffraction
method, we obtain the values of dimensions of the coherent scattering regions of X-rays, which under certain conditions can be identified
with the size of particles or crystallites.
It is known that in casewhen the size of the crystallites is <100 nm the influence of the crystal surface is strongly manifested. The value
of the dimensions of the coherent scattering regions (CSR) in our work was calculated by two methods:by the formula of Selyakov-Sherrer
λ
b
D =
, where λ - wavelength of X-ray radiation, θ - diffraction angle, 12 - half-width of reflection, and the Williamson-Hall
b 1 cos θ
λ
2
interpolation
method, according to which the dependence was constructed b cos θ from sin θ equation b cos θ
=
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(if the approximation was carried out by the Lorentz or Cauchy functions) or equation b 2 cos
=
θ   + ( 4ε sin θ ) (if the
D
approximation was carried out by the Gauss function). If linearly approximates the obtained dependence, then the angle of inclination of
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the line will be proportional to the value of micro-stresses ( ε or ε ), and the intersection of the straight line with the axis of the ordinate
is a value inversely proportional to the CSR size ( D or D 2 ).
The obtained data indicate that all synthesized samples are nanosized andlarger values of the experimental latticeconstant compared
to the theoretical onescaused by the influence of the surface due to the small size of the crystallites. Somewhat higher values of the CSR
in the Selyakov-Sherrer method are due to the fact that only one peak intensity (third) was calculated, and the Williamson-Hall method
takes into account all reflexes.
Calculated values of particles synthesized by the method of sol-gel self combustion are from 15 to 42 nm, making them suitable for
use in the medical and biological fields.

STRUCTURAL STUDIES OF LITHIUM IRON MAGNESIUM SUBSTITUTED FERRITES, SYNTHESIZED
BY SOLUTION SELF-COMBUSTION METHOD
Aneke Chukwuemeka Benjamin
Scientific supervisors: Prof. M.I. Moyseeyenko, Ph.D., J.S. Mazurenko
SHEE «Ivano-FrankovskNationalMedical University»
Department of Medical Informatics, Medical and Biological Physics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: emekabenaneke@gmail.com
Nanomaterial includes materials whose operational properties are determined by elements of a structure having dimensions less than
100 nm. Moreover, the number of atoms in the volume of such an element of the structure is close to the number of atoms on its surface.
Surface energy is also approaching bulk, and surface atoms have a decisive influence on the properties of an element of the structure. The
consequence of this and the main feature of the nanostructure is the apparent influence of the size of the structural element on the physical
and chemical properties of the material. Therefore, nanostructures can be called such structures, in which further reduction of their size
begins to clearly affect their properties. Nanomaterial include nanopowders of less than 100 nm in size; glassy and crystalline materials in
the volume of which the elements of the structure with nanosizes are distributed, nano-sized formation on the surface of various materials,
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including those created using a tunnel microscope, films and fibers with nanoscale thickness.
Using a solution self-combustion method, we obtained ferrite powders, which, for the determination of the phase composition, were
investigated using an X-ray diffractometer ДРОН-3 at CuKα radiation with wavelength λ =0.154 нм. To analyze the experimental X-ray
patterns were used PowderCell program. All the resulting compounds are single-phase spinels.
The value of a stable lattice with an accuracy of ± 0,002 Å, determined from X-ray diffraction data for x=0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, shown
in the table. The lattice has gradually increased with increasing x. Obviously, this behavior can be explained not so much by the effect of
substitution (since ions of approximately equal ionic radii are replaced Fe3+(0.64) on Mg2+(0.64) but rather a distortion of the elementary
cell caused by the formation of charged vacancies, which are generated in the structure to ensure electroneutrality.
Conclusions: It was found that all magnesium-replaced systems are single-phase spinels of a spatial group Fd3m. It is shown that
substitution in the tetrahedral position plays a dominant role in the dependence of the change of the stable lattice on the composition. It is
shown that cations Li+ occupy only the B-position, while the ions Fe3+ and Mg2+ take both A- and B-sublattice. Iron ions are redistributed
in A and B sublattices in the ratio of approximately 4:6 and magnesium ions 8:2, respectively. As X-ray diffractometry results show, the
advantages of B in the position of the above ions are as follows: Li+>Fe3+>Mg2+.

OBTAINING NANOSIZED FERRITES PREPARED BY SOLUTION SELF-COMBUSTION METHOD
Edet Victory Dominic
Scientific supervisors: Prof. M.I. Moyseeyenko, Ph.D., J.S. Mazurenko
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Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: edet1.victory@gmail.com
Nanoparticles of mixed ferrites-spinels are used in biomedicine due to their biocompatibility, antibacterial activity, special magnetic
and electrical properties and chemical and thermal stability.
Particularly attractive in medicine and biology, such nanosized ferrites are used to deliver medications and genetic material to the
required site of the body, therapeutic hyperthermia, and biosparation. Data obtained from previous studies suggest that certain atoms in
ferrite spinel structures create favorable conditions for the formation of nanoparticles with different magnetic properties. Therefore, it is
urgent to carry out a complex of research on optimization of the conditions of synthesis by solution self-combustion method in order to
obtain particles with sizes 10 - 40 nm and good magnetic characteristics.
Solution self-combustion method is an exothermic, self-propagating, thermally induced anionic reducing reaction in xerogel derived
from aqueous solutions containing the salts of metals (oxidizing agents) and organic complexants (reducing agents). In this work, as
starting materials were selected iron nitrates Fe(NO3)3, lithium nitrates LiNO3, magnesium nitrates, Mg(NO3)2 citric acid as an organic
chelating agent and aqueous ammonia solution to control the pH of the reaction solution.
The calculated amount of nitrates was dissolved in distilled water. First, the solution of iron nitrate was placed on a magnetic stirrer
and after complete dissolution of the crystals was added dropwise (using a dropper) other reagents (lithium nitrate, magnesium nitrate
and citric acid). To obtain the required pH, a solution of ammonia was added dropwise. Solutions with different pH values were dried in
a drying cabinet before obtaining a xerogel. The xerogel was placed in an oven and heated to a temperature of approximately 273 - 293K,
after which the mixture spontaneously flashed and began to grow dendrites. The reaction proceeded quickly (in order of several minutes)
and as a result received as shown by an X-ray, a single-phase spinel.
Conclusion: solution self-combustion method allows one-phase ferrites to be obtained. Energy costs are very small in comparison
with traditional synthesis methods, because the basic heat necessary for the formation of the final product is released as a result of the
exothermic reaction.

EFFECT OF SOCIAL MEDIA TO HUMAN HEALTH
Moaath Ahmad Momani
Scientific supervisor – Ph.D., O.B. Kostyuk
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Department of Medical Informatics, Medical and Biological Physics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: moaathalmomani@gmail.com
Nowadays social media is an essential part of our society. The online social media has caused intense transformation in the way people
communicate and interact. There are several social networking platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.) available to connect
peoples and share their ideas regarding health issues. Social media affects human health by a number of ways such as by getting health
related information that might be helpful in cure of a disease. Whereas, random advice on social networking sites for any disease without
proper research can be harmful.
The purpose of this work is to consider some negative effects of social media on human health.
Based on the analysis of variousliterary sources, social media can significantly impact on physical or psychic health. Usually this is
due to how often it is used. For example:
Carpal Tunnel Syndrome. Frequent typing on the keyboard can cause problems with your wrists and hands. There are also specific
problems associated with keying on mobile phones, which can strain the tendons of fingers. These problems aren’t all caused by social
media. It can be caused by having to type term papers for study or reports at work.
Many people feel like the more time they spend staring at screens, the worse their vision gets. As it turns out, this isn’t just a personal
“feeling” – it’s a medically substantiated side effect of excessive screen time. There’s literally a condition known as “Computer Vision
Syndrome” (CVS) that describes the vision effects of life in the computerized, modern world. The symptoms of CVS include: dry, itchy.
There are lots of studies and evidence to substantiate the idea that too much screen time leads to too much sitting, which leads to
lowered cardiovascular health. So, it’s important to get up and exercise after a long day on the computer. The scary thing is that research
suggests that exercise can’t necessarily offset the negative effects of the particular sedentariness of being on screens.
So, what can happen if a person spends more than two hours a day on social networks? Spending too much time on social networking
sites could be adversely affecting your mood. In fact, it affects mental health, and manifests itself in the form of symptoms of anxiety and
depression.
Conclusion. To use social media without causing yourself psychological distress, the recommended amount of time you should spend

66

Тези доповідей 88-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині», 2019
Abstract of the 88th Scientific Conference of Students and Young Scientists «Innovations in medicine», 2019

on social networks is half an hour per day. So, as with so many things in life, it’s all about moderation.

ПРО ВПЛИВ ВЕЙПУ БЕЗ НІКОТИНУ НА РІВЕНЬ ЦУКРУ ТА АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК
Бандура А.С, Бандура Ю.С.
Наукові керівники: к.пед.н. Н.В. Остапович, д.біол.н., проф. Л.Г. Петрина
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: banduraaa@ukr.net
Згідно з останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, з 2000 року число курців звичайних сигарет в світі зменшилося. Разом з тим число вейперів (курців електронних сигарет) в останні роки швидко зростає.Якщо в 2011 році електронні
сигарети курили 7 млн осіб, то в 2016 році – вже35 млн чоловік. Така ж тенденція спостерігається і в Україні.На сьогодні це не
просто альтернатива тютюнопалінню, а й поширена звичка, яка викликає у людей як психологічну так і фізіологічну залежність.
Мета. Дослідити поширення куріння електронних сигарет серед студентів та з’ясувати психологічні та фізіологічні причини,
що спонукають їхкурити вейп. Провести оцінку впливу на організм людини, за показником рівня цукру в крові та артеріального
тиску.
Методи дослідження. Анкетування. Експеримент(визначення тиску крові за допомогою тонометра та рівня цукру в крові за
допомогою глюкометра до і після вживання вейпу). Статистичні методи обробки зібраної інформації.
Висновок. Наша гіпотеза (куріння вейпінгу призводить до збільшення рівня цукру та артеріального тиску)яку ми припускали не справдилася. Куріння вейпу має швидше психологічний характер, ніж фізіологічний. У нашому дослідженні ми визначали, що одними з причинчерез які люди почали вживати вейп, причетність до спільноти вейперів, наявність приємнішого смаку і
аромату. Ми дослідили, що куріння вейпу понижує рівень цукру в крові у людини та майже не впливає на рівень артеріального
тиску. І проконсультувавшись з лікарем-ендокринологом, ми дійшли до висновку, що зниження цукру під час куріння вейпу
без нікотину має фізіологічне підґрунтя, а саме: призводить до додаткового виділення інсуліну або зниження контрінсулярних
гормонів.

ВПЛИВ РІВНЯ ШУМУ В СПАЛЬНОМУ ПРИМІЩЕННІ НА ПРОЦЕС ЗАСИНАННЯ СТУДЕНТІВ
Бонцюнь Р.В.
Науковий керівник – к.пед.н. Н.В. Остапович
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: rostyslav14@ukr.net
Ми проживаємо в техногенну епоху, де шум супроводжує нас повсякденно. Явищу шумового забруднення на теренах
України виділяють занадто мало уваги. Так, як шум прямо впливає на швидкість засинання людини та на якість сну, як одного
з провідних процесів в організмі людини, не надавати увагу цьому питанню важко. Адже йдеться про здоров’я людини та її
розумову активність в умовах шумового забруднення.
Мета: дослідити кількість студентів першого курсу, що зазнають впливу шумового забруднення під час процесу засинання
серед респондентів;
дослідити види шуму, що порушують нормальне засинання у студентів;
донести до студентів інформацію про шкідливість шуму для процесу засинання;
проінформувати студентів, яким чином знизити рівень шуму в спальному приміщенні, покращити якість входження у сон;
Методи дослідження: анкетування; експеримент (замірювання рівня шуму та швидкості засинання у студентів, які
проживають в гуртожитку та у квартирі); статистична обробка зібраної інформації.
Результати дослідження: нам вдалося дослідити, що шум негативно впливає на процес засинання у студентів, а це може
призвести до недосипання, результатом якого є депресія і психоемоційне напруження, які можуть дати поштовх до розвитку
соматичних захворювань. Крім того недосипання в першу чергу загрожує зниженням розумової активності, що негативно
впливає на успішність у навчанні. Опираючись на результати дослідження ми розробили та роздали поради, як знизити рівень
шуму у спальному приміщенні, та ознайомили з ними студентів.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИВЧЕННІ
МЕДИЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ
Клишта В.В.
Науковий керівник – к.пед.н. Г.Ю. Мороховець
ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія»
Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики
м. Полтава, Україна, e-mail: polstomumsa1@gmail.com
Навчання майбутнього лікаря розпочинається із вивчення природничих, медико-біологічних дисциплін, серед яких виділимо
медичну і біологічну фізику. Під час вивчення теми «Основи вищої математики та біологічної фізики» студенти повинні
оволодіти методикою знаходження області функції, правилами диференціювання, інтегрування, розв’язування диференціальних
рівнянь, знаходити ймовірність подій у медичних задачах. На заняттях із зазначеної теми пропонуємо студентам ознайомитися
з основними можливостями пакету комп’ютерної математики Maple 10. Використання спеціалізованих програмних засобів при
вивченні медичної і біологічної фізики дозволяє інтегрувати знання із декількох дисциплін та стає підґрунтям до вивчення
медичної інформатики на другому курсі.
Під час вивчення теми «Медична апаратура. Пристрої для знімання медико-біологічної інформації», окрім оволодіння
знаннями про пристрої для знімання медичної і біологічної інформації, різні методики діагностики та фізіотерапії з
використанням електродів і датчиків, рекомендуємо демонструвати мультимедійні зображення і відео клінічного випадку
катетеризації серця, розміщеного а сайті журналу The New England Journal of Medicine доктором Енріко Серрато із Infermi
Rivoli and San Luigi Gonzaga University Hospital. Такі матеріали допомагають унаочнювати складний навчальний матеріал,
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орієнтуватися у сучасних діагностичних і лікувальних методиках, підготувати студентів до вивчення клінічних дисциплін.
При вивченні теми «Рентгенівське випромінювання» доцільно, на нашу думку, звернути увагу студентів на сучасний метод
діагностики – комп’ютерну томографію та продемонструвати її можливості на прикладі мультимедійних зображень і відео,
зокрема виявлення мобільного аортального тромба у пацієнта (детально описаного доктором Віллом Салліненом із Helsinki
University Hospital на сайті The New England Journal of Medicine).

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ШУМУ НА ЖИТТЯ СТУДЕНТА
Кріпчук І.А.
Науковий керівник – к.тех.н., доц. М.А. Шуфнарович
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ikripchuk@ukr.net
Кожного дня сучасна молода людина, яка активно використовує в своєму житті нові інформаційні технології, часто, навіть,
не за своїм бажанням, стає їх заручником в часі - це відповіді на десятки телефонних дзвінків, sms-повідомлень, тривале onlineспілкування,сповіщення з viber-груп та соціальних мереж. Значна частина інформації, яку сприймає студент, не є корисною,а,
навпаки, несе інформаційний шум.Саме вінпоглинає більшість ефективного часу роботистудента. Окрім цього, тривале
перебування в on-line світі викликає фізичну та психологічну виснаженість мозку студента.
Мета роботи: з’ясувати рівень усвідомлення студентами залежності їх життя від їх перебування on-linе та впливу
інформаційного шуму на ефективність їх роботи.
Методи дослідження: для виявлення рівня залежності студентів від on-linе проведено анкетування серед студентів ІІІ курсу,
а для підтвердження впливу інформаційного шуму на час перебування в on-linе проведено експеримент (студенти перебували
on-line лише 4 години на день).
Результати досліджень.Явище «інформаційного шуму» на сучасному етапі використання інформаційних технологій в
повсякденному житті сучасної молоді стає великою проблемою правильної організації та оптимізації їх ефективного часу. В
результаті анкетування було опитано 30 студентів ІІІ курсу спеціальності «Фармація» ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет». Виявлено, що 86% опитаних витрачають 3-5 годин свого вільного часу на соціальні мережі та
сповіщення від різноманітних Internet-груп і 14% заявили про те, що витрачають на це лише 1-2 години в день. Проте 62%
респондентів можуть сміло скоротити свій час перебуванняon-line чи навіть повністю від нього відмовитися. Це свідчить про те,
що студенти усвідомлюють проблему поглинання їх реального часу і готові з цим боротися. Жоден з учасників анкетування не
погодився з тим, що він ефективно і з користю для себе використовує свій on-line час, тобто витрачає його на сприйняття свого
роду інформаційного шуму. 86% студентів погоджуються з тим, що тривале перебування on-line поглинає їх реальний час для
відпочинку, навчання, вирішення побутових завдань та ін. Позитивним результатом опитування є те, що 57% опитаних готові
оптимізувати свій час перебування on-line, за рахунок фільтрування повідомлень, яке є для них інформаційним шумом, а 27% вважають, що варто задуматися над цим.
Висновок. Дослідження показали, що більшість студентів усвідомлюють залежністьсвого життя від часу перебування в
on-line і готові оптимізувати його. З метою вирішення цієї проблеми варто на спеціальних семінарах ознайомити студентів із
певними правилами організації свого on-line часу для того, щоб навчитися контролювати його і використовувати цей час лише
для сприйняття конкретного спектру необхідної інформації.

МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ЗРІЗ
Кучера О.І.
Науковий керівник – к.пед.н. Н.В. Остапович
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: oksanakuchera7@gmail.com
Магнітно-резонансна томографія (МРТ) – це сучасний метод променевої діагностики, який широко застосовується у
неврології, нейрохірургії, кардіології, кардіохірургії, ортопедії та педіатрії.На даний час МР-системи складають близько 13%
ринку діагностичного устаткування. Це зумовлює інтерес до особливостей роботи МРТ, його переваг та недоліків у порівнянні
з іншими діагностичними методами і засвідчує наукову й практичну актуальність обраної теми дослідження.
Мета роботи. З’ясувати рівень обізнаності молоді з діагностичними можливостями МРТ.
Реалізація означеної мети вимагала розв’язання наступних взаємообумовлених завдань: розкрити специфіку роботи
МР-систем; виявити думку молоді щодо доцільності використання у діагностичній практиці медичного устаткування, яке
ґрунтується на ядерних процесах.
Методи дослідження. Для написання теоретичної частини роботи ми використали опис метод, а для емпіричної – анкетування.
Результати досліджень. МРТ - це новітній метод діагностики в основі якого лежить явище ядерно-магнітного резонансу
(ЯМР), що характеризується поглинанням радіочастотних хвиль деякими ядрами атомів речовин, розміщених у зовнішньому
магнітному полі. Найчастіше ЯМР досліди проводять на ядрах атомів водню, тобто на протонах, або на ядрах ізотопу вуглецю
13
C. В результаті анкетування було опитано 118 студентів четвертого курсу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника». Виявилося, що 67% опитаних знають про такий метод діагностики як МРТ, і навіть 2% респондентів
вказали на те, що їм доводилося проходити даний вид обстеження. Жоден з учасників опитування не обізнаний з тим, що в
основі МРТ лежить явище ядерно-магнітного резонансу. 33% серед опитаної молоді відмовилися б пройти діагностику знаючи
про те, що вона ґрунтується на явищі ядерно-магнітного резонансу, а 46% не змогли визначитися з відповіддю на це запитання.
83% опитаних вважають небезпечним для життя і здоров’я використання в діагностичній практиці медичного устаткування в
основі якого лежать ядерні процеси.
Висновок. Дослідження показало, що незважаючи на безпечність МРТ молодьупереджено ставиться до даногометоду
діагностики. Це зумовлено низьким рівнем обізнаності студентів з сутністю явища ядерно-магнітного резонансу. З метою
вирішення цієї проблеми лікарям необхідно вести широку інформаційну кампанію в засобах масової інформації, вказувати на
його цілковиту безпечність та переваги в порівнянні з іншими методами діагностики.
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ОТРИМАННЯ, СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НАНОПОРИСТОГО ВУГЛЕЦЮ
ДО БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
Лісовський Р.Р.
Науковий керівник – к.біол.н., доц. Б.П. Лісовський
Науковий консультант – к.фіз-мат.н., доц. Р.П. Лісовський
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: les00099@gmail.com
Мета. Встановлення оптимальних умов отримання та хімічної активації нанопористого вуглецю (НВ)для покращення його
сорбційних властивостей з можливістю застосування його в якості сорбентів для біологічних систем.
Завданням дослідження є встановлення впливу хімічного активатора на структурно-адсорбційні характеристики НВ,
дослідження морфології поверхні і розподілу пор за розмірами отриманого НВ та порівняння його сорбційних параметрів з
існуючими сорбентами.
Матеріали і методи. Вихідну сировину (костру коноплі) висушували та подрібнювали. Отриманий матеріал змішували з
ортофосфорною кислотоюконцентраціями від 4 до 32 %, з кроком 4 %, при цьому відношення маси активуючого агента до маси
вихідної сировини становило 0,25:1; 0,5:1; …; 2:1. Суміш карбонізували при різних температурах – 450 0С, 500 0С та 550 0С.
Даний технологічний процес дозволив одночасно поєднати температурну карбонізацію та активацію матеріалу.Дослідження
структурно-адсорбційних характеристик НВ проводилися методом низькотемпературної адсорбції азоту з застосуванням
сорбтометра QuantachromeAutosorbNova 2200e. Дослідження структури проводились на растровому електронному мікроскопі
JSM-6700F з енергодисперсійною системою для мікроаналізу JED-2300.
Результати дослідження. Аналіз ізотерм та зображення поверхні показали, що зміна технологічних параметрів отримання
дозволяє контролювати величину питомої поверхні НВ в діапазоні 700 – 2000 м2/г. При цьому сумарний об’єм пор регулюється
в достатньо широкому діапазоні 0,3-1,6 см3/г, відношення об’єму мезопор до мікропор знаходять в діапазоні від 1,05 до 12,10
%, середній діаметр пор при цьому знаходить в межах 1-40 нм. Для порівняння нами було проаналізовано ізотерми сорбції
активованого вугілля та білого вугілля, площі поверхонь яких складають 1450 та 350м2/г, відповідно. Сумарний об’єм пор –0,965
см3/г та 0,487 см3/г, відношення об’єму мезопор до мікропор –1,2 % та 20 %, середній діаметр пор при цьому знаходить в межах
~2,5 та 7,4 нм, відповідно.
Висновок. Варіювання параметрами технологічного процесу при отриманні НВ з сировини рослинного походження
дозволяє отримати матеріал з наперед заданими властивостями пористої структури, з можливістю йогопристосування до
вузькоспеціалізованих медико-біологічних завдань. Порівняння сорбційних властивостей отриманого НВ з існуючими
сорбційними матеріалами дозволяють припускати, що дані матеріали можуть бути застосовними до біологічних систем.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК У ФАРМАЦІЇ
Майка О.В.
Науковий керівник – к.фіз.-мат.н., доц. Р.І. Мерена
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: maykaolia123@gmail.com
Мета. Оцінка перспектив використання вуглецевих нанотрубок у медицині і зокрема у фармакології.
На сьогоднішній день досягнення нанотехнології позначились на всіх напрямках науки, в тому числі на розвитку медицини.
В медицині і фармації зроблені лише перші кроки створення інноваційних лікарських засобів з нанорозмірними діючими
речовинами. Застосування нанотехнологій у розробці та виробництві лікарських засобів відкриває перспективи для переходу на
зовсім інший рівень технології ліків, оскільки дозволяє створити чисті, без домішок, препарати з цілеспрямованою доставкою до
ураженого органу, що дає такі переваги як підвищення ефективності лікування, суттєве зменшення побічної дії та токсичності
препаратів, дозволяє контролювати й керувати переміщенням лікарського засобу в організмі, використовувати нетравматичні
шляхи введення ліків.
Одним з напрямків нанотехнології у фармації є дослідження вуглецевих нанотрубок на предмет їх застосування у якості
допоміжних речовин у складі лікарських засобів. Нанотрубки можуть легко поглинатися клітинами і тому можуть виступати в
ролі переносників різних молекул, необхідних для лікування та діагностики. Більш того, їх унікальні електричні, спектральні
і термічні властивості в рамках біологічних застосувань створюють нові можливості для виявлення і лікування захворювань.
Згідно проведеного літературного огляду, в даний час можна виділити декілька основних напрямів використання нанотрубок,
які активно просуваються, це цільова доставка лікарських речовин і терапія раку.
Перший напрям ґрунтується на властивості вуглецевих нанотрубок, згідно з якою, їх можна заповнювати різними речовинами.
У нанотрубку в «запаяному» вигляді поміщають активні атоми або молекули, які можна безпечно транспортувати. Потрапивши
в місце призначення, нанотрубки розкриваються з одного кінця і випускають свій вміст в строго визначених дозах.
Існують дослідження, які показують, що ін’єкція мультистінних вуглецевих нанотрубок в ракові новоутворення і подальше
їх швидке нагрівання протягом 30 секунд лазерним імпульсом приводять створення у пухлині дуже гарячої локальної області.
Застосувавши цей метод, дослідникам вдалося зупинити ріст ракових пухлин.
Висновок. Таким чином, вуглецеві нанотрубки активно впроваджуються в медицину і мають великі перспективи в подальших
дослідженнях. Поряд з цим особливої уваги потребує питання вивчення токсичності цих матеріалів і їх безпечності для людини.
Саме баланс ризиків і переваг повинен дати відповідь на питання щодо подальшого застосування цього матеріалу у медицині.
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ВПЛИВ НАВУШНИКІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Мартинів О.О.
Наукові керівники: д.біол.н., проф. Л.Г. Петрина,
заслужений лікар України Р.Й. Котурбаш, лікар-сурдолог М.Л. Вутто
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, physics@ifnmu.edu.ua
Актуальність теми. Навушник дозволяє людині відключитися від навколишнього шуму, не чути чужі, часто дратівливі,
розмови в транспорті, використовувати час, що йде на переміщення по місту з користю – слухаючи аудіокниги або ж просто
улюблену музику. Шкода навушників сьогодні офіційно підтверджена вченими всього світу. Дослідження цього питання протягом
10 років визначили низку проблем у тих, хто звик слухати музику на гучності понад 100 дБ. При цьому відбувається відмирання
частини клітин базилярної мембрани, людина починає гірше чути. Нерідко навушники стають причиною появи головних болів,
запаморочень, дзвону у вухах. Особливо гостро це проявляється у дітей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я,
50% молодих людей наражаються на потенційну небезпеку, регулярно використовуючи портативний пристрій bluetooth типу.
Це зростаюча проблема. Дослідження показують, що число дітей з втратою слуху на сьогодні на 30% вище, ніж 25 років тому.
Мета дослідження: перевірка впливунавушниківна поріг слухового відчуття людини.
Матеріали та методи дослідження. В експерименті брали участь студенти першого курсу, які не мали вушних захворювань,
але різний час користувалися навушниками. Всіх студентів поділили на групи: 1 група - користувалися навушниками не більше
2-х років, а за добу – не більше 30 хвилин; 2 група - користувалися навушниками не більше 4-х років, а за добу – не більше 30
хвилин; 3 група - користувалися навушниками не більше 2-х років, а за добу – не більше 90 хвилин; 4 група - користувалися
навушниками не більше 4-х років, а за добу – не більше 90 хвилин; 5група - користувалися навушниками не більше 10-и років,
а за добу – не більше 120 хвилин; 6 група - користувалися навушниками не більше 10-х років, а за добу – не менше 300 хвилин.
Контролем слугувала група студентів першого курсу, які не мали вушних захворювань, і не користувалися навушниками.
Результати дослідження. Дослідження показали, що у всіх групах студентів був знижений поріг слухового відчуття
на частотах 125, 250, 500 Гцпропорційно до часу користування навушниками, у 3 і 4 групах студентів був знижений поріг
слухового відчуття на частотах 125, 250, 500 Гц і 1000,3000 Гцпропорційно до часу користувалися навушниками, у 5 і 6 групах
студентів був знижений поріг слухового відчуття на частотах 125, 250, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Гцпропорційно до часу
користувалися навушниками.
Висновок. Для більш точних заяв і конкретних висновків щодо впливунавушників на поріг слухового відчуття людини
необхідні подальші дослідження на цих же людях.

ПРО ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ ПОБУТОВИХ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ
Настащук С.М.
Науковий керівник – к.пед.н. Н.В. Остапович
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Nastashchuk.Solomiya@gmail.com
Як відомо, миючі засоби містять в своєму складі поверхнево-активні речовини, які зменшують поверхневий натяг на межі
рідини, цим самим збільшуючи миючу здатність синтетичних миючих засобів (СМЗ). Проте, ці речовини є здебільшого
шкідливими для організму людини, адже поверхневі явища впливають на біологічні мембрани, на яких відбуваються процеси
дихання, травлення, піноцитозу, фагоцитозу, та інші, що лежать в основі життєдіяльності клітини. Незначні зміни поверхневого
натягу на поверхні клітини і на поверхні субклітинних структур суттєво впливають на процеси амебоїдного руху, поділу клітин,
проникності клітинних мембран, гаструляції, м’язового скорочення.
Мета: Дослідити значення коефіцієнта поверхневого натягу розчинів СМЗ. Дослідити рівень змивання СМЗ з побутового
посуду.
Методи дослідження: Дослідження поверхневого натягу побутових СМЗ різної концентрації за допомогою сталагмометра.
Результати: В роботі ми досліджували залишкові СМЗ на поверхні побутового посуду після трикратного змивання водою
кімнатної температури, порівнюючи коефіцієнти поверхневого натягу води до миття посуду та води після трикратного
полоскання.
Поверхневий натяг розчинів обчислювали користуючись формулою:

=
σ

n0ρ
σ0
nρ0

де σ‑ поверхневий натяг досліджуваного розчину, Н/м;
σ0 – поверхневий натяг води, Н/м;
n0 – кількість крапель води;
n – кількість крапель досліджуваного розчину;
ρ - густина води після полоскання, кг/м3;
ρ0 - густина чистої води, кг/м3
Додатково проводилися дослідження для визначення кількості змивань необхідних для повного змивання СМЗ.
Висновки. Миючі властивості СМЗ залежать від того наскільки вони зменшують коефіцієнт поверхневого натягу.
Незважаючи на те, що після кожного полоскання поверхневий натяг збільшувався, нам вдалося досягнути табличного значення
коефіцієнта поверхневого натягу води тільки після 7 змивання. З цього можна зробити висновок, що традиційно прийняті 2-3
змивання є недостатніми для повного усунення миючого засобу з поверхні побутового посуду.
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ВПЛИВ МЕТЕОФАКТОРІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Попик В.Б.
Науковий керівник – д.біол.н., проф. Л.Г. Петрина
Науковий консультант – к. фіз.-мат. н., доц. Р.І. Мерена
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vitalikpopyk@ukr.net
Навколишнє середовище диктує необхідність вивчення впливу зовнішніх факторів на нормальне функціонування організму
та працездатність людини. Атмосфера Землі, де безперервно відбуваються різні фізичні явища, це природне середовище життя
людини. Під впливом сонячної радіації, обертання Землі відбуваються глобальні та регіональні переміщення повітряних
мас, змінюється атмосферний тиск, зароджуються повітряні фронти, циклони і антициклони. Сьогодні кожна третя людина
відчуває на собі постійний вплив цих факторів, особливо при різких і аперіодичних їх змінах. Таких людей, називають метео
або керосочутливими (грец. kerros – погода).
Мета. Порівняння впливу атмосферного тиску (циклонів та антициклонів) на організми молодих людей та людей у похилому
віці.
Матеріали та методи. Протягом трьох місяців 2019 року щодня за допомогою психрометра вимірювалась вологість
повітря, а барометром – атмосферний тиск повітря. Покази артеріального тиску контрольної групи студентів контролювалися
механічним тонометром. Для порівняння скористалися даними, отриманими на станції швидкої допомоги Чортківської
комунальної районної лікарні у 2017 році, та даними, що отримані у Тернополі в лабораторії просто неба студентами медичного
коледжу влітку 2018 року.
Результати роботи. Для комфортного самопочуття людини, необхідно, щоб атмосферний тиск був близьким до нормального
атмосферного тиску (760 мм рт.ст.). Виявили, що якщо значення атмосферного тиску змінюється більш ніж на 20 одиниць як у
більшу, так і у меншу сторону, організм літніх людей реагує загальним погіршенням самопочуття. Під час циклонів такий вплив
в основному проявляться у людей які страждають від низького артеріального тиску. У пацієнтів виникає загальна слабкість,
затруднене дихання, задишка, мігрень. Під час антициклонів у літніх людей схильних до підвищеного артеріального тиску
з’являється загальна слабкість, головні болі, приступи астми, алергічні реакції. Що стосується контрольної студентської групи,
то дослідження показали, що вплив метеофакторів на організм молодої людини є значно меншим. В основному організм молодої
людини реагує на зміни атмосферного тиску за гіпертонічним типом – зміна атмосферного тиску призводить до незначного
підвищення середнього артеріального тису.
Висновок. У молодих людей процеси адаптації тиску всередині організму до мінливих настроїв атмосферного тиску
минають природно і непомітно, а ось у людей більш зрілого віку, чий організм стомлений поганими звичками, вживанням
ліків або обтяжений поганою спадковістю у відповідь на коливання атмосферного стовпчика спостерігаються різкі стрибки
внутрішнього тиску. Особливо сильно погіршується самопочуття метеочутливих людей в ті дні, коли атмосферний тиск
змінюється дуже різко (на 20 мм рт. ст. за кілька годин).

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВАЗІЙНИХ ВИДІВ РОСЛИН УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ. ВПЛИВ НА
ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ
Сич Л.М.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Л.Г. Петрина
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: flowerma@ukr.net
Мета роботи: виявити небезпеку, що становлять інвазійні види флори Українських Карпат для здоров’я людини, можливості
застосування неаборигенних видів у медицині та фармації.
Об’єкти та методи: Територією дослідження обрана долина річки Стрий між селом Верхнє Синьовидне та Дубина (Львівська
область) та долина біля сіл Абранка, Верхні Ворота, Воловець (Закарпатська область). Для детального опису обрано наступні
рослини: Борщівник Сосновського (Heracleum Sosnovski), Амброзія полинолиста (Аmbrosia artemisifolia L.), Ваточник
сирійський (Asclepias syriaca L.), Аморфа кущова (Amorpha fruticosa), Пушняк канадський (Erigeron canadensis L.), Щириця
звичайна (Amaranthus retroflexus L.).
Результати роботи: Більшість інвазійних видів рослин потрапили на територію дослідження починаючи з кінця ХІХ ст.
до середини 50-х років минулого століття. Одні види використовувались як декоративні у садівництві, садовому та лісовому
господарстві, інші – для задоволення потреб у лікарській чи технічній сировині, ще інші були занесені опосередковано. Найвища
щільність популяцій спостерігається в місцях, які знаходяться близько до важливих автомагістралей. Як один з багатьох
наслідків глобалізації – інвазійні рослини.
Рослини, що були проаналізовані, спричиняють різні хворобливі стани у людей. Зокрема, пилок амброзії викликає у людей
алергічні хвороби (полінози). Захворювання протікає у вигляді різко вираженого алергічного риніту, кон’юнктивіту, тяжкої
бронхіальної астми, мігрені, кропивниці тощо. Також, наприклад, одноразове торкання до борщівника Сосновського призводить
до опіків 1-3 ступенів, що у перші кілька діб схожі на термічні. В той же час, в ході дослідження було встановлено, що багато
інвазійних рослин містять цінні для фармацевтичної промисловості речовини. Насіння аморфи кущової містить значну кількість
ротеноїдного глікозидного аморфіну. Як відомо, аморфін характеризується кардіотонічними властивостями, має заспокійливу
дію, проявляє позитивну монотропну, ізотропну, та негативну хронотропну дію на серце людини. Завдяки таким специфічним
властивостям аморфіну, він застосовується для виготовлення препарату фрутицин, який відноситься до седативних засобів.
Щириця звичайна містить у своєму складі багато вітамінів, мікроелементів, бетанін, органічні кислоти, амарантіна і азотовмісні
речовини. Насіння також багате на безліч амінокислот і пектин. Амарант, що також є в листі щириці, є потужним природним
антиоксидантом, він уповільнює процеси старіння організму.
Висновки: деякі інвазійні рослин флори даної території є небезпечними для здоров’я людини. Вагома частина інвазійних
рослин мають медичне та фармацевтичне значення.
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СТАТИСТИЧНЕДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВВЕДЕННЯ НОВОГО ПОРОГОВОГО БАЛА
ЗІ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ
Харишин Н.О.
Наукові керівники: к.пед.н., Н.В. Остапович, д.біол.н., проф. Л.Г. Петрина
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: nazariy.haryshyn@ukr.net
Метою роботи є оцінка доцільності введення нового порогового бала зі вступних іспитів, а також вплив його введення на
успішність студентів, які навчаються в Івано-Франківському національному медичному університеті.
Підготовка медичних кадрів потребує особливої уваги. Підбір майбутніх лікарів повинен бути надзвичайно ретельним. Саме
тому в минулому році Міністерство освіти і науки ввело мінімальний бал для вступу на медичні спеціальності у 150 балів з
таких предметів зовнішнього незалежного оцінювання: біологія, хімія, математика.
Для того, щоб оцінити вплив введення нового порогового бала зі вступних іспитів на якість підбору абітурієнтів при вступі
на медичні спеціальності за допомогою методів статистичного аналізу було проведено порівняльне дослідження результатів
навчання студентів І курсу медичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету за І семестр
протягом 2017-2018 і 2018-2019 навчальних років. В ході проведення досліджень до уваги було взято результати 570 студентів (280
за 2017-2018 навчальний рік і 290 за 2018-2019 навчальний рік). Для аналізу було розглянуто результати студентів з навчальних
предметів, які бралися до уваги при складанні рейтингу студентів: історія медицини, філософія, українська мова.Проведені
дослідження показали, що, на жаль, дане нововведення не принесло очікуваних результатів, адже порівняно з минулим роком
вищими є результати тільки з історії медицини (з 152,12 до 158,96), а з філософії та української мови навпаки спостерігається
погіршення результатів (з 145,41 до 142,55 і з 159,84 до 157,26 відповідно). І тому значення середнього бала студента порівняно
з минулим роком зросло несуттєво: з 152,37 в 2017-2018 навчальному році до 152,98 в 2018-2019 навчальному році. Також
дослідження показали, що порівняно з минулим роком зросло середнє квадратичне відхилення значень середнього бала
студента: з 14,07 до 17,76. Це вказує на те, що цього року різниця між успішністю окремих студентів стала більш помітною, а
результативність навчання самих студентів лежитьв більш широкому діапазоні.
Отже, проведений статистичний аналіз дозволяє нам зробити висновки, що введення нового порогового бала майже не
вплинуло на успішність студентів. Тому відразу стає зрозумілим, що для покращення ситуації необхідне подальше реформування
як освіти в цілому, так і в медичних університетах зокрема.

МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ
MEDICAL AND BIOLOGICAL CHEMISTRY
CANCER BIOMARKER DETECTION: RECENT ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES
Abdullah Mamdouh Ali Soliman
Scientific supervisos – assist. A.M. Nicolin
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Department of Biological and medical chemistry
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: Mamdouh6464@hotmail.com
Aim: review the role of these biomarkers in screening normal-risk asymptomatic subjects for early cancer.
Introduction The early and accurate detection of cancer is highly important for clinical diagnosis, eﬀective toxicity monitoring,
and ultimately for the successful treatment of cancers. A biomarker is designated as “a substance or activity that can be objectively
measured and evaluated as an indicator for a normal biological process, pathogenic process, or pharmacological responses to a therapeutic
intervention”.Cancer biomarkers are present in tumor tissues or serum and encompass a wide variety of molecules, including DNA,
mRNA, enzymes, metabolites, transcription factors, and cell surface receptors
Methods: Use of urinary homovanillic (hva) and vanillylmandelic acid (vma) in screening for neuroblastoma in newborn infants.
use of urinary homovanillic (hva) and vanillylmandelic acid (vma) in screening for neuroblastoma in newborn infants. Use of urinary
homovanillic (hva) and vanillylmandelic acid (vma) in screening for neuroblastoma in newborn infants. Use of psa in screening for
prostate cancer. Use of psa in screening for prostate cancer. Use of ca 125 in screening for ovarian cancer. use of faecal occult blood tests
in screening for colorectal cancer. Use of faecal occult blood tests in screening for colorectal cancer. Use of faecal occult blood tests in
screening for colorectal cancer.
Conclusion: Although intuitively appealing, the success of biomarkers in screening for early cancer has been disappointing. Indeed,
the discovery and validation of biomarkers for this purpose presents a major challenge. Despite efforts by the Early Detection Research
Network (EDRN) (75), few new promising cancer screening markers have emerged in recent years. Furthermore, new technologies such
as gene expression microarray and proteomics have so far been slow in providing useful leads. The “holy grail” of a simple blood test for
the early detection of cancer therefore remains. Indeed, the question needs to be addressed whether the measurement of a single biomarker
in serum can provide a reliable test for the early detection of cancer. Small or surgically resectable cancers are likely to release relatively
low concentrations of biomarkers into blood. This, coupled with the large dilution in blood following release, presents a major challenge
in devising assays to detect biomarker levels above background. Rather than using blood, an alternative might be to use proximal fluids,
i.e., fluids that are adjacent to tumors.
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МОЖЛИВІСТЬ ЗАБРУДНЕННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ВАЖКИМ МЕТАЛОМ КАДМІЄМ ЧЕРЕЗ
ОДНОРАЗОВИЙ ПОСУД ТА З ГАРЯЧИХ НАПОЇВ ВЕНДИНГОВИХ АВТОМАТІВ
Глинка Т.В., Бабчук Л.Р.
Науковий керівник − к.тех.н., доц. С.М. Бабчук
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра біологічної та медичної хімії ім. Г.О. Бабенка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: telure@ukr.net
Метою роботи є аналіз безпечності частого вживання гарячих напоїв з торгівельних автоматів та використання одноразового
пластикового посуду через можливість отруєння людського організму важким металом кадмієм.
Матеріали і методи: у 2018 році було проведено анкетування студентів другого курсу медичного коледжу ІФНМУ на
предмет частоти вживання гарячих напоїв з вендингових автоматів та щодо матеріалу посуду для вживання гарячих напоїв.
Результати дослідження. Сполуки хімічного елемента Кадмію мають канцерогенний вплив на людський організм. У
організм людини кадмій може надходити багатьма шляхами з їжею і напоями. Одним з таких шляхів є використання керамічного
посуду, вкритого кадмієвмісною поливою або посуду з полівінілхлориду, стабілізованого кадмій органічними сполуками. У
напоях, залежно від умов зберігання і вживання, концентрація кадмію може бути досить високою. Були випадки отруєння
напоями, які продавалися торговельними автоматами. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я допустимою
тижневою дозою Кадмію є 0,3-0,4 мг. За Директивою, запропонованою Європейським Парламентом та Радою держав - членів
ЄС, яка набула чинності з 1 липня 2006 року, торговим апаратам заборонено містити шкідливі важкі метали, а серед них і кадмій.
Хоча, основна частина каво-машин, що ввозиться в Україну це вендингові автомати з вторинного ринку, тобто старі моделі, що
вже були у використанні.
Сучасний стиль життя диктує правила, за якими зручною стає вулична їжа і напої. Для молоді звичними є напої з автоматів
кілька разів у день. Як свідчать результати анкетування, за паперовий стаканчик, як основний посуд для вживання гарячих
напоїв, з усіх анкетованих студентів висловилися 25,5 % опитаних, тобто кожна четверта молода людина гарячі напої вживає
з торгових автоматів. Приємно те, що згідно з результатами анонімного анкетування, тільки 2% переважно п’ють гарячі напої
з пластикових стаканчиків, 53 % анкетованих використовують скляний посуд і тільки 19 % надають перевагу класичній
керамічній чашці. На противагу цьому, 42% наших студентів ніколи не п’ють гарячі напої автоматичного розливу. Згідно даних
анкетування, тільки 8 % молодих людей щодня замовляють для себе напої у торгових автоматах.
Висновок. Для профілактики інтоксикації людського організму важким металом кадмієм при вживанні гарячих напоїв
з торгівельних, так званих вендингових автоматів, для розливу гарячих напоїв, важливе значення має наливання напою в
одноразовий паперовий а не пластиковий стакан.
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Інсулінорезистентність (ІР) – це феномен, пов’язаний з порушенням здатності інсуліну стимулювати захоплення глюкози
клітинами-мішенями і знижувати рівень глюкози у крові. Оксидативний стрес і дисфункція мітохондрій призводять до підвищеної
продукції вільнорадикальних молекул, зокрема активних форм кисню (АФК). АФК активують стрес ендоплазматичного
ретикулума. Відбувається серинове фосфорилировання субстрату інсулінового рецептора IRS і інсуліновий каскад порушується.
Первинно ІР з’являється у печінці. Для зниження продукції АФК в гепатоцитах перспективним є застосування сполук рослинного
походження, зокрема поліфенолів, які виявляють антиоксидантні властивості.
Метою експерименту було вивчення гепатопротекторної дії поліфенольного екстракту з яблук (ПЕ) на тлі експериментальної
ІР у щурів.
В експерименті використовували білих аутбредних статевозрілих щурів-самців. Тварини були розподілені на групи: інтактні
тварини; тварини з експериментальною ІР (5 тижнів внутрішньоочеревинна ін’єкція дексаметазону в дозі 15 мкг/кг); тварини,
яким на тлі ІР починаючи з 3-го тижня експерименту внутрішньошлунково вводили ПЕ (каф. фармакогнозії НФаУ) в дозі 9 мг
поліфенолів/кг. У сироватці крові визначали активність аланінаміно-трансферази (АЛТ) та аспартатамінотрансферази (АСТ)
(ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика», Україна). У гомогенаті печінки визначали ТБК-реактивні (ТБК-РП) по Войтову Л.І. та
гідроперекиси ліпідів (ГПЛ) з амонія тіоціанітом.
Результати експерименту показали значне накопичення продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) у гомогенаті печінки
тварин з ІР, так вміст ТБК-РП збільшився з 2,07±0,06 до 6,22±0,90 нмоль/мг білка. Визначення вмісту ГПЛ, ідентифікація яких
завжди надає цінну інформацію про ушкодження клітинних мембран, також показало достовірне зростання їх вмісту 0,4±0,05
од.опт.щ./г тк. у здорових тварин до 0,97±0,05 од.опт.щ./г тк. Ці дані корелюють зі змінами активності АЛТ та АСТ в крові,
вимірювання якої є чутливим тестом щодо цілісності гепатоцитів. Так, активність АЛТ зросла у 2,27 разів, а АСТ у 2,02
рази, що вказує на ушкодження і внутрішньоклітинних органел, зокрема мітохондрій. Введення ПЕ достовірно зменшувало
вміст продуктів ПОЛ в гомогенаті печінки – 4,66±0,15 нмоль/мг білка та 0,58±0,02 од.опт.щ./г тк., відповідно. Активність
амінотрансфераз на тлі введення ПЕ також достовірно знижувалася, однак залишалася дещо вищою, ніж у інтактних тварин.
Таким чином, введення ПЕ з яблук зменшує інтенсивність ПОЛ, що викликане розвитком ІР та обумовлює гепатопротекторний
ефект даного поліфенольного екстракту.
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Качур В.М.
Науковий керівник − д.біол.н., проф., Г.М. Ерстенюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра біологічної та медичної хімії ім. акад. Г.О. Бабенка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kachur98@i.ua
Метою даної наукової роботи є покращення здоров’я та життя населення, зменшення впливу негативних факторів та
чинників, таких як повені, паводки та екологічний стан.
Головним завданням – це є вирішення екологічної та медико-санітарної проблеми.
В наш час глобальною проблемою постає не організованість водозабезпечення та водовідведення населених пунктів України,
яка безпосередньо пов’язана із станом здоров’я людини, медико-біологічної одиниці. Дана проблема потребує вирішення, адже
роль води в людському організмі несе невід’ємну частку в її розвитку та подальшому існуванню і здоров’ї населення.
Об’єктом дослідження постали населені пункти в яких не є організоване централізоване водопостачання та водовідведення.
Для розгляду даної ситуації обрано населений пункт в Закарпатській області – село Тросник. В даній місцевості основним
гідроенергетичним ресурсом є річка Тиса, яка безпосередньо впливає на гідрологічний стан території.
Під час проведення наукової роботи, було проведено та використано ряд гідрологічних, метеорологічних, фізико-хімічних та
статистичних досліджень. Дослідження проводилось з січня 2018 по лютий 2019 років.
При гідрологічному дослідженні – проведено вимірювання рівня води в річці Тиса; на базі Режимної геофізичної станції
«Тросник» проведено вимірювання рівня води в свердловинах- №838 (глибиною 535м) та №838а (глибиною 8 м).
В ряді метеорологічних досліджень – проведено обробку інформації щодо рівня опадів в період 2018 року та її детальна
характеристика.
Статистичних – проведено порівняльну характеристику стану здоров’я населення Виноградівського району, за даними
Статистичного відділу Виноградівської РЛ в період з 2016 по 2018-ті роки. Також проведено анкетування серед населення, на
рахунок вживаної води, та збір анамнезу перехворілих на захворювання ШКТ, які можна пов’язати з якістю води.
Фізико-хімічних – дослідження якості води в свердловинах домогосподарств, та р. Тиса за фізичним (прозорість, колір, смак,
запах) та хімічними (рівень водневого показника, вміст міді (Cu), цинку (Zn), кадмію (Cd), заліза (Fe)) показниками.
В ході дослідження було досягнуто ряд позитивних результатів. Спостерігається тенденція - по-перше, що в населених
пунктах, які межують з річкою захворюваність по всіх нозологіях зменшена, аніж в тих що живуть віддаль від неї. По-друге
виявлено, що за період дослідження – з весни 2018- го по лютий 2019-го року вміст всіх макроелементів крім Кадмію у воді
збільшується.
Вирішенню проблеми пропонується використання централізованих систем водопостачання та водовідведення. Також
пропонується використання «гідро-установки» яка є екологічно безпечною та технологічно простою. В основі розробки лежить
Закон Бернуллі - «Рух рідини по трубах» та закон Торрічеллі.

Вплив циклоспоринУ А на дихання пермеабілізованих гепатоцитів щурів у
середовищАХ з різною концентрацією Са2+
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Розвиток багатьох патологій пов’язаних із порушенням функціонування мітохондрій (пігментний ретиніт, синдроми Кернса-Сейра і Пірсона та ін.), часто супроводжується змінами кальцієвої сигналізації, що може доповнюватись порушенням процесів енергозабезпечення клітин. Інгібування відкриття мітохондріальної пори перехідної проникності (МППП) є потенційною
мішенню для захисту мітохондрій від функціональних пошкоджень.
Метою роботи було визначити залежність процесів клітинного дихання від активації МППП за високих концентрацій Са2+
у середовищі.
Завдання: дослідити вплив циклоспорину A (CsA) на процеси дихання пермеабілізованих гепатоцитів у середовищах з
різним умістом Ca2+ за окиснення різних субстратів.
Матеріали і методи. Дослідження проведено на білих щурах-самцях масою 180–200г. Утримання тварин та забір матеріалу
(кров, печінка) проводили з дотриманням вимог біоетики (Страсбург, 1986). Гепатоцити виділяли двостадійним методом Сеглена.
Клітини фарбували 0,1% розчином трипанового синього (для оцінки цілісності їх плазматичної мембрани). Пермеабілізацію
здійснювали дигітоніном впродовж 10хв за температури 37°С. Пермеабілізовані клітини додавали у полярографічну комірку з
додаванням 0.1, 1 або 10 мкМ Ca2+. Після реєстрації ендогенного дихання додавали CsA (0,5 мкмоль/л). На тлі CsA почергово
додавали субстрати окиснення (сукцинат (5 мМ) або суміш малату, глутамату і пірувату (5мМ)), АДФ (750 мкмоль/л). У крові
визначали активність лужної фосфатази за стандартним набором реактивів «Філісіт».
У результаті встановлено, що CsA знижує ендогенне та АДФ-стимульоване дихання за наявності Са2+ у концентрації 0,1
мкмоль/л та окиснення сукцинату. Водночас він пришвидшує ФКЦФ-стимульоване дихання за 1 мкмоль/л і 10 мкмоль/л Са2+
у середовищі як за окиснення сукцинату, так і суміші малату, глутамату, пірувату. Одночасно спостерігалась зміна активності
лужної фосфатази, маркерного ензиму функціонального стану гепатоцитів.
Висновок. Отже, роль МРТР у регуляції мітохондріального дихання залежить як від концентрації Са2+ у середовищі, так і
типу субстрату окиснення. Подальші дослідження будуть направлені на дослідження впливу CsA на інші біохімічні показники,
які характеризують функціональний стан печінки, інших систем та органів експериментальних тварин.
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З розвитком науки і техніки все частіше зустрічається комбінована дія декількох шкідливих чинників, які негативно впливають
на обмін речовин та порушують транспорт кисню до клітин. Незважаючи на чисельні дослідження, які присвячені вивченню
впливу йонів кадмію та нітритів на організм експериментальних тварин, недостатньо з’ясованою залишається поєднана дія цих
ксенобіотиків. Особливо важливе значення мають дослідження, які присвячені вивченню метаболітів, що відіграють важливу
роль у забезпеченні організму енергією, що й послужило, метою даного дослідження. Інтоксикацію моделювали наступним
чином: нітрит натрію вводили з питною водою з розрахунку 2,1 мг/кг маси тіла тварини в дозі 1/10 LD50, а хлорид кадмію
вводили внутрішньом’язово в дозі 1,2 мг/кг маси тіла тварини 1/10 LD50, один раз на день протягом 10-ти діб. Інтактні тварини
одержували очищену питну воду і внутрішньом’язево фізрозчин. Дослідження проводили на білих безпородних лабораторних
щурах-самцях масою 180-220 г, яких утримували на стандартному харчовому раціоні віварію. Для дослідження використовували
гомогенати головного мозку, серця та печінки. Забір матеріалу проводили після декапітації під тіопенталовим наркозом на 1, 14,
28-у доби після завершення введення токсикантів. Концентрацію глюкози визначали глюкооксидазним методом; піровиноградну
кислоту – за кількістю похідних 2,4-динітрофенілгідразону; молочну кислоту – за реакцією з параоксидифенілом. Порівняльний
аналіз результатів досліджень у клітинах досліджуваних органів експериментальних тварин, які отримували NaNO2 та CdCl2
проводились відносно показників інтактних тварин. Отримані результати показали різнонапрямлені зміни концентрації глюкози:
у головному мозку достовірне (р≤0,001) зниження у 3,5; 2,3 та 1,7 рази на 1-у, 14-у і 28-у добу дослідження; у серцевому м’язі
зростання у 12 разів в пізньому періоді дослідження; а у печінці також зростання на 1-у добу у 2,6 рази. Дослідивши рівень
молочної кислоти спостерігали достовірне (р≤0,001) зниження у досліджуваних органах: у головному мозку протягом усього
періоду дослідження (у 24, 6 та 1,75 рази – на 1-у, 14-у та 28 доби); у серці на 1-у та 14-у доби – у 15 і 8,5 разів; у печінці у 5,8
і 1,7 рази – на 14-у та 28-у доби дослідження. Концентрація піровиноградної кислоти у головному мозку достовірно зростала
(р≤0,001) у 3-3,5 рази протягом усього періоду дослідження. У тканинах серця та печінки достовірно (р≤0,001) знижувалася
увесь досліджуваний період у 1,8 рази. Отримані результати вказують на порушення процесів енергетичного обміну в органах
тварин за умов кадмієво-нітритної інтоксикації і потребують подальшого поглибленого вивчення.

ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСОТВІРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕЯКИХ КОМПЛЕКСОНІВ З
КАЛЬЦІЄМ IN VITRO ТА У КАЛЬЦИНОВАНІЙ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНІЙ БЛЯШЦІ
Сабадош М.Р.
Науковий керівник − к.мед.н., доц. М.В. Мельник
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра біологічної та медичної хімії ім. акад. Г.О. Бабенка
Івано-Франківськ, Україна, e-mail: markiansabadosh@gmail.com
Проблема судинного кальцинозу - одна з найпріоритетніших проблем у кардіології, кардіохірургії, судинній хірургії,
судинній неврології та нефрології. Звапнення артеріальної стінки є важливим предиктором таких тяжких судинних подій, як
інфаркт міокарда, ішемічний інсульт, гострі артеріальні тромбози кінцівок, гострі мезентеріальні тромбози та гостра ниркова
недостатність. Негативний вплив кальцію на артеріальні стінки важко переоцінити: 1) участь у рості атеросклеротичних бляшок,
які поступово перекривають просвіт артерій; 2) медіакальциноз (склероз Менкеберга) при цукровому діабеті, що перетворює
судини на «ригідні трубки», не здатні до скорочення; 3) тотальна кальцинація артеріальних стінок унеможливлює виконання
реконструктивних операцій на артеріях. Враховуючи вищесказане, пошук речовин, що здатгні руйнувати кальциновані
утворення, виводячи їх із судинних стінок, є вкрай актуальним.
Мета. Встановлення здатності трилону Б та деяких амінокислот утворювати розчинні комплекси з кальцієм та виводити
останній з атеросклеротичних бляшок.
Завдання. Виявити, які з амінокислот у порівнянні з відомим комплексоном трилоном Б утворюють розчинні комплекси з
неорганічною сіллю карбонатом кальцію. Найбільш ефективні комплексони дослідити на кальцинованій атеросклеротичній
бляшці, видаленій при операції на аорті.
Матеріали: карбонат кальцію, стандартна сироватка крові людини, трилон Б, аспарагінова кислота, L-аргінін, желатина,
полівініловий спирт (ПВС), кальциновані атеросклеротичні бляшки, видалені при операції на аорті.
Методи. Дослідження проводили in vitro зважуванням 1 г (0,01 моль) кальцію карбонату, до якого додавали 10 мл стандартної
сироватки крові людини і 0,01 моль досліджуваних комплексонів. Для трилону Б дослідження проводили також у присутності
ПВС та желатини. Через 1 та 24 години відбирали проби розчинів. Дослідження вмісту кальцію проводили на атомноадсорбційному спектрометрі «С-115 ПК) («Selmi», Україна).
Результати. Встановлено високу комплексотвірну здатність трилону Б і схожий ефект аспарагінової кислоти. Дещо
нижчий рівень комплексоутворення виявили в L-аргініну. При застосуванні трилону Б в ПВС та в желатині виділення кальцію
сповільнювалося. Проведені дослідження кальцинованої бляшки з найкращими з комплексонів (трилоном Б та аспарагіновою
кислотою) виявили, що через 24 години бляшка частково руйнувалася і ставала крихкою.
Висновки. Для розчинення осадів кальцію in vitro найбільш ефективними виявилися трилон Б та аспарагінова кислота, які
спричиняли також часткове руйнування кальцинованої атеросклеротичної бляшки. Пролонгація дії трилону Б відбувається при
утворенні полімеру з ПВС та желатиною.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОКИСНО-ВІДНОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕЛЕКТРОАКТИВОВАНОЇ ВОДИ ТА ЇЇ
ВПЛИВУ НА АНТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНООКСИДУ ЦИНКУ
Шийка М.А.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. М.В. Мельник
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра біологічної та медичної хімії
м. Івано-Франківськ, Україна, ashyyka@gmail.com
У цілому світі гостро постає проблема антибіотикорезистентності патогенних мікроорганізмів у зв’язку з неконтрольованим
використанням антибіотиків. Тому пошук альтернативних протимікробних засобів є дуже актуальним. Електроактивація
антисептичних та інших розчинів може стати доступною та дешевою альтернативою антибіотикам.
Мета та завдання: Дослідити залежність ОВП від виду джерела струму, матеріалу мембрани, часу проведення електроактивації.
Вивчити дію різних електроактивованих вод і розчинів на мікроорганізми Escherichia coli та Staphylococcus aureus. З’ясувати, чи
підсилює електроактивована вода антимікробну дію нанооксиду та оксиду цинку.
Матеріали і методи дослідження: Водпровідна, дистильована вода, ізотонічний розчин, оксид та нанооксид цинку, Escherichia
coli і Staphylococcus aureus.
Вимірювання окисно-відновного потенціалу(ОВП) проводили на приладі рН-метр-121, мілівольтметр за допомогою пари
електродів: хлорсрібного електроду порівняння та платинового електроду вимірювання. Використали електроактиватори води
КФ-2 Графіт та сконструйований нами вдосконалений електроактиватор з титановими електродами Вивчено вплив фракцій
електроактивованої води на ріст мікроорганізмів Escherichia coli і Staphylococcus aureus. Для оцінки впливу електроактивованої
води на мікроорганізми була використана методика замочування проби мікробів у зразках електроактивованої води.
Результати: Нами проведено низку мікробіологічних досліджень з метою виявлення впливу електроактивованих вод і
розчинів на культури Escherichia coli та Staphylococcus aureus.
Аноліт дистильованої, водопровідної води та ізотонічного розчину проявляв сильні антимікробні властивості, в той час, як
католіт в деяких випадках навпаки підсилював ріст цих мікроорганізмів. Це можна пояснити тим, що при електроактивації
в аноліті утворюється багато сильних окисників, які зазвичай виявляють сильну антимікробну дію. На противагу аноліту, в
католіті утворюється багато відновників, які є корисними для живих організмів. Доведено, що багато штамів мікроорганізмів
пристосовані до отримання енергії за допомогою окиснення сполук, які є відновниками.
Аноліт виявляє сильну синергічну дію в присутності оксиду та, особливо, нанооксиду цинку. Уже за 1 годину аноліт
ізотонічного розчину з оксидом та нанооксидом цинку дуже сильно пригнічує ріст мікроорганізмів. При цьому треба відзначити,
що найкраще цей ефект можна спостерігати при дії аноліту саме з нанооксидом цинку.
Висновки: Нами вперше запропоновано використовувати електроактивовані води та розчини для посилення бактерицидних
властивостей оксиду та нанооксиду цинку. Згідно з результатами, було виявлено синергічну антибактеріальну дію аноліту
ізотонічного розчину в присутності оксиду та нанооксиду цинку на культури Escherichia coli і Staphylococcus aureus.
Дані наших досліджень можна використовувати у багатьох галузях медицини та у фармакології. Через свої бактерицидні
властивості нанооксид та оксид цинку вже давно є одним із найважливіших компонентів засобів для санації шкіри. Зважаючи
на те, що у поєднанні з електроактивованою водою, а саме з анолітом, він проявляє ще кращі антимікробні властивості, може
бути доцільним використання такої суспензії в дерматології.

ПРИСУТНІСТЬ ЯБЛУК У ХАРЧОВОМУ РАЦІОНІ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА ЯК ОДИН ЗІ
СПОСОБІВ ВИВЕДЕННЯ ВАЖКОГО МЕТАЛУ КАДМІЮ
Щербанюк І.М., Бабчук Л.Р.
Науковий керівник − к.тех.н., доц. С.М. Бабчук
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра біологічної та медичної хімії ім. акад. Г.О. Бабенка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: july20070210@gmail.com
Метою роботи є дослідження вживання свіжих яблук різних сортів у харчовому раціоні студента на вміст клітковини, що
сприяє виведенню важкого металу кадмію з людського організму.
Матеріали і методи: у 2018 році було проведено анкетування студентів другого курсу медичного коледжу ІФНМУ щодо
особливостей вживання ними у їжу свіжих яблук.
Результати дослідження. Важкий метал кадмій, який класифікується Всесвітньою організацією охорони здоров’я як речовина небезпечна для здоров’я людини, серед токсикантів посідає особливе місце, тому що він знижує активність ряду ферментів
та накопичується у життєво важливих органах. Небезпечними є концентрації кадмію, що складають більше 1 мкг на 1 кг маси
тіла, а доза 30–90 мг кадмію може бути для людини уже смертельною.
Яблуко - один з найпопулярніших і доступних фруктів для щоденного вживання та цінний вітамінно-мінеральний комплекс.
Цей харчовий продукт має багато харчових волокон, він наповнений клітковиною. Яблука містять корисне для організму
волокно - пектин. Пектин – це природний очищувач який виводить із організму важкі метали, а серед них і кадмій. Пектин,
впливаючи на функцію всмоктування в кишечнику і шлунку, обмежує процес всмоктування токсикантів, а серед них і кадмію.
Харчові волокна яблук у вигляді целюлози і геміцелюлози також мають здатність адсорбувати йони важких металів.
В процесі анкетування було виявлено, що всі 100% анкетованих люблять їсти та їдять яблука. Яблука зі шкуринкою їдять
94,9% анкетованих, що свідчить про те, що їх організм може засвоювати максимальну кількість лікувальних речовин. До речі,
частка студентів, що їсть яблука до самої серцевини складає 71,8%. Так звані яблучні кісточки, тобто зернята яблук вживає у їжу
майже кожен четвертий опитаний студент, тобто 23% від загальної кількості.
46% опитаних студентів надають перевагу яблукам червоного кольору, 54% молодих людей подобаються жовто-зелені
яблука.
Висновок. Для профілактики інтоксикації та виведення важкого металу кадмію з людського організму важливе значення
має присутність у раціоні натуральних овочів і фруктів, а серед них яблук. Одне яблуко містить близько 10 % добової норми
волокон, необхідних організму, тому вживання в їжу свіжих яблук обмежує всмоктування та сприяє виведенню такого важкого
металу як кадмій.
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МІКРОБІОЛОГІЯ ТА ВІРУСОЛОГІЯ
MICROBIOLOGY AND VIROLOGY
ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИМІКРОБНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕТОНІЮ ПІД ДІЄЮ
ЕЛЕКТРОАКТИВОВАНОЇ ВОДИ
Мойсеєва У.Ю.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. Р.В. Куцик, к.хім.н. М.В. Мельник
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології, кафедра біологічної та медичної хімії ім. акад. Г.О. Бабенка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ulana1031@gmail.com
Вступ. Останнім часом з’явилась велика кількість досліджень про використання на практиці електроактивованої води,
яка є альтернативою біоцидів. Електроактивована вода може посилювати антимікробні властивості лікарських препаратів,
зокрема етонію. Етоній – [1,2-етилен-біс-(N-децилоксикарбонілметил-N,N-диметиламоній) дихлорид] відноситься до групи
бісчетвертинних амонієвих солей. Бактеріостатична, а у високих концентраціях розчинів бактерицидна дія проявляється, в
основному, відносно грампозитивних коків. Поряд з цим етоній має помірні місцево-анестезувальні властивості.
Мета роботи: дослідити антимікробні властивості етонію під дією електроактивованої води.
Матеріали та методи дослідження: електроактиватор води із графітовими електродами, ізотонічний розчин, розчини етонію
концентраціями 2,5 мкг та 25 мкг, культури Escherichia coli і Staphylococcus aureus, Оцінку чутливості мікроорганізмів до етонію
визначали за показником мінімальної бактерицидної, концентрацій (МБцК,), який визначали методом двократних серійних
розведень препарату.
Результати дослідження. При дослідженні впливу електроактивованого ізотонічного розчину з етонієм на культуру
Escherichia coli в концентрації 25 мкг і Staphylococcus aureus в концентрації 2,5 мкг встановлено, що в присутності як католіту, так
і аноліту відбувалося пригнічення росту мікробних культур, порівняно з контролем. При цьому протимікробна дія в присутності
аноліту була більш вираженою. Наявність в розчині електроліту приводить до підсилення процесу електролізу, появу продуктів
електролізу та більшого впливу на мікроорганізми. Електроактивований ізотонічний розчин підсилював протимікробну дію
етонію. Його суспензія в аноліті дозволила досягнути повного знищення E. coli та S. аureus. Особливим чітко можна побачити
при мікробному навантаженні (103 КУО/мл).
Висновок. Аноліт електроактивованого ізотонічного розчину виразно посилює протимікробну дію етонію. За 24 години ці
розчини повністю знищують E. сolі i St. аureus. Найкращий синергічний ефект спостерігється при дії аноліту з етонієм.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВІТАМІННОГО КОМПЛЕКСУ «V-КАРОТИН» НА ПОКАЗНИКИ
ЧЕРВОНОЇ КРОВІ
Хачикян А.А., Есина А.С.,Сєрих Н.О., Стрижак Н.В.
Науковий керівник − д.мед.н, проф. О.А. Ракша-Слюсарева
ДВНЗ «Донецький національний медичний університет»
м. Лиман, Україна, e-mail: artemkhachykian@gmail.com
Вступ. «V-каротин» - нова вітчизняна дієтична харчова добавка з біологічно активною дією (ДХД БАД), яка містить комплекс
водорозчинних вітамінів А, Е та вітамін С. Отримана водорозчинність вітамінів А та Е робить їх більш легкими для засвоєння
організмом, в особливості при патології, що супроводжується метаболічними порушеннями.
Метою роботибуло дослідженння стану червоної крові та вплив на її показники ДХД БАД в умовно здорового населення
Донецького регіону.
Матеріали та методи. Вплив ДХД БАД досліджувався в групі волонтерів (21 особа) з умовно здорового контингенту (УЗК),
що проживає в Донецькому регіоні. ДХД БАД застосовували протягом 2 тижнів. До та після курсу ДХД БАД в УЗК визначали
показники червоної крові за допомогою гематологічного аналізатора та методом світлової мікроскопії.
Результати. Аналіз результатів показав, щоперед застосуванням курсу ДХД БАДвУЗК вміст гемоглобіну (HGB),
еритроцитів(RBC),середній об’єм еритроцитів (MCV), гематокрит (НСТ), концентрація гемоглобіну (MCV), середній вміст
гемоглобіну в еритроциті (MCH) таширина розподілу еритроцитів за об’ємом (RDW)відповідали нормі.При цьомуу 50 %
осібУЗК реєструвалось зниження середньої концентрації гемоглобіну в еритроцитарній масі (MCHC), а у інших 28 % УЗК були
виявлені різнобічні відхилення відносної ширини розподілу еритроцитів за коефіцієнтом варіації (RDW-сv) та стандартного
відхиленням (RDW-sd) відносної. Це свідчило про наявність у відповідного відсотку УЗК гіпохромниханемій.
Після курсу ДХД БАД частота реєстрації зниження показникаMCHC в УЗК зменшилась до 11%, а зміни RDW-сv та
RDW-sd не реєструвались,що свідчило про зменшення гіпохромних анемій.Отримані дані співпадали, як при дослідженнях
задопопомгою гематологічного аналізатора, так і при мікросокпії мазків крові.
Висновки. Дієтична харчова добавка з біологічно активною дією «V-каротин» здійснює позитивний вплив на
показникисередньої концентрації гемоглобіну в еритроцитарній масіташиринурозподілу еритроцитів за об’ємом й є
перспективною для лікування гіпохромних анемій в умовно здорового населеня та при більш виражених патологічних
зрушеннях в клінічних умовах.
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ACTION OF HYDROGEN SULFIDE ON NITROSO-OXIDATIVE PROCESSES IN RAT`S COLON
MUCOSA UNDER CONDITIONS OF STRESS
Denysenko N. V.
MD, prof. Sklyarov A. Ya.
Danylo Halytskyy Lviv National Medical University, Biochemistry Department
Lviv, Ukraine, e-mail: denysenko.natalka@gmail.com
Introduction. Modern lifestyle is quite stressful and gastro-intestinal tract mucosa is one of the major targets of stress hormones
action side effects. Hydrogen sulfide (H2S) is a gaseous mediator with well-studied antioxidant properties. It was reported that H2S is a
vasodilator, stimulates angiogenesis and has antinociceptive action. These properties can lead to its anti-inflammatory action, but H2S is
also a toxic compound which can bind with iron atom in cytochromes and hemoglobin. Nitrogen oxide (NO) is another gaseous mediator
with vasodilatory activity and its production can be changed under the influence H2S. Interesting, that intestinal bacteria, provide H2S
synthesis, which can penetrate cell membranes of colon mucosa (CM) and regulate its functions. Moreover, it was investigated, that stress
can change the content of microbiota in gut. According to this, action of H2S in CM under the stress conditions needs to be studied.
Methods. Experiment was performed on 40 rats, divided into 4 groups: 1 group – vehicle, 2 group – action of sodium hydrogensulfide
(NaSH), 3 group – action of water-immersion stress (WIS), 4 group – action of NaSH and WIS. WIS continued for 5 hours, NaSH was
administered 1 hour before WIS in a single dose 1 mg/kg. After euthanasia colon specimen were taken for histological investigation, CM
was homogenized and myeloperoxidase (MPO), superoxide dismutase (SOD), inducible and constitutive NO-synthase (iNOS, cNOS)
activity and malonic dialdehyde (MDA), L-arginine content was measured.
Results. According to our data, action of NaSH did not cause any changes. Histological examination of colon specimen showed that
WIS causes superficial damage of CM, presence of erosions, detachment of CM, increase in crypts lumen, height of CM by 17% (p<0,01),
crypts depth by 27% (p<0,001) and decrease in goblet cells number in crypt by 44% (p<0,001) was observed. This effect was decreased
in 4th group and goblet cells number in crypts showed tendency to increase (p>0,05) compared to group 3. Activity of iNOS increased by
2,3 times (p<0,001), SOD – by 27% (p<0,01), concentration of MDA – by 57% (p<0,001), activity of cNOS decreased by 22% (p<0,01)
and content of L-arginine – by 28% (p<0,001) in CM under conditions of WIS compared to group 1. Administration of NaSH under
conditions of WIS caused decrease of iNOS activity by 18% (p<0,05), MPO activity – by 15% (p<0,05), increase of L-arginine content
by 16% (p<0,05) compared to group 3.
Conclusions. We have investigated that NaSH in a single dose 1 mg/kg, administered into stomach of rats 1 hour before acute stress
modeling decreases the activity of cytokine-induced enzymes (MPO and iNOS) and increases the concentration of L-arginine in CM
under conditions of WIS compared to WIS group, what confirms anti-inflammatory properties of this H2S donor.

COMPARISON BETWEEN SUBJECTIVE AND OBJECTIVE METHODS OF ASSESSING OF PHYSICAL
CAPACITY
Machała Ewa
Medical University of Lodz
Department of Endocine, General and Oncological Surgery
Lodz, Poland
Exercise capacity is the maximum amount of physical exertion that a patient can tolerate. It’s limitation plays important prognostic
role in the general population. Based on interview, we can determine the degree of activity, onset and type of exercise limiting symptoms.
Clinical exercise testing can directly measure exercise capacity and provides a number of prognostic parameters.
Objective. We have analyze relation between functional capacity assessed by subjective and objective methods.
Methods. This was a prospective, non-randomized and uncontrolled study. A total of 100 (50-female, 50-male) patients hospitalized
in General Surgery Department were enrolled. All patients with cardiovascular diseases- stable angina pectoris, heart failure underwent
clinical examination and a functional evaluation by subjective (clinical interview, Duke Activity Status Index, The Canadian Cardiovascular
Society Angina Grading Scale, New York Heart Association Functional Classification of heart failure) and objective method (6- minute
walk test- 6 MWT) before operational treatment- in 1st day of admission.
Results. Mean age of enrolled patients to study- 65 years (from 35 to 76 years). Out of 100 patients, only 18 (18.0%) had similar results
in both methods. The remaining 82 patients (82.0%) had subjective values in disagreement with stress test findings- 6MWT. In 37 (37%)
cases the reported value was higher than in stress test. In 45 (45%) cases the reported value was lower than the one in walking test.
Conclusion. Significant differences were observed between both- the subjective method overestimates the functional capacity when
compared to the objective method. The subjective method (reported by the patient) can be an alternative tool for evaluation of functional
capacity but clinical status of patients must be improved by functional tests.

THE PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN IN SOUTH EAST NIGERIA
Ologbo F.
Scientific supervisor - Prof. O.B. Synoverska, PhD
Department of pediatrics
SHEE «Ivano-Frankivsk national medical university»
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Background: Allergic diseases are known to occur in children with asthma and its coexistence with asthma may impact on asthma
control in affected children living in a low-income country. The study is to determine the allergic profile of children with asthma and the
association with asthma control and attendant social risk factors.
Objectives: Accessing the prevalence of allergic diseases in children in South East Nigeria in comparison with children in Ukraine.
Material And Methods: This was a cross-sectional study of consecutively enrolled children with physician diagnosed asthma,

78

Тези доповідей 88-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині», 2019
Abstract of the 88th Scientific Conference of Students and Young Scientists «Innovations in medicine», 2019

attending clinics in a tertiary center in Nigeria. The presence of asthma, allergy types, and asthma control levels were determined using
the Gobal initiative on asthma (GINA), international study of asthma and allergy in childhood and asthma control test questionnaires,
respectively.
Results There were 207 children with asthma enrolled from the Pediatric Asthma Clinic at University of Nigeria Teaching Hospital,
Enugu. The median age was 10 years and interquartile range of 7–11 years. There were 127 (61.4%) from middle and high socioeconomic
class and 86.5% who lived in the urban areas. Of the study participants, 41.5% had one or more allergy symptoms; rhinitis (33.3%),
conjunctivitis (29.0%), and dermatitis (7.2%). Allergy symptoms persisted from infancy in 55.9%. Children from large families had
a lower prevalence of allergies. Having any allergy symptom and belonging to a small-sized family were both associated with asthma
exacerbations. Most children studied, (69.1%) had their asthma under control. Allergy persistence from infancy and type of allergy were
not significantly associated with the level of asthma control.
Conclusion: Allergic diseases are common in children with asthma in our environment, but did not significantly impact on asthma
control. Socioeconomic factors such as urbanization and family size had effects on the achievement of asthma control but not on allergy
status.

COMPARISON OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING, ULTRASOUND AND MULTIDETECTOR
COMPUTED TOMOGRAPHY IN DIAGNOSTIC LIVER AND KIDNEY POLYCYSTIC DISEASES
Pohrebennyk Y.Y., Simontobow J.A.
Scientific supervisors: Assoc. Prof., PhD V.M. Matskevych, Assoc. Prof., PhD T.L. Lenchuk
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Department of radiology and radiation medicine
Ivano-Frankivsk, Ukraine, vikaapo@gmail.com
Liver cysts seem to be caused by the same genetic changes that lead to cysts in the kidney (PKD Charity, 2018). Autosomal dominant
polycystic kidney disease (ADPKD) is the most common inherited kidney disease (C.J.Willey,2016). The prevalence of liver cysts in
people with ADPKD increases with age, with >90% of patients aged >40 years old having at least one cyst (K.T. Bae, 2006). Unlike renal
cysts (which are unaffected by sex), liver cysts are more common and numerous in premenopausal women with ADPKD than men (K.J
Parminder,2017).
The aim. The establishment of radiological diagnostic methods possibility in the evaluation of polycystic kidney and liver disease.
The task of research. To compare the polycystic changes in liver and kidneys using magnetic resonance imaging (MRI), ultrasonography (USG) and multidetector computed tomography (MDCT).
The materials and methods. The MRI-, USG-, MDCT-scanes of liver and kidneys, of 30 patients aged 45-83 years were analyzed.
Results. On MRI were visualized rounded structures with smooth sharply defined contours in liver and kidneys with low signal on
T1 and high – on T2. During usage of gadolinium contrast media, no solid enhancement was revealed. Additionally the “starry sky”
syndrome was detected in two cases with polycystic liver disease – hyperintense cystic lesions not connected with bile ducts on T2
MR-cholangiography. On MDCT anatomically, the structure of cysts was similar to MRI, with thin wall and density characteristic for
water. The USG pattern of polycystosis was manifested by multiple, rounded, anechoic, liquid lesions with thin, often imperceptible walls
of a diameter of 12-35 mm. Between the cysts, the areas of parenchyma were observed. The echogenicity of the parenchyma of researched
organs was preserved. The pyelocalyceal system of kidneys was often dilated.
Conclusions. The magnetic resonance imaging, ultrasonography and multidetector computed tomography possessed high informativity in the evaluation of the structure, shape, size and prevalence of the lesions, their walls and contents in polycystic disease of kidneys and
liver. The main advantage of ultrasound examination and magnetic resonance imaging over multidetector computed tomography was the
absence of radiation exposure on the patient.

CONTENT OF LEAD AND NICKEL IN MOTHERS’ HAIR AND THEIR CHILDREN WHICH WEREBORN
WITH INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION
Shkolna I.I., Shvachko D.V.
Scientific supervisor: Prof. V.E. Markevych
Department of Pediatrics
Medical Institute, Sumy State University,
Sumy, Ukraine, e-mail: shkolna.iryna@gmail.com
Relevance. Heavy metals are considered to be harmful, since they are toxic, not biochemical decay, have a long half-life in the soil and
accumulate by living organisms through food or air. Hair can be used as a marker for the long-term effects of toxic elements, the study of
their effects on the body of fetus and newborn is of particular importance.
Aims. To study the content of lead and nickel in women’s hair and their children, which were born with intrauterine growth restriction
(IUGR).
Contents of toxic elements were examined in hair of 10 women and their full-term infants which were born with IUGR (group I). The
comparison group included 10 mothers and their full-term newborns (group II). The content of toxic elements was studied using atomic
absorption spectrophotometer C-115 MI.
Results. According to lead, its content in the hair of the children from group I was 0,061±0,009 μg/g, which is 2,9 times higher than
in group II (p<0,05). The mean level of nickel did not differ in both groups and was 0,021±0,004 μg/g and 0,02±0,001 μg/g in I and II,
respectively (p>0,05).
The level of lead in women’s hair group I was 0,09±0,011 μg/g, which is 2,4 times higher in compared group (p<0,05). According to
nickel, its content in hair of women of group I was 0,026±0,005 μg/g, which is 1,3 times less than in the group of women who gave birth
to full-term newborns (p>0,05).
Conclusions: The level of lead in hair of mothers which born full-term newborns with IUGR was 2,4 times higher than who born fullterm children. This can be explained by the excess intake of the above element woman’s body through food, water or lead-contaminated
air.
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ПОШИРЕНІСТЬ ТА ОКРЕМІ ДАНІ АНАМНЕЗУ В ДІТЕЙ З ДИСМЕТАБОЛІЧНОЮ НЕФРОПАТІЄЮ
ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЗА ДАНИМИ МЕДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)
Айб Н.Р.
Науковий керівник - д.мед.н., проф. І.С. Лембрик
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e.mail: aib.nadiya.r@gmail.com
Проблема дисметаболічних нефропатій на сучасному етапі є актуальним питанням педіатрії з огляду на високу частоту в
популяції та ймовірність розвитку на її фоні сечокам’яної хвороби, інфекцій сечовидільної системи та/або інтерстиційного
нефриту. В той же час дослідженню цієї проблеми в Україні приділяється недостатньо уваги, що обумовлює її актуальність. Метою
нашої роботи було вивчення поширеності, а також деяких питань анамнезу в дітей віком від 3-х до 18 років із дисметаболічною
нефропатією за період 2016 по 2018 рр. Проведено ретроспективний аналіз медичних стаціонарних карт лікування 588 дітей та
підлітків з дисметаболічними нефропатіями, які протягом цих років перебували на стаціонарному лікуванні в нефрологічному
відділенні Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. На даному етапі роботи проведена оцінка розповсюдженості
патології, що вивчалася, по різних районах Івано-Франківської області, на підставі вивчення клініко-анамнестичних даних. Для
статистичного аналізу отриманих результатів використовували пакет програм обробки даних загального призначення Statistica
for Windows версії 6.0. При р<0,05 розбіжності вважали статистично вірогідними. Провівши оцінку отриманих даних, ми дійшли
висновку, що найчастіше дисметаболічна нефропатія мала вторинний характер, тобто виникала на тлі захворювань біліарної
системи та ожиріння (70,0% і 30,0%, р<0,05). Частіше дисметаболічна нефропатія виникала як наслідок порушення дієти (65,0%),
за умов недостатнього питного режиму (25,0%), наявності аномалій розвитку сечовидільної системи (10,0%). Аналіз показав,
що в структурі дисметаболічних нефропатій переважали оксалатна та оксалатно-кальцієва нефропатії (64,7% та 23,8%, р<0,05).
Достовірно рідше зустрічалися фосфатний та уратний типи недуги (7,8% та 3,7%%, р<0,05). Ми встановили, що у всіх групах
обстежених домінувала жіноча стать (75,0% і 25%, р<0,05). Середній вік обстежених дітей з дисметаболічною нефропатією при
цьому становив 11,2±5,4% років. Особливістю можна вважати прогресивне зменшення частоти недуги в пацієнтів із віком ( з
37,4% у дітей 9-12-ти років до 17,5% у віці 12-15-ти років). Таким чином, на підставі аналізу медичної документації за період
з 2016. по 2018-ий роки., ми встановили переважання оксалатного та оксалатно-кальцієвого типів дисметаболічної нефропатії.
До окремих анамнестичних особливостей цієї недуги можна віднести середній вік маніфестації –11,2±5,4% років, з поступовим
регресом у підлітковому віці та жіноча стать.

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МІОКАРДА ТА ЕРИТРОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ТА
РІВЕНЬ ВD В ОРГАНІЗМІ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
Барила Н.І.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини 2 та медсестринства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: nadiya27@i.ua
Хронічна серцева недостатність (ХСН) є одним з найбільш поширених і прогностично несприятливих ускладнень більшості
захворювань серцево-судинної системи (ССС). Всі вони супроводжуються в тій чи іншій мірі зміною «еритроцитарного
портрету», що у багатьох випадках є як причиною, так і наслідком цієї патології. Додатковим фактором, який сприяє розвитку
захворювань ССС, служить дефіцит вітаміну D (ВD). В той же час кількість публікацій, які стосуються взаємозв’язку рівня ВD
зі станом міокарда (М) та еритроцитів периферичної крові (ЕПК) у пацієнтів з ХСН недостатня.
Мета роботи: оцінити рівень ВD в плазмі крові у пацієнтів з ХСН, вивчити його вплив на морфофункціональний стан
міокарда та ЕПК.
Матеріали та методи. Обстежено 125 пацієнтів з ХСН IIА стадії, II-III функціонального класу (дослідна група - ДГ) і 25
практично здорових людей, які склали групу контролю (КГ). Всім обстеженим проводилася оцінка рівня ВD-total методом
імуноферментного аналізу, ехокардіографія на апараті Logiq Р5 (США) та дослідження ЕПК на електронномікроскопічному
рівні («JEOL-25М-Т220А»). Індекс деформабельності еритроцитів (ІДЕ) визначали за методикою Коломойця-Ходоровського
[1].
Результати. Середній рівень ВD в плазмі крові пацієнтів ДГ склав 17,2±0,04 нг/мл і був на 22,9% нижче (р = 0,01), ніж в
КГ (38,4±0,05 нг/мл). Всі пацієнти ДГ були розділені за рівнем ВD згідно центильного розподілу на групи ДГ-1 (LQ0-UQ25) з
рівнем ВD до 10,9 нг/мл, групу ДГ-2 (LQ25-UQ75) з рівнем ВD 10,9-23,7 нг/мл і групу ДГ-3 (LQ75-UQ100) з рівнем ВD 23,7 нг/
мл і вище. Рівень систолічного артеріального тиску (САТ) в групі ДГ-1 був вище, ніж у групі ДГ-3 (р = 0,04), а в КГ – нижче, ніж
у всіх пацієнтів ДГ (р <0,05). Розміри аорти та її відділів, лівого передсердя, показники кінцевого систолічного об’єму, кінцевого
діастолічного об’єму (КДО), товщина передньої і задньої стінок лівого шлуночка (ЛШ) у систолу були більше в групі ДГ-1, у
порівнянні з групою ДГ-2 та ДГ-3 і з КГ. Встановлено негативна кореляція між рівнем ВD в плазмі крові з показниками КДО (r
= - 0,28), ударного об’єму (r = -0,31), розміром аорти на рівні аортального клапана (АК) (r = -0,42), висхідного відділу аорти (r =
-0,31) і дуги аорти (r = -0,46), а також з товщиною передньої стінки ЛШ (r = -0,42) і задньої стінки ЛШ в систолу (r = -0,29) у всіх
пацієнтів ДГ. Також нами встановлено позитивний кореляційний зв’язок між рівнем САТ і розміром аорти на рівні АК (r = 0,49)
і висхідного відділу аорти (r = 0,40). Серед більшості пацієнтів ДГ у периферичній крові разом з нормоцитами реєструвалися
субпопуляції макроцитарних і мікроцитарних клітин на фоні пониженого рівня гемоглобіну. У 91,2% пацієнтів ДГ присутні
зворотно та незворотно змінені форми ЕПК, кількість яких перевищувала граничну межу фізіологічної норми. При цьому у всіх
пацієнтів ДГ показники ІДЕ були вірогідно нижчими, ніж у людей КГ (р < 0,05).
Висновки. Встановлений нами зв’язок між рівнем ВD в плазмі крові з морфофункціональним станом міокарда та ЕПК
вказує на негативний вплив зниженого рівня ВD на скоротливу функцію міокарда, розміри аорти і розміри передньої і задньої
стінок ЛШ, а також на якісний склад ЕПК та кількісні показники ІДЕ.
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РЕЗУЛЬТАТИ ЧАСТОТНОГО/АВС/VEN АНАЛІЗУ ПРИЗНАЧЕНЬ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ
ДІТЯМ, ХВОРИМ НА КАШЛЮК
Білик І.П.
Науковий керівник – к.фарм.н., доц. І.О. Федяк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна, bily4ka@ukr.net
Вступ. Кашлюк, незважаючи на тривалий період застосування його імунопрофілактики, залишається пріоритетною
медичною, соціальною і економічною проблемою для України. Це висококонтагіозне бактерійне захворювання з повітряно
краплинним механізмом передачі, що характеризується тривалим спастичним нападоподібним кашлем.
Метою роботи стала якісна оцінка призначень лікарських препаратів (ЛП) дітям, хворим на кашлюк.
Матеріали і методи. Здійснено аналіз 834 медичних карт стаціонарних хворих на кашлюк (А 37) за 2009–2016 рр., які були
отримані з архівів 6-ти обласних клінічних дитячих інфекційних лікарень Вінницької, Івано-Франківської, Київської, Одеської,
Тернопільської, Харківської областей. Використаний ретроспективний частотний/АВС/VEN метод дослідження.
Результати. Частотний аналіз виявив, що дітям з кашлюком було зроблено 9317 призначень 467 ЛП. Для визначення групи
найуживаніших ЛП здійснено моделювання АВС-ранжування до частоти лікарських призначень. АВС-розподіл за цією ознакою
виявив, що 16,9% торгових найменувань (ТН) забезпечили 80% призначень препаратів (група А). Групу В сформували 127 ЛП,
що склало 27,2% від загальної сукупності призначень. У групу С увійшов 261 ЛП (55,9%), які забезпечили 5% усіх призначень.
При проведенні VEN-аналізу був використаний формальний підхід: розподіл ЛП на групи: V «Vital» (життєво необхідні), E
«Essential» (необхідні) та N «Non-essential» (другорядні, неважливі) було здійснено відповідно до Протоколу діагностики та
лікування інфекційних хвороб у дітей (Наказ МОЗ України № 354 від 09.07.2004 р.). При наявності у протоколі, ЛП набував
індексу V; ЛП, які застосовувались для симптоматичної терапії, лікування ускладнень – Е; решта ЛП – N. За результатами
сумісного АВС/VEN-аналізу встановлено, що у групу А увійшли переважно ЛП зі статусом Е та N (по 41,8%). ЛП з статусом
V у групі В і С склали відповідно 15,7% і 17,6%. Отже, найбільша частка ЛП, рекомендованих Протоколом, виявилася у групі
С – серед ЛП, які призначали найрідше.
Висновки. За результатами сумісного АВС/VEN-аналізу частоти призначень встановлено, що частка ЛП зі статусом V
(«найнеобхідніші») відповідно до чинного Протоколу склала лише 16,4% серед ЛП групи А за частотою використання. Оцінка
реальної клінічної педіатричної практики в Україні показала необхідність її подальшої оптимізації за принципами доказової
медицини та фармакоекономіки.

ВИВЧЕННЯ СУМАРНОГО ВМІСТУ АМІНОКИСЛОТ У ТАБЛЕТКАХ СУХОГО ПОРОШКУ БІОМАСИ
FLAMMULINA VELUTIPES У ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ
Буткевич Т.А., Попович В.П.
Науковий керівник - д.фарм.н., проф. М.Л. Сятиня
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
Кафедра аптечної та промислової технології ліків
м. Київ, Україна, e-mail: but-t@ukr.net
Одним із основних етапів при розробці нових лікарських, лікувально-профілактичних засобів є контроль показників їхньої
якості. Вивчення вмісту діючих речовин у процесі зберігання препарату є необхідним для дослідження показників стабільності
засобу та встановлення умов та терміну його зберігання.
Мета роботи. Дослідити показники сумарного вмісту амінокислот у таблетках сухого порошку біомаси (СПБ) лікарського
гриба Flammulina (F.) velutipes.
Метеріали та методи. Об’єктом дослідження були таблетки СПБ F. velutipes, закладені на зберігання протягом 15 місяців при
температурі (2-8) ºС у холодильному обладнанні та кімнатній температурі (20±5) ºС, в первинній упаковці – банка полімерна
для упаковки лікарських засобів з контролем першого відкриття. Відразу після отримання, а також через 3, 6, 9, 12 та 15 місяців
дослідження проводили відбір проб з метою ідентифікації та кількісного визначення сумарного вмісту амінокислот методом
іонообмінної рідинно-колоночної хроматографії з використанням автоматичного аналізатора амінокислот Т 339 («Mikrotechna»,
Чехія).
Результати. Результати попередніх досліджень дозволили запропонувати як критерій якості таблеток СПБ F. velutipes сумарний
вміст амінокислот у межах від 123,5 до 136,5 мг на одну таблетку масою 1,0 г. Таблетки, що були закладені на зберігання, дають
позитивні результати експериментальних спостережень за ідентифікаційними тестами та кількісним визначенням сумарного
вмісту діючих речовин. Так, жодне із індивідуальних значень визначеного вмісту амінокислот у препараті не виходило за
допустимі межі відхилення. Результати вивчення досліджуваних зразків таблеток СПБ F. velutipes вписуються у допустимі
норми показників та свідчать про їх сталість під час зберігання як у холодильних умовах, так і при кімнатній температурі.
Достовірної різниці між одержаними показниками не виявлено.
Висновки. Проведені дослідження дозволяють зробити висновок про стабільність таблеток СПБ F. velutipes протягом 15
місяців зберігання в банках полімерних при температурі (2-8) ºС та температурі (20±5) °С за показником сумарного вмісту
амінокислот.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ АДАПТАЦІЇ ДО ОРТОПЕДИЧНИХ
КОНСТРУКЦІЙ
Барабаш О.Я.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: oleg.barabash88@gmail.com
Актуальність дослідження. Згідно зі статистичними даними більша частина дорослого населення України потребує корекції
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зубних рядів. Адаптація пацієнтів до знімних чи фіксованих конструкцій залежить від низки чинників. Дослідження механізмів
фізіологічної реабілітації залишається актуальною проблемою медицини. Необхідно враховувати, що стоматологічні матеріали,
які знаходяться в ротовій порожнині тривалий час, також порушують її гомеостаз та можуть впливати на фізіологічні процеси
організму загалом.
Мета роботи: дослідження привикання пацієнтів та адаптації тканин до різних ортопедичних конструкцій при корекції
зубних рядів.
Для досягнення мети обстежено 50 пацієнтів віком 20-60 років, які були розділені на такі групи: 1-ша (n=20) – з інтактними
зубними рядами (контрольна група); 2-га (n=19) – за умов використання незнімних протезів; 3-тя (n=11) – при використанні
знімних протезів. Пацієнтів 2-ї та 3-ї дослідних груп обстежували одразу після встановлення зубних протезів, а також
через 14-ть та 30-ть днів після корекції. Перед початком протезування усім обстеженим була проведена професійна гігієна і
санація твердих тканин зубів. Якість життя обстежених оцінювали за допомогою стоматологічного опитувальника ОНІР-14
(враховували жувальну здатність та мовну функцію) (Бандрівський Ю.Л. та ін., 2016). Для оцінки стоматологічного статусу
використовували індекс КПВ, оцінку стану тканин пародонта проводили на основі клінічних даних, проби Шиллера-Писарєва,
показників пародонтальних індексів: папілярно-маргінально-альвеолярного (РМА) (Parma,1960) та індекса СРІ (ВООЗ, 1989).
Для оцінки запального процесу ясен визначали спрощений індекс гігієни ротової порожнини OHI-S (Green J.C. et al., 1964) та
гінгівальний індекс (ГІ) Sillness-Loe (Sillness J. et al., 1967). Біохімічний профіль оцінювали за активністю антиоксидантних
ензимів (каталази, церулоплазміну, глутатіонредуктази, глутатіонпероксидази, супероксид-дисмутази) та характеристикою NOергічної системи у ротовій рідині (визначали вміст NO2, NO2+NO3, пероксинітриту, активність аргінази). Фізіологічні методи
включали дослідження балансу автономної нервової системи шляхом реєстрації варіабельності серцевого ритму.
У результаті дослідження підтверджено залежність адаптації від віку, характеру корекції зубних рядів та матеріалу
ортопедичних конструкцій. На 14-й день у більшості обстежених виявлено добру фонетичну адаптацію, відновлення балансу
в автономній регуляції, проте рівень якості життя залишався переважно задовільний. Більшість досліджуваних біохімічних
показників повертаються до вихідного рівня тільки на 30-й день обстеження.

ВПЛИВ ДЕФІЦИТУ ЙОДУ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТА У
ЩУРІВ
Боднар Р.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olegbodo@gmail.com
Вступ. На сьогоднішній день спостерігається зростання тиреоїдної патології в цілому та гіпотиреозу, зокрема. Соціальні
чинники, зміни структури харчування населення (зменшення споживання йодовмісних продуктів), погіршення екологічної
ситуації та вплив шкідливих факторів довкілля зумовлюють поширеність захворювань щитоподібної залози. Гіпотиреоїдна
дисфункція супроводжується суттєвим пригніченням структурно-функціонального стану тканин пародонта.
Метою дослідження було вивчити в експерименті структурно-функціональні особливості тканин пародонта у щурів на тлі
йодної депривації.
Матеріал та методи дослідження. Дослідження проведено на 30 щурах масою 120-180 г, яких протягом експерименту
утримували на йододефіцитній дієті (Martinez-Galan et al.,1997). Евтаназію здійснювали шляхом декапіталізації під кетаміновим
знечуленням (100 мг/кг маси тіла). Цитологічні дослідження проводили за методом С.В. Єріної (2008).
Результати та їх обговорення. У результаті експерименту цитологічні дослідження мазків-відбитків з ясен щурів з
дефіцитом йоду свідчили не тільки про кількісні, але й якісні зміни клітинного складу ясенної рідини. Спостерігали збільшення
кількості епітеліальних клітин, нейтрофільних лейкоцитів, що дозволяє діагностувати наявність запального процесу в тканинах
пародонта та оцінювати його вираженість. У мазках-відбитках зустрічались численні лейкоцити з явищами деструкції, які
представлені в основному нейтрофілами і мікроорганізмами, що розташовані поза- та внутрішньоклітинно. Це свідчило про
дегенеративно-запальну реакцію тканин пародонта на тлі йодної депривації.
Висновок. Таким чином, на підставі результатів цитологічних досліджень можна зробити висновок про розвиток
пародонтиту в щурів на тлі йодної депривації, що супроводжується проявами дистрофії і некробіозу епітеліальних клітин, і
відображає деструктивні процеси в тканинах пародонта. Виявили наростання цитологічних змін зі збільшенням ступеня
важкості захворювання.

СЕНСОМОТОРНЕ РЕАГУВАННЯ У СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ СТАНОМ ТКАНИН ПАРОДОНТА
Болюк Ю.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. С.Н. Вадзюк
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки
м. Тернопіль, Україна, e-mail: boliuk@tdmu.edu.ua
Вивчення особливостей функціонування нервової системи дозволяє розробляти ефективні методи профілактики, діагностики
та лікування різних патологій. Оскільки пускові механізми та фактори, що впливають на виникнення захворювань тканин
пародонта, є дуже різноманітними, важливо знайти інформативні критерії прогнозування їх розвитку. Як відомо нервова система
в цілому впливає на стан пародонта та формує схильність до даної патології. Проте, як відображається така її функціональна
особливість як сенсомоторне реагування на зубоутримуючий апарат, не встановлено.
Мета роботи. Вивчити стан сенсомоторного реагування на розумові навантаження в осіб віком 18-23 років з різним станом
тканин пародонта.
Матеріали і методи. Всього обстежено 89 студентів, що навчаються на І та ІІ курсах ДВНЗ «Тернопільський державний
медичний університет імені І. Я. Горбачевського». Було сформовано дві групи: перша – 41 особа із ураженням тканин пародонта,
друга – 48 осіб із здоровим пародонтом. За допомогою комп’ютерної системи «Діагност-1М» визначали швидкість простих
сенсомоторних реакцій на зорові подразники, швидкості складних сенсомоторних реакцій вибору одного із трьох сигналів та
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двох із трьох сигналів за методикою М. В. Макаренка (2014).
Результати. Аналіз отриманих даних показав істотну різницю між рівнями латентних періодів простої зоровомоторної реакції
серед обстежених першої та другої групи (відповідно (269,304±83,419) мс та (313,426±103,732) мс, p<0,0001). Достовірної
відмінності у показниках швидкості складної сенсомоторної реакції вибору одного із трьох сигналів не спостерігалось. Однак,
значення латентних періодів реакції вибору двох із трьох сигналів в осіб із ураженим пародонтом виявилися значно меншими,
ніж у студентів другої групи, а саме (406,161±57,246) мс та (447,198±62,557) мс, p<0,01.
Висновки. Таким чином, в обстежених із захворюваннями пародонта спостерігались вірогідно нижчі показники швидкості
простої зоровомоторної реакції, ніж в осіб без даної патології, що свідчить про значно вищу збудливість центральної нервової
системи у студентів першої групи, порівняно з другою. Також виявлено істотне зниження рівнів латентних періодів реакції
вибору двох із трьох сигналів в обстежених із ураженим пародонтом, у порівнянні з групою контролю. Це може вказувати на
набагато більшу швидкість обробки та передачі інформації серед осіб першої групи, ніж у студентів другої групи.

ВПЛИВ ДЕФІЦИТУ ЦИНКУ НА ТИРЕОЇДНИЙ СТАТУС, ПРОЦЕСИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ
БІЛКІВ ТА ЛІПІДІВ, МЕТАБОЛІЗМ ВУГЛЕВОДІВ У ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ
ГІПОТИРЕОЗОМ
Варунків С.В., Мельник М.І., Сав’юк-Рябова Т.М.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: varunkiv.iruna.gmail.com
Актуальність дослідження. Відомо, що у хворих із гіпотиреозом розвиваються порушення вуглеводного обміну на стадії
предіабету чи діабету. Гіпотиреоз може бути однією з причин формування інсулінорезистентності (ІР). Такі дані спонукають
до пошуку додаткового впливу на патогенетичні механізми гіпотиреозу з метою запобігання розвитку та ефетивної терапії наслідків хвороби. Необхідність удосконалення способів діагностики та лікування хворих на гіпотиреоз зумовлена обмеженістю
даних про розвиток ІР за умов гіпотиреоїдної дисфункції.
Мета дослідження: вивчити вплив дефіциту цинку на тиреоїдний статус та вуглеводневий обмін тварин із експериментальним гіпотиреозом.
Матеріал і методи. Експериментальне дослідження проведено на 80 самцях білих безпородних щурів масою 80-150 г, які
були розділені на чотири дослідні групи: 1-ша (n=10) – контрольна (інтактні тварини); 2-га (n=10) - тварини з монодефіцитом
йоду; 3-тя (n=10) – щури із комбінованим дефіцитом йоду та цинку. Для визначення функціонального стану щитоподібної залози у сироватці крові визначали вміст тиреотропного гормону (ТТГ), вільних трийодтироніну (fТ3), тироксину (fТ4). Перекисне
окиснення ліпідів (ПОЛ) вивчали за вмістом дієнових кон’югатів (ДК), продуктів, що реагують на ТБК (ТБК-АП) у сироватці
крові. Вільнорадикальне оксинення білків (ВРОБ) характеризували за показниками їх окислювальних модифікацій у сироватці
крові методом спектрофотометрії при довжинах хвилі 356 нм, 370 нм, 430 нм, 530 нм. Вуглеводневий обмін вивчали за вмістом
глюкози й імунореактивного інсуліну (ІРІ) у сироватці крові натще з наступним обчисленням індексів HOMA-IP (Homeostasis
Model Assesment Insulin Resistane) і Caro. У сечі визначали вміст йоду.
Результати дослідження. В умовах експерименту встановлено зміни тиреоїдного статусу (збільшення вмісту ТТГ, зменшення рівня fТ3, fТ4 у сироватці крові) у тварин усіх груп щодо контролю. Такі порушення функціональної здатності щитоподібної
залози спостерігали на тлі зростання ПОЛ та ВРОБ, на що вказує підвищення рівня окислювальних модифікацій білків, ДК,
ТБК-АП у сироватці крові. При цьому комбінований дефіцит йоду та цинку супроводжувався більш вираженими змінами тиреоїдного профілю, підвищенням ліпопероксидації, ніж монодефіцит йоду. За умов мікроелементного балансу виявили порушення вуглеводневого обміну (достовірне зростання індексів HOMA-IP і Caro).
Висновок. Дефіцит цинку потенціює розвиток гіпотиреоїдної дисфункції у тварин із йододефіцитом, а також сприяє
формуванню ІР.

ВПЛИВ ХОЛЕЦИСТОКІНІНУ-ПАНКРЕОЗИМІНУ НА ФУНКЦІЮ ЖОВЧОВОГО МІХУРА У
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НЕКАМЕНЕВИЙ ХОЛЕЦИСТИТ У ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ
ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ І СТАБІЛЬНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
Вацеба Б.Р.
Науковий керівник – проф. Н.Г. Вірстюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету
імені проф. М.М. Бережницького
м. Івано-Франківськ, Україна
Мета - дослідити вплив холецистокініну-панкреозиміну (ХЦК-ПЗ) на скоротливу функцію жовчового міхура (ЖМ) у хворих
на хронічний некаменевий холецистит (ХНХ), поєднаний з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) і стабільною
ішемічною хворобою серця (ІХС).
Матеріали та методи. Обстежено 60 хворих на ХНХ, 26 чоловіків і 34 жінки, які були розділені на три групи. І групу склали
20 пацієнтів (середній вік 52,05±2,13 років) з ХНХ без НАЖХП. До ІІ групи увійшли 20 хворих (середній вік 51,16±3,01 років)
з ХНХ, поєднаним з НАЖХП. ІІІ групу склали 20 пацієнтів (середній вік 51,32±2,89 років) з ХНХ холециститом на тлі НАЖХП
і стабільної ІХС. Усім хворим було проведено загальноклінічне обстеження, визначення рівня холецистокініну-панкреозиміну
в сироватці крові, поліпозиційне ультразвукове дослідження ЖМ, 5-моментне фракційне дуоденальне зондування (БФДЗ).
Контролем були 20 здорових осіб.
Результати. Рівень ХЦК-ПЗ у крові хворих І групи склав (2,32±0,24) нг/мл (р<0,05), що у 2,4 рази нижче показника у контролі
(5,46±0,17 нг/мл). У ІІ групі цей показник становив (2,43±0,22) нг/мл (р<0,05), що на 4,7% більше, ніж у пацієнтів І групи та у 2,3
рази нижче, ніж у контролі. У пацієнтів ІІІ групи рівень ХЦК-ПЗ склав (2,49±0,19) нг/мл (р<0,05), що у 2,2 рази нижче показника
у контролі, на 7,3% більше, ніж у І групі та на 2,4% більше, ніж у ІІ групі. У пацієнтів з поєднаною патологією спостерігали
подовження ІІ та ІІІ фаз БФДЗ, що свідчить про гіпертонію сфінктера Одді. Кількість виділеної впродовж ІV фази жовчі була
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збільшеною до (92,05±3,02) мл у пацієнтів ІІ групи, що було в 2,4 раза більше, ніж у контролі (р<0,05), у пацієнтів ІІІ групи цей
показник був в 2,5 раза більшим, ніж у групі контролю (р<0,05), на 14,6% більше, ніж у пацієнтів І групи (р<0,05). Об’єм ЖМ
у хворих з ізольованим ХНХ в 2,3 рази перевищив показник в контролі (р<0,05). У хворих з ХНХ в поєднанні з НАЖХП цей
показник перевищив величину у здорових осіб в 2,9 раза (р<0,05) та був в 1,3 рази вищим порівняно з хворими на ХНХ без
НАЖХП (р<0,05). У хворих на ХНХ на тлі НАЖХП і стабільної ІХС об’єм ЖМ в 3,5 рази перевищив цей показник в контролі
(р<0,05), в 1,5 рази порівняно з пацієнтами з ізольованим ХНХ (р<0,05) та в 1,2 рази порівняно з хворими на ХНХ в поєднанні
з НАЖХП (р<0,05). Виявлено кореляційні зв’язки між рівнями холецистокініну-панкреозиміну і тривалістю ІІ фази БФДЗ (r=0,68, р<0,05 – І група; r=-0,71, р<0,05 – ІІ група; r=-0,72, р<0,05 – ІІІ група), тривалістю ІV фази БФДЗ (r=-0,72, р<0,05 – І група;
r=-0,69, р<0,05 – ІІ група; r=-0,73, р<0,05 – ІІІ група), об’ємом ЖМ (r=-0,61, р<0,05 – І група; r=-0,64, р<0,05 – ІІ група; r=-0,63,
р<0,05 – ІІІ група).
Висновки. У пацієнтів з ХНХ відзначається зниження рівня холецистокініну-панкреозиміну, більш виражене за поєднання
з НАЖХП і стабільною ІХС. Це супроводжується зниженням скоротливої здатності ЖМ та підвищення тонусу сфінктера Одді.

ЯБЛУЧНИЙ ПЕКТИН В ЯКОСТІ ДЕТОКСИКАНТА ЗА УМОВ ГОСТРОЇ І ХРОНІЧНОЇ
АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ
Гайнюк М.Б.
Науковий керівник – проф. Л.М. Шеремета
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фармакології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: M_zabavska@ukr.net
Актуальність теми: зловживання алкоголем є глобальною проблемою, оскільки гостра та хронічна алкогольна інтоксикація
призводять до збільшення захворюваності, травматизму та смертності у всіх вікових групах населення. Детоксиканти з
сорбуючими властивостями входять до протоколів лікування токсичних синдромів.
Мета дослідження: обгрунтувати доцільність застосування яблучного пектину за умов гострої і хронічної інтоксикації
алкоголем.
Матеріали і методи: Дослідження проведені на статевозрілих білих рандобредних щурах обох статей, масою 160-180
г. Визначали зміни активності процесів ПОЛ, ліпідного, білкового та вуглеводневого обміну у алкоголізованих тварин та
порівнювали з такими при застосуванні яблучного пектину, активованого вугілля та диоксиду кремнію.
Результати дослідження: Отримані дані свідчать, що застосування яблучного пектину, активованого вугілля та диоксиду
кремнію суттєво впливає на ліпідний обмін алкоголізованих щурів: зменшує рівень холестеролу, загальних ліпідів та
триацилгліцеролів порівняно з нелікованими тваринами (р˂0,05). Пектин активніше за реферес-препарати сприяє зниженню
рівня триацилгліцеролів (р˂0,05), що, імовірно пояснюється його здатністю зв’язувати жовчні кислоти та ліпіди у кишці,
прискорювати виведення і зменшувати всмоктування. Яблучний пектин в дозі 0,2 г/100 г маси тіла сприяв вірогідній
нормалізації білкового обміну та активності трансаміназ у порівнянні з нелікованими тваринами та не поступався за впливом
перед еталонними ентеросорбентами. Рівень глюкози в сироватці крові тварин, лікованих яблучним пектином на 11% вищий за
нелікованих і практично не відрізнявся від інших груп лікованих референтними препаратами тварин.
Висновок: Відповідно до визначених показників, ефективність яблучного пектину за умов гострої та хронічної алкогольної
інтоксикації дорівнює стандартним адсорбентам, що використовуються в якості еталонних препаратів, і в деяких випадках
переважає їх. Яблучний пектин діє вірогідно ефективніше, ніж активоване вугілля, імовірно завдяки здатності зменшувати лужну
реакцію середовища, прискоренню перистальтики через збільшення об’єму кишкового вмісту та сорбуючим властивостям.

КОРЕКЦІЯ БІЛКОВОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ
ЛЕГЕНЬ
Галан І.О., Марченко Г.Ф., Галан О.В., Бегоулев О.Е., Потайчук В.І., Малиш А.А.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. С. Т. Омельчук, д.мед.н., проф. Р.Г. Процюк
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
Кафедра фтизіатрії та пульмонології
м. Київ, Україна, e-mail: irinagalan22@gmail.com
Вступ. Туберкульоз (ТБ) призводить до значних порушень тканинного обміну, розвитку дистрофічних процесів. Туберкульозна
інтоксикація, токсичний вплив антимікобактеріальних препаратів (АМБП), порушення основ раціонального харчування є
причиною порушення обміну речовин в організмі. Відзначено тенденцію до порушення білкового обміну (БО), зниження
загального рівня амінокислот (АК), що пояснюється недостатнім синтезом і надмірним використанням їх на потреби організму .
Мета роботи - вивчити ефективність нутриціологічної корекції білкового обміну (НКБО) у комплексному лікуванні хворих на
вперше діагностований туберкульоз легень (ВДТБ)
Матеріали і методи дослідження. Обстежено 67 хворих на ТБ, яких розподілили на дві групи: I група - 35 хворих (отримували
стандартну АМБТ і проводилася НКБО) і II група - 32 хворих (отримували стандартну АМБТ). НКБО проводили за допомогою
збагачення харчових раціонів хворих відповідними продуктами. Контрольна група – 30 практично здорових осіб. Для вивчення
стану БО визначався зміст окремих замінних ЗАК (орнітин, аспарагінова кислота, серин, глутамінова кислота, пролін, гліцин,
аланін, цистеїн, тирозин, глутамін) і незамінних амінокислот НАК (лізин, гістидин, аргінін, треонін, валін, метіонін, ізолейцин,
фенілаланін, лейцин) і їх загальна сума (мг в 100 мл сироватки крові (СК)).
Результати дослідження та їх обговорення. До початку лікування у пацієнтів обох груп виявлені порушення БО: дисбаланс
окремих АК, зниження загальної суми незамінних амінокислот (ЗС НАК) в 1,2 - 1,3 рази, зниження загальної суми замінних
амінокислот (ЗС ЗАК) в 1, 2 рази, зниження загальної суми амінокислот (ЗС АК) в 1,2 - 1,3 рази. По завершенню інтенсивної
фази лікування у пацієнтів I групи відбулася нормалізація показників вмісту НАК (р <0,05 не відрізнялися від контрольної групи).
У II групі спостерігається достовірно нижчий вміст: гістидину (в 1,4 рази), аргініну (в 1,2 рази), треоніну (в 1,2 рази), метіоніну
(в 1,3 рази), фенілаланіну (в 1,2 рази) і відповідно достовірне (р <0,05) зниження (в 1,2 рази) ЗС НАК 9,1 ± 0,2 мг в 100 мл СК у
порівнянні з контрольною групою 10, 9 ± 0,7 мг в 100 мл. У I групі спостерігається достовірно (р <0,05) вищий вміст таких ЗАК як:
серин, глутамінова кислота, гліцин, глютамін, а ЗС ЗАК склала 19,8 ± 0,1 мг в 100 мл СК, достовірно (р <0,05) вище у порівнянні
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з показником у II групі 18,1 ± 0,2 мг в 100 мл СК. У II групі визначається нижчий вміст ЗАК: глутамінова кислота (в 1,4 рази),
гліцин (в 1,2 рази), аланін (в 1,1 рази), глутамін (в 1,1 рази) і зниження ( в 1,1 рази) ЗС ЗАК 18,1 ± 0,2 мг в 100 мл СК у порівнянні
з контрольною групою 19,7 ± 0,9 мг в 100 мл. У пацієнтів II групи після проведеного лікування спостерігалася лише тенденція до
підвищення ЗС НАК, ЗС ЗАК, ЗС АК. А у пацієнтів I групи спостерігається достовірно (р <0,05) вище рівень ЗС НАК (10,1 ± 0,1 мг
в 100 мл СК), ЗС ЗАК (19,8 ± 0,1 мг в 100 мл СК) і ЗС АК (29,9 ± 0,2 мг в 100 мл СК) порівняно з показниками у II групі.
Висновки. Застосування НКБО в комплексному лікуванні хворих на ВДТБ сприяє відновленню порушень БО та підвищенню
ефективності лікування.

ЗНАЧЕННЯ ТРЬОХ НЕЙРОНАЛЬНИХ МЕРЕЖ МОЗКУ В РОЗВИТКУ ПСИХОЗУ
Герасим’юк І.Г., Гринько Н.В., Сумарюк Б.М.
Науковий керівник – асист. Н.В. Гринько
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка
м.Чернівці, Україна
Мета: дослідити сучасні погляди на виникнення психотичних розладів.
Матеріали та методи. Огляд наукових статей в наукометричних базах, синтез теоретичних науково-обгрунтованих
міжгалузевих знань.
Результати. Причиною всіх позитивних симптомів психозу вважалось надмірне вироблення дофаміну в мезолімбічному
шляху. Однак останні дослідження показують, що до психозу призводить не тільки дофамін, а лікувати необхідно не тільки
за допомогою блокування певних рецепторів. Це твердження недавно підтвердив пімавансерин - новий засіб для лікування
психозу при хворобі Паркінсона з діючою речовиною, яка блокує серотонінові рецептори 2A, але ніяк не впливає на D2.
В даний час відомо три основних нейротрансмітера, пов’язаних з психозом, на основі яких побудували три гіпотези розвитку
шизофренії: дофамінова, NMDA-рецепторна (гіпофункція даних рецепторів) і серотонінова (гіперфункція 5-HT2A-рецепторів
в корі головного мозку).
Класична теорія говорить, що гіперактивність дофаміну у вентральному стріатумі внаслідок нейронних проекцій з
вентральної області покришки теоретично вважають причиною маячення, найчастіше параноїдного, і галюцинацій, головним
чином, слухових. Але у лікуванні за допомогою блокування дофамінових шляхів є побічні ефекти: разом з потрібними D2рецепторами в мезолімбічному шляху одночасно блокуються D2-рецептори нігростріатарних шляхів від чорної речовини до
дорсального стріатума, що призводить рухових розладів.
Згідно з другої, більш сучасної теорії, порушення дофамінової системи - наслідок дисрегуляції глутамату в префронтальній
корі, а саме гіпофункції NMDA-рецепторів на ГАМК проміжних нейронах в префронтальній корі (можливо, викликана
порушеннями розвитку мозку) викликає швидке зменшення сигнальних шляхів глутамату. Ймовірно, саме занадто активний
глутамат через надмірно простимульовані мезолімбічні дофамінові шляхи в вентральній області покришки призводить до
слухових галюцинацій і параноїдного маячення.
Проривним після дофаминовой теорії стало відкриття того, що антагоніст рецептора 5HT2A без антагоніста D2 ефективний
для лікування психотичних симптомів, пов’язаних з хворобою Паркінсона, і так само ефективний для психозу при деменції. Це
пояснюється надлишком вироблення серотоніну і активацією 5HT2A-рецепторів. Глутаматні нейрони впливають на вентральну
область покришки і активують її. Далі активується дофаміновий мезолімбічний шлях і виникають слухові галюцинації і
параноїдне маячення. Візуальні галюцинації з’являються при гіперактивності глутамату в нейронах зорової кори.
Висновки. Перегляд дофамінової теорії та розуміння порушень роботи рецепторів і нейротрансмітерів при психотичних
розладах підштовхне до ідеї створення нових препаратів з кращою ефективністю.

ОЦІНКА ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ У ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ЛЯМБЛІОЗ
Глов’як В.Г.
Науковий керівник - д.мед.н., проф. З.Р. Кочерга
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: doc.glovyak@gmail.com
За даними ВООЗ, у світі на гіардіаз щорічно хворіє близько 500 млн осіб, у 500 тис. захворювання проявляється в маніфестній
формі. В Україні рівень захворюваності населення на лямбліоз залишається на високому рівні і перевищує такий у провідних
країнах Європи в десятки разів. Висока захворюваність на лямбліоз спостерігається частіше серед дітей у віці до 14 років. Ріст
захворюваності в останній час пов’язаний з набуттям лямбліями резистентності до лікарських засобів.
Мета дослідження: визначити основні зміни лабораторних показників при захворюваності на лямбліоз в залежності від віку
дітей.
Для виконання поставленої мети проаналізовано 98 амбулаторних карт та проведено ретроспективний аналіз 42 медичних
карт стаціонарних хворих, які лікувалися з приводу соматичної патології та у яких супутньо виявлений лямбліоз. Виділено
три вікові групи віку: І група – діти 1- 6 років (57 пацієнтів), ІІ група – діти 7-11 років (50 дітей), ІІІ група – діти 12-18 років (33
дитини).
Аналіз гемограм дітей показав, що у 26,1% хворих спостерігали еозинофілію. Зокрема, у І групі цей показник становить 10,5%,
ІІ групі – 30,0% (р<0,05), ІІІ групі – 46,0% (р <0,05). Аналізуючи показники гемограми встановили, що у І групі відсоток дітей з
анемією склав 36,8%, ІІ групі – 24,0% (р<0,05), ІІІ групі – 27,8% (р<0,05). Лейкоцитоз та підвищення ШОЕ в І групі становили
13,5% і 17,1% дітей відповідно. Найвищою була частота лейкоцитозу у ІІ групі – 31,0%(р<0,05), а підвищення ШОЕ найчастіше
діагностували у ІІІ групі – 44,5% (р<0,05). Виявлені запальні зміни в гемограмі можна пояснити наявністю супутньої патології.
Аналіз результатів копрологічного дослідження показав, що у 73,6% дітей не виявлялись відхилення показників копрограми, а
у 26,4% відзначалися порушення травлення, що виражалося у наявності в калі нейтрального жиру, великої кількості м’язових
волокон, неперевареної клітковини і крохмалю. Мікроскопічне дослідження випорожнень на наявність цист та вегетативних
форм лямблій виявило рівень інфікованості дітей у 73,5% випадків. Літературні дані вказують на те, що у 10-25% пацієнтів
інвазія лямбліями не діагностується мікроскопічним методом, що пов’язано із феноменом «переривчастого цистовиділення».
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При серологічному дослідженні крові (визначення специфічних IgM, IgG проти лямблій) позитивний результат зафіксовано у
94,3% випадків.
Висновки. Метод імуноферментного аналізу (ІФА) дозволяє виявляти в сироватці крові хворих на лямбліоз специфічні IgM та
IgG. Результати визначення спектру імуноглобулінів до антигенів лямблій можуть бути успішно використані при диференціації
стадій захворювання. Для більш точної верифікації лямбліозу потрібно використовувати поєднання лабораторних методів
дослідження.

ЗМІНИ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕЯКУЛЯТУ ЧОЛОВІКІВ ПРИ
ОРХОЕПІДИДИМІТІ
Глодан О.Я., Макулович М.І.
Науковий керівник - к.біол.н., доц. О.Я. Глодан
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mailto:glodan.oksana@gmail.com, glodan.oksana@gmail.com
Репродуктивне здоров’я є запорукою повноцінної сім’ї, яка, в свою чергу, є основою суспільного ладу. Численні дослідження
(Байбаков В.М., 2012; Спаська А.М., 2015;) показують, що у молодих чоловіків 20-40 років головною причиною розвитку
епідидимоорхіту є інфекційний агент, що передається статевим шляхом (найчастіше це Neisseria gonorrhoeae і Chlamydia
trachomatis), а головний шлях його розповсюдження – висхідний, через сім’явиносну протоку. За даними багатьох досліджень,
продукти запалення можуть токсично впливати на сперматогенний епітелій, призвести до порушення гематотестикулярного
бар’єра, обструкції сім’явиносних проток і зміни властивостей сперми.
Метою дослідження було встановити зміни в еякуляті неплідних чоловіків зрілого віку (22-35 років), що перенесли
орхоепідидиміт.
Матеріали та методи дослідження. Матеріалом для дослідження послужили 15 біоптатів яєчка чоловіків, забраних в
урологічній клініці, в анамнезі яких перенесений орхоепідидиміт. Перед операційним втручанням у даної групи чоловіків
проведено лабораторний аналіз еякуляту. У дослідженому еякуляті визначали його об’єм, колір, рН, концентрацію сперматозоїдів
в 1 мл, вміст живих і рухливих форм та патологічних форм.
При досліджені еякуляту у 20% чоловіків, що перенесли орхоепідидиміт, сперматозоїди не виявлені. У решти – знижується
об’єм еякуляту до 2,77 ± 0,14 мл, час його розрідження і в’язкість. Концентрація сперматозоїдів в 1 мл падає у 4 рази і становить
19,10 ± 3,71 млн/мл. У ньому на 67,0 % і на 73 % відповідно стає менше живих і активно рухливих сперматозоїдів. За цих
умов в еякуляті на 73 % збільшується вміст патологічних форм сперматозоїдів. Із патологічних форм найвищий приріст (90
%) припадав на сперматозоїди із комбінованою патологією, хоча одночасно значно зростав і вміст таких із патологією головки
– 45%, шийки 75% і хвоста – 79%, що свідчить про порушення останніх стадій розвитку сперматид і порушення рухливості
сперматозоїдів. Кількість лейкоцитів і клітин епітелію в полі зору збільшується.
Таким чином можна стверджувати, що у еякуляті чоловіків після орхоепідидиміту знижується концентрація сперматозоїдів,
зменшується кількість живих та активно рухливих сперматозоїдів, зростає кількість мертвих і патологічних форм сперматозоїдів.
Тому своєчасне лікування гострих захворювань яєчка та над’яєчка є невід’ємною частиною профілактики чоловічого безпліддя
в подальшому.

ВПЛИВ НАСТОЮ СУРІПИЦІ ЗВИЧАЙНОЇ (BARBAREA VULGARIS) НА МОРФОМЕТРИЧНІ
ПОКАЗНИКИ ЯЄЧКА
Глодан О.Я.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Б.В. Грицуляк
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: glodan.oksana@gmail.com
На стимулювання сперматогенної функції чоловіків спрямовані значні зусилля різних спеціалістів. У останні роки важливе
значення мають пошуки фітотерапевтичних середників, що мають андрогенні властивості та позитивно впливають на
сперматогенез.
Метою даної роботи було вивчити стимулюючий вплив водного настою суріпиці звичайної на морфометричні показники
яєчка в експерименті.
Робота виконана на 25 статевозрілих безпорідних лабораторних щурах, яким на 30 хвилин затискали кровоносні
судини сім’яного канатика і на протязі 30 діб вводили водний настій суріпиці звичайної. В гістологічних препаратах яєчка
морфологічними і статистичними методами вивчали діаметр звивистих сім’яних трубочок, об’єм ядер клітин Лейдіга та
кількість клітин, які входять в VІІ стадію циклу сперматогенного епітелію.
За нашими спостереженнями на 30-ту добу дослідів після 30 хв затискання сім’яного канатика та згодовування тваринам
настою суріпиці звичайної частина звивистих сім’яних трубочок яєчка залишається деформованою за рахунок розростання
інтерстиційної тканини, їх власна оболонка потовщена. Гістологічні зміни в яєчку порівнюючи з контролем (затискання
сім’яного канатика) менш виражені. Діаметр трубочок дорівнює 169,82±8,15мкм проти 101,6±14,3мкм в контролі. В цих
умовах зменшується до 14% (проти 19%) кількість звивистих сім’яних трубочок з важким ступенем пошкодження клітин
сперматогенного епітелію та до 5% (проти 8%) в контролі спустошених сім’яних трубочок.
Необхідно відмітити, що в умовах введення тваринам водного розчину суріпиці звичайної нормальну будову зберегли
53% звивистих сім’яних трубочок проти 43% в контролі. Кількість сперматогоній збільшується до 8,44±0,39 проти 5,56±0,31,
сперматоцитів на стадії прелептотени до 177,69±8,91 проти 154,57±7,05, сперматоцитів на стадії пахітени до 193,15±8,15 проти
160,55±11,89 та сперматид 7-го етапу розвитку до 343,50±35,29 проти 300,46±13,74 в контролі.
Об’єм ядер клітин Лейдіга становить в середньому 76,10±2,31 мкм3 проти 74,46±1,60 мкм3 в контролі.
Отже, порівняльна характеристика цитологічних показників сперматогенного епітелію в умовах проведеного експерименту
(введення тваринам водного розчину суріпиці звичайної) свідчить про те, що вони на 25,34% в середньому є вищими,
порівнюючи з контролем.
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ПРОЛАПС МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ЧИ ПАТОЛОГІЯ
Горбак Ю.М.
Науковий керівник – асист. Г.Д. Чернюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини №2
м. Івано-Франківськ, Україна
Актуальність. Дисплазія сполучної тканини лежить в основі багатьох структурних змін органів і систем, які визначають
диспластичні порушення в організмі людини і зокрема серця. Актуальність дослідження серцево-судинних захворювань
визначена високою частотою їх поширення, а прицільне вивчення структури мітрального клапана заслуговує на особливу увагу
з огляду на частоту поширеності функціональних змін мітрального клапана.
Мета: Вивчити структурно функціональні характеристики лівих відділів серця при пролапсі мітрального клапана з
регургітацією.
Матеріали та методи дослідження. На підставі створених прогностичних моделей розроблений алгоритм виявлення осіб,
де є загроза розвитку порушень ритму серця до і після фізичного навантаження, у осіб з дисплазією сполучної тканини, в умовах
амбулаторно-поліклінічної ланки.
Результати. Пролапс мітрального клапана з регургітацією у пацієнтів з дисплазією сполучної тканини супроводжується
появою структурно-функціональних ознак порушення систолічної і діастолічної функції лівого шлуночка.
Висновок. На основі проведеного пошукової роботи отримали висновки: Пролапс мітрального клапана в осіб молодого
віку проявляється поліморфізмом клінічної картини. В пацієнтів 1 ступеня пролабуванням мітрального клапана проявляється
переважно симптоматикою вегетативної нестабільності (емоційна лабільність,порушення сну, дратівливість,головні болі
,зниження працездатності), а у пацієнтів 2 ступеня – є ознаки сполучнотканинної дисплазії (зміни кісток кінцівок, хребта).Проте
частіше зміни проявляються зі сторони серця:болі,тахікардія,різні види аритмій.Інколи виникають вегетативні кризи.

напруження регуляторних систем організму в молодих осіб різних
соматотипів
Горбань Л.І.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. С.Н. Вадзюк
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, МОЗ України»
Кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки
м. Тернопіль, Україна, e-mail: horban@tdmu.edu.ua
Як відомо, соматотип – це генетично обумовлений морфофункціональний комплекс з певними особливостями функціонування
організму, що визначає його пристосувальні можливості та специфіку роботи регуляторних систем. Неспецифічним компонентом
адаптації організму у відповідь на різні впливи є зміна балансу автономної нервової системи. Проте даних про стан автономних
регуляторних систем організму в молодих осіб з різними соматотипами у доступній наукові літературі нами не виявлено.
Мета роботи: оцінити ступінь напруження регуляторних систем організму в молодих осіб різних соматотипів.
Матеріали та методи дослідження: було відібрано 209 осіб віком 18–22 р. Визначення соматотипу проводили за
методикою Carter i Heath (1990). Стан автономної нервової системи оцінювали методом математичного аналізу серцевого
ритму, із застосуванням комп’ютерного програмного комплексу «Спектр+» (ООО «Спектрометр-Украина», Харків, Україна).
Розрахунок ПАРС виконували за алгоритмом, орієнтуючись на статистичні показники варіабельності серцевого ритму, дані
кардіоінтервалографії та спектрального аналізу. ПАРС визначали в балах від 1 до 10. Статистичну обробку здійснювали за
допомогою програми Analyst Soft Stat Plus 6.
Результати дослідження:
За допомогою схеми соматотипування виділено 6 змішаних соматотипів: ектоморфний мезоморф, ектоморфний ендоморф,
мезоморфний ектоморф, мезоморфний ендоморф, ендоморфний ектоморф і ендоморфний мезоморф. На основі аналізу
отриманих даних встановлено, що показник ПАРС у представників ектоморфних мезоморфів та мезоморфних ектоморфів
становив 1 та 2 бали відповідно, що свідчить про оптимальний стан регуляторних систем в осіб даних соматотипів і є варіантом
норми. В ендоморфних ектоморфів ПАРС зафіксований на рівні 3-х балів, що ймовірно може вказувати на перехід ступеня
напруження адаптаційних систем у осіб цього соматотипу із стану оптимального в стан помірного напруження. У 4 бали був
оцінений показник активності регуляторних систем в ендоморфних мезоморфів, мезо- та ектоморфних ендоморфів, що говорить
про виражене напруження регуляторних систем.
Висновок:
Отже, для осіб з ендоморфним компонентом соматотипу, характерне виражене напруження регуляторних систем, обумовлене
переважання симпатичної ланки автономної нервової системи в регуляції серцевим ритмом.

ВИДИ РОДУ ПОЛИН ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
Грицик Р.А.
Науковий керівник – проф. І.В. Кіреєв
Національний фармацевтичний університет
Кафедра фармакотерапії
м. Харків, Україна, e-mail: grycyk@ukr.net
Пошук нової рослинної сировини, яка б проявляла протизапальну активність, є актуальним на сьогодні, адже фітопрепарати
можна застосовувати впродовж тривалого періоду, що важливо при лікуванні запальних процесів. Сучасна медицина широко
використовує похідні саліцилової кислоти, піразолону, п-амінофенолу, індолу, гормонів кори надниркових залоз як анальгезуючі,
жарознижуючі та протизапальні лікарські засоби. Ці речовини мають цілу низку побічних ефектів, тому актуальним є пошук
нових препаратів з високою протизапальною активністю та мінімальною кількістю побічних проявів. Одним з перспективних
джерел створення лікарських засобів із протизапальною активністю є види роду Полин, які застосовують в медичній практиці як
апетитні, глистогінні, бактерицидні та жовчогінні засоби. Дія рослини роду Полин обумовлена наявністю різних груп біологічно
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активних сполук, зокрема, ефірної олії, флавоноїдів, танінів, алкалоїдів тощо.
Метою нашої роботи є вивчення антиексудативних властивостей екстрактів рослин роду Полин за умов експериментального
набряку.
Матеріали і методи. Досліди проводили на білих лінійних щурах-самцях масою 130 - 150 г. Для вивчення протизапальної
активності екстрактів трави полину гіркого та полину звичайного використовували модель набряку лапи щура, викликаного
субплантарним введенням флорогенного агенту. З цією метою під апоневроз підошви задньої лапи вводили 0,1 мл 2 % водного
розчину формаліну. За 2 години і зразу після введення флогогенного агенту щурам перорально вводили екстракти трави
полину гіркого та полину звичайного в розрахованих дозах. Вимірювання об’єму лапи виконували онкометрично до початку
експерименту, через 1 год, через 3 год і в момент найбільшого розвитку набряку через 5 год. Вплив екстрактів рослин роду
Полин оцінювали за здатністю пригнічувати набряк лапки щурів.
Результати дослідження. Отримані результати свідчать, що протинабрякова дія екстрактів рослин роду Полин спостерігалася
вже через 1 год після початку лікування і зменшення набряку лапок залишалося протягом всієї тривалості досліду. В контрольній
групі тварин набряк збільшувався протягом 5-ти годин, аж до закінчення доби.
Висновок. Одержані результати дослідження показали, що екстракти трави полину гіркого та полину звичайного проявляють
виражену протизапальну активність. Можемо вважати, що протизапальна активність досліджуваних екстрактів зумовлена
блокадою циклооксагенази та впливом на медіатори запалення - простагландини.

АКТИВАЦІЯ КИСНЕЗАЛЕЖНИХ ПРОЦЕСІВ У СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ
ЩУРІВ ІЗ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ ТА ЙОДОДЕФІЦИТОМ
Гуранич С.П.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”
Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, guranichtanja@ukr.net
Вступ. Патологічні зміни слизової оболонки ротової порожнини (СОРП), які виникають за умов цукрового діабету,
пов’язані з порушеннями мікроциркуляції. Тривала гіперглікемія призводить до глікозилювання структурних білків і ліпідів
позаклітинного матриксу, сполучної тканини, м’язового та ендотеліального шарів судинної стінки. Такі зміни є причиною
порушення капілярного кровотоку та звільнення активних форм кисню (Ткачук О.В, 2014). Разом із цим відомо, що тиреоїдні
гормони регулюють усі види обміну речовин, у тому числі окисний метаболізм (Falfushynska H.I, 2016).
Метою дослідження було вивчення киснезалежних процесів у СОРП щурів із інсулінорезистентністю (ІР) та йододефіцитом
(ЙД).
Матеріали та методи. Дослідження проведені на 90 щурах-самках масою 150-180 г, які були розділені на дві дослідні та
контрольну групи по 30 тварин у кожній. До 1-ї групи ввійшли щури з ІР, яку моделювали додаванням до питної води тварин 10
%-й розчин фруктози впродовж 8 тиж (Шупрович А.А., 2011); до 2-ї – щури з ІР на тлі ЙД. Стан ЙД відтворювали двомісячним
утриманням тварин на дієті з обмеженим надходженням йоду (Воронич-Семченко Н.М., 2014). Контрольну групу склали
інтактні щурі, яких утримували в умовах стандартного харчового раціону. Процеси пероксидації у гомогенаті СОРП оцінювали
за вмітом дієнових кон’югатів – ДК, активних продуктів, які реагують на тіобарбітурову кислоту – ТБК-АП (Соколюк Т.В., 2009)
і продуктів окисної модифікації білків - ОМБ (Дубініна Е.Е., 2006).
Результати дослідження. У щурів із ІР відмічали активацію оксигензалежних процесів. Так, у гомогенаті СОРП значно
зросла інтенсивність перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), на що вказує збільшення вмісту ДК і ТБК-АП у 15,5 раза (р<0,001)
і у 2,6 раза (р<0,001) відповідно щодо даних у тварин контрольної групи. Співнапрямленими були зміни перекисної деструкції
протеїнів – уміст усіх фракцій ОМБ став більшим у 4,0-6,2 раза (р<0,05) за аналогічні показники інтактних щурів. Комбінована
ендокринопатія призвела до більш вираженого оксидативного стресу. Зокрема, інтенсифікація ПОЛ відбулася, головним
чином, за рахунок акумуляції проміжних ліпоперекисів. Варто зазначити, що вміст ДК у тварин 2-ї групи перевищив відповідні
показники щурів із ізольованою ІР на 41,9 % (р1-2<0,001). Аналогічні зміни відмічали при аналізі вільнорадикального окиснення
білків. Так, дані більшості фракцій ОМБ за умов ІР на тлі ЙД збільшилися у 6,9-8,4 раза (р<0,001) у порівнянні з контрольними
значеннями. Разом із цим уміст фракції Е430 за таких експериментальних умов перевищив відповідний показник у тварин із ІР.
Висновок. Порушення утилізації глюкози призводить до активації киснезалежних процесів у СОРП, що зазнає більш
виражених змін при поєднанні ІР та ЙД. Надмірна генерація вільних радикалів є причиною пошкодження компонентів слизової
оболонки, що може бути раннім маркером патологічних змін органів ротової порожнини за умов ендокринопатій.

ВПЛИВ ХАРЧУВАННЯ НА РОЗВИТОК НЕДОСТАТНОСТІ ТА ДЕФІІЦИТУ ВІТАМІНУ Д
У ШКОЛЯРІВ М. КИЄВА
Деденко М.В., Сиваченко Ю.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Г.В. Бекетова
НМАПО імені П.Л. Шупика
Кафедра дитячих і підліткових захворювань
м. Івано-Франківськ, Україна
Мета дослідження: вивчення добового раціону харчування дітей шкільного віку залежно від їх забезпеченості вітаміном Д.
Матеріали та методи. Обстежено 41 учень загальноосвітньої школи м. Києва (19 дівчат і 22 хлопців) віком 8 - 17 років.
Середній вік обстежених 13,7 років; середній зріст 1,62 м; середня маса тіла 55,6 кг; середній ІМТ 20,9. Всі учні розподілені
на 3 вікові групи: І група 8-11 років (n=6), ІІ група 12-14 років (n=17) і ІІІ група 15-17 років (n=18). Рівень 25(ОН) D визначався
електрохемілюмінісцентним методом на аналізаторі Eleсsys 2010 на базі ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН
України». Оцінку статусу вітаміну Д здійснювали за класифікацією Holick M.F. at al. (2011), де рівень < 20 нг/мл визначався як
дефіцит; 20-29 нг/мл – недостатність і 30-50 нг/мл як оптимальний. Оцінка фактичного харчування здійснювали за анкетноваговим методом добового відтворення раціону.
Результати. В ході дослідження дефіцит вітаміну Д виявлено у 22 (53,6%) дітей, недостатність у 15 (36,5%) і його
нормальний рівень лише у 4 (9,7%) учнів за відсутності статевих особливостей в рівнях 25(ОН)D. При проведенні регресійного
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аналізу зв’язку між рівнем 25(ОН) і віком встановлено, що статус вітаміну Д зменшується з віком. Також виявлено, що діти 8-11
років мають достовірно вищі показники рівню загального 25(HO)D в порівнянні з віковими групами 12-14 років і 15-17 років.
Аналізуючи дані нутритивного статусу дітей виявлено, що молочні продукти вживають 10%, макаронні вироби та каші - 85%,
овочі та фрукти - 50%, ковбасні вироби – 70%, м’ясо – 50%, рибу-30%, хлібобулочні та кондитерські вироби - 75%, яйця-20%,
соки та газовані напої - 65%. Таким чином отримані результати дослідження вказують, що недостатнє вживання всіх необхідних
харчових продуктів може впливати на формування дефіциту / недостатності вітаміну Д у дітей різних вікових групах.
Висновок. Отримані нами дані свідчать про необхідність вивчення характеру раціону харчування та статусу вітаміну Д у
дітей різних вікових груп в Україні з подальшою розробкою профілактичних заходів щодо дефіциту і недостатності вітаміну Д
та раціонального харчування у дітей та підлітків.

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МИКОЛАЙЧИКІВ ПЛОСКИХ У ФІТОТЕРАПІЇ
Довбенюк К.В..
Науковий керівник - д.фарм.н, проф. А.Р. Грицик
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: farmacy@ifnmu.edu.ua
Актуальність: лікарські рослини здавна використовували у народній медицині. На сучасному етапі лікування та
профілактики рослини посідають значне місце і в традиційній медицині. Ефективність певних рослин доведена та затверджена
на законодавчому рівні. Подальші дослідження неофіцинальних лікарських рослин дозволить розширити знання у галузі
фітотерапії.
Мета та завдання: дослідити використання миколайчиків плоских у народній медицині різних часів та країн світу.
Матеріали і методи: етнологічне та сучасне дослідження відомостей про використання миколайчиків плоских у народній
медицини та фітотерапії; аналіз рецептурних прописів та народних методів приготування лікарських форм із миколайчиків
плоских.
Результати досліджень. Миколайчики плоскі належать до багаторічних голих рослин родини Зонтичні, які поширені в
Україні та по всій території Європи. Миколайчики плоскі здавна відомі як лікарська рослина. Лікарі Греції та Риму ще дві
тисячі років тому застосовували миколайчики плоскі при захворюваннях печінки, епілепсії, як жовчогінний і сечогінний засіб.
У народній медицині західноєвропейських країн надземну частину застосовували при нирковокам’яній хворобі, судомах. Є
відомості про використання трави миколайчиків плоских при водянці та карієсі. Вважають, що корені допомагають при отруєнні
грибами. Зовнішньо застосовують для ванн при дерматозах і артриті. У вітчизняній народній медицині рослину використовують
при деяких захворюваннях серця, зубному болю, мігрені, алергії, безсонні, епілепсії та анемії. В народі вживають настій (одна
столова ложка подрібненої трави на півлітра окропу, настоюють протягом години). Приймають по півсклянки до їди тричі
на день, решту - перед сном. Для зовнішнього використання дві склянки подрібненої трави настоюють трьома літрами води.
Використовують для ван, примочок та компресів.
Висновки: Лікарські рослини у порівнянні з іншими лікарськими засобами мають свої переваги і недоліки. Позитивними
сторонами є їх широка поширеність, доступність і висока лікувальна ефективність; багатостороння дія на організм людини
внаслідок наявності різних груп біологічно активних речовин. Миколайчики плоскі володіють комплексною лікувальною дією,
впливаючи на різні функції організму.

АНАЛІЗ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОМЕРЛИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ
ЗА 2016-2018 РОКИ, ПРОВЕДЕНИЙ НА БАЗІ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ
ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ
Дубенська М.Є.
Науковий керівник - д.мед.н., проф. І.О. Михайлюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра патоморфології та судової медицини
м. Івано-Франківськ, Україна
Проведено ретроспективний аналіз протоколів патологоанатомічних досліджень за 2016-2018 роки в патологоанатомічному
відділенні обласної клінічної лікарні м. Івано-Франківська. Всього за даний період проведено 282 розтини новонароджених
дітей, померлих внаслідок хвороб органів дихання, внутрішньоутробної інфекції, сепсису, вад розвитку, асфіксії, гіпоксії, хвороб
центральної нервової системи, вродженої імунологічної недостатності, пухлин, синдрому раптової смерті, морфологічної
незрілості. На хвороби органів дихання припадає 22 випадка (7,8%), з яких за 2016 рік - 5 випадків (22,7%): 3 хлопчика і 2
дівчинки; за 2017 рік - 13 випадків (59%): 7 хлопчиків і 6 дівчаток; 2018 рік - 4 випадки (18,1%): 2 хлопчика і 2 дівчинки. Померлих
внаслідок внутрішньоутробної інфекції 8 випадків (2,8%), з них у 2016 році померла одна дівчинка (12,5%); 2017 році померло
3 дитини (37,5%): 1 хлопчик і 2 дівчинки; у 2018 році померло 2 дівчинки (25%). За досліджуваний період від сепсису померло
3 новонароджених дитини (1%): у 2016 році 1 хлопчик і 1 дівчинка (66,6%); у 2017 році 1 хлопчик (33,3%). З вадами розвитку
встановлено 49 випадків (17,3%), за 2016 рік – 9 випадків (18,4%): 5 хлопчиків і 4 дівчинки, за 2017 рік 23 випадки (46,9%): 12
хлопчиків і 11 дівчаток, за 2018 рік 17 випадків (73,9%): 13 хлопчиків і 4 дівчинки. Померлих внаслідок гіпоксії, асфіксії - 113
випадків (40%): за 2016 рік 33 випадки (29,2%): 21 хлопчик і 12 дівчаток; за 2017 рік 41 випадок (36,2%), 21 хлопчик і 20 дівчаток,
у 2018 році 39 випадків (34,5%): 23 хлопчика і 16 дівчаток. Хвороби центральної нервової системи становлять 29 випадків (10,2%),
за 2016 рік 13 випадків (44,8%): 7 хлопчиків і 6 дівчаток, за 2017 рік 11 випадків (37,9%): 7 хлопчиків і 4 дівчинки; за 2018 рік 4
випадки (13,8%): 1 хлопчик і 3 дівчинки. Внаслідок вродженої імунологічної недостатності померла 1 дівчинка (0,3%) у 2018 році.
З пухлинами зареєстровано 3 випадки (1%), у 2016 році 1 дівчинка (33,3%), а у 2017 році хлопчик і дівчинка (66,6%). З діагнозом
синдрому раптової смерті 10 випадків (3,5%): у 2016 році 5 випадків (50%): з них 2 хлопчики і 3 дівчинки; за 2017 рік 3 випадки
(30%): 2 хлопчика і 1 дівчинка, у 2018 році померло 2 дівчинки (20%). Померлих внаслідок морфологічної незрілості зареєстровано
22 випадки (7,8%): за 2016 рік 5 хлопчиків (22,7%), у 2017 році 7 випадків (31,8%): з них 4 хлопчика і 3 дівчинки, за 2018 рік 10
випадків (45,4%): з них 3 хлопчика і 7 дівчаток. Крім того за даний період було зареєстровано 109 мертвонароджених дітей: у 2016
році - 29 дітей, у 2017 році - 47, а у 2018 - 33 дитини, а також зареєстровано 81 випадок абортних плодів.
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БАЛАНС РЕДОКС-ЗАЛЕЖНОЇ ТА ПЕРОКСИДАЗНОЇ СИСТЕМ РОТОВОЇ РІДИНИ У ДІТЕЙ ІЗ
ЛАТЕНТНИМ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТОМ
Заяць О.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: o.v.zaiats@gmail.com
Актуальність дослідження. Інтенсивність та поширеність стоматологічної патології у дітей в Україні залишається дуже
високою, незважаючи на стрімкий розвиток стоматологічної індустрії та впровадження профілактичних заходів. Порушення
стоматологічного статусу у дітей зумовлює погіршення психологічного та фізичного стану здоров’я. Чинники, які впливають
на стоматологічне здоров’я дітей, залежить від багатьох складових – особливостей харчування, супутніх захворювань та
недостатнього рівня надходження і засвоєння поживних речовин. Одним із найбільш важливих та складних проблем у сучасній
стоматології залишається дослідження патогенезу запально-деструктивних захворювань тканин пародонта у дітей. Доведено
поєднання хвороб слизової оболонки ротової порожнини (хейлітів, глоситів) та пародонта із залізодефіцитними анеміями
(ЗДА). Представляє інтерес поглиблене вивчення трофічних розладів слизової оболонки на донозологічній стадії захворювання.
Останніми роками значну увагу звертають на пригнічення антиоксидантного захисту, що впливає на структурні зміни в
тканинах, порушення обмінних процесів та пригнічення захисних механізмів. Зниження протирадикального захисту зумовлює
розвиток окисного стресу, що призводить до загибелі клітин, порушення процесів регенерації. Редокс-регуляція – важлива
регуляторна система, яка вливає на життєдіяльність клітини за участю про- та антиоксидантних систем. Активація редоксзалежної системи відбувається на тлі дисфункції їх балансу. Інформативними показниками антиоксидантної системи слини є
активність супероксиддисмутази (СОД), глутатіонредуктази (ГР) та каталази (К).
Мета дослідження. Дослідити функціональний стан систем антиоксидантного захисту та киснезалежного метаболізму
ротової рідини у дітей із латентним залізодефіцитом.
Матеріал та методи дослідження. Досліджували ротову рідину 32 школярів, які були стандартизовані щодо віковостатевих особливостей. Контрольну групу становили 26 однолітків. У змішаній слині досліджували показники редокс-регуляції
(антиоксидантних ензимів) – активність супероксиддисмутази (СОД), глутатіонредуктази (ГР) та каталази (К); продуктів пероксидації
(окисної модифікації білків – ОМБ; ліпопероксидації: дієнових кон’югатів – ДК та ТБК-активних продуктів – ТБК-АП).
Результати дослідження. Виявлено, що активність СОД у ротовій рідині дітей із латентним залізодефіцитом менша на
26,2% (р<0,05) щодо контрольних даних. Так як збільшення в клітині концентрації Н2О2 є небезпечним, тому необхідна його
інактивація, що каталізується каталазою. Даний показник є інформативним, тому що каталаза є ферментом, який володіє,
водночас, і пероксидазною активністю. У змішаній слині дітей досліджуваної групи активність каталази зменшилась на 12,4%
(р<0,05), ГР - на 46,5% (р<0,05) щодо контролю. За таких умов уміст ДК збільшився у два рази (р<0,05), ТБК-АП – у 2,5
раза (р<0,05) щодо даних контрольної групи. Підтверджує розвиток оксидативного стресу суттєве збільшення у змішаній слині
продуктів ОМБ (у 1,5 раза, р<0,05).
Висновок. Зменшення активності антиоксидантних ензимів у ротовій рідині при латентному залізодефіциті може бути
наслідком збільшення продукції вільних радикалів, а також порушенням антиоксидантного захисту внаслідок супутньої
патології. Виявлені порушення можуть бути фактором ризику трофічних розладів слизової оболонки ротової порожнини.

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ВІТРЯНУ ВІСПУ, ЩО
ПЕРЕБУВАЛИ У ПРОФІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Іванюлик І.І.
Науковий керівник – к.фарм.н., доц. І.О. Федяк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: irynaivanyulyk83@gmail.com
Актуальність: Вітряна віспа (ВВ) – одна з найпоширеніших інфекцій у світі, до неї сприйнятливі понад 90 % людей
(Max-Well Science Inform Service, 2015). В основному на ВВ хворіють діти, але близько 10 % випадків стосуються дорослого
населення. За рівнем захворюваності ця інфекція поступається лише грипу та іншим ГРВІ: в Україні ВВ займає друге місце
після ГРВІ по поширеності, і кожна п’ята хвора дитина одержує ускладнення. Разом з тим, за даними ВООЗ, ВВ є однією з
найпоширеніших дитячих хвороб. ВВ викликає вірус родини вірусів герпесу, який, як правило, активізується в холодну пору
року через загальне ослаблення імунітету. Перебіг ВВ здебільшого легкий, але трапляються й специфічні ускладнення. Так,
при пневмонії, викликаній вірусом ВВ, можливий важкий перебіг хвороби, яка не піддається терапії антибіотиками. До інших,
рідкісніших, ускладнень ВВ відносяться енцефаліт, міокардит, нефрит, артрит, гепатит.
Мета роботи: висвітлення результатів аналізу основних клініко-епідеміологічних особливостей дітей, хворих на ВВ, для
характеристики стратифікаційних груп пацієнтів.
Матеріали: як об’єкт аналізу використовували медичні картки стаціонарних хворих – дітей з ВВ; дослідження проводили
на базі архівів дитячих інфекційних закладів охорони здоров’я міст Вінниці, Івано-Франківська, Києва, Одеси, Тернополя,
Харкова; було проаналізовано 415 карт стаціонарних хворих на ВВ за 2010-2016 рр.; Методи дослідження: соціологічний
(аналізу документів).
Результати: Відповідно до завдань дослідження, в першу чергу, проведено вивчення основних характеристик хворих (вікостатеві особливості, місцевість проживання, тривалість госпіталізації). Під час аналізу віко-статевої структури хворих визначено,
що серед пацієнтів із ВВ, чиї медичні карти досліджувались, хлопців було 53 %, дівчат – 47%. Розподіл хворих за віком виявив,
що найбільша частка осіб, а саме 30 %, належали до вікової групи 1–4 рр.; осіб віком 5–9 рр. було 22 %; 15–18 рр. – 20 %; до 1
року – 18 % та 10–14 рр. – 10 % відповідно. За місцевістю проживання значно переважали міські жителі, частка яких становила
86 %, порівняно із 14 % мешканців сіл. Установлено, що в середньому перебування пацієнтів у стаціонарі складало 7 днів.
Висновок. Отже, у спонтанній вибірці медичних карт стаціонарних хворих на ВВ, з якими проводився аналіз, переважали ті,
які належали особам чоловічої статі (53 %), віком 1–9 років (52 %), жителям міст (86 %), що підтверджує високу контагіозність
захворювання серед організованого дитячого населення.
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ВПЛИВ СУПУТНІХ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ПРОГРЕСІЮ ДИСПЛАЗІЇ ШИЙКИ
МАТКИ ПРИ БЕЗПЛІДДІ
Кіндратів Е.О., Гурик З.Я., Чуйко Н.Я., Кіндратів В.Р.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Е.О. Кіндратів
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра патоморфології та судової медицини
м. Івано-Франківськ, Україна
Рак шийки матки є одним з найчастіших захворювань в онкогінекології. Працями багатьох досліджень встановлено, що рак
шийки матки не виникає в незміненому епітелії, його виникненню передують передракові зміни епітелію, а саме дисплазія шийки
матки (ДШМ) різного ступеня важкості. Вирішенням проблеми зниження захворюваності на рак шийки матки є профілактика,
рання діагностика, своєчасне і адекватне лікування як захворювань шийки матки, так і супутніх гінекологічних захворювань.
Мета дослідження: встановити вплив супутніх гінекологічних захворювань на прогресію ДШМ при безплідді
Матеріал та методи дослідження: Проведений аналіз амбулаторних та стаціонарних карт 250 пацієнток з ДШМ при
безплідді. Всі випадки розділені на групи, які відрізняються за наявністю папіломавірусної інфекції (ПВІ): основна група –
пацієнтки з ДШМ, що асоціюється з ПВІ (157 жінок), контрольна група – пацієнтки з ДШМ без ПВІ (93 жінки).
Аналіз гінекологічних супутніх захворювань у хворих з ДШМ при безплідді показав переважання хронічних запальних
захворювань (ХЗЗ) органів репродуктивної системи – 86,8% спостережень. При ДШМ легкого ступеня цей показник складає
87,3%, при ДШМ помірного ступеня – 89,5%, при важкій ДШМ – 81,5%. Комбінована генітальна патологія виявляється у 63,2%
пацієнток. При ДШМ легкого ступеня комбінована генітальна патологія зустрічається у 57,3% обстежених жінок, при ДШМ
помірного ступеня у 66,3%, при важкому ступені ДШМ – у 70,4% пацієнток. Результати обстежень свідчать про вагому частку
супутньої гінекологічної патології у жінок хворих на ДШМ при безплідді. У пацієнток з ДШМ, що асоційована з ПВІ часто
зустрічаються ХЗЗ: при легкому ступені – у 58 (93,55, р<0,05) пацієнток, при помірному ступені – у 48 (90,57%), при важкому
ступені – у 29 (87,88%).
За методом χ2 – критерію виявлений достовірний вплив наявності у пацієнток хронічних запальних захворювань органів
репродуктивної системи та комбінованої генітальної патології на ступінь важкості ДШМ, як в основній групі дослідження, так і
в групі порівняння χ2=9,48, р<0,05. Вплив іншої генітальної патології на ступінь важкості ДШМ не виявлений (р>0,05).

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГОСТРОГО НИРКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ ТА ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
В УРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
Коваль А.Я.
Науковий керівник - к.мед.н. В.Т. Степан
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»
Кафедра урології та нейрохірургії
м. Чернівці, Україна
Гостре пошкодження нирок за визначення (KDIGO 2012) є клінічним синдромом, що характеризується широким спектром
розладів –від тимчасового підвищення концентрації біологічних маркерів пошкодження нирок до важких метаболічних і
клінічних розладів (гострої широкої недостатності),котрі вимагають замісної ниркової терапії.
останні роки зросла частота інфекційних уражень нирок. І це вимагає проведення детального аналізу взаємозв’язку
пошкодження нирок із запальними захворюваннями в урологічних хворих.
Метою роботи було встановити частоту гострого пошкодження нирок на фоні гострого та хронічного пієлонефриту, та
визначити методи їх профілактики.
Матеріали та методи. Нами досліджено 106 хворих ,які знаходились в урологічному відділені ЛШМД м. Чернівці ,зі
запальними захворюваннями нирок, за останні 3 місяці.
Результати досліджень та їх обговорення. При аналізі результатів дослідження в урологічних хворих, спостерігається
тенденція до частого інфекційного ураження нирок (запальні захворювання) із ускладненнями ,які мають різний перебіг.
Встановлено, що у 14 хворих із 106 із гостри та хронічним пієлонефритом, було виявлено гостре пошкодження нирок, що можна
віднести на рахунок інфекційного агенту, який був причиною запального процесу.
У частини хворих (13 %) у біохімічному аналізі крові зростали показники креатині ну та сечовини, що свідчить про зниження,
клуб очкової фільтрації. В (17%) хворих мало місце порушення гемодинаміки. Отримані дані свідчать про те, що при запальних
процесах у нирках виникають ознаки гострого пошкодження нирок, а у частини – розвивається хронічна хвороба нирок. Вище
наведене свідчить про необхідність призначення нефропротекторних препаратів при запальних захворюваннях нирок.
Висновки. У хворих із запальними процесами (гострий та хронічний пієлонефрит) виявляються ознаки гострого
пошкодження нирок. У частини хворих розвиток запальних захворювань може призводити до хронічної хвороби нирок. Для
профілактики розвитку ниркового пошкодження проведення корекції у вигляді призначення нефропротекторних препаратів.

НЕЙРОГЕННИЙ СИНДРОМ ГРУДНОГО ВИХОДУ
Коваль М.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.А. Гриб
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет »
Кафедра неврології та нейрохірургії
м. Івано-Франківськ, Україна
Синдром грудного виходу (СГВ) передбачає компресію підключичних артерії, вени, плечового сплетення в одному в з
наступних сайтів: spatium interscalenum, spatium costoclaviculare або простір позаду фіксації сухожилка малого грудного м’язу
до processus coracoideus. СГВ поділяють на судинний та нейрогенний варіанти, останній поділяють на істинний та спірний
нейрогенний варіанти.
Мета роботи: знайти критерії діагностики нейрогенного варіанту синдрому грудного виходу, використовуючи параклінічні
методи дослідження.
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Матеріали і методи: на базі науково-практичного центру нейрофізіологічного дослідження кафедри неврології та
нейрохірургії ІФНМУ було обстежено 102 пацієнта з атиповим болем та парестезіями у верхній кінцівці. Всім пацієнтам
проводилася стимуляційна електронейроміографія, при потребі голчаста електроміографія. За умови відсутності
патогномонічних змін, проводилися наступні параклінічні методи обстеження: рентгенографія шийного відділу хребта,
магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта та плечових сплетень, ультразвукову діагностику (УЗД) м’яких тканин
та судин верхньої кінцівки. Ультразвукову доплерографію проводили в положенні опущеної кінцівки вздовж тулуба та при
проведенні провокаційних проб. Застосовувалися проба Адсона, Ідена, Райта та EAST-test.
Результати. Істинний нейрогенний СГВ діагностовано у 8 (38,1%) пацієнтів, 5 (62,5%) жінок та 3 (37,5%) чоловіків. Кісткові
аномалії діагностовано рентгенологічно: у 2 (25%) додаткове шийне ребро, у 1(12,5%) подовжений С7 поперечний відросток –
23 мм (N=13-17 мм), у 1(12,5%) звуження реберно-ключичного проміжку за рахунок утворення надмірної кісткової мозолі. За
допомогою МРТ діагностовано фіброзний тяж в міждрабинчастому трикутнику в 2 (25%). Електронейроміографічно у 1(12,5%)
пацієнтів діагностовано асиметрію амплітуд сенсорної відповіді медального шкірного нерва (зниження амплітуди на сторонні
симптоматики СГВ), у 1 (12,5%) - зниження амплітуди моторної відповіді ліктьового нерва. При проведенні EAST-test відчуття
затерпання, важкості та неможливість продовжувати далі виникало 73,5±8,7 секунді.
Висновки. Синдром грудного виходу характеризується різноманітною клінічною картиною та рядом скарг, що в ряді випадків
можуть хибно інтерпретуватися. Наявність специфічної клінічної картини, відповідного анамнезу (професійна або спортивна
діяльність, травми шиї та плечо-лопаткової ділянки), змін отриманих в ході параклінічних методів обстеження, характерних для
нейрогенного СГВ, сприяє постановці коректного діагнозу та дозволяє суттєво покращити якість життя.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗНІМНИХ ШИН-КАП ПРИ ВІДСУТНОСТІ
ПЕРШИХ ПОСТІЙНИХ МОЛЯРІВ ТА НАЯВНОСТІ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ ДЕФОРМАЦІЙ
Ковалюк А.В.
Науковий керівник - д.мед.н., проф. З.Р. Ожоган
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра ортопедичної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: stomandron@gmail.com
Мета дослідження. Впровадження методик, які підвищують ефективність лікування пацієнтів із зубощелепними
деформаціями та профілактику їх виникнення на основі використання індивідуальних шин-капп
Матеріали та методи дослідження. На кафедрі ортопедичної стоматології ІФНМУ в ході проведення стоматологічної
практики обстежено 205 осіб, що звернулися з приводу порушення функцій жування чи естетики, серед яких у 178 пацієнтів 1879 років встановлено наявність дефектів зубних рядів. Для оцінки ефективності використання індивідуальних знімних шин-кап
пацієнтів обрано 98 пацієнтів (55,1% від загальної кількості осіб з дефектами зубних рядів) із відсутністю першого постійного
моляра та наявністю апроксимально розташованих зубів. Констатація наявності деформацій проведено згідно методу оцінки
відстаней між зубами, що оточують дефект, запропонованого Мірчук Б.М. та Завойко О.Б.. Коригування положення здійснено
при використанні індивідуальної знімної шини-капи з поліуретанової плівки різної товщини за власним методом. Клінічна
оцінка проводилася на основі збору скарг, анамнезу життя та захворювання, даних об’єктивного огляду та біометричного
аналізу відстаней між поверхнями зубів, що оточують дефект, на діагностичних моделях, рентгенологічної картини.
Результати дослідження. Серед загальної кількості пацієнтів із відсутністю першого постійного моляра та наявністю
апроксимально розташованих зубів встановлено наявність зубощелепних деформацій горизонтального типу в 60 осіб (61,2%),
в той час як в 33 пацієнтів (33,7%) ускладнень не виявлено, а в 5 (5,1%) – неможливо підтвердити наявність деформації. При
відсутності ускладнень індивідуальна знімна шина-каппа використовувалася з профілактичною метою як провізорна додаткова
конструкція. В результаті оцінки ефективності використання індивідуальних знімних шин-кап в осіб із відсутністю першого
постійного моляра та наявністю апроксимально розташованих зубів при обтяженому деформаціями діагнозі зафіксовано
наступні результати: часткове зміщення зубів відбулося в 37 пацієнтів (відстань АВ на першому етапі становила 4,32 ± 0,19 мм,
тоді як на другому – 6,48± 0,19 мм), практично повне зміщення зубів – в 24 пацієнтів (на другому етапі відстань АВ становила
9,24 ± 0,29 мм) та практично відсутність зміщення (показник АВ на другому етапі практично не відрізнявся від аналогічного на
першому та становив 4,83 ± 0,22 мм). Слід зазначити, що відсутність зміщення було результатом як надмірного нахилу зубів,
так і патологічних змін в пародонті.
Висновки. Дані, що були отримані при проведенні підготовки до лікування вище наведених пацієнтів свідчать про
ефективність застосування індивідуальних знімних шин-кап в лікуванні осіб з дефектами зубних рядів.

БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З АТРОФІЄЮ КОМІРКОВОГО
ВІДРОСТКА ВЕРХНЬОЇ ТА ЧАСТИНИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕП
Когут В.Л., Пантус А.В., Ярмошук І.Р., Солоджук Ю.І.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. О.О. Тимофеєв
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургічної стоматології
Кафедра стоматології ПО
м. Івано-Франківськ, Україна
Вступ. Проблема хірургічного лікування хворих з атрофією коміркового відростка верхньої та частини нижньої щелеп є дуже
актуальною. У багатьох клінічних ситуаціях на зміну традиційним знімних протезів приходять мостовидні протези з опорою на
імплантати, що значно покращує якість життя пацієнта, забезпечуючи йому більший комфорт і функціональність.
Метою дослідження було підвищення ефективності дентальної імплантації в умовах атрофії кісткової тканини щелеп
методом направленої кісткової регенерації із застосуванням резорбуючих мембран на основі полімолочної кислоти.
Матеріали та методи лікування. Проліковано та проведено клінічне спостереження у 26 пацієнтів. Пацієнтів було
розподілено на дві групи. В І групі (13 хворих) хірургічне лікування проводили з використанням остеопластичного матеріалу
«Easy Graft», у ІІ групі (13 хворих) хірургічне лікування проводили з використанням остеопластичного матеріалу «Easy
Graft» та полімерної біорезорбуючої мембрани на основі полімолочної кислоти. Перед операцією було відтворено комірковий
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відросток верхньої та частини нижньої щелеп з полімеру за технологією швидкого прототипування методом тривимірного
FDM друку з наперед заданим об’ємом остеопластичного матеріалу, який визначили за параметрами кістково-тканинної втрати
коміркових відростків.
Результати дослідження. За результатами біохімічних досліджень у хворих І групи через 3 місяці після операції вміст
остеокальцину зріс порівняно з вихідним рівнем до операції на 13,04% (р<0,05), рівень дезоксипіридиноліну знизився на
14,96% (р<0,05), що свідчило про позитивну їх динаміку, порівняно з вихідним рівнем до операції. За результатами біохімічних
досліджень у хворих ІІ групи через 3 місяці після операції вміст остеокальцину зріс порівняно з вихідним рівнем до операції на
22,20% (р<0,05), рівень дезоксипіридиноліну знизився на 40,49% (р<0,05). У хворих ІІ групи біохімічні показники залишилися
найкращими порівняно у хворих І групи після лікування. Хірургічне лікування з використанням остеопластичного матеріалу
та полімерної біорезорбуючої мембрани на основі полімолочної кислоти сприяло найбільш вираженому позитивному ефекту,
щодо змін біохімічних показників у хворих з атрофією коміркового відростка верхньої та частини нижньої щелеп.
Висновки. Отримані результати доводять, що хірургічне лікування з використанням остеопластики з полімерними
біорезорбуючими мембранами на основі полімолочної кислоти дає можливість скоротити час оперативного втручання,
розширює можливості практичної стоматології, зокрема імплантології, та забезпечує дотримання естетично-функціональних
вимог при ортопедичному лікуванні.

ВПЛИВ КІНЕЗІОТЕРАПІЇ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ БЕЗКАМ’ЯНИМ
ХОЛЕЦИСТИТОМ НА ФОНІ ГІПОКІНЕТИЧНОЇ ДИСКІНЕЗІЇ ЖОВЧНОГО МІХУРА
Козінчук Г.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.Г. Міщук
Кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: zelenlg435@gmail.com
Хронічний холецистит є одним з найпоширенішим захворюванням гепатобіліарної системи. Частота даного захворювання
становить близько 20%, при цьому з кожним роком кількість пацієнтів збільшується. Хвороба істотно впливає на фізичний стан,
психологію, поведінку людини, емоційні реакції, а також змінює її місце і роль в суспільному житті та сприяє розвитку ЖКХ.
Зазвичай лікар, оцінюючи стан здоров’я пацієнта, аналізує фізикальні, лабораторні та інструментальні дані, а інформація щодо
психологічних чи емоційних проблем, які виникають у зв’язку з хворобою, як правило, залишається поза його увагою. З метою
встановити суб’єктивну інформацію про ступінь задоволення життя можна тільки за допомого опитувальників про якість життя.
Мета роботи. Визначити вплив кінезіотерапії на якість життя пацієнтів з хронічним безкам’яним холециститом в поєднанні
з гіпомоторною дискінезією жовчного міхура.
Матеріал і методи дослідження. У дослідженні взяло участь 30 студентів ІФНМУ, яких було поділено на 3 групи. Перша з
них склали пацієнти із загостренням хронічного холециститу та отримували медикаментозну терапію згідно протоколу, друга –
пацієнти із хронічним холециститом, що отримували медикаментозну терапію та виконували комплекс вправ і третя – пацієнти
із хронічним холециститом в стадії ремісії, які теж виконували комплекс вправ. Усім групам до початку лікування та через
місяць щоденного ретельного виконання фізичних вправ провели УЗД жовчного міхура (ЖМ) та запропонували заповнили
опитувальник Medical Outcomes Study Short Form З6 (MOS SF36), який є найбільш апробованим та валідизованим. Він
складається з 36 пунктів, що згруповані у вісім шкал. Показники кожної шкали варіюють між 1 i 100, де 100 представляє повне
здоров’я, всі шкали формують два показники: душевне і фізичне благополуччя.
Результати дослідження. В результаті проведеного курсового лікування об’єм ЖМ в студентів І групи зменшився з 45,86±0,5
до 34,5±0,5, в ІІ – з 46,7±0,66 до 27,1±0,43, ІІІ – з 34,3±0,02 до 30,1±0,34. При опрацюванні результатів опитувальника до початку
лікування виявили, що якість життя найвищою була у 3 групі (сумарно по всіх показниках 76 балів, а в першій і другій групах
отримано приблизно однаковий результат 47 та 49 балів відповідно. Після проведеного лікування свою якість життя пацієнти
1 групи оцінили у 81 бал, другої – 89, третьої – 91. При цьому кількість балів, за рахунок яких і збільшився показник отримали
шкали, що формують психічне благополуччя (життєздатність, соціальне функціонування, емоційний стан і психічне здоров’я).
Висновок. Враховуючи результати опитування можна стверджувати, що правильно підібраний комплекс лікувальних вправ
не тільки покращує моторно-евакуаторну функцію жовчовивідних шляхів, а й підвищує психічне благополуччя, що і покращує
якість життя.

КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ
НЕДОСТАТНІСТЮ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ЗАЛЕЖНО ВІД
ХАРАКТЕРУ ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ ЗАЛІЗА
Колесник М.О.
Науковий керівник – В.П. Іванов
ДВНЗ «Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова»
Кафедра внутрішньої медицини №3
м. Вінниця, Україна, e-mail: marichkakol90@gmail.com
Актуальність. Щорічна смертність при хронічний серцевій недостатності (ХСН) складає від 7% для стабільних/
амбулаторних до 17% – серед стаціонарних пацієнтів. У хворих ХСН зі зниженою фракцією викиду (ФВ) лівого шлуночка
(ЛШ) дані показники сягають вищих значень. Тому, ХСН залишається актуальною медико-соціальною проблемою сьогодення,
що потребує подальшого детального вивчення, особливо в поєднанні з іншими патологічними станами та хворобами, які
ускладнюють її перебіг.
Мета: Визначити клініко-інструментальні характеристики пацієнтів із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ залежно від характеру
порушень обміну заліза.
Матеріали і методи: У дослідження включено 152 пацієнта із ХСН ІІ–ІІІ функціонального класу за NYHA гіпертензивної в
поєднанні з ішемічною етіологією зі зниженою ФВ ЛШ з/та без залізодефіциту (ЗД). Серед пацієнтів 110 (72,4%) чоловіків та 42
(27,6%) жінки, віком 69,4±0,63 років. Пацієнтам проведено загально-клінічне обстеження та визначення рівнів заліза сироватки
(ЗС), феритину, насичення трансферину залізом (НТЗ), а також ЕхоКГ та тест із 6-хвилинною ходьбою (ТШХ).
Виділено три основні клінічні групи: 1-а (група порівняння) (n=30) пацієнти без ЗД, 2-а (n=60) – із латентним ЗД, що включала
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18 (30,0%) із функціональним (нормальні рівні Hb, знижене ЗС, феритин в межах 100-300 нг/мл при НТЗ < 20%) та 42 (70,0%)
пацієнта з абсолютним ЗД (феритин < 100 нг/мл) та 3-я клінічна група (n=62) – із залізодефіцитною анемією (ЗДА) в якій 25
(40,3%) хворих мали анемію І ст (Hb в межах 110-130 г/л у чоловіків та 110-120 г/л у жінок, знижене ЗС і феритин < 100 нг/мл)
та 37 (59,7%) ЗДА ІІ ст (Hb в межах 80-110 г/л для чоловіків тажінок).
Результати: Результати ТШХ свідчили про те, що у хворих із функціональним та абсолютним ЗД виявлено зменшення
пройденої дистанції порівняно з групою без ЗД на 6,7% (р=0,29) і на 13,6% (р=0,004). Різниця між двома даними групами
недостовірна (р=0,23). У хворих із ЗДА І ст пройдений метраж ТШХ був меншим на 14,0% (р=0,01), та із ЗДА ІІ ст на 26,3%
(р=0,000007). Аналіз ЕхоКГ-показників хворих із латентним ЗД та ЗДА порівняно із групою без ЗД виявив достовірно більші
значення КДО на 16,4% (р=0,028), КСО на 19,9% (р=0,021), іММЛШ на 14,4% (р=0,008) – у пацієнтів із абсолютним ЗД; КДО
на 19,4% (р=0,00005), КСО на 23,8% (р=0,0001), іММЛШ на 21,8% (р˂0,000001) – у пацієнтів із ЗДА І ст; КДО на 29,3%
(р=0,00005), КСО на 36,4% (р=0,000009), іММЛШ на 29,8% у пацієнтів із ЗДА ІІ ст. У пацієнтів із функціональним ЗД
зареєстровано збільшення даних параметрів, однак не достовірно.
Висновки: у хворих ХСН зі зниженою ФВ ЛШ наявність навіть функціонального латентного ЗД характеризується достовірним
зниженням толерантність до фізичного навантаження. Збільшення ЗД від абсолютного латентного до ЗДА середнього ступеню
важкості у пацієнтів із ХСН зі зниженою ФВ ЛШ супроводжується більш вираженими структурно-функціональних змінами
міокарда.

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ВМІСТУ МОЛЕКУЛ СЕРЕДНЬОЇ МАСИ ПРИ ЕТАНОЛОВОМУ ГЕПАТИТІ
ТА ГЕПАТОЗІ У ЩУРІВ З РІЗНОЮ ЕМОЦІЙНІСТЮ
Костюк О.А.
Науковий керівник - д.мед.н., проф. О.В. Денефіль
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний інститут імені
І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Кафедра патологічної фізіології
м. Тернопіль, Україна, e-mail: kostiuk77@ukr.net
Проблема етанолового ураження печінки залишається актуальною і на сьогодні. Вміст молекул середньої маси (МСМ) у
крові при етаноловому гепатиті та гепатозі має велике діагностичне значення важкості патологічного процесу.
Метою роботи було встановити особливості змін показників МСМ в сироватці крові піддослідних щурів-самців з різною
емоційністю при етаноловому гепатиті та гепатозі.
Завдання. 1. Визначити вміст в сироватці крові високо- і низькоемоційних щурів фракцій МСМ при довжинах хвиль 238,
254, 260 і 280 нм.
2. Встановити зміни вмісту МСМ238, МСМ254, МСМ260 і МСМ 280 у сироватці крові високо- і низькоемоційних щурів із
змодельованим етаноловим гепатитом і гепатозом.
Матеріали і методи: Досліди виконано на 144 білих безпорідних щурах-самцях віком 4-5 місяців. Високо- та низькоемоційних
тварин (ВЕ, НЕ) відбирали методом «відкрите поле». Для моделювання етанолового гепатиту вводили інтрагастрально 12,5 мл/
кг 40 % розчин етанолу на 5 % глюкозі 7 днів. Для моделювання етанолового гепатозу щурам вводили 60 днів 10 % розчин
етанолу на 5 % глюкозі як єдине джерело пиття (попередньо провівши звикання до етанолу протягом 7 днів). Щурі перебували
в стандартних умовах віварію при вільному доступі до їжі. Тварин виводили з експерименту під наркозом, забирали кров, де
визначали вміст фракцій МСМ при довжинах хвиль 238, 254, 260 і 280 нм.
Отримані результати. Встановлено, що у контрольних ВЕ щурів переважав вміст МСМ238, МСМ254 і МСМ 280, а у НЕ –
МСМ260. При експериментальному гепатиті відмічено достовірне зростання вмісту всіх фракцій МСМ у двох групах тварин.
Так, у ВЕ щурів МСМ238 збільшилися на 52,7 %, МСМ254 – на 140,2 %, МСМ260 – на 116,8 % і МСМ 280 – у 2,45 раза. У НЕ
щурів МСМ238 підвищилися на 86,1 %, МСМ254 – на 167,7 %, МСМ260 – на 84,6 % і МСМ 280 – у 2,69 раза. Причому тільки
вміст МСМ280 залишався вищим у ВЕ тварин, а решта значень не відрізнялися достовірно між двома групами щурів.
При експериментальному гепатозі відмічено достовірне зростання вмісту всіх фракцій МСМ у двох групах тварин. Так, у
ВЕ щурів МСМ238 збільшилися на 95,3 %, МСМ254 – на 152,4 %, МСМ260 – у 3,12 раза і МСМ 280 – на 117 %. У НЕ щурів
МСМ238 підвищилися на 131,5 %, МСМ254 – на 136,3 %, МСМ260 – у 2,2 раза і МСМ 280 – на 156,9 %. Вміст МСМ254 і
МСМ260 був вищим у ВЕ тварин, а МСМ238 і МСМ 280 не відрізнялися достовірно між двома групами щурів.
Висновок. При етаноловому ураженні печінки значно зростає вміст МСМ у сироватці крові щурів. Накопичення МСМ є
не лише маркером ендотоксикації, вони також посилюють перебіг патологічного процесу, набуваючи ролі вторинних токсинів,
впливають на життєдіяльність всіх органів і систем. Накопичення МСМ залежить від важкості змодельованої патології та
емоційності тварин. Так, протеоліз більше виражений при гепатиті у НЕ щурів, то при гепатозі – у ВЕ тварин; накопичення
біологічно активних речовин більше при гепатиті у ВЕ щурів, що вказує на більшу дискоординацію метаболічних процесів в
організмі тварин з високою емоційністю.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ АЦЕТОНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У ДІТЕЙ
Котів І.В., Дмитрук Х.І.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. З.Р. Кочерга
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна
Синдром блювання завжди був у центрі уваги практичних лікарів різного фаху. Для педіатрів він є одним з найчастіших
синдромних діагнозів, що становить значні труднощі стосовно визначення остаточної нозологічної форми. Одним із варіантів
синдрому блювання є ацетонемічний синдром (АС). АС є патологічним станом, який трапляється переважно у дитячому віці.
Етіологія та патогенез АС ще остаточно не вивчені. Сприяють розвитку кетоацидозу в дітей особливості їхнього метаболізму:
зниження інтенсивності процесів утилізації кетонових тіл, менша кількість запасів глікогену в печінці при більш високому
рівні метаболізму. За даними літературних джерел АС є класичним прикладом дизадаптації ферментних систем організму до
харчування та інших стресогенних факторів. Метою нашої роботи стало вивчення факторів виникнення АС у дітей різних
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вікових груп. Було проведено аналіз 43 медичних карт стаціонарних хворих віком від 2 до 9 років, які перебували на лікуванні
з приводу соматичної патології і супутнім АС. Із них хлопчиків було 16 (37,8%), дівчаток – 27 (62,8%). Аналіз медичної
документації показав, що найчастішою причиною виникнення АС була комбінована патологія ШКТ, яка становила загалом
62,9%. У більшості дітей було виявлено диспанкреатизм (34 дитини, 79,1%), дисфункцію біліарного тракту – у 20 (46,5%),
гастродуоденіт – у 12 (27,9%), рефлюкс-езофагіт – у 6 (13,9%), гельмінтоз – у 18 (41,8%). Більша половина дітей (58,1%)
вказувала на погрішності в дієті напередодні появи диспепсичних розладів. Встановлено, що у 19 дітей (44,2%) в анамнезі
спостерігались епізоди АС. Оцінка спадкового анамнезу вказує на наявність хронічної патології у батьків обстежених дітей
у 39,5% випадків. Серед захворювань батьків, які можуть вказувати на порушення метаболізму, найчастіше спостерігались
жовче-кам’яна та сечокам’яна хвороби, шкірні алергічні прояви. Аналіз фізичного розвитку дітей з АС показав, що у третини
дітей спостерігається нижчий середнього фізичний розвиток по масі тіла. Аналіз тривалості лікування залежно від віку дітей
виявив зростання тривалості лікування із збільшенням віку. Середня тривалість лікування дітей вікової групи 2-3 роки склала
5,6 днів, у хворих віком 4-6 років – 7,8 днів, 7-9 років – 9,4 дні. Наведені дані показують зростання тривалості перебування дітей
у стаціонарі з віком, що зумовлено потребою у більш широкій диференційній діагностиці для визначення остаточної нозології,
яка провокує АС у дітей старшої вікової групи. Отже, проведений аналіз факторів виникнення АС свідчить про різноманітність
фонової патології на тлі якої він виникає, що диктує необхідність проведення детальної диференційної діагностики.

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ У ДІТЕЙ
Красій М.В.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дитячої стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: marianakrasii@gmail.com
Проблема лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей є актуальною, бо частота даної патології у дітей за даними різних
авторів становить від 8 до 62,6% (Л.О. Хоменко, 2006). Дослідження, проведені вітчизняними та іноземними дослідниками,
свідчать про значну поширеність з тенденцією до зростання захворювань тканин пародонта у структурі стоматологічних
захворювань дитячого населення.
Проблема патології пародонта в дітей зумовлена як надмірною поширеністю захворювань, так і тим фактом, що несвоєчасне
їх лікування в дитячому і юнацькому віці призводить згодом до тяжких незворотних уражень тканин пародонта в дорослому віці.
За даними експертів ВООЗ, у 80% дитячого населення наявні окремі ознаки або весь комплекс симптомів запалення в пародонті.
Серед запальних захворювань пародонта в дитячому віці домінує хронічний катаральний гінгівіт, поширеність якого досягає
90% серед усіх форм гінгівіту. Результати досліджень представників стоматологічних наукових шкіл України підтверджують
дані ВООЗ стосовно високого рівня захворюваності на гінгівіт серед дітей і підлітків з 10–12 років до 15–17-річного віку (О.В.
Деньга, 2003, Т.О. Петрушанко, 2000).
Мета: підвищити ефективність лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей шляхом медикаментозного впливу на
пародонт.
Матеріали і методи: 15 хворим І групи проводили лікування катарального гінгівіту згідно стандартного протоколу; 16
хворим ІІ групи – медикаментозний вплив на тканини пародонта доповнили пародонтальними пов’язками з кверцетином
(Р№UA /0119/01/01), 10 процедур. Препарат у вигляді гелю попередньо наносили на індивідуальну зубо-ясенну каппу.
Результати. Через 1 місяць спостерігаємо динаміку до покращення всіх клініко-лабораторних показників (індекс РМА,
індекс кровоточивості за Мюллєман-Сан, індекс CPITN і проби Шиллера-Писарева). Через 6 місяців – достовірна різниця між
клінічними характеристиками у І та ІІ групах хворих.
Висновки: Спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту забезпечує високий ступінь ефективності. При вивченні
віддалених результатів дані індексної оцінки стану тканин пародонту, клініко-лабораторні характеристики свідчили про
переваги розробленої нами методики.

ДОКЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БУРШТИНОВОЇ КИСЛОТИ НА МОДЕЛІ ПЛАЦЕНТАРНОЇ
ДИСФУНКЦІЇ У ЩУРІВ
Кудіна О.В., Асадуллаєва Н.Я.
Національний фармацевтичний університет
Кафедра фармакології,
м. Харків, Україна, e-mail: olesiakudina@gmail.com
Однією з головних проблем акушерства залишається плацентарна дисфункція, яка призводить до гіпоксії та затримки
внутрішньоутробного розвитку плоду. Сьогодні для лікування цього ускладнення вагітності застосовують різні групи ліків
(токолітики, дезагреганти, метаболічні коректори тощо). Але, нажаль, деяким з ним притаманні серйозні побічні ефекти як з
боку матері, так і з боку плоду. Тому актуальним є пошук ефективних та безпечних засобів, здатних впливати на поліорганний
патогенез порушень при плацентарній дисфункції. Особливу увагу привертає бурштинова кислота, яка має цілий ряд
фармакологічних ефектів. Вона виявляє антигіпоксичні, гепатопротекторні, антитоксичні, цитопротекторні, стреспротекторні,
адаптогенні властивості, стимулює синтез білку, гемоглобіну, порфиринів, сприяє засвоєнню глюкози та синтезу глікогену в
печінці. Така низка властивостей дозволяє теоретично обґрунтувати можливості її застосування в акушерській практиці.
Метою дослідження стало вивчення впливу бурштинової кислоти на показники процесів перекісного окислення
ліпідів у сироватці крові, тканинах печінки, матки та плаценти на моделі гострої плацентарної недостатності, викликаної
тетрахлорметаном. Дослідження проводили на білих нелінійних щурах масою 200-220 г. Масляний розчин тетрахлорметану
вводили внутрішньошлунково з 11-го по 14-й день гестації. Для дослідження впливу препаратів на стан показників перекисного
окислення ліпідів на 20-й день гестації досліджували вміст ТБК-активних продуктів та відновленого глутатіону у сироватці
крові, печінці, матці та плаценті щурів.
В результаті проведених досліджень встановлено, що бурштинова кислота виявляє значний гальмуючий вплив на посилення
процесів перекісного окислення ліпідів, знижуючи рівень ТБК-активних продуктів та підвищуючи рівень відновленого
глутатіона у сироватці крові, печінці, матці та плаценти щурів за умов тетрахлорметанової плацентарної недостатності.
Отримані дані свідчать про перспективи застосування цього класу препаратів у практичному акушерстві в комплексній
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терапії плацентарної дисфункції та інших ускладнень вагітності.

ОСОБЛИВОСТІ БІОХІМІЧНИХ ЗМІН ПРИ МНОЖИННІЙ СКЕЛЕТНІЙ ТРАВМІ ТА ПРИ
ІНТРАМЕДУЛЯРНОМУ ОСТЕОСИНТЕЗІ В ДИНАМІЦІ
Кузь У.В.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедри травматології і ортопедії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ulynakuz@gmail.com
Актуальність. При політравмі виникає комплекс складних біохімічних та імунологічних реакцій, які призводять до
порушень гомеостазу та синдрому ендоінтоксикації.
Мета. Вивчити особливості біохімічних змін при множинній скелетній травмі та при проведенні інтрамедулярного
остеосинтезу стегнових кісток в динаміці в експерименті на дрібних тваринах (щурах).
Матеріали і методи. Дослідження виконані на 90 статевозрілих щурах самцях лінії Vistar, масою 180-230г. Тварини були
поділені на три експериментальні групи: І - множинна скелетна травма (МСТ), ІІ – МСТ та інтрамедулярний остеосинтез обох
стегнових кісток, ІІІ – інтактна. Вивчення змін біохімічних показників (ТБК-АП- активних продуктів тіобарбітурової кислоти,
ДК- діє нових кон’югат, МСМ – молекул середньої маси) проводили згідно загальноприйнятих методик в динаміці на 6, 24, 72
та 168 год. Відтворення множинної скелетної травми здійснювали шляхом відкритої остеотомії обох стегнових кісток у середній
третині за допомогою циркулярної мікропилки власною методикою. Інтрамедулярний остеосинтез здійснювали шпицями
Кіршнера через 3 год. після моделювання травми.
Результати. Вже на 6 год. від початку експерименту встановлено збільшення ТБК-АП, ДК і МСМ в обох дослідних групах в
порівнянні з нормою. Пік ендогенної інтоксикації в І групі відмічався на 72 год. після травми, а при проведенні інтрамедулярного
остеосинтезу на 24 год. На 168 год. біохімічні показники продовжували залишатися вищими за норму. Слід відзначити, що у ІІ
групі на всіх етапах експерименту зміни були достовірно більш важкими, ніж у І групі, що свідчить про повторну травматизацію
при множинній скелетній травмі внаслідок оперативного втручання.
Висновки. Отже інтрамедулярний остеосинтез стегнових кісток значно підсилює запальну реакцію організму та сприяє
поглибленню синдрому ендогенної інтоксикації.

УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ ГЕМОКАПІЛЯРІВ ЛЕГЕНЬ ПРИ МНОЖИННІЙ СКЕЛЕТНІЙ ТРАВМІ
В ДИНАМІЦІ
Кузь У.В.
Кафедра травматології і ортопедії
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра травматології і ортопедії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ulynakuz@gmail.com
Актуальність. Щорічні показники смертності від політравми за даними ВООЗ сягають 2 мільйонів людей. Відомо, що
прояви дихальної недостатності різного ступеня важкості виникають у 79,7% хворих з політравмою. Так, за результатами
дослідження Erickson та співавт. (2009), загальну смертність від ГРДС за період 1996-2004 років вдалось зменшити з 35% до
26%. Проте, показники смертності від ГРДС внаслідок травми не змінились.
Мета. Вивчити особливості ультраструктурних змін мікроциркуляторного русла респіраторного відділу легень при
множинній скелетній травмі в динаміці при експерименті на дрібних тваринах (щурах).
Матеріали і методи. Дослідження виконані на 40 статевозрілих щурах самцях лінії Vistar, масою 180-230г. Вивчали
ультраструктурні зміни мікроциркуляторного русла легень в 4 підгрупах тварин протягом 6, 24, 72 та 168 год. Відтворення
множинної скелетної травми здійснювали шляхом відкритої остеотомії обох стегнових кісток у середній третині за допомогою
циркулярної мікропилки власною методикою. Електронну мікроскопію проводили за загальноприйнятою методикою.
Результати. Найважчі зміни мікроциркуляції спостерігались впродовж перших 72 годин. Виявлено підвищену проникність
ендотеліально-епітеліальної мембрани, з наступним проникненням формених елементів в інтерстицій та просвіт альвеол.Зміни
ядра та ендоплазматично-мітохондріального комплексу свідчать глибокі деструктивні зміни з боку ендотеліоцитів. Кількість
рибосом на зовнішній мембрані значно зменшена. Мембрана ендоплазматичного ретикулумуфрагментована. Наявна значна
кількість малих і великих піноцитозних міхурців в периферійному відділі ендотеліоцитів, які зливаючись утворюють вакуолі та
трансендотеліальні канальці. Люмінальна мембрана ендотеліоцитів частково змінена, з ділянками десквамації та вип’ячуванням
базальної мембрани в просвіт гемокапіляра. Спостерігається адгезія тромбоцитів до зміненої ендоплазматичної мембрани.
Значний набряк базальної мембрани.
Висновки. Навіть при відсутності прямого пошкодження легеневої тканини настають реактивні зміни респіраторного відділу
легень, пік яких припадає на 3 добу від моменту травми, що відповідає гострому періоду травматичної хвороби (травматичному
шоку). Отже даний період як згідно даних літератури, так і згідно власних спостережень є найбільш несприятливим для
проведення будь-яких інвазійних маніпуляцій, особливо остеосинтезу.

ВИРОЩУВАННЯ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ PHYSALIS IXOCARPA BROT. EX HORNEM. В
УМОВАХ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
Куцела О.Я., Козак Т.І.
Науковий керівник – к.біол.н., доц. В.І. Буняк
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»
Дендрологічний парк «Дружба імені З. Павлика»
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: farma_16@ukr.net
Фізаліс клейкоплодий (Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem.) народна назва Мексиканський помідор - однорічна рослина з родини
Пасльонових (Solanaceae) належить до Мексиканської групи. Це одна з нових перспективних овочевих і лікарських рослин.

96

Тези доповідей 88-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині», 2019
Abstract of the 88th Scientific Conference of Students and Young Scientists «Innovations in medicine», 2019

Насіння вперше завезено з Америки в 1926 році на територію колишнього Союзу. В 1995 році для інтродукції та вирощування
в дендрологічному парку ми одержали насіння із Московської науково-дослідної насіннєвої станції. Хоча більшість видів із
пасльонових є отруйними бо містять соланін, атропін, але серед них є і харчові до яких і належить фізаліс. Плоди містять значну
кількість сухих речовин, цукрів, вітаміну С. Наявність значної кількості пектинових і дубильних речовин, мікроелементів та
вітамінів робить фізаліс незамінним в умовах підвищеної радіації.
Метою нашої роботи було дослідження його онтогенезу та біологічних особливостей в умовах дендропарку.
Матеріали і методи. Вивчалися: ритм сезонного розвитку, репродуктивна здатність, враховувалась висота рослин та
кількість бічних пагонів.
Результати дослідження. У результаті досліджень виявилося, що даний вид в умовах дендропарку добре акліматизувався,
стійкий до природних умов. Стебла цієї рослини розгалужені, формують досить великий кущ, в якому 8 - 12 основних пагонів.
Плоди гладенькі, округлі, світло-зеленого кольору, при достиганні набувають жовто-фіолетового відтінку, вагою 40 - 60 г. Будова
і форма плодів нагадує томати. Насіння фізалісу висівали в грунт на початку травня на глибину 1 - 1,5 см. Сходи появились
рівномірно на 16 - 18 день посіву. Кущення наступило 13 - 15 червня, бутонізація – 2 - 4 липня, початок цвітіння настає 5 - 7
липня, масове цвітіння - 14 - 16 липня, кінець цвітіння - друга декада серпня. Плоди достигають через 80 - 95 днів після появи
сходів, часте збирання сприяє утворенню нових плодів. Оптимальний проміжок між збиранням 3 - 5 днів, розвиток і достигання
плодів продовжується аж до останніх приморозків.
Висновок. Отже, Фізаліс Мексиканський є перспективним лікарським та овочевим видом для вирощування на Прикарпатті.

КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ОСТЕОАРТРОЗУ В ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ
ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ
Лавринович О.М.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.Г. Вірстюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету
ім. проф. М.М. Бережницького
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: lavrynovych.o@ukr.net
Мета – вивчити клінічні особливості перебігу остеоартрозу (ОА) в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки
(НАЖХП) з використанням опитників за шкалами ВАШ (візуальна аналогова шкала), WOMAC (Western Ontario and McMaster
University) та індексом Лекена (Lequesne).
Матеріал і методи. Було обстежено 69 пацієнтів (чол. – 20, жін. – 49), вік – 45-74 років. Усіх хворих поділено на 2 групи: I
група – 34 пацієнти з ОА в поєднанні з НАЖХП, виділено на 2 підгрупи: ІА – 24 (75,7%) хворих із НАЖГ, ІБ – 12 (24,3%) хворих
з НАСГ, II група – 35 пацієнтів з ОА. У всіх пацієнтів ОА був у II- III клініко-рентгенологічній стадії за Kellgren і Lawrence.
Результати. Характерними скаргами обстежених хворих були біль у суглобах при ходьбі, при навантаженні, обмеження
рухів в суглобах. За шкалою WOMAC сумарний показник у пацієнтів ІА групи склав (1439,9±24,27) бали, ІБ – (1903,0±25,83)
та ІІ групи – (1130,8±42,45) бали (р<0,05). За шкалою ВАШ у пацієнтів ІА групи виявлено у 21 (75,0%) «значно виражений»
та у 7 (25,0%) «різко виражений» біль в суглобах; ІБ групи – у 7 (77,78%) та 2 (22,22%) відповідно. У пацієнтів ІI групи у 6
(17,14%) випадках відмічено «помірний», у 26 (74,29%) – «значно виражений» та у 3 (8,57%) «різко виражений» біль в суглобах.
Сумарний бал за індексом Lequesne становив у пацієнтів ІА групи 9,91±0,57, у ІБ – 10,92±0,68 та ІІ групи – 8,68±0,42.
Висновки. 1.Поєднаний перебіг ОА та НАЖХП супроводжується підвищенням інтенсивності болю, порушенням рухливості та повсякденної діяльності за шкалами WOMAC, ВАШ та Lequesne.
2. Більша вираженість клінічних проявів ОА відзначалася у хворих з НАСГ порівняно з НАЖГ.

ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ТА САМОПОЧУТТЯ ДІТЕЙ З ЛІМФАДЕНОЇДНОЮ ГІПЕРТРОФІЄЮ
Лазуркевич Х.О.
Науковий керівник - д.мед.н., проф. О.Б. Синоверська
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail:Lazurkevych@i.ua
Мета: проаналізувати стан здоров’я дітей з лімфаденоїдною гіпертрофією І-ІІ ступенів.
Матеріали і методи: Обстежено 60 дітей віком 4-10 років з лімфаденоїдною гіпертрофією (ЛАГ) І-ІІ ступеня. Оцінку здоров’я
та самопочуття здійснювали шляхом анкетування дітей та їх батьків за допомогою генеричних анкет для дітей та доглядальників
(CHQ-SF, CF-87 та PF-50). Було опитано 92 батьків та 51 дитину. Аналізувалися наступні показники – самооцінка та батьківська
оцінка фізичної активності, болю різної інтенсивності та локалізації, особливості поведінки, уваги, пам’яті, cну, самопочуття,
стосунків у сім’ї та здоров’я дитини назагал.
Результати. Зазвичай діти оцінювали стан свого здоров’я вірогідно краще, ніж батьки. За результатами анкетування
виявлено, що лише 15,9 % дітей оцінювали свій стан як «поганий», 84,1 % - як «задовільний». Порушення здоров’я зазвичай
опитані асоціювали з частим виникненням ГРЗ, наявністю больових відчуттів, порушенням носового дихання та зниженою
толерантністю до фізичних навантажень. Біль різної локалізації періодично виникав у 29% дітей з лімфаденоїдною гіпертрофією
І ступеня та 78,5% дітей з гіпертрофією ІІ ступеня. 53,5% дітей з ЛАГ І та 86,3% із ЛАГ ІІ мали порушення уваги та пам’яті.
Нічні жахіття турбували 42,0% дітей з ЛАГ І та 77,8% пацієнтів з ЛАГ ІІ. В аналогічної кількості дітей мали місце часті
пробудження (3 і більше разів протягом ночі). Храп виявлявся у 72,0% дітей з лімфаденоїдною гіпертрофією І ступеня та у
88,9% дітей з гіпертрофією ІІ ступеня. Погіршення самопочуття (швидка втомлюваність, слабкість) відмічалося у 84,0 % всіх
досліджених (61,5% дітей із ЛАГ І та 88,9% із ЛАГ ІІ). Плаксивість, відчуття тривоги, емоційну лабільність відмічали 52,0%
дітей з лімфаденоїдною гіпертрофією І ступеня та у 73,5% дітей з гіпертрофією ІІ ступеня, батьківська оцінка даного показника
- 68% та 97,6%, відповідно. Погіршення стосунків у сім’ї протягом останнього року відмітили 21% дітей з ЛАГ І та 40,5% з
ЛАГ ІІ у групі дітей 7-10 років, при батьківській оцінці 26% та 47% відповідно. Зниження фізичної активності відмічали 19%
дітей з ЛАГ І та 38,2% з ЛАГ ІІ. 94% опитаних батьків та 98,5% дітей не пов’язували зміни здоров’я та самопочуття з наявною
лімфаденоїдною гіпертрофією.
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Висновки. Наявність лімфаденоїдної гіпертрофії доволі часто обумовлює розвиток порушень соматичного та психоемоційного
стану, що, в свою чергу, породжує чималу кількість клінічних симптомів і синдромів та погіршує якість життя дітей та їхніх
родин в цілому.

ПОШУК ПЕРСПЕКТИВНИХ РОСЛИННИХ ДЖЕРЕЛ АНТИГІПОКСАНТНОЇ ДІЇ
Лисюк Р.М., Антонів О.І., Квачан А.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
Кафедра фармакогнозії і ботаніки,
Кафедра фармакології
м. Львів, Україна, pharmacognosy.org.ua@ukr.net
Мета і завдання дослідження: Опрацювати сучасні наукові дані щодо та особливостей впливу рослинних субстанцій на
перебіг гіпоксичного синдрому.
Матеріали та методи. Інформаційний пошук у друкованих та електронних наукових періодичних виданнях, пошукових
наукових базах (Pubmed, Google Scholar, Researchgate). Монографія авторів Пастушенков Л.В., Лесиовская Е.Е. «Растенияантигипоксанты (фитотерапия)» (Санкт-Петербург, 1991, Хіміко-фармацевтичний інститут).
Результати. Проблема пошуку безпечних і високоефективних антигіпоксантів визначається центральною роллю гіпоксичного
синдрому у виникненні і розвитку захворювань патологічних станів різного ступеня важкості та ґенезу.
Вкрай обмежений асортимент рослинних лікарських засобів антигіпоксантної активності вітчизняного виробництва на
сучасному фармацевтичному ринку України зумовлює необхідність пошуку та розробки нових антигіпоксантних засобів на
основі вітчизняної лікарської рослинної сировини, особливо із достатньою ресурсною базою.
У результаті проведеного аналізу монографії «Растения-антигипоксанты (фитотерапия)», встановлено наявність 89 родів
лікарських рослин, для яких авторами експериментально доведено антигіпоксантну активність їх екстрактів.
Для листя берези доведено значну активність; препарати берези підвищують стійкість до всіх форм гіпоксії, ефективні в
умовах перегрівання, покращують переносимість фізичних навантажень. Види роду Глід, нагідки лікарські, кропива дводомна,
меліса лікарська, подорожник великий та ін. виявляють виражену антигіпоксантну активність (Пастушенков Л.В., Лесиовская
Е.Е., 1991).
Шепелева В.В. (2009) клінічно встановила значну антигіпоксантну дію, на рівні препарату порівняння триметазидину,
настою зі збору лікарських рослин наступного складу: листя подорожника великого, квіток календули лікарської, листя кропиви
дводомної (2:2:1).
Нейропротекторні властивості меліси лікарської було доведено in vitro та in vivo на моделі гіпоксично-ішемічного ураження
(Bayat M., et al., 2012).
Дослідженнями Oberpichler H. et al. (1988) експериментально підтверджено протекторну дію листків гінкго дволопатевого
при ураженнях мозку, спричинених гіпоксією.
Висновки. Наведені дані щодо антигіпоксантної активності офіцинальних видів лікарських рослин з достатньою сировинною
базою в Україні викликають значне зацікавлення для подальших наукових досліджень комбінованих рослинних засобів на їх
основі.

ВИДИ ЕСПАРЦЕТУ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ ДЖЕРЕЛА ПРЕПАРАТІВ ПРОСТАТОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ
Мадерук О. П.
Науковий керівник - д.фарм.н., проф. А.Р. Грицик
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, oksanamaderuk@ukr.net
Вступ. Захворювання передміхурової залози є одними з найбільш поширених захворювань у сфері охорони здоров`я
чоловічого населення середнього та молодого віку усіх країн світу. Пошук необхідних для сучасної урології речовин доцільно
починати з дослідження рослин, які застосовують в народній медицині при лікуванні захворювань передміхурової залози.
Серед рослин, які мають простатопротекторні властивості, є Onobrychis arenaria (Kit.) DC та Onobrychis viciifolia Scop.
Простатопротекторний ефект густого екстракту Onobrychis arenaria (Kit.) DC вивчав Андріяненко А. В. у 2015 р. Серед препаратів
простатопротекторної дії на основі еспарцету піщаного на ринку представлені «Еректин-Т», «Алфіт-19», «Еспарцетін форте»,
«Адамів корінь з йохімбе». Проте літературні дані щодо простатопротекторної дії трави даних видів є досить суперечливими.
Методи дослідження. Еспарцет відноситься до роду Onobrychis, який належить до трибу Солодушкові підродини Метеликові
(Papilionoideae) родини Бобові, раніше називався Leguminosae (Fabaceae). Рослини роду Еспарцет (Onobrychis Adans.) –
багаторічні трав’янисті рослини, рідше кущі або однорічні трави. За даними флори СССР поширено 62 види еспарцету, флори
УРСР – 7 видів, за визначником вищих рослин України – 13 видів. Найбільш поширеними видами, які зростають на території
України, є Onobrychis arenaria (Kit.) DC та Onobrychis viciifolia Scop.
Перспективним є дослідження еспарцету піщаного. Зустрічається на території більшої частини Європи. В Україні найчастіше
зустрічається в Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій областях.
Трава еспарцету піщаного вміщує флавоноїди (кемпферол, астрагалін, кверцетин, рутин); листки містять таніни, кумарини
(умбеліферон, скополетин), флавоноїди (7-гідрокси-6,4’-диметоксиізофлавон, формононетин, птерокарпан – медикарпін),
кількісний вміст аскорбінової кислоти досягає 230 мг/%; квітки – катехіни (епігалокатехін), флавоноїди (рутин, кверцетин);
вуглеводи, жирну олію (6,1 – 14 %). У жирній олії виявлені жирні кислоти з переважанням бегенової, арахідонової та
ліноленової кислот. У великій кількості міститься калій, кальцій, кремній, фосфор, магній. Комплекс флавоноїдів, фенольних
сполук, гідроксикоричних кислот, дубильних речовин, кумаринів, аскорбінової кислоти проявляє кровоспинні, сечогінні,
загальнозміцнювальні, протизапальні та простатопротекторні властивості.
Висновки. Дана лікарська рослинна сировина може бути перспективною не лише при лікуванні захворювань передміхурової
залози, а й при еректильній дисфункції чи імпотенції, що є особливо актуально сьогодні.
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ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗШИРЕНЯ АСОРТИМЕНТУ КОМБІНОВАНИХ
ДІУРЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ
Максименко О.В.
Науковий керівник – доц. І.О. Федяк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна
Вступ: Асцит – найпоширеніше ускладнення цирозу печінки (ЦП), яке характеризується патологічним накопиченням рідини
в черевній порожнині. Асцит формується у 60% пацієнтів з компенсованим ЦП упродовж 10 років після початку захворювання
і вказує на несприятливий прогноз; він є причиною смертності близько 40 % пацієнтів із ЦП упродовж 1 року і 50 % – 2-х
років. Окрім цього, більшість хворих на ЦП – особи віком до 60 років, а збільшення їх числа є істотною соціально-економічною
проблемою для суспільства в цілому і вимагає своєчасного лікування. За даними вітчизняних та зарубіжних медичних керівництв
при рецидивуючому асциті у хворих на ЦП використовується комбінація діуретиків антаногістів альдостерону та петльових, а
саме: комбінація спіронолактону з фуросемідом в дозуванні від 100 мг + 40 мг/добу для перорального застосування.
Мета роботи – проведення оцінки фізичної та економічної доступності комбінації спіронолактону і фуросеміду на
фармацевтичному ринку (ФР) України.
Матеріали: первинна інформація за даними програмного комплексу «Аптека» (//pharmbase.com.ua/ru/optovye-predlozheniya/);
методи: маркетингового аналізу.
Результати дослідження. На вітчизняному ФР виявлено один комбінований лікарський препарат (ЛП) Фуростим, капсули 50
мг + 20 мг, № 30, Alvogen IPCO С.К. Лабормед-Фарма С.А., Румунія / Люксембург. Упродовж періоду дослідження (01.01.2017–
31.01.2019) середня оптово-відпускна ціна упаковки ЛП коливалася в межах 77,94–112,57 грн., проте у двічі меншому дозуванні,
ніж рекомендовано протоколом. Також було проведено аналіз ФР на предмет наявності монопрепаратів спіронолактону
та фуросеміду одного вітчизняного виробника та виявлено, що тільки ПАТ «ФФ» Дарниця займається виробництвом ЛП з
досліджуваними діючими речовинами: Спіронолактон Дарниця, табл. 100 мг №30 та Фуросемід Дарниця, табл. 40 мг № 50.
З метою порівняльної оцінки вартості курсу лікування було проведено розрахунок 1 DDD / грн. імпортного ЛП та можливого
майбутнього вітчизняного генеричного ЛП станом на січень 2019 р. Вони становили: імпортного ЛП – 7,17 грн., Спіронолактон
Дарниця 100 + Фуросемід Дарниця 40 мг – 2,99 грн., що в 2,4 рази нижче. За ціну останнього була прийнята сума оптововідпускних цін його складових. Розрахунок свідчить про можливість зниження вартості діуретичної терапії хворих на асцит.
Висновки. Дані аналізу свідчать про низьку як фізичну, так і економічну доступність наявних на ФР комбінованих ЛП
цієї групи. Враховуючи економічну перевагу за показником вартості 1 DDD рекомендованого до виробництва вітчизняного
генеричного двохкомпонентного ЛП, доцільною є його наявність на українському ФР у дозуванні спіронолактону 100
мг+фуросеміду 40 мг.

КЛІНІКО-ФОНОСПІРОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕБІГУ РЕЦИДИВНИХ ТА ХРОНІЧНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ДІТЕЙ
Макян С.В., Майданник В.Г.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
м. Івано-Франківськ, м. Київ, Україна
Захворювання органів дихання є одною з ключових проблем у сучасній педіатрії. Станом на 2017 рік поширеність захворювань
органів дихання у дітей становила 937 на 1000 осіб.
Метою роботи було проведення оцінки основних клінічних синдромів при рецидивуючому та хронічному бронхіті у дітей,
визначення анамнестичних факторів ризику та вивчення основних параметрів фоноспірографічного обстеження в залежності
від нозології.
Було проведено комплексне клініко-анамнестичне обстеження 110 дітей із бронхолегеневою патологією віком від 3 до 18
років (середній вік 10,5±1,1 років): 80 пацієнтів із рецидивним та 30 – із хронічним бронхітом і 30 їх здорових однолітків.
Основними анамнестичними факторами ризику виникнення рецидивуючого та хронічного бронхіту у дітей є:
екстрагенітальна патологія у матерів, патологія пологів, ускладнений перинатальний період (асфіксія в пологах, хронічна
внутрішньоутробна гіпоксія, пневмонія новонародженого та перинатальне ураження ЦНС).
Ускладнений ранній неонатальний період спостерігався у 53,3 % дітей із ХБ та 58,3% – із РБ. Причому у них вірогідно частіше,
ніж в групі здорових, зустрічалися асфіксія в пологах, хронічна внутрішньоутробна гіпоксія, пневмонія новонародженого та
перинатальне ураження ЦНС. Переважна більшість обстежених (83,3 % із ХБ та 80,0 % із РБ) почали часто хворіти на ГРЗ із
трьохрічного віку. У значної частини дітей респіраторна патологія маніфестувала після перенесеного гострого бронхіту чи пневмонії.
Частота респіраторних захворювань помітно зростала після початку відвідування дитиною дитячих дошкільних закладів.
Аналіз поєднаної патології у дітей із БЛЗ показав, що у 73,3% пацієнтів із ХБ та 45,0 % – із РБ мали місце локальні прояви
недиференційованої сполучнотканинної дисплазії; у 70,0 % пацієнтів із БЛЗ – запальні захворювання ЛОР-органів та карієс (у
41,7 % обстежених із ХБ та 26,7 % – із РБ).
Загальний стан пацієнтів в періоді загострення найчастіше розцінювався як середньої важкості, однак у 26,7 % – із ХБ та 13,8
% – із РБ– як важкий за рахунок проявів дихальної недостатності та інтоксикаційного синдрому.
При перкусії у більшості пацієнтів із РБ спостерігався ясний легеневий звук (60,0 %) або вкорочення звуку паравертебрально
(31,3%), а при ХБ – мозаїчність перкуторного звуку (30,0 %), тимпаніт (26,7 %) та вкорочення звуку (20,0 %). В той час, як у
обстежених із РБ найчастіше при аускультації вислуховувалось жорстке дихання (61,3 %), а також сухі розсіяні (71,3 %) та
вологі хрипи двобічно (28,8 %), при ХБ мало місце ослаблене везикулярне (65,0 %) і жорстке (35,0 %) дихання, сухі розсіяні
(53,3 %) і двобічні вологі (46,7 %) хрипи.
Отже, клінічні особливості бронхітів із рецидивним та хронічним перебігом у дітей чітко залежали від стадії захворювання.
Домінуючими в клініці у дітей із рецидивним бронхітом в стадії загострення є кашель (90,0%) та явища загальної інтоксикації
(85,0 %), зокрема загальна слабкість (63,3 %), зниження апетиту (50,0 %), субфебрилітет (48,3 %). Діти із хронічним бронхітом
в стадії загострення найчастіше скаржаться на кашель (100,0 %), задишку (83,3 %), загальну слабкість (76,6 %), субфебрилітет
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(73,3 %), зниження апетиту (60,0 %) та порушення сну (56,6 %).

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АДЕМЕТІОНІНУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ
Марченко Г.Ф., Процюк Р.Г., Галан І.О., Бєгоулєв О.Є, Потайчук В.І.,
Негря В.Ф., Безух О.О.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.І. Петренко
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Кафедра фтизіатрії та пульмонології
м. Київ, Україна, e-mail: ame-ann@ukr.net
Вступ. За останні роки питання ефективності та результатів лікування туберкульозу (ТБ) набуло особливо високої значущості, що пов’язане з стрімким розвитком ТБ у поєднанні з іншими захворюваннями. Хворі на ТБ у поєднанні з вірусними
гепатитами (ВГ) є групою ризику щодо виникнення тяжких гепатотоксичних побічних реакцій, які найчастіше розвиваються
якраз при наявності ураження печінки. Тяжкість побічних реакцій антимікобактеріальної терапії (АМБТ) може варіювати від
легкої, яка не потребує ніякого втручання, а лише більш ретельного моніторингу, до більш важкої або загрозливою для життя,
де антимікобактеріальний препарат (АМБП) має бути відмінений і призначене відповідне симптоматичне та патогенетичне
лікування. Саме дія гепатопротекторів спрямована на відновлення гомеостазу в печінці, стійкості до патогенетичних чинників,
нормалізацію функціональної активності печінки та стимуляцію в ній процесів регенерації, а ефективність їх застосування залежить від правильного і своєчасного призначення їх призначення.
Мета - оцінити ефективність застосування Адеметіоніну у комплексному лікуванні ТБ легень.
Матеріали та методи дослідження. У клінічному дослідженні взяли участь 45 хворих у віці від 25 до 62 років. Серед цих
пацієнтів було 19 жінок (42,2%) та 26 чоловіків (57,8%). Усім пацієнтам був проведений комплекс лабораторних досліджень (до
початку і наприкінці інтенсивної фази АМБТ), який включав: загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічне дослідження крові з визначенням активності цитолітичних ферментів (аланінамінотрансферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази
(АСТ)), рівня білірубіну та його фракцій, загального білку, ферментів, що вказують на наявність холестазу і токсичного ураження печінки (лужної фосфатази (ЛФ) та гама-глутамілтранспептидази (ГГТП)).
Результати дослідження та їх обговорення. Ефективність лікування Адеметіоніном аналізували на основі динаміки активності трансаміназ через 4 і 8 тижнів після початку АМБТ. Рівень АСТ і АЛТ через 2 тижні лікування значно не змінився у
жодного пацієнта. Через 4 тижні в групі ІІ рівень АСТ відновився до норми (< 37 ОД/л) у 12 пацієнтів, АЛТ (< 40 ОД/л) — у
9. Через 8 тижнів печінкові показники відновились ще у 5 пацієнтів з І ступенем гепатотоксичності і відмічається зниження
показників у всіх пацієнтів з ІІ ступенем гепатотоксичності, в середньому, до 100 ОД/л. Продовження прийому Адеметіоніну
протягом 2 тижнів дозволило досягнути нормалізації амінотрансфераз і у інших пацієнтів з І ступенем гепатотоксичності. Для
нормалізації амінотрансфераз при ІІ ступені гепатотоксичності знадобився більш тривалий прийом Адеметіоніну- 2 місяці
(АМБТ продовжувалась без внесення коректив у схему лікування).
Висновки. Проведене дослідження показало ефективність прийому Адеметіоніну при лікуванні гепатотоксичності, що спричинена АМБТ, що дозволяє рекомендувати його застосування у комплексному лікуванні ТБ легень, особливо у поєднанні з ВГ.

РЕОГРАФІЧНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПРИСІНКА РОТА НА ФОНІ
ВЕСТИБУЛОПЛАСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Махлинець Н.П., Красій М.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Н.П. Махлинець, асист. М.В. Красій
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра терапевтичної стоматології
м. Івано – Франківськ, Україна, e-mail: marianakrasii@gmail.com
Мета: вивчити реографічні зміни слизової оболонки хворих на генералізований пародонтит (ГП) з мілким присінком рота
(МПР) на фоні вестибулопластичних операцій.
Матеріали та методи дослідження: в дослідженні брали участь 60 пацієнтів з ГП з МПР та 15 пацієнтів з нормальною
тканиною пародонту. Для оцінки стану пародонту та діагностики використано класифікацію захворювань пародонту
Данилевським М.Ф. (2008). MПР визначався за нашими засобами. Всі пацієнти були розділені на 2 групи. Пацієнти першої
групи (30 осіб) мали пластиковий пристрій згідно з Хрудяновим А.І. (2006). Пацієнти 2-ї групи (30 осіб) мали розроблену нами
вестибулопластику, в якій поліпшився ряд технологічних моментів. Важливим елементом втручання є розміщення і фіксація
швами слизових вільних трансплантатів, взятих з піднебіння, і вставлених в ділянці горизонтальних ділянок поблизу премолярів.
З метою порівняльної характеристики проведених методів хірургічної корекції ДВМ проводилася оцінка ДВМ на наявність
рубцевих деформацій у слизовій оболонці ВМ, стан регіонарного кровотоку у хворих з ГП з МПР (оцінка якісних та кількісна
характеристика реографічних кривих кістки альвеолярної щелепи перед пластичною пластинкою, через 1 міс., 3 міс., 6 місяців
і 12 місяців після хірургічного лікування.
Отримані результати: вивчення регіонарного кровообігу в тканинах ПР за допомогою реографії у хворих І групи дозволило
встановити покращення місцевого кровообігу в оперованій ділянці протягом 12 місяців, проте показники реограм значно
відрізнялися від показників у групі порівняння (р<0,05). Необхідно відзначити, що у хворих ІІ групи простежували нормалізацію
кровопостачання в тканинах ПР за кількісними та якісними показниками не тільки у ранні, але й у віддалені терміни після
лікування, що вказує на стійке поліпшення регіонарного кровообігу в тканинах пародонта. Отримані показники реограм вказують на дефіцит кровообігу, застійні явища в кровоносному руслі та затруднений венозний відтік, що в свою чергу, призводило
до зниження обмінних процесів у тканинах ПР і порушення трофіки в тканинах пародонта.
Визначення реографічних показників потрібно використовувати як діагностичні маркери при порушенні регіонарного кровообігу у хворих на ГП із МПР перед проведенням та в процесі комплексного лікування хворих.
Висновки: під впливом запропонованого лікування у хворих ІІ групи спостерігалося достовірне зменшення реографічних
показників тонусу судин, периферичного опору і венозного відтоку (р<0,05), збільшення індексу обсяжного кровотоку та
реографічного індексу (р<0,05).
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Тези доповідей 88-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині», 2019
Abstract of the 88th Scientific Conference of Students and Young Scientists «Innovations in medicine», 2019

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЛІКАРСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЗАНЯТТЯМИ З
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП
Микитин Л.М.
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Кафедра фізичної терапії, ерготерапії
м. Івано-Франківськ, Україна e-mail. lyba.mukutun@)gmail.com
У вищих закладах освіти організаційно-педагогічну основу фізичного виховання студентської молоді складає навчальна
дисципліна «Фізичне виховання», яка ґрунтується на принципах індивідуального і особистісного підходу, пріоритету оздоровчої
спрямованості, широкого застосування різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення. Лікарсько – педагогічний
контроль проводиться лікарем і викладачем фізичного виховання безпосередньо під час занять фізичними вправами. У
зв’язку з цим на заняттях зі студентами спеціальних медичних груп викладач вирішує ряд питань: укріпити здоров’я і сприяти
правильному формуванню організму, ліквідувати залишкові явища після перенесених захворювань, усунути функціональні
відхилення і недоліки фізичного розвитку, виховати зацікавленість, звички і потребу до систематичних занять фізичними
вправами, розвинути фізичні якості, зокрема координаційні можливості організму, рухові і професійні навички і уміння.
Метою лікарсько-педагогічного спостереження є усунення недоліків, які стосуються розподілу студентів на групи по кількості
студентів, по віку, статті, стану здоров’я і фізичній підготовленості, виявлення перевантаження на заняттях і дотримання
послідовності у навчанні.
У результаті цього лікар ставить перед собою три основні завдання:
1. Вивчити умови проведення занять з фізичного виховання.
2. Вивчити організацію і методику проведення занять з фізичного виховання.
3. Вивчити реакції окремих студентів на навантаження з метою з’ясування питання про доцільність для них таких занять.
Перше завдання вирішується шляхом з’ясування достатності навчальних приміщень і їх відповідності характеру занять,
ступені запорошеності, освітлення, температури, наявності діючих вентиляцій, стану спортивного інвентаря і обладнання.
Отже, об’єктом ознайомлення лікаря повинне бути гігієнічне середовище, у якому проходять заняття; формою обстеження
буде відповідний акт, направлений на усунення виявлених недоліків. З актом обстеження повинні ознайомитися керівники
фізичного виховання і навчального закладу.
Лікарсько-педагогічні спостереження дозволяють оцінити і зрівняти методику занять, фізіологічне навантаження і
особливості впливу занять фізичними вправами на студентів. Тому ознайомлення з організацією і методикою проведення занять
з фізичного виховання передбачає рішення цілого кола питань.
Оцінка занять з фізичного виховання з точки зору оздоровчої їх цінності здійснюється лікарем на підставі спостережень, які
проводяться до, після і під час проведення заняття.

ЗМІНИ М’ЯЗОВОЇ ПЛАСТИНКИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ЩУРІВ
ЗА УМОВ ВПЛИВУ ЕПІХЛОРГІДРИНУ
Мірзебасов М.А.
Науковий керівник - д.біол.н., проф. С.М. Смірнов
Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Кафедра медичної біології, гістології та ембріології
м. Рубіжне, Україна, e-mail canclsmu@ukr.net
Вступ. Антропогенні поллютанти, які знаходяться у навколишньому середовищі, негативно впливають на стан здоров’я.
Одним з поллютантів, з яким часто контактує людина, є епіхлоргідрин. Він негативно впливає на стан багатьох органів, зокрема
на стан органів травної системи. Однак наслідки впливу цього антропогенного поллютанта на дванадцятипалу кишку не вивчені.
Мета дослідження. Дослідити наслідки дії епіхлоргідрину на стан м’язової пластинки слизової оболонки дванадцятипалої
кишки щурів.
Матеріал та методи дослідження. В експерименті використовували самців білих щурів. Щури 1-ї групи були контролем.
Щурам 2-ї групи проводили інгаляції епіхлоргідрину. Щурам 3-ї групи вводили екстракт ехінацеї пурпурової. Щури 4-ї групи
отримували тіотриазолін. Щурам 5-ї групи вводили епіхлоргідрин та екстракт ехінацеї пурпурової, щури 6-ї групи отримували
епіхлоргідрин та тіотриазолін. Речовини вводили протягом двох місяців. Вимірювали товщину м’язової пластинки слизової
оболонки дванадцятипалої кишки. Достовірність відмінностей отриманих результатів визначали за допомогою критерію U
Манна-Уїтні. Відмінності вважали достовірними при p<0,05.
Результати дослідження. Товщина м’язової пластинки слизової оболонки дванадцятипалої кишки щурів, які отримували
епіхлоргідрин, по відношенню до товщини м’язової пластинки щурів групи контролю зменшувалася 1-шу добу на 9,8%
(р<0,05), а на 7-му добу 8,7% (р<0,05). Різниця між товщиною м’язової пластинки у щурів, яким вволили епіхлоргідрин та
екстракт ехінацеї пурпурової, та у щурів групи контролю, а також у щурів, на яких впливав епіхлоргідрин, була статистично
недостовірною. Товщина м’язової пластинки у щурів, які перенесли вплив епіхлоргідрину та тіотриазоліну, на 1-шу добу
дослідження виявилася меншою, ніж у щурів групи контролю на 6,9% (p<0,05). У щурів, які отримували епіхлоргідрин та
тіотриазолін, у порівнянні з такою у щурів, на яких діяв епіхлоргідрин, товщина м’язової пластинки відрізнялася статистично
недостовірно.
Висновки.
1. Дія епіхлоргідрину призводила до зменшення товщини м’язової пластинки слизової оболонки дванадцятипалої кишки.
2. Введення екстракту ехінацеї пурпурової, а також введення тіотриазоліну на фоні інгаляцій епіхлоргідрину зменшувало
виразність та тривалість змін товщини м’язової пластинки слизової оболонки дванадцятипалої кишки щурів, які були викликані
епіхлоргідрином.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИСУДОМНОЇ АКТИВНОСТІ НОВИХ ПОХІДНИХ
2,4- ТІАЗОЛІДИНДІОНУ НА МОДЕЛІ ПЕНТИЛЕНТЕТРАЗОЛ-ІНДУКОВАНИХ СУДОМ
Міщенко М.В.
Науковий керівник - д.мед.н., проф. С.Ю. Штриголь
Національний фармацевтичний університет
Кафедра фармакології
м. Харків, Україна mischmasha@gmail.com
Епілепсія – хронічне захворювання центральної нервової системи (ЦНС), яке виникає внаслідок надмірних нейронних
розрядів головному мозку та характеризується рецидивними непровокованими нападами судом, а також специфічними змінами
особистості. Поширеність захворювання становить від 15 до 113 випадків на 100 тис. населення. Однак від 30 до 40 % всіх
хворих на епілепсію є фармакорезистентними. Саме тому пошук нових протисудомних препаратів залишається актуальною
проблемою сучасної фармакології.
Мета роботи – скринінг низки нових похідних 2,4-тіазолідиндіону, синтезованих під керівництвом проф. Р.Б. Лесика (ЛНМУ
ім. Д. Галицького) на базовій моделі пентилентетразолових судом у мишей на протисудомну активність.
Судоми викликали підшкірним введенням у дозі 90 мг/кг пентилентетразолу (Коразол, Sigma, США), активність якого
ґрунтується на пригнічувальному впливі на ГАМК-рецептори та зниженні гальмівного впливу ГАМК на ЦНС. Через 30 хв
тваринам внутрішньошлунково вводили досліджувані субстанції у дозі 100 мг/кг та препарат порівняння вальпроат натрію
(Депакін, Санофі-Авентіс, Франція) у дозі 300 мг/кг. Мишей поміщали в окремі пластикові бокси та спостерігали за ними
протягом години. Протисудомну активність визначали за такими показниками: тривалість латентного періоду розвитку судом,
кількість клоніко-тонічних судом на 1 тварину, % мишей з клонічними та тонічними судомами, тяжкість судом у балах (1 бал
– поодиноке здригання, 2 бали – «манежний» біг, 3 бали – клонічні судоми, 4 бали – клоніко-тонічні судоми, 5 балів – тонічна
екстензія, 6 балів – тонічна екстензія, що призвела до загибелі тварини), тривалість судомного періоду, час життя тварин до
загибелі та летальність. У випадку, якщо судоми не спостерігалися протягом 1 год, вважали, що латентний період дорівнює 60 хв.
При статистичному аналізі даних дослідження 15 сполук встановлено 2 сполуки з проконвульсантними властивостями, 7
сполук, які не виявили активність та 3 сполуки-лідери, які достовірно (р< 0,05) подовжували латентний період, зменшували
тривалість судомних нападів, їх кількість та тяжкість, частку тварин з клонічними та тонічними нападами та летальність. Для 3
сполук встановлено незначні протисудомні властивості, оскільки вони впливали лише на один або два досліджувані показники.
Отримані результати свідчать про те, що серед 15 нових похідних 2,4-тіазолідиндіону, на підставі найвищої ефективності
на пентилентетразоловій моделі судом у мишей, 3 сполуки є перспективними для подальших поглиблених досліджень спектру
протисудомної активності.

СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ТА ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ ІФНМУ
Морська Л.В., Йосипенко Л.Ю., Янів О.В., Дмитришин Д.М., Коровайний В.І.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. І.К. Чурпій
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна
З огляду на існуючу в нашій державі велику кількість пацієнтів, які потребують довготривалого реабілітаційного відновлення
і осіб з тимчасовою втратою працездатності виникла гостра необхідність в підготовці професійних кадрів: фізичних терапевтів
та ерготерапевтів. Відповідно до статті 32 Закону України «Про вищу освіту», п. 1 статті 40 КЗпП України, Статуту університету
та на виконання рішення Вченої ради від 24.06.2017 року протокол №11 наказом ректора Рожка М.М. з 1.09.2017 року створена
кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання на базі кафедри фізичного виховання та здоров’я шляхом її
реорганізації.
Мета дослідження проаналізувати перші кроки становлення кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного
виховання на сучасному етапі.
Матеріали і методи: Головним напрямом роботи кафедри є забезпечення підготовки кваліфікованих спеціалістів з
фізичної реабілітації, які б повною мірою володіли сучасними теоретичними знаннями і практичними вміннями.На кафедрі
викладають наступні дисципліни: теорія і методика адаптивного фізичного виховання; сучасні фітнес-технології; види
оздоровчо-рекреаційної рухової активності; фізична реабілітація і реабілітаційні технології; спортивна медицина та спортивна
травматологія; вікові та гендерні особливості фізичної реабілітації при порушеннях діяльності систем організму та курс за
вибором: механотерапія, гідрокінезіотерапія, корегувальна гімнастика.7.02.2019 року урочисто відкрито навчально - практичний
центр «Фізична терапія, ерготерапія». В кімнаті НПЦ зібрано найрізноманітніше обладнання, за яким студенти вивчатимуть
особливості фізичної терапії. Високий рівень практичної підготовки забезпечується за рахунок тісної співпраці з медичними
закладами різного профілю, реабілітаційними центрами, фізкультурно-оздоровчими закладами, лікувально-оздоровчими
установами, спеціальними інтернатами для осіб з особливими потребами, закладами освіти та сучасними фітнес-центрами. В
2018 році затверджена тема комплексної наукової роботи «Розробка і вдосконалення організаційно-методичних основ фізичної
терапії у хворих із захворюваннями черевної порожнини та нервової системи». Викладачами кафедри до науково-практичної
роботи залучаються студенти практично з першого курсу навчання в університеті. В кабінеті практичних навичок студенти
навчаються проводити діагностичні дослідження, тестування різноманітними методиками і мають змогу представити результати
своїх наукових досліджень на студентській науково-практичній конференції, що вже другий рік поспіль проводиться на кафедрі
фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання. Функціонує науковий гурток.Викладачами кафедри до науковопрактичної роботи залучаються студенти практично з першого курсу навчання. Виявили перспективи подальшого розвитку
кафедри:в розширенніматеріально-технічної бази в придбанні нових реабілітаційних приладів; підвищенні професійного рівня
викладання шляхом оволодіння новими методиками реабілітації та навичками ерготерапії; надання реабілітаційної допомоги
пацієнтам; здійснення наукової роботи; залучення до навчання іноземних студентів.
Висновок: навчаючись на кафедрі фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання студенти мають можливість
отримати сучасні знання та практичні навички, які допоможуть зайняти гідне місце в професійній спільноті фізичних терапевтів
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та ерготерапевтів, а також підвищити свій функціональний стан і рівень здоров’я засобами фізичного виховання.

КЛІНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ПОВЕРХНЕВИХ ЗАКРИТИХ ТРАВМ У
ДІТЕЙ 2 – 11 РОКІВ
Мосницький П.В., Штрімайтіс О.В.
Науковий керівник - к.фарм.н. О.В. Штрімайтіс
Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія»
Рівненської обласної ради
Кафедра хіміко-фармацевтичних дисциплін
м. Рівне, Україна pavel.mosnutskiy1@ukr.net
Мета роботи. Підбір методів якісної та безпечної фармакотерапії поверхневих закритих травм (ПЗТ) у дітей 2 – 11 років та
їх порівняльна економічна характеристика.
Методи та матеріали. Опрацьовано протокол провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських засобів (ЛЗ)
стосовно симптоматичного лікування ПЗТ, затверджений наказом МОЗ України № 875 від 11 жовтня 2013 року; інструкції
до медичного застосування усіх можливих ЛЗ, що є в Переліку, визначеному МОЗ України, та визначено вікові обмеження
стосовно застосування цих засобів. Вивчено вітчизняний асортимент України для лікування ПЗТ та опрацьовано інформацію
щодо можливості їх використання у педіатрії. Проведено порівняльний економічний аналіз ЛЗ для місцевої фармакотерапії ПЗТ
у дітей 2 – 11 років та ЛЗ системного застосування (знеболення) для фармакотерапії у дітей 4 - 5 років.
Результати і обговорення. Визначили, що найвартіснішими, але разом з тим і найбезпечнішими, є багатокомпонентні
гомеопатичні препарати. Визначили, що у віці 4 – 5 років системно найбільш економічно обґрунтованим і зручним у застосуванні
є використання суспензій «форте» та таблетованих лікарських форм, альтернативним безпечним та економічно-конкурентним є
використання гомеопатичних таблеток Траумель С.
Висновки. З’ясували, що згідно Протоколу провізора при відпуску безрецептурних ЛЗ для симптоматичного лікування ПЗТ, в
педіатрії можна застосовувати досить обмежений перелік препаратів. Разом з тим існує низка засобів альтернативної фармакотерапії
в різних лікарських формах багатьох фірм виробників, що також різняться ціновою політикою. Фармацевтичним фахівцям, які
здійснюють роздрібну реалізацію ЛЗ, з метою надання повномасштабної компетентної консультації та фармацевтичної опіки щодо
вибору варіанту фармакотерапії при ПЗТ, необхідно безперервно вдосконалювати свої знання стосовно пропозицій вітчизняного
фармацевтичного ринку, аналізувати комплекс маркетингу виробників, особливо у моменті цінової політики.

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УКРАИНСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ГЕПАТОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ Муса Истанис М.М.
Научный руководитель – д.фарм.н., проф. В.В. Малый
Кафедра фармацевтического маркетинга и менеджмент
Национальный фармацевтический университет
г. Харьков, Украина, malyi.vladimir@gmail.com
Лояльность потребителей к лекарственному средству (ЛС) формируется при условии достаточного информационного
обеспечения в результате обобщения восприятия, знаний, эмоций и опыта использования ЛС. Целью работы является изучение
информационного обеспечения украинских потребителей о гепатопротекторах, которые являются очень востребованной
группой ЛС и часто используются для самолечения. В работе использован контент-анализ и опрос потребителей. Наиболее
доступным носителем информации о гепатопротекторах являются инструкции к медицинскому применению, которые
доступны в аптеках и на многочисленных ресурсах в Интернет. По результатам опроса, они являются основным источником
информации для потребителей (48,7 % респондентов). Среди источников информации о гепатопротекторах и заболеваниях
печени важное место занимают специализированные Интернетресурсы (39,2 %), консультации врача (36,7 %), консультации
провизора или фармацевта в аптеке (28,5 %). Меньшее количество респондентов ссылаются на телевизионную рекламу (19,0
%), советы друзей и знакомых (16,5 %), медицинские справочники и литературу (13,9 %). Еще реже используется информация
из телепередач о здоровье, специализированных медицинских и фармацевтических газет и журналов, общепопулярных газет
и журналов. В целом, 70,6 % респондентов используют Интернет для поиска информации о гепатопротекторах и заболеваниях
печени. При этом наиболее информативными являются так называемые «продуктовые» сайты, посвященные конкретному
ЛС (например, essentiale.ua, galstena.ua, bicyclol-miltonia.com, hepaslim.online), на которых представлен полезный контент для
потребителей о ЛС и его преимуществах, видеоматериалы, вопросы и ответы, форма для обратной связи и т. п. Доступными
для потребителей являются и рубрики для специалистов, содержащие информацию о результатах клинических исследований,
научные публикации, новости о признании ЛС специалистами здравоохранения. Большинство гепатопротекторов не имеют
собственного продуктового сайта, часто информация о них размещается на сайте компаниипроизводителя. При этом компании
не всегда обеспечивают доступность информации для конечных потребителей и удобство ее поиска, наличие интересного и
полезного контента. Согласно ответам респондентов, они чаще всего используют сайты ЛС (38,6 %) и сайты, посвященные
заболеванием печени (35,4 %), коммерческие поисковые системы (25,9 %), он-лайн справочники (17,5 %), форумы, чаты (15,8%),
специализированные ресурсы для специалистов (13,9 %), социальные сети (12,5 %), сайты аптек, аптечных сетей (12,0 %) и
компаний-производителей (11,5 %). Значительно реже используются авторские блоги врачей и сайты лечебных учреждений.

ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ,
ПОЄДНАНОГО З ЖОВЧНОКАМ’ЯНОЮ ХВОРОБОЮ
Надбродна О.Ю.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. І.О. Михайлюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра патоморфології та судової медицини
м. Івано-Франківськ,Україна, e-mail: ma-il@ukr.net
Неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) посідає одне з перших місць серед хронічних захворювань гепатобіліарної системи. Не

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
RESEARCH WORKS OF YOUNG SCIENTISTS

103

дивлячись на значну увагу науковців і практичних лікарів до цієї проблеми, дотепер не встановлені точні механізми патогенезу
НАСГ, не виявлені фактори, які сприяють прогресуванню цієї патології. НАСГ – це форма метаболічного ураження печінки,
морфологічними ознаками якого є стеатоз, асоційований з пошкодженням гепатоцитів та/або з фіброзом. Клінічні спостереження
показали, що коморбідна патологія, зокрема жовчнокам’яна хвороба (ЖКХ), значно ускладнює прогноз при НАСГ. У зв’язку з
складним патогенезом НАСГ у поєднанні з ЖКХ, діагностика цієї патології неможлива лише за однією гістологічною ознакою і
потребує оцінки декількох патоморфологічних ознак, серед яких важливого значення надають. морфометричним дослідженням.
Метою нашої роботи було проведення порівняльної оцінки морфометричних показників гепатоцитів у хворих з НАСГ
в поєднанні з патологією жовчного міхура і у хворих з НАСГ без поєднаної патології. Проаналізовано 60 біопсійних
мікропрепаратів печінки у хворих НАСГ в поєднанні з калькульозним холециститом (1 група); з НАСГ з некалькульозним
холециститом (2 група); з НАСГ без поєднаної патології (група порівняння). Визначали площу гепатоцита і профілю ядра,
ядерно-цитоплазматичний індекс, коефіцієнт форми ядра та коефіцієнти форми гепатоцита. У здорових осіб площа профілю
гепатоцита становить 180,19 ± 2,50 мкм², площа ядра – 34,82 ± 0,90 мкм², в той час як у пацієнтів з НАСГ в поєднанні з
калькульозним та некалькульозним холециститом ці показники виявились значно зниженими – до 119,79 ± 54,50 мкм² і 125,53 ±
31,24 мкм² відповідно. Морфометричний аналіз показав, що у пацієнтів з НАСГ без патології жовчного міхура площа профілю
гепатоцитів також зменшувалась до 128,20 ± 71,20 мкм² в порівнянні з показниками у здорових осіб.
Таким чином, диспропорційні зміни кількості різних за розмірами гепатоцитів свідчать про їх пошкодження різного ступеня
важкості. Найбільш виражені зміни виявляються в клітинах пацієнтів з НАСГ в поєднанні з калькульозним холециститом, в
меншій мірі – при поєднанні з некалькульозним холециститом і у хворих з НАСГ без патології жовчного міхура. Отримані
нами дані можуть свідчити про зменшення паренхіми печінки у хворих з НАСГ, поєднаним з жовчнокам’яною хворобою, що
значною мірою порушує її функцію і сприяє прогресуванню основного захворювання.

ЧАСТОТА СКОЛІОЗУ І ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗПОДІЛУ МАСИ ТІЛА НА ОПОРНУ
ПОВЕРХНЮ СТОПИ У СТУДЕНТІВ
Наконечна С.П.
Науковий керівник - к.мед.н., доц. О.В. Баскевич
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Кафедра фізичної терапії, ерготерапії
м. Івано-Франківськ, Україна
Постановка проблеми. Для аналізу компенсованої і декомпенсованої постави при сколіозі у вертикальній позі був
запропонований спосіб реєстрації розподілу навантаження на стопу за допомогою динамометричної платформи. Встановлено,
що в нормі при статичному навантаженні асиметрія розподілу маси тіла на стопу складає менше 10,0%, при ходьбі тільки 4%.
Проаналізувавши 40 випадків (всі з III і IV ступенем сколіозу), автори виявили асиметрію у навантаженні на стопу, причому
більшу, ніж у здорових людей.
На наш погляд, дану методику можна значно спростити з метою масового її застосування в спеціалізованих установах для
ранньої діагностики сколіотичної хвороби.
Мета роботи – провести аналіз і виявити залежність асиметрії розподілу маси тіла на стопу при сколіозі у студентів з
порушенням зору та слуху.
Метод та організація дослідження. Визначення стану постави школярів в сагітальній площині проводилося гоніометрічним
методом за В.А. Гамбурцевим; у фронтальній – вимірюванням ромба Мошкова. При порушенні сторін симетрії ромба більше
0,5 см постава визначалася як асиметрична. Посилення або зменшення фізіологічних вигинів хребта в поєднанні з наявністю
асиметрії у фронтальній площині характеризували як комбінований тип порушення постави.
Для реєстрації розподілу навантаження на стопу використовували портативну електронну вагу, яку застосовують для
визначення маси тіла. Заздалегідь вагу перевіряли на точність зважування, щоб відносна похибка не перевищувала 0,1%.
Методика вимірювання розподілу навантаження на ліву і праву ноги полягає в наступному. Випробовуваного просять роззутися,
роздягтися до поясу і встати обома ногами на дві ваги одночасно, які знаходяться на рівній поверхні, впритул поставлені одна
до одної. Від зовнішнього потиличного виступу опускається сантиметрова стрічка з важкою, по відношенню до якої положення
тіла максимально вирівнюється до симетричного положення (плечі відведені, спина випрямлена). У такому положенні
фіксуються показаники з правої і лівої ваги, що відповідає розподілу маси тіла на праву і ліву стопу. Вимірювання проводять
тричі з визначенням середніх показників для кожної ваги. Потім, у відповідності з одержаними даними, студентів розподіляють
на дві підгрупи. До 1 підгрупи відносяться ті, у яких відмінність в асиметрії розподілу маси тіла на стопу складає менше 10,0%,
до 2 групи – у яких різниця в асиметрії навантаження становить більше 10,0%. Друга група є групою ризику в плані відхилення
від правильної постави і переходу в стан сколіотичної хвороби, оскільки в нормі при вертикальному положенні тіла асиметрія
розподілу навантаження складає не більше 10,0%.
З використанням описаного методу нами було обстежено 120 студентів у віці 17-20 років.
Результати ослідження. Аналіз індивідуальних медичних карт показав, що в тільки 36,7% студентів не мають відхилень у
розвитку опорно-рухової системи. 43,2% студентів хоча і не були хворі на сколіоз мали різні відхилення від правильної постави
(атонічна, асиметрична, сутула постава, кругла спина тощо). Ще 20,1% студентів мають сколіоз І-ІІ ступеня важкості. Слід
зазначити, що у 20,4% випадків ці відхилення поєднуються з різними видами патології стопи (сплощенням склепіння, плосковальгусним положенням стопи, плоскостопістю різного ступеня важкості), що відповідає даним наукової літератури.
Аналіз розподілу різних типів і видів сколіозу в обстежених студентів показують, що велику частину (48,5%) складають
сколіози грудного відділу хребта (включаючи один випадок лівобічного сколіозу грудного відділу хребта II ступеня), потім
грудно-поперекові (17,6%), поперекові (16,4%), невизначені (14,7%) і комбіновані (2,8%) сколіози. У значної частини студентів
(24,3%) сколіоз поєднується з різними видами патології стопи (плоскостопість I-II ступеня, двостороння плоскостопість,
сплощення склепіння з вальгусним положенням стопи).
Висновок. Використаний нами метод вивчення асиметрії за розподілом маси тіла на стопу був апробований і показав
добрі результати, що на наш погляд, важливо при ранніх стадіях розвитку сколіотичної хвороби. Використовуючи його можна
достатньо швидко, з мінімальними матеріальними витратами, практично в будь-якій дитячій установі (дитячі садки, освітні і
спортивні школи чи спеціалізовані навчальні заклади) діагностувати порушення постави, які небезпечні з огляду на перехід в
сколіотичну хворобу. Це дозволить при виявленні небезпечних відхилень в розвитку опорно-рухової системи провести оцінку
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чисельності населення для поглибленого ортопедичного обстеження в повному об’ємі.

ШЛЯХИ НАДХОДЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ
Ниркова Ю.В.
Науковий керівник – Н.В. Сизоненко
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»
Медичний коледж
м. Полтава, Україна, ju2544@ukr.net
Актуальність. Забезпечення безпеки продуктів харчування – один з основних напрямів, що зумовлюють здоров’я населення,
збереження генофонду країни.
Мета: забезпечення якості продуктів харчування та їх безпечного споживання.
Завдання: провести дослідження вмісту токсичних речовин в продуктах харчування.
Якість і безпека продуктів харчування у наш час є актуальним питанням медицини. Але не всі знають, що часто до нашого
столу надходять продукти, що руйнують здоров’я, закладають причини генетичних захворювань. Пестициди, залишки
антибіотиків, лікарські препарати, токсини, що утворюються за неправильних умов зберігання. Усі ці фактори щодня непомітно
впливають на нас, потрапляють в організм із їжею та рідиною, знижують захисну здатність організму до інфекційних хвороб.
Згідно з оцінками експертів здоров’я населенн залежить від системи охорони здоров’я в країні, від спадковості людини, від
способу життя, однією з найважливіших складових якого є харчування.
У організм людини з їжею і напоями надходить до 75 % шкідливих речовин. До них належать сполуки, що утворилися в
процесі технологічної та кулінарної обробки, харчові добавки, а також забруднювачі, що діляться на дві основні групи: екзогенні
та ендогенні. До екзогенних належать сполуки, які потрапили в харчові продукти із навколишнього середовища. Наприклад, у
рослинну продукцію – внаслідок застосування підвищених доз мінеральних добрив, які не відповідають нормам, пестицидів; у
тваринницьку – стимуляторів росту тварин, антибіотиків. До цієї групи належать екстракти тари, технологічного обладнання,
дезінфікуючі, або миючі засоби, промислові відходи.
До другої групи відносять ендогенні речовини, що утворюються у сировині й продукції під дією хімічних і фізичних факторів.
Промислові викиди хімічних та радіоактивних відходів у навколишнє середовище спричиняють забруднення харчових
продуктів; неправильне застосування пестицидів та хімічних добрив; використання неудосконаленої технології виробництва
харчових продуктів і, як наслідок, потрапляння шкідливих речовин у кінцеві продукти або утворення їх під час процесу
виробництва тих чи інших продуктів харчування.
Результати: У ході дослідження було проведено виявлення вмісту токсичних речовин в продуктах харчування.
Висновки: Доступ до безпечних і здорових харчових продуктів є одним із основних прав людини та необхідною передумовою
охорони її життєдіяльності і зміцнення її здоров’я.

ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ОФІСНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ НА
ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ІІ СТАДІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАТІ ТА ВІКУ
Онищук Т.П.
Науковий керівник - д.мед.н., проф. В.П. Іванов
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Кафедра терапевтичних дисциплін та сімейної медицини ФПО
м. Вінниця, Україна vra4ixa@ukr.net
Актуальність. Актуальна проблема сьогодення серед усіх серцево – судинних захворювань (ССЗ) - артеріальна гіпертензія
(АГ) та наслідки, які вона «приносить» із собою. Ключовим моментом АГ є ефективний контроль та зниження АТ до цільових
значень, а також тривале утримання його в цих рівнях, що не лише сприятиме ліпшому прогнозу та виживаємості пацієнтів, але
і суттєво зменшить ймовірність виникнення несприятливих серцево – судинних подій.
Мета: оцінити показники офісного АТ і ЧСС у хворих на ГХ ІІ стадії у гендерно-віковому аспекті.
Матеріали і методи: Обстежено 160 пацієнтів із ГХ ІІ стадії 1-3 ступеня, віком від 18-60 років. У дослідження було
включено однакову кількість чоловіків і жінок (по 80 пацієнтів). Середній вік був практично однаковим (44,5±1,2 і 45,4±1,4
років), що свідчило про вікову однорідність основної групи хворих (t=0,02; р=0,98). Вимірювання офісного систолічного АТ
(САТ) та діастолічного АТ (ДАТ) проводили згідно рекомендацій Американської асоціації кардіологів: тричі на руці з більшим
рівнем АТ (у разі однакового рівня АТ – на правій руці) з інтервалом у 5 хв у положенні сидячи за допомогою стандартного
сфігмоманометра. Рівень офісного САТ і ДАТ був розрахований як середнє значення від трьох вимірювань; варіабельність САТ
і ДАТ (ВСАТ і ВДАТ) як різниця між максимальним і мінімальним значенням, пульсовий АТ (ПАТ) - різниця між САТ та ДАТ.
Статистичну обробку даних здійснювали відомими методами варіаційної статистики.
Результати: Отримані дані свідчили про відсутність суттєвих гендерних розбіжностей в показниках офісного АТ і ЧСС,
виміряних на 1-му візиті у пацієнтів молодого (18-44 років) та середнього (45-60 років) віку. Згідно даних аналізу, проведеного в
залежності від віку, було з’ясовано, що у хворих з ГХ середнього на відмінну від молодого віку реєстрували достовірно вищий
рівень офісного САТ (154 проти 147 мм.рт.ст., р=0,03), ПАТ (62 проти 56 мм.рт.ст., р=0,04) і ВСАТ (11 проти 6 мм.рт.ст., р=0,008).
У свою чергу у чоловіків середнього віку реєстрували достовірно вищі величини офісного САТ (154 проти 148 мм.рт.ст., р=0,04),
ПАТ (66 проти 56 мм.рт.ст., р=0,02), ВСАТ (10 проти 8 мм.рт.ст., р=0,02) і нижчу величину співвідношення ЧСС/ПАТ (1,22 проти
1,28, р=0,02) ніж у чоловіків молодого віку.
Висновки: Доведено, що у пацієнтів середнього на відмінну від молодого віку визначається достовірно вищий рівень САТ,
ПАТ, ВСАТ при офісному вимірюванні АТ на 1-му візиті. Показано, що вікові зміни в показниках офісного АТ визначаються,
насамперед, в чоловічій популяції пацієнтів з ГХ ІІ стадії при наявності лише тенденції до подібних змін у пацієнтів жіночої
статі.
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ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ
Осадець Н.Б.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.Б. Синоверська
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: osadetsnat@gmail.com
Шкільна дезадаптація - це сукупність неадекватних механізмів пристосування дитини до школи у формі порушень навчання
і поведінки, конфліктних відносин з оточуючими, підвищеного рівня тривожності і порушень особистого.
Метою нашої роботи стало провести літературний аналіз щодо причин та проявів шкільної дезадаптації. За даними
літератури причинами шкільної дезадаптації на сьогоднішній день є висока інтенсивність навчального процесу, що вимагає
від учнів значних психо - емоційних затрат; стресові ситуації, що є невід’ємною складовою навчального процесу; порушення
режиму дня, що приводить до скорочення часу на відпочинок і нічний сон, зменшення тривалості перебування на свіжому
повітрі. За нормативними даними сучасний школяр має виділяти на фізичну активність 60 хвилин на день. Тривалість сну
повинна становити не менше 8-9 годин; гіподинамія, що індукує порушення нутрітивного статусу, схильність до надмірної маси
тіла, формування неадекватної м’язевої маси. В Україні кожна четверта дитина має ожиріння. Надмірне використання гаджетів
є серйозною проблемою сьогодення. Адже сучасні тенденції розвитку навчальних технологій вимагають частого використання
електронних пристроїв, що призводить до психоемоційного навантаження, наростаючої гіподинамії. За даними літератури,
чим більше часу дитина проводить за електронними засобами, тим більше знижується функціональний резерв міокарду. За
рекомендаціями МОЗ сучасний школяр 7-9 років повинен проводити не більше 1,5 години, 13-14 років – 2,5 години і 15-17
років - 3 години на день за роботою з електронною технікою. Ознаками шкільної дезадаптації є: порушення відносин в сім’ї, в
шкільному середовищі. Літературні дані свідчать, що 69% дітей є жертвами домашнього і сексуального насилля. Такі діти в десять
разів частіше здійснюють спроби суїциду. Психологічні проблеми - індивідуально-особистісні відносини, які перешкоджають
нормальному включенню в шкільний процес, асоціальна поведінка. За даними ЮНІСЕФ у 2017 році 29% дітей стали жертвами
булінгу хоча реальні цифри є набагато вищими. Медичні проблеми: відхилення в психо - фізичному розвитку; часті гострі
захворювання, формування хронічних захворювань. До клінічних проявів шкільної дезадаптації відносять неврозоподібні та
астенічні прояви, зниження опірності організму до інфекційних чинників.
Таким чином, профілактика шкільної дезадаптації полягає в плідній співпраці медичних працівників, лікарів та батьків учнів,
досягнення консенсусу між працівниками освітніх та медичних закладів. нормалізація режиму сну та відпочинку, зменшення
навчального навантаження та його оптимізація, обмеження часу на користування гаджетами ( не більше 2 годин на добу).

ПОШИРЕНІСТЬ ЦЕРВІКАЛЬНОЇ ЕКТОПІЇ ПРИ ДИСПЛАЗІЇ ШИЙКИ МАТКИ НА ФОНІ
БЕЗПЛІДДЯ
Павлів Н.І., Кіндратів В.Р.
Науковий керівник – к.мед.н, доц. Е.О. Кіндратів
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра патоморфології та судової медицини
м. Івано-Франківськ, Україна
Цервікальнаектопія (ЦЕ) є одним з фонових доброякісних гінекологічних захворювань. Ця патологія є фоном, на якому в
разі несвоєчасної та неадекватної терапії можуть виникнути передракові стани.
Мета дослідження: встановити поширеність ЦЕ при ДШМ на фоні безплідді
Матеріал та методи дослідження: Проведений аналіз результатів морфологічного дослідження біоптатів шийки матки 250
пацієнток з ДШМ при безплідді. Всі випадки розділені на групи, які відрізняються за наявністю папіломавірусної інфекції
(ПВІ): основна група – пацієнтки з ДШМ, що асоціюється з ПВІ (157 жінок), контрольна група – пацієнтки з ДШМ без ПВІ (93
жінки).
3 250 пацієнток із ДШМу 198 жінок (79,2%)виявлена ЦЕ, з яких при ДШМ легкого ступеня– у 92 (46,46%), при ДШМ
помірного ступеня – у 75, що складають 37,88 % та при важкому ступені ДШМ – у 31 пацієнтки (15,66%). Аналізуючи вид
безпліддя, при якому виявляється ЦЕ, слід зазначити, що найбільші відсотки припадає на трубне безпліддя –89 жінок (44,94%),
найменша кількість ЦЕ у жінок із матковою формою безпліддя – 7 (3,54%)
У 92 випадках (83,6%) ДШМ легкого ступеня поєднується з ЦЕ, з яких у 80 (86,96%) пацієнток ЦЕ без плоско клітинної
метаплазії (ПМ), у 12 пацієнток (13,04%) – з ПМ. ЦЕ з ПМ найчастіше спостерігається при трубному (51,25%) та перитонеальному
(22,5%) безплідді. В пацієнток з ДШМ легкого ступеня, що асоційована з ПВІ ЦЕ зустрічається у 56 випадках (90,32%, р<0,05).
Беручи до уваги форми безпліддя у пацієнток даної групи, встановлено, що у всіх 8 пацієнток (100%) з гормональним, у 26
(100%, р<0,05) – з трубним та у 2 (100%) – з матковим безпліддям є ЦЕ, у 12 (70,59%) жінок – з перитонеальним, та у 8 (88,89%)
– поєднана форма. Павлів Н.І В групі контролю (без ПВІ) ЦЕ виявляється у 36 пацієнток, що складають 75,0%, з яких у 100%
жінок - спостерігається при гормональному та матковому безпліддях. У пацієнток з трубним безпліддям ЦЕ діагностується у 21
випадку (91,30%), у 6 (85,71%) з перитонеальним та у 3 (100%, р<0,05) з поєднаною формою безпліддя.
Як і легкого, так і помірного ступеня ДШМ часто поєднується з ЦЕ, яка спостерігається у 75 пацієнток (37,9%). Серед
переважаючих форм у 63 жінок (84,0%) відмічається ЦЕ без ПМ, у 12 випадках, що складають 16,0% є морфологічні прояви
ПМ, завершений варіант якої відмічався у 5 пацієнток (41,67%). При ДШМ помірного ступеня, що асоційована з ПВІ ЦЕ
діагностується у 51 пацієнтки (96,23%, р<0,05).Аналіз безпліддя показав, що ЦЕ є у 100% жінок з гормональним та трубним
безпліддям, в 11 (91,67%, р<0,05) – з перитонеальним та у 9 (90,0%) – з поєднаним безпліддям. В групі порівняння ЦЕ має місце
у 24 зразках (72,73%).
У 31 пацієнтки з важкою ДШМ виявляється ЦЕ, що складає 57,4% в групі дослідження. Аналіз гістологічних форм ЦЕ
показав, що ПМ відмічається у 9 пацієнток (29,0%), більшість з яких (33,33%) має поєднану форму безпліддя. ЦЕ без ПМ
відмічається у 22 випадках (70,97%), серед яких переважають жінки з трубним безпліддям (45,45%). При ДШМ важкого ступеня,
що асоційована з ПВІ ЦЕ спостерігається у 25 жінок (59,52%, р<0,05). ЦЕ є у 4 (57,14%, р<0,05) пацієнток з гормональним
безпліддям, у 9 (45,0%) – з трубним, у 5 (62,5%) з перитонеальним та у 7 пацієнток (100%) з поєднаною формою безпліддя. В
групі порівняння (без ПВІ) ЦЕ діагностується у 6 жінок (50,0%): у 2 (40,0%) – з гормональним безпліддям, у 100% пацієнток з
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трубним (р<0,05) та матковим (р<0,05) безпліддям.

БІОКОМПЛЕКС PS ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЕМУЛЬГАТОР У СКЛАДІ ЛІКАРСЬКИХ ТА
КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ
Пелех І.Р., Білоус С.Б.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Кафедра технології ліків і біофармації
м. Львів, Україна
Мета: На даний час спостерігається тенденція до застосування емульсійних засобів як у косметології, так і медицині.
Емульсійні засоби вимагають застосування великої кількості допоміжних речовин, зокрема емульгаторів, які за своєю
структурою є поверхнево-активними речовинами. Тому актуальним є пошук нових допоміжних речовин для застосування у
складі лікарських та косметичних емульсійних засобів.
Матеріали та методи. Використано методи інформаційного пошуку, аналізу даних літератури та технологічні дослідження.
Результати. До складу емульсійних засобів, крім активної речовини – носія лікувального чи косметичного ефекту,
входить велика кількість допоміжних речовин, які в комбінації з активною створюють ефективний та безпечний лікарський
або косметичний засіб. Ключовими допоміжними компонентами у засобах для нашкірного застосування є: антимікробні
консерванти, емульгатори, поверхнево-активні речовини, розчинники, тощо. Багато допоміжних речовин, зокрема емульгатори,
за своєю структурою є синтетичними поверхнево-активними речовинами і здатні викликати побічні реакції, а також є алергенами.
Перспективними в даному напрямку є біосурфактанти, які продукуються бактеріями, зокрема біокомплекс PS, який
синтезується бактеріями роду Pseudomonas. Розробниками даної субстанції є співробітники відділення фізико-хімії горючих
копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка НАН України.
На кафедрі технології ліків і біофармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
проводяться дослідження біокомплексу-PS як нового консерванта та емульгатора I роду. Біокомплекс PS може також
використовуватись у складі комплексного емульгатора в емульсіях II роду.
Оскільки за показником ГЛБ досліджувана біоПАР є подібною до полісорбатів та ефірів сорбатів, то з метою вибору
концентрації біокомплексу PS як емульгатора проводиться дослідження емульгуючих властивостей біокомплексу PS у
порівнянні з цими емульгаторами. Досліджуються емульсії з різною концентрацією масляної та водної фаз, у складі яких як
емульгатор використано біокомплекс PS, а також біокомплекс PS у поєднанні з іншими ПАР.
Висновки. Позитивні результати дослідження стабільності виготовлених емульсій дозволять розширити номенклатуру
ефективних і безпечних допоміжних речовин для лікарських та косметичних засобів.

ВИПАДОК СИНДРОМУ ПФЕЙФЕРА (PFEIFER SYNDROME) В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Петрашенко В.О., Романенко Т.В.
Науковий керівник - к.мед.н., доц. І.Е. Зайцев
Сумський державний університет, Медичний інститут
Кафедра педіатрії
м. Суми, Україна, kafedrapediatrii@med.sumdu.edu.ua
Мінімальні діагностичні критерії синдрому Пфейфера (ACS – V типу).
Такі ж як і для всієї групи, обов’язковою є акроцефалія, синдактилія може бути зовсім незначною, частіше ІІ – ІІІ пальців
стоп.
Клініко-фенотипічні ознаки: Виражена акроцефалія, загальне враження від черепно-лицевих дизморфій абсолютно
ідентичне такому від синдрому Аперта. Синдактилія, як правило, невиражена, часто поєднується з розширеними великими
пальцями рук і ніг.
Ускладнення: В ряді випадків виникає вентрикуломегалія з тенденцією до прогресування.
Поєднані симптоми: аномалія хрящів гортані, що може серйозно порушувати дихальну функцію. У більшості пацієнтів
відзначається помірне зниження слухової функції внаслідок порушення слухопровідного апарату.
Особистий досвід авторів:
Дівчинка поступила в відділення на 2-добу життя. Народилася доношеною, маса при народженні 3100, довжина - 39 см.,
окружність голови - 36 см., окружність грудей - 34 см. Перша дитина в сім’ї. Характерні, виражені дисморфії обличчя. Широкі
фаланги І пальця кистей і стоп. Синдактилія ІІ-V пальців кистей (кисті рукавиці), синдактилія II-V пальців стоп. Вроджена
вузькість носових ходів, дихання можливо через рот. Гіпоплазія верхньої щелепи, западання язика. У клінічному аналізі крові
патології не виявлено. Очне дно - ангіопатія сітківки. Нейросонографія відповідає віку. Каріотип лімфоцитів периферичної
крові: 46 ХХ. Оглянута у віці 1 рік 4 місяці і 3 роки - відзначається негруба виражена затримка мовного розвитку. Психомоторне
розвиток відповідає віку.
Тип успадкування:
Акроцефалосиндактилії (ACS) тип передачі, більшість випадків спорадичні, хоча є і успадковані випадки. Приведений
випадок з власного архіву є успадкованим: абсолютно ідентичну клінічну картину має бабуся по батьковій лінії, у батька дитини
ознак синдрому немає. Таким чином, можна говорити про неповну пенетрантність патологічного гену.
Принципи медико-генетичного консультування: Є звичайними для ACS успадкування.
Пренатальна діагностика: Базується на УЗД краніофаціальних особливостей.
Прогноз: При відсутності прогресуючої гідроцефалії сприятливий. Інтелект в більшості випадків збережений.
Генне картування: Ген синдрому локалізований або в 8, або в 10 хромосомах.
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ЗАСТОСУВАННЯ ШИН-КАПП ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЧНОЇ СТЕРТОСТІ ТВЕРДИХ ТКАНИН
ЗУБІВ, ПОЄДНАНОЇ З ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ ТА ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ ДЕФОРМАЦІЯМИ
Петришин С.В., Шатрук М.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра ортопедичної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна
Сучасний комплексний підхід до лікування пацієнтів із патологічною стертістю твердих тканин передбачає застосування
комплексних методів обстеження і планування послідовності проведення лікування. Велика кількість праць вітчизняних
та зарубіжних авторів свідчить про те, що саме нормалізація оклюзійних співвідношень щелеп є головним завданням
ортопедичного лікування хворих із патологічною стертістю твердих тканин зубів, зубощелепними деформаціями та дефектами
зубних рядів. Підтримання функціональної оклюзії або відновлення її при будь-яких відхиленнях від норми відіграє основну
роль у забезпеченні оптимальної естетики і максимально ефективного функціонування жувального апарату. Для досягнення
даного результату можуть бути використані тимчасові конструкції протезів та оклюзійні шини різноманітних конструкцій:
стабілізуюча розмикаюча шина, Мічиганська шина, релаксуюча шина з протрузійним та ретрузійним контролем. Шини
забезпечують добрі оклюзійні співвідношення для функціонування жувальних м’язів внаслідок усунення звичного змикання
нижньої щелепи. Нами було запропоновано застосувати в клініці новий спосіб лікування патологічної стертості твердих тканин
зубів, поєднаної з дефектами зубних рядів та зубо – щелепними деформаціями, що включає підготовку зубо – щелепної системи
хворого до протезування та проведення адаптації скронево – нижньощелепних суглобів і жувальних м’язів використанням шин
– капп, який відрізняється тим, що попередньо проводять визначення зміщення шарнірної осі суглобових головок скронево –
нижньощелепних суглобів у трьох площинах із застосуванням артикуляційної системи, за яким виготовляють набір шин–капп
із матеріалу Ercodent Ercodur (Німмечина) з заданою товщиною 1,0мм, 2,0мм, 3,0мм та 5,0мм методом вакуумного пресування,
при цьому кількість капп, необхідних для лікування, розраховують індивідуально для кожного клінічного випадку в залежності
від ступеня важкості патологічної стертості зубів, з наступною послідовною їх заміною на верхній або нижній щелепах в терміни
14 днів, 1 місяць та 3 місяці відповідно з поступовим підняттям висоти прикусу та центруванням положення суглобових головок
до повного відновлення оклюзійної висоти. Ефективність застосування набору шин-капп ми проводили за ознаками оклюзійних
контактів на їх поверхні, усунення симптомів напруження жувальних м’язів протягом термінів лікування та стану СНЩС із
застосуванням артикуляційної системи «Cadiax Compact».

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИ
ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
Петруняк Л.Д.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Л.Є. Ковальчук
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра медичної біології та медичної генетики
м. Івано-Франківськ, Україна, lyubov_petrunyak@ukr.net
В період швидкого інформаційного розвитку в системі освіти виникає необхідність пошуку та удосконалення нових форм,
методів навчання та виховання. У зв’язку з цим, великого значення набуває залучення інноваційних технологій для навчання
майбутніх медичних працівників.
Мета дослідження – визначення впливу технології групового навчання із застосуванням міждисциплінарних зв’язків на
мотивацію студентів і рівень засвоєння їх знань та вмінь.
Матеріали та методи. Для вирішення поставленої мети на заняття з біології студентам І та ІІ курсу медичного коледжу
розроблено 40 ситуаційних завдань для групового навчання, які базувались на вивченні біології в інтеграції з іншими
дисциплінами: українською мовою, правознавством, основами гігієни, екологією.
Результати. Застосування запропонованих інноваційних технологій полягало у використанні кількох видів завдань. Перше
з них полягало у представленні основних питань теми у вигляді сенканів, які поєднують знання біології з українською мовою
та екологією. Схема сенкану будується на ключовому слові – іменнику; двох дієслів і трьох прикметників, які асоціюються з
ключовим словом; побудова речення із чотирьох слів та висновок-асоціація на наведену ситуацію. Прикладом другого варіанту
є побудова ситуаційних задач за окремими питаннями теми заняття. Вирішення таких задач пов’язано із основами гігієни,
правознавством, охороною праці. Наводимо одне із таких завдань студентам: розробіть програму зменшення забруднення
р. Лімниця в районі «КАРПАТНАФТОХІМ». Окрім логічного мислення, студенти могли реалізувати свою креативність
ілюстраціями, схемами, емблемами. Такий підхід до навчання спрямований на творче виховання студентів – вияв власних ідей
щодо привертання уваги до існуючої проблеми.
Висновки. Запропонований підхід вивчення біології забезпечує високу активність студентського колективу, розвиває вміння
пристосовуватись до умов роботи у групі, а головне – позитивне ставлення до навчання з біології.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПРОЦЕСІВ ПОЛ В ЛЕГЕНЕВІЙ ТКАНИНІ ЩУРІВ НА ФОНІ
ГІПОТИРЕОЗУ
Петруняк С.О.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: sofiyabog@gmail.com
Актуальність дослідження. За останні роки проведено багато досліджень, які підтверджують, що щитоподібна залоза
істотно впливає на стан перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), а її функціонування залежить від рівня ліпопероксидації. Так,
гормони щитоподібної залози пригнічують пероксидацію в клітинах та обмежують накопичення продуктів ПОЛ в організмі. У
результаті її гіпофункції відмічається принічення всіх метаболічних процесів, зниження утилізації кисню в клітинах, порушення
мембранного транспорту речовин. Легенева тканина одна з перших реагує на так званий оксидативний стрес і забезпечує
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підтримку гомеостазу. При довготривалій недостатності гормонів щитоподібної залози компенсаторні процеси в легенях
суттєво знижуються внаслідок порушення метаболізму легеневої тканини, що веде до дисфункції аерогематичного бар’єру.
Ендокринологи вказують на розвиток тяжкого респіраторного дистрес-синдрому при вродженому і набутому гіпотиреозах, який
важко піддається лікуванню і потребує замісної терапії препаратами сурфактанту.
Мета дослідження - визначити характер перебігу окисних процесів ліпідів в гомогенаті легень щурів на тлі йододефіциту.
Матеріал і методи досліджень. Для дослідження щурів дослідної групи (n=15) утримували на йододефіцитній дієті протягом
45-ти днів (Martinez-Galan et al.,1997). Тварини контрольної групи (n=15) перебували на стандартному харчовому раціоні. Стан
ПОЛ оцінювали за накопиченням дієнових кон’югатів (ДК) і продуктів, що реагують на тіобарбітурову кислоту (ТБК-активних
продуктів - ТБК-АП) у сироватці крові та гомогенатах легень. Статистичне опрацювання даних проводили з використанням
пакету статистичних програм Statistica 7.0.
Результати дослідження. У результаті дослідження виявили збільшення вмісту ДК (на 15-27 %, p<0,01),ТБК-АП (на 13-57
%, p<0,05) у сироватці крові та гомогенаті легень тварин дослідної групи щодо контролю. Такі зміни можуть характеризувати
ураження ліпідів, що можуть сприяти та посилювати сурфактант-залежні захворювання легень.
Висновок. За умов йододефіциту можуть суттєво пошкоджуватись ліпіди мембран легеневої тканини та знижуватись захисна
гомеостатична функція дихальної системи.

МАТЕМАТИКА В СТОМАТОЛОГІЇ
Пивовар Ю.А., Петрук Д.О.
Українська медична стоматологічна академія
Медичний коледж, медичне відділення
м. Полтава, Україна medkoledg.umsa@gmail.com
Метою і завданнями дослідження – є виявлення міждисциплінарної інтеграції між суспільними науками і медициною.
Детальніше розглянемо взаємозв’язок між математикою та стоматологією, що дає можливість вирахування ідеальних
пропорцій та співвідношень. «Якщо ми не можемо виразити в числах суть обговорення, то наші знання про предмет мізерні та
незадовільні», - Вільям Томсон (William Thomson).
Ще у другій половині ХХ сторіччя, в США, було проведено ряд досліджень для виявлення «золотих пропорцій» або «золотого
перетину» в стоматології. Ці дослідження успішно систематизував стоматолог-ортодонт Роберт Рікеттс (Robert Ricketts).
В математиці поняття «золотого перетину» пов’язано з числами Фібоначчі. Італієць вигадав ряди, у яких кожне наступне
число дорівнює сумі двох попередніх. Дві величини утворюють «золотий перетин», якщо співвідношення їх суми і більшої
величини дорівнює співвідношенню більшої і меншої.
«Золотою пропорцією» називається відношення 1 до 1,618 (наближене значення). Отже 0,618:1=1:(1+0,618) або 1,618*0,618=1,
але і 1,618-0,618=1.
Застосування «золотої пропорції» до естетичної реставрації передніх зубів можливо в наступних прикладах:
ширина верхнього центрального різця до ширини нижнього центрального різця;
ширина двох нижніх різців, ширина двох верхніх різців, ширина чотирьох верхніх різців, відстань між премолярами
(послідовно, у фронтальній проекції);
відстані між дистальними поверхнями нижніх ікол та щічними фісурами молярів.
Висновок. Аналізуючи все вищевказане, можемо з упевненістю вказати на прямий зв’язок між математикою та стоматологією.
Більше того, про необхідність використання цього зв’язку для отримання найкращих результатів.
Окрім цього, принцип «золотого перетину» можемо спостерігати і в інших пропорціях тіла людини: довжина фаланг
пальців, відношення стопи і гомілки, гомілки і стегна, і так далі. Чим більше пропорції обличчя людини відповідають «золотим
пропорціям», тим естетичніше воно виглядає та суб’єктивно гарнішою вважається людина. Принцип «золотого перетину» - це
принцип гармонічної пропорції, а тому постійно зустрічається у навколишньому середовищі.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РІВНЯ АГРЕСИВНОСТІ ТА РИГІДНОСТІ У
СТУДЕНТІВ ВНЗ
Пітулей В.В.
ДВНЗ « Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail:pituley@ukr.net
Агресія є однією з найважливіших характеристик дій і вчинків, що визначають взаємини між людьми, а також ефективність
індивідуального особистісного розвитку. Саме агресивна поведінка призводить до виникнення конфліктів у взаєминах між
людьми і неконструктивним способам їх розв’язання.
Метою дослідження є визначення психологічних особливостей агресивності та ригідності у студентів ВНЗ та їх відмінностей
у юнаків та дівчат.
Матеріали та методи. У дослідженні приймали участь студенти першого курсу. Віковий діапазон досліджуваних студентів
18–19 років. Кількість – 40 осіб. У дослідженні застосовувалось психодіагностичне тестування.
Результати. У результаті дослідження виявлені суттєві відмінності в прояві особистісних якостей агресивності та ригідності.
У юнаків більш виражена агресивність, впевненість у собі, низький нейротизм та екстраверсія, а у дівчат – підвищений рівень
нейротизму, тривожності та переважає інтроверсія. Дослідження показало, що у студентів – юнаків найвищі показники
впевненості (11,6 бали) та агресивності (12 балів), у дівчат, студентів першого курсу найвищі показники тривожності (11,3 бали)
та нейротизму (10,1 бал). Найвища різниця спостерігається при порівнянні показників агресивності та ригідності. Агресивність
набагато вище у студентів юнаків (19,7 балів) що, в свою чергу, характеризується підвищеною емоційністю і веде до проявів
неадекватної поведінки, яка згодом є однією з причин низької успішності. У дівчат агресивність (5,4 балів), що свідчить про
її низький рівень. Схильність дівчат до вираження своїх почуттів, таких як любов, дружні стосунки, а також наявність таких
особистісних якостей як поміркованість, толерантність, безконфліктність, високий самоконтроль не спонукають до прояву
агресії. Відтак, психологічна ригідність передбачає неможливість або труднощі у пристосуванні до несподівано змінених
умов навколишнього середовища людини. Подібний тип поведінки є стійкою характерною особливістю особистості і значно
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зменшує шанси на адаптацію в незвичних або екстремальних для людини умовах . За нашими даними, у хлопців (4,3 бали)
ригідність нижче, аніж у дівчат (11,5 балів). Це цілком закономірно, тому що дівчата більш схильні до надмірної вразливості та
емоційності, впертості, пошуку підтримки.
Висновки. Таким чином, характеризуючи психологічні особливості студентів необхідно зазначити відмінності у юнаків та
дівчат стосовно деяких аспектів. У дівчат спостерігається схильність до підвищеної тривожності, вразливість, нейротизм. У
юнаків підвищена емоційність, агресія, впевненість у собі та низька ригідність, вони ефективніше пристосовуються до змін
навколишнього середовища.

ОКИСНА МОДИФІКАЦІЯ БІЛКІВ У СЛИННИХ ЗАЛОЗАХ ЩУРІВ ЗІ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВИМ
ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ, УСКЛАДНЕНИМ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНИМ ПОШКОДЖЕННЯМ
ГОЛОВНОГО МОЗКУ
Повар М.А., Ткачук О.В., Крижак О.О.
Науковий керівник – д.мед.н., доц. О.В. Ткачук
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна, e-mail: povar.miroslava@bsmu.edu.ua
Цукровий діабет істотно впливає на розвиток стоматологічної патології, порушуючи фізіологічні захисні механізми
порожнини рота. При цьому важлива роль у патогенезі ускладнень даного страждання належить окиснювальному стресу. Відомо,
що частим ускладненням цукрового діабету є судинна патологія, яка, у свою чергу, ініціює механізми, що посилюють окисний
стрес. Однак існуючі дослідження присвячені, в основному, тканинам парадонту, а функціональний стан та патобіохімічні
зрушення в слинних залозах залишаються вивченими недостатньо.
Мета роботи – вивчити стан окисної модифікації білків у привушній та підверхньощелепній слинних залозах щурів зі
стрептозотоциновим цукровим діабетом, ускладненим двобічною каротидною ішемією-реперфузією.
Цукровий діабет відтворювали шляхом однократного внутрішньочеревного уведення стрептозотоцину (Sigma, США, 60 мг
на 1 кг маси тіла) з подальшим контролем рівня глікемії, а ішемію-реперфузію головного мозку – шляхом перетискання загальних
сонних артерій протягом 20 хв із наступним відновленням кровотоку. Дослідження вмісту альдегідо- та кетонопохідних
нейтрального й основного характеру проводили через одну год та 12 діб від початку реперфузії.
Ішемія головного мозку з одногодинною реперфузією в контрольних тварин спричинила зниження вмісту альдегідо- і
кетонопохідних нейтрального та основного характеру в підверхньощелепній залозі та нейтрального – у привушній. 24-годинна
репефузія призвела до накопичення окисномодифікованих білків в обох залозах.
У тварин із цукровим діабетом виявлено підвищення вмісту як альдегідо- так і кетонопохідних в обох залозах. На відміну
від контрольних тварин ішемія головного мозку з одногодинною реперфузією у підверхньощелепній залозі тварин із цукровим
діабетом спричинила зниження вмісту лише окисно модифікованих білків нейтрального характеру, а в привушній залозі –
не вплинула на досліджувані параметри. 24-годинна реперфузія в обох залозах щурів із діабетом мала такий же ефект, як у
контрольних, проте накопичення продуктів ОМБ було менш суттєвим, що свідчить про меншу вираженість окисного стресу
при даному втручанні.
Висновок. Цукровий діабет обмежує накопичення продуктів окиснювальної модифікації білків у великих слинних залозах
щурів, що відбувається під впливом порушення кровообігу в сонних артеріях.

ВИКОРИСТАННЯ 3D МОДЕЛЮВАННЯ У РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНІЙ ХІРУРГІЇ В
ПАЦІЄНТІВ З ДЕФЕКТАМИ СТІНОК ОРБІТИ
Прусак О.
Науковий керівник – проф. О.В. Петренко
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
Кафедра офтальмології
Актуальність. Відновлення об’єму орбіти і її цілісності, усунення естетичних і функціональних ускладнень у пацієнтів з
дефектами стінок орбіти залишається актуальною проблемою офтальмології і щелепно-лицевої хірургії.
Мета: оцінити результати хірургічного лікування пацієнтів з дефектами стінок орбіти з використанням індивідуально
виготовлених імплантів за допомогою 3D моделювання на основі даних КТ
Матеріали і методи: Проведено ретросяпективний аналіз КТ(КТ Toshiba Activion 16, КТ Philips Diamond Select Brilliance
CT 64, програмне середовище Sim Plant 13.02 і Geomagic Freeform Plus, статистична обробка даних) до і після лікування 17
пацієнтів, яким проводилось лікування або консультації на базі Київської обласної клінічної лікарні та Київської міської лікарні
швидкої медичної допомоги з приводу посттравматичних дефектів орбіти за період з 2015 по 2017 рік .
Результати: Після лікування пацієнтів з дефектами кісток орбіти з використанням індивідуально виготовлених імплантів
методом комп’ютерного 3D моделювання на основі даних КТ середня різниця об’єму орбіт становила 2,7 ±0,9 см3.
Висновок: Використання комп’ютерного 3D моделювання у виготовленні індивідуальних імплантів для лікування
пацієнтів з дефектами стінок орбіти підвищує точність відновлення орбітального об’єму, і відповідно мінімізується кількість
післяопераційних ускладнень.

RELATIONSHIP BETWEEN DYSFUNCTION THYROID GLAND AND MORPHOLOGICAL STATE OF
THE LIVER
Ranhulova T.S., Duniba N.M.
Scientific supervisor – prof. O.H. Popadynets
SHEE «Ivano-Frankivsk national medical university»
Department of human anatomy
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: tania713218@gmail.com
Timeliness: Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, Lviv, Volyn and Ternopil regions in Ukraine are endemic for iodine deficiency
disorders. The etiology of this group of diseases is the deficiency of iodine in soil, water, and food products. Deficiency of iodine as
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Тези доповідей 88-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині», 2019
Abstract of the 88th Scientific Conference of Students and Young Scientists «Innovations in medicine», 2019

the main building material for the synthesis of thyroid hormones leads to hypothyroidism, causing the development of a wide range of
pathological illnesses. Hypothyroidism is a clinical syndrome caused by prolonged, persistent deficiency of thyroid hormones in the body
or a decrease in their biological effect at the tissue level. The relationship between the state of the thyroid gland and the liver is primarily
due to the presence in the nucleus of hepatocytes of numerous receptors for thyroid hormones, the quantity and affinity of which can
change at pathological states of a liver.
Aim: to analyze the possible relationships between dysfunction of the thyroid gland and the morphological state of the liver based on
scientific literature.
Methods: analyzed scientific literature and numerous researches on the relationship between thyroid and liver function abnormalities.
Results: It is known that hypothyroidism affects metabolism, specially, it is attended by the increase of triglycerides in the blood,
deposition of their overage in the liver and the development of non-alcoholic fatty liver disease, as evidenced by clinical researches.
Instead, other clinical researches of patients with cirrhosis point to the development of subclinical hypothyroidism against the background
of structural and functional disorders of the liver. However, no researches of the causative effects of these two diseases and morphological
changes in these organs were noted.
Conclusion: scarce data in the scientific literature confirm the need for further study of morphological changes in the structure of the
liver in hypothyroidism.

ВИВЧЕННЯ ДЕЯКИХ ЦИТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ ТРИВАЛИЙ ЧАС
КОРИСТУЮТЬСЯ АДГЕЗИВНИМИ ЗАСОБАМИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ФІКСАЦІЇ ЗНІМНИХ
ПРОТЕЗІВ
Редушко Ю.В., Петренко К.В.
Науковий керівник – д.мед.н., доц. Т.М. Дмитришин
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра стоматології ННІПО
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ddm1972@ukr.net
Актуальність. Дослідження міграції лейкоцитів та злущування епітеліальних клітин зі слизової оболонки протезного ложа
(СОПЛ) у пацієнтів, що користуються повними знімним пластинковими протезами (ПЗПП), успішно використовується в клініці
ортопедичної стоматології при діагностиці різних видів протезних стоматитів та оцінці успішності їхнього лікування [Максимів
О.О., 2015, Палійчук І.В. 2012, Чулак Л.Д. 2013, Зверхановський О. А. 2016].
Поряд з тим зустрічаємо мало праць, де вивчено вплив різних адезивних засобів для фіксації ПЗПП на СОПЛ, їхню
цитотоксичну дію [Вербовська Р.І. 2014; Pedro Sousa de Gomes 2011]. З огляду на прогностичність зазначених показників
доступним та інформативним є використання цитологічного методу для скринінгового вивчення стану СОПЛ.
Мета дослідження - вивчити динаміку процесів міграції лейкоцитів та десквамації епітелію у пацієнтів, які тривалий час
користуються адгезивними засобами для покращення фіксації ПЗПП.
Матеріали і методи дослідження. У клініці кафедри стоматології ННІПО було обстежено 32 пацієнти, які користувалися 64
ПЗПП протягом 2-3 років. Серед них 16 осіб використовували адгезивні пасти для покращення фіксації (І група). Другу групу
склало 16 пацієнтів, які не користувалися адгезивними засобами. У всіх натще отримано 64 мазки-зішкріби зі СОПЛ. Крім того
було обстежено 12 осіб із інтактними зубними рядами без стоматологічної та загально соматичної патології, в яких отримано 24
мазки-зішкріби зі слизової оболонки верхньої та нижньої щелеп (контрольна група).
Забір матеріалу для цитологічного дослідження проводили шляхом зішкрібу, за допомогою стандартної одноразової
фолькманівської ложки, якою з легким натисканням проводили по слизовій оболонці коміркового відростка та частини,
переносили на стерильне предметне скло, висушували 2-3 хв. на відкритому повітрі та зафарбовували барвником «Лейкодиф»
(Чехія). Аналіз цитограм проводили за допомогою мікроскопа «Primo Star» (Німеччина), при збільшенні 1000. Для дослідження
характеру реакції СОПЛ проведено цитологічний аналіз процесів міграції лейкоцитів і злущення епітеліоцитів. Підраховували
середнє сумарне число клітин у полі зору мікроскопа кожного препарату.
Результати дослідження. Середня сумарна кількість епітеліальних клітин на поверхні СОПЛ в осіб І групи на верхній
щелепі становила 9,08 ± 1,70 і була нижчою, ніж у ІІ групі - 12,56 ± 1,35. Також меншим був цей показник в І групі на нижній
щелепі 5,25 ± 1,26, порівняно із ІІ групою - 8,21 ± 1,30. Кількість епітеліоцитів в обох групах була вищою, ніж в контрольній
групі: – 2,92±0,23.
Середня сумарна кількість лейкоцитів на СОПЛ верхньої щелепи в І групі була меншою 0,83 ± 0,11, ніж в ІІ групі 1,50 ± 0,52.
Така ж тенденція прослідковується і на СОПЛ нижньої щелепи 2,92 ± 0,65 в І групі, проти 3,63 ± 0,73 в ІІ групі. Дані показники
перевищували аналогічні значення в контрольній групі (0,42±0,15).
Висновок. Скринінгові дослідження процесів десквамації епітелію та міграції лейкоцитів за аналізом цитограм СОПЛ
встановило їхнє зниження у пацієнтів, які тривалий час користувалися засобами для покращення фіксації ПЗПП, порівняно з
особами, які такими засобами не користувалися. Проте ці ж показники у всіх пацієнтів із ПЗПП були вищими, ніж в контрольній
групі, що вказує на ймовірність порушення захисних функцій СОПЛ.
Отримані результати в подальшому будуть використані для встановлення взаємозв’язку зі складом адгезивних засобів,
наявністю та інтенсивністю клінічних ознак запалення СОПЛ та сприятимуть розробці рекомендацій щодо вибору адгезивних
засобів залежно від стану СОПЛ.

РІВЕНЬ МАТРИКСНОЇ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗИ-9 ТА ОКРЕМИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ПРИ
ГАСТРОЕЗОФАГАЛЬНІЙ РЕФЛЮКСНІЙ ХВОРОБІ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ СИНДРОМОМ
НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
Ромаш І.Б.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.Г. Міщук
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Romash_Ira@ukr.net
Процеси синтезу та обміну колагену не можливі без таких біологічно-активних речовин, протеолітичних ферментів, як
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матриксні металопротеїнази, кофакторами яких є мікроелементи. MMP-9 належить до Zn²⁺- та Ca²⁺- залежних ендопептидаз, які
беруть участь у ремоделюванні сполучної тканини шляхом руйнування її органічних компонентів. Іони Zn²⁺ будучи присутніми
безпосередньо в активному центрі ММП-9, забезпечують їхню катаболічну активність, а Ca²⁺ необхідний для стабілізації їхньої
молекули. У огляді літератури Wang Z. Детально та переконливо показав роль дефіциту Mg у формуванні ДСТ. Згідно наукових
даних, пониження Mg спричиняє підвищення MMP і тим самим спричиняє агресивну деградацію колагенових волокон, що
сприяє втраті міцності сполучної тканини.
Мета та завдання дослідження: Вивчення концентрації та рівня окремих мікроелементів як кофакторів MMP-9 , у хворих
на ГЕРХ в поєднанні із синдрому НДСТ з метою ранньої діагностики та профілактики даної коморбідної патології.
Матеріали та методи: Обстежено 120 пацієнтів, які знаходилися на лікуванні у терапевтичному відділенні № 2 ЦМКЛ м.
Івано-Франківська із приводу ГЕРХ. Пацієнти були поділені на дві групи. У першу групу (І) ввійшли 75 хворих, у яких дане
захворювання перебігало на фоні синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини (НДСТ). Другу (ІІ) групу склали
- 45 пацієнтів із ГЕРХ без ознак НДСТ. Для дослідження вмісту мікро- та макроелементів використовували метод атомноабсорбційної спектрофотометрії на апараті С-115ПК. Визначення здійснювали в розчині золи біологічного матеріалу, а саме
еритроцитарної маси. Вміст ММР-9 в сироватці крові визначали методом імуно-ферментного аналізу (Ray Biotech.Human
MMP-9 ELISA Kit).
Результати дослідження: Згідно отриманих даних, відмічається статистично значиме у пацієнтів І групи підвищення
концентрації міді (Cu), цинку (Zn), заліза (Fe) та зниження - магнію (Mg) та кальцію (Ca) при порівнянні із ІІ дослідною
групою. Зокрема, концентрація Cu в еритроцитах у пацієнтів І групи була 2,172±0,154 млг/л, що у 1,8 раз вищою у порівнянні із
1,274±0.156 млг/л у ІІ групі; Zn - 4,425±1,042 млг/л vs 2,230±0.99 млг/л (в 2,03 рази); Fe – 415,123±12,632 млг/л vs 255,261±2.467
млг/л (в 1,65 рази) ( р<0,05). В свою чергу вміст Mg та Са, як основних мінералів колагену, виявилися нижчими на 76,5% та
59,3% відповідно у порівнянні із показниками у обстежених ІІ групи. Виявлене нами достовірне підвищення Zn та Cu у пацієнтів
І групи очевидно можна пов̓язати із низьким рівнем Са в організмі, адже згідно наукових даних, при дефіциті Са відбувається
прискорення темпів накопичення Zn, а це в свою чергу сповільнює нормальний синтез білка та колагену в організмі. (Захарова
И.М и соавт., 2013). Недостатність Мg та підвищення Zn в еритроцитах призводить до збільшення активності металопротеїназ,
А саме, показник ММР-9 серед пацієнтів І групи становив 3608,5±77,43pg/ml (Me (LQ-HQ)= 3399.283 (3081.201-4039.798); Mo
3091,61 ), що у порівнянні із даними пацієнтів ІІ груп 1894,129±71,77 pg/ml ( Me (LQ-HQ)= 1859.467 (1014.925-2757.495); Mo
1200,718) вище на 47,5 %. Отримані дані узгоджуються із даними інших дослідників
(Зорина О.А. и соавт., 2012; Мазовка К. Е. и соавт., 2014; Камаев А.А.,2017).
Висновок: Таким чином, отримане дослідження показало важливість оцінки мікроелементного статусу у хворих із ГЕРХ на
тлі НДСТ з метою ранньої діагностики та профілактики даної коморбідної патології.

ВИЗНАЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ ТА ЯЄЦЬ ГЕЛЬМІНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНИХ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБ СТІЧНОЇ ВОДИ, ВІДІБРАНИХ НА ЛІВОБЕРЕЖНИХ ОЧИСНИХ СПОРУДАХ м. КРЕМЕНЧУКА
Ротай Т.М.
Кременчуцький національний університет ім. М Остроградського
Кафедра біотехнології та біоінженерії
м. Кременчук, Україна tanya.rotai@ukr.net
З мікробіологічної точки зору, питна вода не повинна містити будь-яких патогенних мікробів, а загальна кількість мікроорганізмів в ній повинно бути мінімальним. Методи санітарно-мікробіологічного дослідження води зводяться до визначення
загальної кількості мікроорганізмів (сальмонел, холерних вібріонів, лептоспір, шигел, ентеровірусів). Крім того, оскільки пряме
виділення патогенних бактерій з води вимагає спеціальних досліджень, існують непрямі методи, що дозволяють дати кількісну
оцінку ступеня фекального забруднення води (виявлення бактерій групи кишкової палички (БГКП), Е.coli, ентерококів, стафілококів, яєць гельмінтів).
Санітарно-мікробіологічне дослідження стічних вод проводиться, в основному, для оцінки ефективності їх очищення і
знезараження перед спуском у водойми. Методи санітарно-мікробіологічного дослідження води зводяться до визначення загальної кількості мікроорганізмів та наявності яєць гельмінтів, які здатні викликати інфекційні захворювання у людини (сальмонельоз, холеру, лептоспіроз, шигельоз, ентеровірусні інфекції) та різні види гельмінтозів.
Нами були відібрані проби стічної води на лівобережних очисних спорудах м.Кременчука на різних етапах технологічного
процесу очистки.
Проводилися експериментальні мікробіологічні дослідження, щодо наявності патогенних мікроорганізмів та яєць гельмінтів
у пробах стічної води, на базі Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України».
При проведенні мікробіологічного дослідження проб стічної води патогенних мікроорганізмів та яєць гельмінтів виявлено не
було. Саме ці критерії свідчать про високу ефективність очистки стічної води активним мулом. Застосування в біотехнологічних
процесах активного мулу відкриває нові можливості біологічної очистки стічної води та підвищує рівень екологічної безпеки
водних екосистем, забезпечує високу якість життя людині.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ РЕЦЕПТОРІВ ЛЕКТИНІВ В КЛІТИНАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ ПРИ АСОЦІЙОВАНИХ ВНУТРІШНЬОУТРОБНИХ ІНФЕКЦІЯХ
Сікорин Я.Я.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. І.О. Михайлюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра патоморфології та судової медицини
м. Івано-Франкіськ, Україна
Ураження головного мозку при внутрішньоутробних інфекціях (ВУІ), викликаних комбінацією герпес-вірусів І і ІІ типу,
хламідіями та епідермальними стафілококами, набуває особливої уваги та є актуальним напрямком наукових досліджень.
Сучасними гістохімічними маркерами глікокон’югатів клітин і позаклітинних тканинних структур є лектини (Лк). Вивчення
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експресії та розподілу рецепторів лектинів в клітинах головного мозку новонароджених дітей при асоційованих ВУІ дозволяє
отримати інформацію про розподіл вуглеводних біополімерів, стан рецепторного апарату і судити про його участь в пато- та
морфогенезі захворювань. Разом з тим, залишаються мало вивченими питання експресії та гістотопографії рецепторів лектинів
у судинних сплетеннях, епендимі та субепендимарній зоні шлуночків і власне тканині мозку новонароджених дітей при ВУІ в
ранньому неонатальному періоді.
Мета дослідження: вивчити особливості розподілу рецепторів лектинів у судинних сплетеннях, епендимі та субепендимарній
зоні шлуночків і власне тканині мозку новонароджених дітей при асоційованих ВУІ.
Матеріал і методи: досліджували тканину головного мозку 60-ти померлих новонароджених дітей при асоційованих ВУІ
та 20-ти дітей контрольної групи з використанням лектину конканавалін А (Con A), лектину насіння арахісу (PNA), лектину
виноградного слимака (HPA), лектину кори золотого дощу (LABA), лектину зав’язків пшениці (WGA) кон’югованих з
пероксидазою хрону. Досліджуваний матеріал був поділений на три групи: І група - герпетично-стафілококова інфекція, ІІ група
– хламідійно-герпетична інфекція, ІІІ група – стафілококово-хламідійна інфекція. Контрольна група – новонароджені діти, які
померли в результаті гострого порушення матково-плацентарного і пуповинного кровообігу в ранньому неонатальному періоді
без інфекційного чинника.
Результати дослідження. Дослідили специфіку взаємодії лектинів із клітинними структурами головного мозку, як
в контрольній групі, так і в досліджуваних групах та виявили різну інтенсивність їх зв’язування. У головному мозку
новонароджених контрольної групи при лектин-рецепторній взаємодії лектинів Con A, PNA, HPA, LABA, WGA різної
вуглеводної специфічності, мічених пероксидазою, процес зв’язування за інтенсивністю був майже однаковий і виражався
відсутністю, або слабкою реакцією клітинних та позаклітинних структур у судинних сплетеннях, епендимі та субепендимарній
зоні шлуночків і власне тканині мозку. Проявлена гліальними клітинами афінність до лектинів PNA, LABA, HPA, свідчить
про сіалізацію синтезованих цими клітинами глікополімерів та демаскування в їх складі залишків D-галактози та N-ацетил –
D-галактозаміну. А присутність виявленої L-фукози в клітинному скупченні субепендимарної зони шлуночків у новонароджених
І та ІІІ груп вказує на присутність бактеріальних полісахаридів. При хламідійно-герпетичній інфекції у новонароджених
спостерігали слабке зв’язування на клітинній мембрані та цитоплазмі епендими, судинних сплетеннях у зв’язку із виникненням
імунодефіциту. Отже, певну направляючу роль та реактивність у зв’язуванні лектинів, окрім фукози, відіграють маннозильні
детермінанти глікополімерів, при цьому лектин Con А, що зв’язує маннозу, безпосередньо включає лектиновий шлях активації
системи комплементу.

АНАЛІЗ ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН ЛЕГЕНЬ У ОСІБ З ОЖИРІННЯМ НА ФОНІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ЗА МАТЕРІАЛАМИ АУТОПСІЙНИХ ВИПАДКІВ
Слива Гжегож
Науковий керівник – д.мед.н., проф. І.О. Михайлюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра патоморфології та судової медицини
м. Івано-Франківськ, Україна
Вступ. Абдомінальне та вісцеральне ожиріння є одним із складових компонентів метаболічного синдрому. Крім того, відомо,
що ожиріння часто асоційоване з цукровим діабетом 2 типу, стеатозом печінки та атеросклерозом, однак воно також відіграє
важливу роль модулюючого фактору у розвитку ряду захворювань різних органів, зокрема і захворювань легень. До таких
захворювань можна віднести бронхіальну астму, хронічні обструктивні захворювання легень та фіброз легень. Встановлено,
що у пацієнтів з ожирінням частоту розвитку астми у порівнянні з пацієнтами, в яких немає надваги переважає 50%. У зв’язку
з цим, ретроспективний аналіз патоморфологічних змін легень беззаперечно залишається необхідним для об’єктивної оцінки
асоційованої з ожирінням легеневої патології.
Матеріали та методи. Проведено аналіз 634 аутопсійних випадків за 2014-2018 роки на базі Івано-Франківського централізованого патологоанатомічного відділення ОКЛ. У 108 випадках смерті виявлено збільшення індексу маси тіла, з яких
вибірковим способом відібрано 33 випадки. Проведено прицільну вибірку мікропрепаратів легень даних аутопсійних випадків
та виконано їх мікроскопічне дослідження з оцінкою патоморфологічних змін. За трьома морфологічними критеріями проаналізовано зміни повітроносних шляхів, зміни респіраторних відділів та зміни кровоносних судин для об’єктивної інтерпретації
результатів дослідження.
Результати та їх обговорення. Серед 33 померлих, що страждали ожирінням, переважали жінки – 23 (69%), чоловіків було
10 (31%). Вік хворих коливався від 32 до 90 років. Середній вік чоловіків – 62,88±6,90; середній вік жінок – 66,71±4,68. Серед виявлених захворювань легень значну перевагу складає пневмосклероз, який спостерігався майже у всіх досліджених випадках, без жодної кореляції з віком. Другим за частотою виявлення захворюванням став хронічний бронхіт в тій чи іншій
стадії, виявлений в половині загальної вибірки. В деяких пацієнтів зустрічались випадки плоскоклітинної карциноми легень
та ідіопатичного фібротизуючого альвеоліту. Серед інших виявлених патологічних змін (в третині випадків) необхідно також
виділити: пневмонії (дрібновогнищеву гнійну, інтерстиційну та гнійну бронхопневмонію), тромбоемболію легеневої артерії.
Висновки. Зважаючи на виявлені патоморфологічні зміни, можна зробити висновок, що пошкодження легень займає вагоме
місце серед переліку коморбідної патології у осіб з ожирінням як компонентом метаболічного синдрому. Патологія легень на
фоні ожиріння часто є основною причиною смерті, у зв’язку з чим дана проблема потребує подальшого вивчення.

РЕНТГЕНОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ АТРОФІЇ КОМІРКОВОГО
ВІДРОСТКА ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ТА ЧАСТИНИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ЖІНОК
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ
Солоджук Ю.І., Рожко М.М., Денисенко О.Г., Ярмошук І.Р., Андрусів Ю.М.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: solodzhukyurii@gmail.com
Використання рентгенологічних методів діагностики для оцінки атрофії коміркового відростка верхньої щелепи та частини
нижньої щелепи є невід′ємною складовою при плануванні хірургічних втручань. Одними із основних методів рентгенологічної
оцінки стану кісткової тканини щелеп та зубів є ортопантомографія та конусно-променева комп′ютерна томографія. За допомогою
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ортопантомограми зазвичай можна виявити висоту коміркового відростка верхньої щелепи чи частини нижньої щелепи,
локалізацію важливих анатомічних структур (нижньощелепний канал, ментальний отвір, верхньощелепові пазухи, порожнина
носа, нижній край нижньої щелепи). Важливо відмітити, що при проведенні даного методу рентгенологічного обстеження
зображення збільшується на 15-25%, в залежності від конструкції апарату та положення хворого під час обстеження, тому іноді
при отриманні таких знімків рекомендують поміщати в ротову порожнину хворого металеву кульку відомого діаметру, для
точнішого вираховування розмірів анатомічних структур.
Мета дослідження – провести оцінку стану коміркового відростка верхньої щелепи та частини нижньої щелепи за даними
рентгенологічних досліджень у жінок постменопаузального віку до та після хірургічного лікування атрофії кісткової тканини
щелеп з використанням остеопластичного матеріалу та осеїн-гідроксиапатитного комплексу.
Матеріали і методи дослідження: Було проведено спостереження за 24 жінками в постменопаузальному періоді, віком від
51 до 58 років із атрофією коміркового відростка верхньої щелепи та частини нижньої щелепи, яким проводилося хірургічне
лікування.
Результати дослідження. На основі отриманих результатів рентгенологічного дослідження, можна вважати, що розроблена
нами методика хірургічного лікування атрофії коміркового відростка верхньої щелепи та частини нижньої щелепи шляхом
використання кісткового матеріалу тваринного походження в поєднанні з осеїн-гідроксиапатитним комплексом, дозволяє
активізувати процеси регенерації кісткової тканини, що в подальшому сприяє збільшенні об’єму кісткової тканини.
Висновки. Використання сучасних рентгенологічних методів, зокрема ортопантомографії та конусно-променевої
комп’ютерної томографії при діагностиці та хірургічному лікуванні атрофії коміркового відростка верхньої щелепи та частини
нижньої щелепи є високоінформативними, а також надають можливості роботи із рентгенологічним зображенням в цифровому
форматі, що дозволяє більш детально оцінити ділянку оперативного втручання до та після проведення лікування.

ІНТРОДУКЦІЯ SCORZONERA L. ТА УДОБРЕННЯ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТАХ В
ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «ДРУЖБА»
Сталюсь Л.В., Козак Т.І., Дудяк О.Я.
Науковий керівник – к.біол.н., доц. В.І. Буняк
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»
Дендрологічний парк «Дружба імені З. Павлика»
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: farma_16@ukr.net
Вирішення проблеми розширення видового складу лікарських рослин України є актуальним завданням. Фенологічні
спостереження за рослинами дозволяють встановити закономірності сезонних ритмів розвитку, здатність до розмноження.
Аналіз отриманих даних допомагає визначити адаптаційні можливості рослин у нових умовах вирощування.
Об’єктом дослідження була скорцонера іспанська (Scorzonera hispanica L.) рослина багаторічна (родини Айстрових), але
зазвичай культивують, як дворічну. Листки здебільшого довгасто – ланцетні, до верхівки витягнені в довге й тонке вістря. Стебло
гіллясте 25 - 35 см. Сім’янки 8 - 13 мм завдовжки, вгорі по ребрах з горбочками. Скорцонера холодостійка та засухостійка
рослина, але вимоглива до родючості грунту.
Метою наших досліджень було вирощування скорцонери іспанської на дернових ґрунтах.
Матеріали і методи. Дослідження проводили у два етапи: 1. Строк посіву у закритому ґрунті з додаванням органічних
добрив та без. 2. Строк посіву у відкритому ґрунті з додаванням органічних добрив та без.
Результати дослідження. Досліджувану рослину вирощували в умовах захищеного і відкритого ґрунту з стратифікованого
насіння. В умовах дендропарку досліджувану рослину пророщували у березні в умовах захищеного ґрунту в контейнерах при
температурі +23 С. Вихід сім’ядольних листків на поверхню ґрунту відбувався протягом 10 - 14 днів. Рослини у стані проростків
переносили у пікувальні ящики, де вони проходили ювенільний і початок іматурного етапів розвитку. У ІІІ декаді травня іматурні
рослини переносили у відкритий ґрунт з додаванням гумусу і без. При другому етапі рано навесні насіння розклали в борозенки
з додаванням гумусу та без. Між рослинами проміжок 7 - 10 см і міжряддям 30 - 45 см. Як тільки з’явилися сходи проводили
розпушування ґрунту та прополку від бур’янів.
Висновок. Отже, в результаті польових досліджень, встановлено, що скорцонера проявляє адаптивну здатність до ґрунтових
та кліматичних умов Прикарпаття.

СТАТЕВИЙ ДИМОРФІЗМ СТРУКТУРНИХ ЗМІН ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ІЗ
ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ ЗА УМОВ НАБУТОГО ТА ВРОДЖЕНОГО ЙОДОДЕФІЦИТУ
Стецев’ят В.Б.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко,
к.мед.н., доц. М.М. Багрій
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: f10bff@gmail.com
Актуальність дослідження. Серед актуальних проблем сучасної медицини особливе місце займає зростання захворювань
печінки різного генезу та супутньої патології. Найбільш вивченими метаболічними порушеннями, що властиві гіпотиреозу,
є розвиток дисліпідемії. У той же час дослідження патогенезу уражень органів-мішеней при комбінованій патології є
перспективним напрямком розвитку науки. Тому метою дослідження було вивчити в експерименті структурні зміни печінки
щурів із інсулінорезистентністю (ІР) за умов набутого та вродженого йододефіциту (ЙД) з урахуванням статевого диморфізму.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на щурах масою 150–180 г, які були розділені на групи: 1-ша (n=15) тварини із
ІР, 2-га (n=15) – набутим ЙД, 3-тя (n=15) – вродженим ЙД, 4-та – тварини із ІР на тлі набутого ЙД, 5-та – ІР + вроджений ЙД.
Щурам 1-ї, 4-ї та 5-ї дослідних груп відтворювали ІР шляхом додавання до питної води 10 % розчину фруктози впродовж 8-ми
тижнів (Шупрович А.А. та ін., 2011). ЙД стан відтворювали шляхом утримання тварин на йододефіцитній дієті (Martines-Galan
et al.,1997). Щурам 4-ї групи (n=15) моделювали ІР за умов вродженого ЙД. Тварини контрольної групи (n=15) перебували
на стандартному харчовому раціоні. Утримання, вигодовування та евтаназія відповідали чинним міжнародним вимогам щодо
гуманного відношення до тварин. Забій тварин здійснювали шляхом декапітації під кетаміновим знечуленням (100 мг/кг маси
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тіла). Для оцінки структурних змін печінки гістологічні препарати забарвлювали гематоксиліном та еозином, за Шабадашем та
проводили PAS-реакцію (Багрій М.М., Діброва В.А., 2016). При аналізі показників враховували гендерні особливості.
Результати дослідження. У тварин за умов ІР відзначали порушення пластинчастої організації печінки за рахунок
дистрофічних змін гепатоцитів в усіх часточках, проте переважно у їх периферичних відділах. Печінкові клітини збільшені в
розмірах. У самок відзначається більше виражений зональний характер дистрофічних процесів гепатоцитів порівняно з самцями,
у яких дистрофія має переважно дифузний характер. Відмінною особливістю є наявність осередків жирової дистрофії гепатоцитів.
У тварин із набутим ЙД ядерно-цитоплазматичний індекс є значно нижчим, ніж у тварин 1-ї дослідної групи, що відображає
домінування дистрофічних процесів у цитоплазмі, а з другого боку, є свідченням зниженої регенераторної здатності клітин за
рахунок дистрофічних процесів у ядрі. У тварин із ІР та набутим ЙД виявили зниження ядерно-цитоплазматичного індексу.
У тварин цієї групи привертає увагу здільшена кількість ядерець (до 4-5) у ядрах. У каріоплазмі окремих ядер відзначаються
округлі прозорі вакуолі, які зміщують елементи ядра навколо (переважно у самців). У самок цієї групи відзначаються групи
гепатоцитів із дрібними та середнього калібру округлими прозорими вакуолями в цитоплазмі, які зміщують навколо елементи
цитозолю. Осередково внутрішньочастково відзначаються лейкоцити у просвіті синусоїдних капілярів.
Висновок: Отримані результати демонструють, що ІР зумовлює структурні зміни печінки, що залежать від тиреоїдного
гомеостазу та мають статевий диморфізм. ІР та ЙД можна вважати медико-соціальною проблемою гепато-біліарних ризиків.

ОСОБЛИВОСТІ СНУ В МОЛОДИХ ОСІБ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ В НІЧНИЙ
ПЕРІОД
Табас П.С.
Науковий керівник - д.мед.н., проф. С.Н. Вадзюк
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Кафедра фізіології з основами біоетики і біобезпеки
м. Тернопіль, Україна, e-mail: tabas@tdmu.edu.ua
Вступ. Одним з найбільш актуальних завдань сучасної медицини є пошук нових методів передбачення та попередження
розвитку артеріальної гіпертензії в молодому віці. У науковій літературі не достатньо висвітлено питання особливостей сну при
різних коливаннях рівня артеріального тиск (АТ). Тому актуальною є оцінка особливостей сну в молодих осіб із різним рівнем
АТ в нічний період.
Мета роботи. Оцінити особливості сну в молодих осіб із різним рівнем АТ в нічний період.
Матеріали та методи. У дослідженні брало участь 24 практично здорових обстежуваних.
Усім обстежуваним проводилося моніторування АТ протягом 24 годин з вимірюванням рівня АТ кожної години в періоді 9:00
- 23:00 та кожних дві години в періоді 23:00 – 8:00. Ступінь нічного зниження АТ визначали за формулою:
Dip = (1 – SBPSleeping/SBPWaking) * 100%,
де: SBPSleeping – систолічний АТ під час сну, SBPWaking – систолічний АТ в період бадьорості.
Рівень нічого зниження АТ класифікувався згідно рекомендацій Американської асоціації серця (AHA): <0% - нічне
підвищення АТ (“Reverse Dipper”), 0% - 10%: відсутність зниження АТ (“Non-Dipper”), 10% - 20%: нормальне зниження АТ
(“Dipper”), >20% - значне зниження АТ (“Extreme Dipper”).
Якість сну та його особливості оцінювали за допомогою Пітсбурзького опитувальника якості сну (PSQI).
Статистичну обробку результатів проводили за допомогою програмного пакету “RStudio” з використанням U-критерія МанаУітні.
Результати. Обстежуваних було розділено на дві групи залежно від рівня нічного зниження АТ. І групу склали 12
обстежуваних із нормальним нічним зниженням АТ (“Dipper”). У ІІ групу входило 12 обстежуваних у яких нічне зниження АТ
було відсутнє (“Non-Dipper”).
Кількість часу необхідна для засинання в І першій групі склала 5±0,3 хв, тоді як в ІІ групі 10±0,7 хв. Середня тривалість
нічного сну в обстежуваних з І групи становила 8±0,86 год, тоді як у обстежуваних із ІІ групи - 6±0,92 год. Встановлено
достовірну різницю середньої тривалості сну між обстежуваними з І та ІІ групи (p<0,05).
Серед обстежуваних із І групи проблеми із сном один або два рази на місяць мали 2 обстежуваних (16,66%), менш ніж один
раз на місяць – 2 обстежуваних (16,66%) та жодного разу за місяць – 8 обстежуваних (66,66%). У ІІ групі проблеми із сном один
або два рази на місяць мали 3 обстежуваних (25%), менш ніж один раз на місяць – 5 обстежуваних (41,66%) та жодного разу за
місяць – 4 обстежуваних (33,33%).
Дуже гарну якість сну в І групі відмітили 2 обстежуваних (16,66%), достатньо гарну – 6 обстежуваних (50%), швидше погану
якість сну – 3 обстежуваних (25%) та дуже погану – 1 обстежуваний (8,3%). Серед обстежуваних із ІІ групи дуже гарну якість
сну відмітив 1 обстежуваний (8,3 %), достатньо гарну – 4 обстежуваних (33,33%), швидше погану якість сну – 4 обстежуваних
(33,33%) та дуже погану – 3 обстежуваних (25%).
Висновки. У осіб із нормальним нічним зниженням АТ середня тривалість нічного сну більша ніж у осіб без нічного
зниження АТ. Особи із нормальним нічним профілем АТ рідше відмічають проблеми із сном. Серед осіб без зниження АТ у
період сну в середньому гірша якісь сну порівняно із особами з нормальним нічним зниженням АТ.

СТАН ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ Й МІОКАРДІ
ЩУРІВ ІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ЙОДОДЕФІЦИТОМ ТА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ
Тодорів Т.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: taniastrokosh@gmail.com
Хвороби системи кровообігу, посідаючи перше місце за поширеністю, є провідною причиною смертності в більшості
розвинутих країн світу (Коваленко В.М., 2012). Відомо, що в основі кардіоваскулярних патологічних станів лежить порушення
цілісності клітин судин та мембран кардіоміоцитів, яке, у свою чергу, призводить до активації фосфоліпаз і оксигеназ. Такі зміни
стимулюють утворення вільних радикалів, провокуючи порушення у системі пероксидного окиснення ліпідів, та впливають
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на характер перебігу мембранодеструктивних процесів у клітинах. Одним із універсальних механізмів пошкодження клітини
на рівні біологічних мембран є процеси перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ). Порушення функції щитоподібної залози та
інсулінорезистентність (ІР) здатні потенціювати ці процеси.
Тому метою дослідження було вивчити в експерименті оксидативний статус сироватки крові щурів із йододефіцитом (ЙД)
та ІР.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на 45 щурах масою 150–180 г, які були розділені на три групи. Щурам 1-ї
групи (n=15) моделювали ЙД стан, для досягнення якого тварин утримували на йододефіцитній дієті протягом 45-ти днів (Martines-Galan et al.,1997). Щурам 2-ї групи (n=15) відтворювали ІР шляхом додавання до питної води 10 % розчину фруктози
впродовж 8-ми тижнів (Шупрович А.А. та ін., 2011). Тварини контрольної групи (n=15) перебували на стандартному харчовому
раціоні. Утримання, вигодовування та евтаназія відповідали чинним міжнародним вимогам щодо гуманного відношення
до тварин. Евтаназію тварин здійснювали шляхом декапітації під кетаміновим знечуленням (100 мг/кг маси тіла). Процеси
пероксидації у сироватці крові та гомогенатах міокарда оцінювали за рівнем дієнових кон’югатів – ДК та активних продуктів,
які реагують на тіобарбітурову кислоту – ТБК-АП.
Результати дослідження. У тварин із ЙД спостерігали переважну активацію процесів перекисної деструкції ліпідів. Так, у
сироватці крові щурів 1-ї дослідної групи відмічали зростання вмісту ДК на 52,6 % (р<0,05), ТБК-АП – на 68,4 % (р<0,05) щодо
даних у тварин контрольної групи. Більше вираженими були зміни у сироватці крові щурів 2-ї дослідної групи. Зокрема, уміст
ДК зріс на 86,4% (р<0,05), а ТБК-АП – у 2,3 раза (р<0,05) щодо контролю. Привертає увагу активація процесів ліпопероксидації
у гомогенатах міокарда щурів за рахунок збільшення, у більші мірі, у тварин 1-ї групи – ДК та у тварин 2-ї групи - ТБК-АП щодо
аналогічних даних у інтактних тварин. Зокрема, у тканині міокарда вміст ТБК-АП зростав на 43,5 % (р<0,05), ДК – на 84,2 % у
порівнянні з аналогічними показниками тварин контрольної групи. У гомогенаті міокарда щурів із ІР спостерігали підвищення
вмісту ТБК-АП – у 2,4 раза (р<0,001) та ДК – на 64,8 % (р<0,05) щодо вихідних даних.
Висновок: Отримані результати демонструють, що ІР активує процеси ПОЛ, що може потенціюватися в ендемічних
регіонах. Зважаючи на важливу роль оксидативного стресу у формуванні і прогресуванні серцево-судинної патології, ІР та ЙД
можна вважати медико-соціальною проблемою кардіоваскулярних ризиків.

ДИРОФІЛЯРІОЗ ПОВІК ТА КОН’ЮНКТИВИ
Урумбаєва Л.Б., Гореча М.Ю.
Науковий керівник – доц. Н.М. Абашина
Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького
Кафедра офтальмології ФПДО
м. Львів, Україна
Мета. Дослідження органу зору при зараженні гельмінтами.
Завдання. Дослідження гостроти центрального зору, біомікроскопія, офтальмоскопія.
Матеріали та методи. Під нашим спостереження знаходилось 4 хворих, які звернулися на кафедру офтальмології Львівського
національного медичного університету імені Д. Галицького зі скаргами на стороннє тіло, набряк і почервоніння на повіках та
кон’юнктиви, птоз від 3 тижнів до 3 місяців. Вік хворих від 23 до 40 років, з них жінок – 3 та чоловіків – 1. Скарги з боку очей
з’явилися після поїздки в тропічні країні у 3 пацієнтів та 1 пацієнтка заперечувала поїздки в тропічні країні та вживання сирого
м’яса. На кафедрі офтальмології проведено обстеження: візометрія, біомікроскопія, тонометрія, офтальмоскопія.
Результати. В результаті проведених обстежень гельмінти повік виявлені на 3 очах та гельмінти кон’юнктиви виявлено
на одному оці. Гострота зору у 3 пацієнтів було Vis OD=OS=1,0 і одного пацієнта було знижено до VIS OD=OS=0,7 без
корекції. Об’єктивно: кон’юнктива очного яблука дещо набрякла, перикорнеальная ін’єкція, набряк повік, сльозотеча, рухи
очного яблука в повному обсязі. При біомікроскопії під кон’юнктивою та повіках проглядаються рухливі та закручені петлі
нитевидного гельмінта. Новоутворення злегка зміщується при пальпації, з ознаками руху паразита. Після встановлення діагнозу
було проведено хірургічне лікування (видалення дирофіляріоза). Всім пацієнтам проведена антибактеріальну, протизапальну,
десенсибілізуючу, розсмоктуючу терапію від 10 до 30 днів. Косметичного дефекту після видалення гельмінта не відзначалося.
Наявність гельмінтів кон’юнктиви і повік викликає запальний процеси переднього відділу ока, птоз, блефарити та інші, що
значно ускладнює своєчасне діагностику. Тривалість прибування гельмінтів в організмі викликає автоімунний алергічний
процес та потребує тривале спостереження.
Висновок. При дирофіляріозу органу зору на перший план виступають симптоми млявої запального процесу, що не
піддається протизапальної терапії і нерідко симулює розвиток псевдо пухлинного процесу, що призводить до ускладнень в
діагностиці захворювання. Поразки очей при дирофіляріозу почастішало, по цьому особливу увагу офтальмологів повинна бути
звернена на наявність вузлів під шкірою повік і кон’юнктивою.

HELLP-СИНДРОМ (ВИПАДОК З ПРАКТИКИ)
Федів М.Я.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. І.О. Михайлюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра патоморфології та судової медицини,
м. Івано-Франківськ, Україна
Породілля Ф., 1997 р. н. 30.09.15 р. з 14.20 год. по 21.30 год. знаходилася на стаціонарному лікуванні в обласному
перинатальному центрі у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з діагнозом: Післяпологовий, післяопераційний
період (кесарів розтин 29.09.15 р.). Діагностична релапаротомія 30.09.15р. Прееклампсія важкого ступеня, НЕLLР синдром.
Стан після перенесеної гіпотонічної кровотечі. Геморагічний, постгемотрансфузійний шок. Поліорганна недостатність: гостра
ниркова, гостра печінкова, РДС синдром, ДВЗ синдром. Полісерозит. Гостра легенево-серцева недостатність. Постгеморагічна
анемія. 30.09.15 р. у 18 год. 05 хв. проведена діагностична релапаротомія, перев’язка маткових та яйникових судин, санація та
дренування черевної порожнини. Інтраопераційно в черевній порожнині до 2,5л геморагічного ексудату, згортки відсутні. За час
інтраопераційного спостереження матка розслабляється, на масаж не реагує з достатнім ефектом, введено «Пабал». Проведено
інтраопераційний консиліум, прийнято рішення утриматися від розширення оперативного втручання. 30.09.15 р. в 21 год. 30 хв.
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хвора померла.
Проведено патологоанатомічний розтин. На основі одержаних макроскопічних та мікроскопічних даних, а також клінічного
перебігу захворювання виставлено діагноз: І. Основне захворювання: Вагітність І, 40 тижнів, пологи патологічні. Прееклампсія
важкого ступеня, НЕLLР синдром. Кесарський розтин (29.09.2015 р). ІІ. Ускладнення основного захворювання: Гіпотонічна
маткова кровотеча. Геморагічний шок. Переливання Ер-маси (30.09.15р). Постгемотрансфузійний шок. Діагностична
релапаротомія (30.09.15 р.). ДВЗ-синдром. Полісерозит. ІІІ. Супутні захворювання: Дифузний пневмосклероз. Злукова хвороба
очеревини.
В Долинській центральній районній лікарні в пацієнтки під час пологів розвинулася пре- і еклампсія, НЕLLР синдром.
Проведений кесарський розтин. В ранньому післяопераційному періоді виникла гіпотонічна маткова кровотеча, обумовлена
залишеними фрагментами плацентарної тканини, порушеним згортанням крові. Породіллі проведено переливання плазми крові
та Ер-маси. Під час переливання Ер-маси розвинувся постгемотрансфузійний шок, ДВЗ-синдром. Розвиток та прогресування
ускладнень призвели до поліорганної недостатності, а саме розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому, гострої
легеневої, серцевої, печінкової, ниркової недостатності, ДВЗ-синдрому, що і послужило причиною смерті. Має місце співпадіння
клінічного і патанатомічного діагнозів.

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ДОБОВОГО МОНІТОРУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ЗАЛЕЖНО ВІД
ВЕЛИЧИНИ ІНДЕКСУ МАСИ ТІЛА
Федунців Л.С.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. Н.Г. Вірстюк, к.мед.н., доц. І.І. Вакалюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету
ім. проф. М.М. Бережницького
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ivakal5@gmail.com
Мета дослідження – оцінити рівні показників добового моніторування артеріального тиску (ДМАТ) залежно від величини
індексу маси тіла.
Матеріали та методи дослідження. Обстежено 83 практично здорових осіб (середній вік 36,5±3,8 років). Залежно від
величини індексу маси тіла (ІМТ) усіх обстежених було поділено на 3 групи: І група – особи з ІМТ в межах 18,5-24,9 кг/м2 (n=36);
II група – особи з ІМТ в межах 25,0-29,9 кг/м2 (n=30); ІІІ група – особи з ІМТ понад 30,0 кг/м2 (n=17). Було проведено стандартне
фізикальне обстеження з визначенням антропометричних показників (зріст, маса тіла, ІМТ) і ДМАТ із оцінкою середньодобових
рівнів систолічного артеріального тиску (САТ), діастолічного артеріального тиску (ДАТ), індексу часу гіпертензії для САТ і ДАТ
(ІЧ САТ, ІЧ ДАТ), нормованого індексу площі гіпертензії для САТ і ДАТ (ІП САТ, ІП ДАТ), ступінь зниження нічного САТ і ДАТ
за добовим індексом (ДІ САТ, ДІ ДАТ). Інтерпретацію даних проводили згідно з існуючими рекомендаціями.
Результати дослідження. Встановлено наростання рівнів артеріального тиску за основними показниками ДМАТ поруч із
збільшенням величини ІМТ. Зокрема, в осіб І групи середньодобовий рівень САТ становив (124,5±3,2) мм рт.ст., середньодобовий
рівень ДАТ – (72,3±2,8) мм рт.ст., ІЧ САТ – (14,3±2,4) %, ІЧ ДАТ - (10,8±2,1) %, ІП САТ - (13,8±2,5) %, ІП ДАТ - (9,7±1,3)
%, ДІ САТ - (15,4±2,7) %, ДІ ДАТ - (13,4±1,9) %. В осіб ІІ групи середньодобовий рівень САТ складав (134,2±2,9) мм рт.ст.,
середньодобовий рівень ДАТ – (80,6±3,2) мм рт.ст., ІЧ САТ – (20,9±3,6) %, ІЧ ДАТ - (18,4±2,8) %, ІП САТ - (17,3±2,9) %, ІП ДАТ
- (12,5±2,4) %, ДІ САТ - (12,3±1,8) %, ДІ ДАТ - (10,2±1,3) %. В осіб ІІІ групи середньодобовий рівень САТ складав (147,9±3,8)
мм рт.ст., середньодобовий рівень ДАТ – (93,8±4,6) мм рт.ст., ІЧ САТ – (45,3±4,6) %, ІЧ ДАТ - (36,3±3,9) %, ІП САТ - (35,6±3,4)
%, ІП ДАТ - (23,7±2,8) %, ДІ САТ - (9,4±0,9) %, ДІ ДАТ - (7,6±0,6) %.
Висновки. Наявність надмірної маси тіла чи ожиріння за показником ІМТ сприяє наростанню середньодобових рівнів САТ
і ДАТ, збільшенню індексів часу та площі гіпертензії САТ і ДАТ і обумовлює формування несприятливого циркадного ритму
non-dipper у таких осіб.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНИХ ОПЕРАЦІЙ
ПРИ ХІРУРГІЧНІЙ АБДОМІНАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ
Фофанов В.О., Курташ О.О.
Науковий керівник - д.мед.н., проф. О.Д. Фофанов
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна
Відновлення безперервності шлунково-кишкового тракту є однією з найбільш актуальних проблем в дитячій абдомінальній
хірургії. Необхідність у цьому у дітей виникає як при вродженій, так і при набутій хірургічній патології травного тракту. Нерідко
при цих захворюваннях накладання кишкової стоми є єдиним можливим варіантом завершення хірургічного втручання. Разом
з тим, накладання стоми може викликати низку післяопераційних ускладнень, які можуть сприяти не лише погіршенню якості
життя дитини, але й летальності.
Мета дослідження: проаналізувати вплив різних видів кишкових стом на перебіг хірургічної абдомінальної патології у
дітей, встановити причини ускладнень у стомованих хворих та визначити шляхи їхньої профілактики.
Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз медичної документації та обстеження 126 дітей віком від 1 доби
до 15 років, які були оперовані з приводу вродженої та набутої патології кишечника і черевної порожнини. У 61,9% дітей стоми
накладали при вродженій патології кишечника, у решти 38,1% хворих – при набутій. Обстежених хворих було розділено на 2
групи. У першу групу увійшли 85 хворих, які оперовані у 2002-2008 рр., у другу - 41 хворий, які оперовані після 2008 року до
даного часу.
Результати та обговорення. Післяопераційні ускладнення, пов’язані з накладанням стоми, спостерігали у 11 (12,9%) дітей
першої групи: стеноз - у 5 дітей, частковий некроз стоми - у 3, нагноєння рани – у 2, білково-енергетична недостатність – у 3,
евагінація – у 2 і у однієї дитини діагностували неспроможність швів і ретракцію стоми. В другій групі пацієнтів ускладнення,
пов’язані зі стомами, були виявлені у 3 хворих (7,3%): у 2 дітей – стеноз, у однієї дитини – евагінація стоми, у 2 – білковоенергетична недостатність. Встановлено, що у дітей першої групи переважали ускладнення, пов’язані з тактикою і технікою
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накладання стом (неправильно обраний рівень чи вид стоми, технічні погрішності при накладанні стоми та ін.). Враховуючи
це, на 2 етапі дослідження у дітей другої групи змінено тактику і техніку накладання кишкових стом, удосконалено догляд
за стомами, оптимізовано терміни і способи закриття стом, розроблені нові способи накладанння міжкишкових анастомозів.
У зв’язку з цим, частота ускладнень у дітей другої групи значно зменшилася і вони були зумовлені тяжкістю основного
захворювання (прогресуючий перебіг перитоніту, ішемічні ураження кишок, некроз кишки).
Висновок. Визначення оптимальних індивідуалізованих термінів та способів закриття стом, удосконалення методів
накладання адаптуючих міжкишкових анастомозів сприяють зменшенню частоти і тяжкості післяопераційних ускладнень у
дітей з хірургічною абдомінальною патологією.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ ЗА ДИНАМІКОЮ
КАРІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕПІТЕЛІОЦИТІВ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ
ПОРОЖНИНИ
Хомик М.І.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дитячої стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна
Відомо, що генералізований пародонтит (ГП) – мультифакторна патологія, яка пов’язана з дією на організм агресивних екзоі ендогенних (у т. ч. спадкового) чинників. ГП становить також важливу медичну та соціально-економічну проблему, оскільки це
захворювання є основною причиною втрати зубів у дорослого населення, що, своєю чергою, призводить до порушення функції
мовлення, жування, естетики. Незважаючи на значний прогрес у розробці нових підходів до лікування ГП, частота його не
знижується. У зв’язку з цим, вивчення нових етіопатогенетичних механізмів захворювання є актуальним.
Для дослідження впливу розробленого нами способу комплексного лікування хворих на ГП початкового-І ступеня розвитку
на клітинному рівні було оцінено динаміку каріологічних показників в епітеліоцитах слизової оболонки ротової порожнини
(СОРП) до та відразу після лікування в 24 хворих та в 20 здорових осіб, віком 22-44 роки.
У цитологічних препаратах букальних епітеліоцитів СОРП, зафарбованих ацетоорсеїном, досліджували по 100 ядровмісних
епітеліоцитів за допомогою мікроскопа ,,MICROmed” XS 3320, зб.: х 720. Вивчали деякі із каріологічних показників, зокрема,
цитогенетичні: індекс хроматизації (ІХ) – співвідношення кількості ядер із транскрипційно неактивним гетерохроматином до
таких із перевагою активного еухроматину; протрузії ядра – ДНК-умісні утворення, розміщені за межами ядра в цитоплазмі,
кулястої, ниткоподібної чи іншої форми, чітко відмежовані від ядра та з’єднані з ним перемичкою; атипові ядра – ядра, які мають
виступи та бувають гантелеподібної чи бобоподібної форми.
Усім хворим на ГП проведено ініціальну пародонтальну терапію та призначено наступний фармакотерапевтичний комплекс:
місцево − розчин ,,Фітодент” і мазь ,,Тіотриазолін”; всередину: таблетки ,,Тіотриазолін” та ,,Кальцемін”. Під впливом
запропонованого способу лікування відбулося достовірне зниження підвищеного до того в 1,11 раза показника ІХ, (у 1,12 раза),
із досягненням даним у здорових. Кількість протрузій, які в групі здорових в епітеліоцитах СОРП не виявлялися, а у хворих
склали (1,58± 0,15), після лікування також суттєво зменшилася – у 3,76 раза. За ГП число атипових ядер, було збільшеним у 2,09
раза, а завдяки терапії знизилося в 1,79 раза, проте переважало дані у здорових.
Отже, нами встановлено, що у хворих на ГП каріологічні показники − ІХ, кількість протрузій та атипових ядер були
підвищеними щодо даних у здорових осіб. Під дією комплексного лікування вони значно зменшилися та наблизилися до даних
у здорових, очевидно, за рахунок фармакотерапевтичного впливу використаних нами препаратів.

ХАРАКТЕР ЗМІН ЛІПІДНОГО СПЕКТРУ КРОВІ У ЩУРІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА
ВИСОКОВУГЛЕВОДНІЙ ДІЄТІ
Цимбала Е.М.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: emiliatsymbala@gmail.com
Актуальність дослідження зумовлена поширеністю метаболічного синдрому та інсулінорезистентності, високим
кардіоваскулярним та гепатобіліарним ризиками у таких хворих.
Мета дослідження: з’ясування характеру змін ліпідного спектру крові у щурів, які перебувають на високовуглеводній дієті.
Матеріал і методи. Дослідження проведено на білих безпородних статевозрілих щурах масою 150-180г, які були розділені
на такі групи: 1-ша (n=15) – контрольна (інтактні тварини); 2-га (n=15) – тварини, які перебували на високовуглеводній дієті.
Щури контрольної групи знаходились на стандартному харчовому раціоні віварію. Тварини 2-ї дослідної групи отримували із
питною водою 10% розчин фруктози протягом 8-ми тижнів (Шупрович А.А. та ін. 2011). У сироватці крові визначали вміст
загального холестерину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), ліпопротеїдів високої (ХС ЛПВЩ) та низької (ХС ЛВНЩ) щільності, а також
обчислювали коефіцієнт атерогенності. Утримання, вигодовування та забій відповідали чинним міжнародним вимогам щодо
гуманного відношення до тварин. Усі дані проаналізовані статистично.
Результати дослідження. У сироватці крові щурів 2-ї дослідної групи виявили зростання вмісту ЗХС, ТГ та ХС ЛПНЩ
(на 24,5 – 78,6 %, p<0,05) на тлі зниження рівня ХС ЛПВЩ (на 42,3 %, p<0,05) щодо даних у інтактних тварин. За таких умов
коефіцієнт атерогенності збільшився у 2,1 раза (p<0,001) щодо даних у контрольній групі щурів.
Висновок. Перебування щурів на високовуглеводній дієті супроводжується розвитком дисліпідемії, що суттєво підвищує
кардіо-васкулярні ризики таких тварин.
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ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИСТЯ ЯСЕНУ ЗВИЧАЙНОГО FRAXINUS EXCELSIOR L
Черпак О.М., Черпак М.О.
ДВНЗ «Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького»
Кафедра фармакогнозії і ботаніки,
Кафедра ортопедичної стоматології,
м. Львів, Україна
Мета. Фармакогностичне дослідження листя ясену звичайного, що включає морфолого-систематичне визначення виду,
дослідження особливостей морфолого-анатомічних діагностичних ознак, фітохімічне вивчення рослинної сировини та
дослідження протимікробної дії настою листя.
Матеріали і методи. Об’єктами дослідження були лікарська рослинна сировина - свіже і висушене листя та настій листя
ясену звичайного. Визначення морфолого-анатомічних діагностичних ознак проводили на свіжому цільному і подрібненому
фіксованому матеріалі. Виготовлення і мікроскопічне дослідження препаратів з поверхні органу та поперечних зрізів проводили
за допомогою оптичного мікроскопу. Макро- і мікрофотознимки були виконані цифровою фотокамерою. Ідентифікацію основних
груп біологічно-активних речовин лікарської рослинної сировини за допомогою якісних реакцій проводили загальноприйнятими
методами водних та водно-спиртових витягів. Кількісне визначення суми окиснюваних фенолів, флавоноїдів, каротиноїдів та
хлорофілів проводили титриметричним та спектрофотометричним методами. Вивчення антимікробної активності настою листя
проводили на грампозитивному музейному штамі Stарhуlососсus аureus методом дифузії в агар.
Результати. Вивчено морфолого-анатомічні особливості будови листя ясену звичайного і виявлено його характерні
діагностичні ознаки: дорсивентральну анатомічна будова пластинки листка, багатопучкову головну жилку листка, аномоцитний
продиховий комплекс на нижній епідермі листка, наявність секреторних залозок і простих повітряних багатоклітинних
товстостінних трихом на нижній епідермі листка ближче до головної жилки. Фітохімічним дослідженням водного та водноспиртового витягів листя ясену звичайного на наявність основних груп біологічно активних речовин встановлено вміст
дубильних речовин, сапонінів, антоціанів, флавоноїдів та кумаринів. Кількісний вміст суми окиснюваних фенолів у листі ясену
звичайного становить 8,95%. Спектрофотометричним методов встановлено у листі ясену звичайного вміст 1,42 % - флавоноїдів,
9,60 мг% - β-каротину та 24,00 мг% - хлорофілу а. Дослідження антистафілококової активності дозволяють констатувати, що
настій листя ясену звичайного проявляє бактерицидну дію.
Висновки. З урахуванням одержаних результатів, є підстави стверджувати, що листя ясену звичайного є перспективною
лікарською рослинною сировиною. Результати роботи можуть бути використані для розробки методів контролю якості
лікарського рослинного матеріалу – листя ясену звичайного та створення нових фітозасобів, що проявляють антимікробні
властивості.

ЕТИМОЛОГІЯ ЛАТИНСЬКОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ЛІКАРСЬКОЇ СИРОВИНИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ: МЕТОДИ ДОБУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ У МЕДИЦИНІ
Чуприна К.С.
ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія»
Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією
м. Полтава, Україна, e-mail: ksenya.chuprina@ukr.net
Мета: дослідити етимологію латинської номенклатури лікарської сировини тваринного походження, а також відомості про
методи добування і використання у медицині.
Матеріали та методи: Досліджено відомості етимології лікувальних засобів тваринного походження та доведено важливість
використання лікарської сировини тваринного походження у медицині. Вживання латинських термінів з лікувальною метою
засобів тваринного характеру (тваринні жири, органи та цілі організми) широко використовується на світовій медичній арені, має
власні аналоги і виявляється у своєрідності лікарських форм та місцевих засобів їх застосування. Прикладом можуть служити
гормональні, ферментні та інші препарати. До лікарських препаратів – витяжок із тваринної сировини належать настоянки
(tincturae), водні і масляні розчини (solutiones aquosae et oleosae), мазі (unguenta), жирові речовини (substantiae adiposae), лініменти
(linimenta), таблетки (tabulettae) тощо.
Результати. Назви фармакогностичних об’єктів (лікарська сировина тваринного походження, а також продуктів первинної
переробки) – це конструкції з неузгодженим означенням, що пишуться з великої букви. Доведено, що сучасна фармакогнозія –
дисципліна, яка вивчає переважно лікарські рослини, проте, джерелом цінних лікарських засобів є також продукти тваринного
і мінерального походження. На першому місці у (Nom. sing. або plur.) пишеться назва органу тварини або продукту (acidum,
venenum, cornua, а на другому місці у родовому відмінку (Gen. sing.) назва тварини, але є і винятки.
Приклади: Acidum formicicum – мурашина кислота (метанова кислота), Ursus Bile – ведмежа жовч, Ferre Adipem – ведмежий
жир, Mel, mellis n – бджолинний мед, Apis Toxikon – бджолина отрута, Apilacum, i n – бджолинне маткове молочко, Hirudo
medicinalis - п’явка медична (hirudo, inis f; medicinalis, e), Propolis, is f – прополіс (бджолинний клей), Apis Mellifera - бджолинна
перга, Venenum Anguinus – зміїна отрута, Сornua Cervi – панти оленя, Hirudo Medicinalis – п’явка медична, Spongilla fluviatilіs –
бодяга, або річкова гyбка, Kastorium, i n – боброва струмінь, Squalus Cartilage – хрящ акули.
Висновок. Отже, арсенал лікувальних засобів тваринного походження є досить різноманітним, хоча й не таким багатим,
як рослинний. Певна специфіка виявляється у своєрідності лікарських форм та місцевих способів їх застосування у медицині.

ОСОБЛИВОСТІ АВТОНОМНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ ІЗ
НАЛЕЖНИМ ТА ОБМЕЖЕНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЗАЛІЗОМ ТА ЙОДОМ
Шаламай У.П.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: fap12710@gmail.com
Недостатнє поступлення до дитячого організму мікронутрієнтів є небезпечним, адже мікроелементози тривалий час не
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проявляються клінічно. Дефіцит есенціальних мікроелементів (зокрема, заліза та йоду) у дитячому та юнацькому віці знижує
адаптаційні резерви організму, зумовлює порушення обмінних процесів та регуляторних функцій автономної нервової системи,
негативно впливає на фізичний та розумовий розвиток. У той же час поширеність залізодефіцитних анемій та йододефіцитних
станів в окремих регіонах України може свідчити про високу ймовірність формування комбінованого дефіциту йоду та заліза.
Метою дослідження було вивчити вплив легкого йододефіциту та латентного залізодефіциту на функціональний стан
автономної регуляції серця у дітей шкільного віку.
Для досягнення мети обстежено 133 дитини віком 6-18 років (68 хлопчиків та 65 дівчат), які були стандартизовані за
віком (6-11 та 12-18 років), статтю та рівнем йодо- та залізозабезпечення. До контрольної групи відносили дітей із належним
мікроелементним статусом. Функціональний стан щитоподібної залози оцінювали за вмістом тиреоїдних гормонів
(вільних fТ3, fТ4) та тиреотропного гормону аденогіпофізу. Рівень забезпечення організму йодом оцінювали на основі даних
екскреції мікроелемента з сечею, заліза - за вмістом гемоглобіну в крові, рівнем сироваткового заліза та феретину, загальної
залізозв’язувальної здатності сироватки. Статус автономної нервової системи (АНС) у школярів вивчали шляхом проведення
аналізу показників варіабельності серцевого ритму (ВСР). Обстеження проведено на апараті «Поли-Спектр.NET» (компанія
«Нейроофт», Україна).
Установлено, що у дітей контрольної групи та із латентним залізодефіцитом переважав тонус симпатичного відділу АНС.
Такий статус характеризували збільшення потужності спектра в ділянці низьких частот (LF) на 29 % – у 2,5 раза (p<0,05) на тлі
зменшення високочастотного діапазону хвиль (HF) – на 32-58 % (p<0,01); зростання коефіцієнта симпато-вагального балансу
LF/HF – у 2,7-4,8 раза (р<0,01) та індексу напруження (ІН) – на 68 % - у 4,5 раза (p<0,05). За умов легкого йододефіциту та
комбінованого залізо- та йододефіциту спостерігали активацію парасимпатичного компоненту АНС. Зареєстровано зростання
потужності хвиль у діапазоні високих частот (HF) – на 39 % – у 2,1 раза (p<0,01), середньоквадратичної відмінності між
тривалістю сусідніх інтервалів N-N (rMSSD) – на 38-94 % (p<0,05), зменшення амплітуди моди (АМо) – на 22 % (p<0,05),
коефіцієнта симпато-вагального балансу LF/HF на 31-65 % (p<0,05).
Таким чином, у дітей із йодо- та залізодефіцитом спостерігається порушення функціонального стану автономної регуляції
серця, що призводить до звуження адаптаційно-резерних можливостей організму.

ПРОФІЛАКТИКА ПРАВЦЯ В УКРАЇНІ
Шевчук О.Р., Демкович Л.І., Данюк М.І., Капустянська А.В.
Чортківський державний медичний коледж
м.Чортків, Україна, oxana_shevchuc@ukr.net
Вступ. Правець – важке iнфекцiйне захворювання, поширене у багатьох країнах свiту. В Укpaїні це велика медична проблема,
оскiльки посiдає за летальнiстю четверте мiсце пiсля СНІДу, сказу. Летальнiсть перевищує 60%.
Мета. Дослідити профілактику поширення правця в Україні.
Матеріали й методи. Дослідження ґрунтується на широкому колі опублікованих джерел:
статистичних даних Центра громадського здоров’я МОЗ України;
періодичні видання України, інформації з веб-сайтів Інтернету;
Методи дослідження: логічний, проблемний, вивчення матеріалів та публікацій, пов’язаних з науковим доробком вчених.
Результати дослідження та їх обговорення
Нами проаналізовано базу даних Центра громадського здоров’я МОЗ України стосовно щеплення населення проти кашлюку,
дифтерії, правця протягом 2017–2018 рр..
Найнижчий показник вакцинації дітей до року життя у 2017 р. в Рівненській (24,5%), Волинській (26,7%), Івано-Франківській
(32,3%), Тернопільській (34,7%) областях, а найвищі – у м. Київ (94,6%), Кіровоградській (76,7%), Черкаській (72,8%) областях.
У 2018 р. найнижчі показники в Івано-Франківській області (44,4%), хоча відсоток вакцинації дещо зростає на (12,1). У
Тернопільській області теж зростає – до (54,7%). У м. Київ ситуація практично не змінюється (92,7%). Лідером по вакцинації є
Кіровоградська область–93,1%.
Найменший відсоток охоплення щепленням вакциною АДП-м (16 років) у 2017 р. в Івано-Франківській (58,1), Чернівецькій
(59,9) областях. А у 2018 р. – у Херсонській (52,7%) та Закарпатській (57,0%). На 31,8% зростає щеплення в Івано-Франківській
області до 89,9% у 2018 р. Відсоток вакцинації у м. Київ з 92,7 (2017 р.) знижується до 74,3 (2018 р.).
Результати вакцинації дорослого населення протягом 2017 р. невтішні. Дванадцять областей, серед яких лідером є Черкаська
(21,2%), показують дуже низький відсоток вакцинації – менше 50. Зокрема: Волинська – 28,6%, Рівненська – 28,9%, ІваноФранківська – 29,0%, Одеська – 30,8%, Полтавська – 31,2%, Житомирська – 35,0, Закарпатська– 35,9%, Харківська – 37,2%,
Хмельницька – 40,9%, Запорізька – 44,2%, Чернігівська – 45,7%.
Висновки. Специфічна активна та пасивна профілактика правця є необхідними заходами у попередженні хвороби. Доцільно
залучати масмедіа для інформування широких кіл населення про правець і шляхи запобігання хвороби.

РІВНІ ЛЕПТИНУ У ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК, ЗВ’ЯЗОК З ПЕРЕБІГОМ
ЗАХВОРЮВАННЯ
Шкільна О.О.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. С.В. Шевчук
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Кафедра внутрішньої медицини № 2
м. Вінниця, Україна, e-mail: shkiln@meta.ua
На сьогодні є актуальним вивчення ролі адипокінів у розвитку багатьох аутоімуннних захворювань. У хворих на системний
червоний вовчак (СЧВ) також спостерігається підвищення вмісту лептину в сироватці крові. Однак як змінюється концентрація
лептину в умовах запального процесу, та як він асоціюється з іншими факторами які обтяжують перебіг захворювання невідомо.
Виходячи з цього, метою роботи було дослідити концентрацію лептину у хворих на СЧВ, та визначити його зв’язок з
перебігом захворювання та субклінічними проявами атеросклеротичного ураження судин.
Матеріали і методи. Обстежено 49 хворих на СЧВ (45 жінок і 4 чоловіки) віком 25 – 65 років (середній вік – 47,3±1,12
років). Тривалість захворювання становила від 1 до 30 років (9,01±6,55 років). СЧВ верифікували на основі критеріїв АCR
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(1997) і формулювали згідно класифікації, рекомендованої Асоціацією ревматологів України (2002). Контрольну групу склали
25 практично здорових осіб відповідного віку і статі.
Вміст лептину в сироватці крові визначали методом імуноферментного аналізу за допомогою стандартних наборів фірми
„DRG», Німеччина. У сироватці крові визначали рівні С-реактивного білку (СРБ), фактору некрозу пухлини – альфа (ФНП-α)
імуноферментними методами з використанням стандартних наборів фірми “Diagnostic Automation Inc.” (США), “Chemicon
International” (Temecula, CA) та “Axis-Shield” (Велика Британія), відповідно.
Рівні загального холестерину (ЗХС), холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ), тригліцеридів (ТГ) в
сироватці крові визначали уніфікованим методом; холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ) розраховували за
формулою Friedwald (1997): ХС ЛПНЩ =Загальний ХС – ХС ЛПВЩ – (0,45 х ТГ).
Результати дослідження. Встановлено, що вміст лептину в сироватці крові у практично здорових осіб та хворих з
СЧВ суттєво відрізнявся. Зокрема, середній вміст ензиму у хворих на СЧВ дорівнював 20,0±0,96 нг/мл, в той час, як у осіб
контрольної групи – 14,3±1,40 нг/мл, або був вищим на 40% (Р <0,005). Аналіз не виявив достовірних статевих відмінностей
в рівнях досліджуваного ензиму, як і його зв’язку з віком хворих. Тривалість захворювання та високий індекс маси тіла також
суттєво не впливали на концентрацію лептину в сироватці крові, хоча простежувалась тенденція до зростання його пропорційно
збільшенню ІМТ та тривалості захворювання. Спостерігалась стійка тенденція до зростання середнього рівня лептину у хворих з
високим вмістом атерогенних та низьким антиатерогенних ліпопротеїдів. У хворих з високим рівнем ЗХС та ХСЛПНЩ, а також
низькими рівнями ХСЛПВЩ, у порівнянні з пацієнтами з нормальними рівнями ліпідів реєструвались достовірно більш (на
6,9-25%) високі середні рівні лептину. Наявність зв’язку адипокінів зі змінами в обміні ліпідів підтверджувались і кореляційним
аналізом (r=0,29 - r=0,38). Подібні закономірності виявлені при аналізі зв’язків між рівнями лептину та показниками активності
запального процесу. Вміст лептину в сироватці крові асоціювався з з величиною ШОЕ, СРП, ФНП-альфа, SLEDAI8 (r==0,38 0,44, Р <0,005).
Таким чином, у хворих на СЧВ має місце підвищення в сироватці крові лептину. Його рівні асоціюються з дисліпідемією та
активністю запального процесу і не залежать від віку, статі, тривалості захворювання та ІМТ.

ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ З РІЗНОЮ
ТРИВАЛІСТЮ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ІЛЮЗІЇ ПРОТИОБЕРТАННЯ
Шмата Р.М., Вадзюк Ю.С.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. С.Н. Вадзюк
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я Горбачевського МОЗ України»
Кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки
м. Тернопіль, Україна, e-mail:roman@tdmu.edu.ua
Відомо, що подразнення вестибулярного аналізатора викликає уповільнення швидкості руху, порушення координації,
погіршення зорових сприйнять і значно впливає на показники уваги (Моісеєнко О. К., 2015). Проте, стан нейродинамічних
властивостей в осіб юнацького віку з різною вестибулярною чутливістю не вивчено.
Тому метою нашого дослідження було оцінити швидкість переробки інформації в осіб з різною тривалістю вестибулярної
ілюзії протиобертання.
Матеріали та методи. В обстеженні взяли участь 60 осіб, 17-19 років, обох статей. Оцінку тривалості вестибулярної ілюзії протиобертання (ВІП) проводили на кріслі Барані за методикою Б.В. Толоконникова (2016). При цьому реєстрували ВІП.
Для вивчення нейродинамічних властивостей обстежуваних, ми використали комп’ютерну систему «Діагност-1М», з оцінкою швидкості переробки інформації в режимі «зворотного зв’язку». Статистичне опрацювання даних проводили методом
непараметричної статистики, визначаючи U– критерій Манна-Уітні.
Результати. За результатами тривалості ВІП ми розділили обстежуваних на 4 групи : з короткою тривалістю ВІП (12 %), з
середньою – (34 %), з довгою – (32 %) та дуже довгою – (22 %). Швидкість переробки інформації заданої кількості подразників
у групі із короткою та середньою тривалістю ВІП була вищою ніж у групах з довгою та дуже довгою тривалістю ВІП (p<0,05).
Функціональна рухливість нервових процесів у групі із короткою та середньою тривалістю ВІП відповідала вищому від
середнього рівня; у групі із довгою та дуже довгою тривалістю ВІП – середньому рівню.
Висновки. Зниження функціональної рухливості нервових процесів в осіб із зростанням тривалості вестибулярної ілюзії
протиобертання обумовлює зменшення швидкості переробки інформації, що надходить із зовні.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ НА ОРГАНАХ ЧЕРЕВНОЇ
ПОРОЖНИНИ УСКЛАДНЕНИХ ПЕРИТОНІТОМ
Янів О.В.
Науковий керівник − д.мед.н., проф. І.К. Чурпій
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olesiayaniv333@gmail.com
Актуальність. Останнім часом відзначається неухильний зріст захворювань та ушкоджень органів черевної порожнини,
які потребують невідкладного хірургічного втручання, призводять до серйозних ускладнень та потребують використання
відповідних реабілітаційних заходів на різних етапах реабілітації. Після операцій досить часто виникають різні ускладнення
з боку органів дихання, травлення, серцево-судинної й інших систем, а саме сепсис, перитоніт, емболія гілок легеневої артерії,
післяопераційні пневмонії. Раннє застосування засобів фізичної реабілітації дозволяє попередити ці ускладнення. Швидкість
і повноцінність відновлення здоров’я хворих залежить від компенсаторної перебудови всіх органів і систем, особливо органів
дихання і кровообігу. Природно, що ця перебудова не може бути досягнута тільки медикаментозною терапією. Використання
методів та засобів фізичної терапії (ЛФК, масаж, фізіотерапія) у хворих після оперативних втручань на органах черевної
порожнини є актуальним.
Мета: з’ясувати ефективність та необхідність застосування фізичної терапії у хворих, прооперованих з приводу захворювань
органів черевної порожнини, ускладнених перитонітом.
Матеріали та методи. На основі аналізу та узагальнення спеціальних літературних джерел вивчити основні методи та
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засоби фізичної терапії, які застосовуються для реабілітації хворих після операційних втручань з приводу захворювань органів
черевної порожнини.
Результати досліджень. Ведучим фактором профілактики можливих ускладнень і найшвидшої ліквідації наслідків
перенесеної операції є ЛФК. Методики ЛФК розробляються з урахуванням патогенезу захворювань, клінічної картини, віку,
статті, стану тренованості й поставлених лікувальних завдань, та має відповідати руховому режиму. При проведені занять
ЛФК важливим є індивідуальний підхід до кожного хворого, з обліком його рухових можливостей, характером та ступенем
порушення функцій, пристосовністю до фізичних вправ та навантажень.
Для досягнення поставлених завдань перед заняттями ЛФК, необхідно дотримуватися наступних принципів: поступове
збільшення навантажень та інтенсивності вправ протягом усього курсу лікування, системність та послідовність виконання
вправ, дотримання циклічності в чергуванні вправ, застосування доступних вправ для кожного хворого.
В перші дні після операції фізичні можливості хворих обмежені, і вони часто відмовляються від виконання фізичних вправ.
Масаж, на відміну від лікувальної фізкультури, не вимагає вольової напруги хворого. 3авданнями раннього масажу є загальний
вплив на організм хворого, підвищення загального тонусу, поліпшення кровообігу, дихання, стимулювання регенеративних
процесів і попередження ряду післяопераційних ускладнень.
Під впливом масажу прискорюється лімфоток, ліквідуються застійні явища в легенях і паренхіматозних органах, завдяки
цьому поліпшуються трофічні процеси в м’язах, прискорюються окислювально-відновні процеси, поліпшується функція
шлунково-кишкового тракту. Масаж надає тонізуючу дію на центральну та периферичну нервову систему, серцево-судинну
систему, знижує психогенне гальмо, що часто виникає після важких операцій.
Висновок. Використання методів та засобів фізичної терапії сприяє відновленню функцій життєво важливих систем організму,
попереджає виникнення післяопераційних ускладнень, сприяє скорішому видужуванню та відновленню працездатності,
відновленню їхньої нормальної життєдіяльності.

Репродуктивні результати застосування програми ІСSI у подружніх пар із
різними видами патоспермії
Ясинецький М.О.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. О.Д. Нікітін
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
Кафедра урології
м. Київ, Україна
Вступ: Відсутність сперматозоїдів в еякуляті називається азооспермією і виявляється у 10-15% чоловіків зі скаргами на
безпліддя. Азооспермія може бути обструктивною (ОА) і необструктивною (НОА). Наразі, вагітність може бути досягнута
у дружин пацієнтів з азооспермією завдяки інтрацитоплазматичній ін’єкції сперматозоїдів (ІКСІ), проведеної з отриманої з
мікроскопічної екстракції сперматозоїдів яєчка (m-TESE).
Мета: Метою роботи стала оцінка репродуктивної ефективності застосування методу ICSI у пацієнтів з патоспермією.
Матеріали та методи: Рhttp://www.booking.com/Share-lMgsBg патоспермією: 120 пацієнтів з олігоастенозооспремією, 38
пацієнтів з обструктивною азооспермією та 22 пацієнти з необструктивною азооспермією .У цих випадках були порівняні
показники сперми та клінічні показники вагітності після проведення ICSI.
Результати: Із загальної кількістю пар (180) 92 (51,1%) вагітності завершилась живонародженням дитини; в групі з
олігоастенозооспермією показник становив 54,2% (у 65 із 120), обструктивною азооспермією – 55,3% (у 21 із 38), необструктивною
– 27,3% (у 6 із 22); остання величина достовірна менша. Зазначимо, що решті пар (88) був запропонований повторний цикл,
на який погодились 37 (42,0%), іншим (51; 58,0%) було рекомендовано програму ІМSI (внутрішньоцитоплазматичне введення
морфологічно обраного сперматозоїда). Простежена особливість процесу запліднення ооцитів та їх дроблення в залежності
від порушення сперматогенезу – вірогідно меншою частота запліднення при необструктивній азооспермії (52,0% проти 75,7%
та 78,0% при обструктивній та олігоастенозооспермії), суттєво різниця проявилася на кількості ембріонів на стадії дроблення
72 годин (1,7±0,1% проти 3,1±0,1% та 3,8±0,1% відповідно; р<0,05), в результаті найбільше бластуляцій на стадії 120 годин з
одного циклу виявилося при олігоастенозооспермії (3,6±0,2%), в 1,3 рази менше при обструктивній азооспермії і в 2,3 рази, ніж
в останній, при необструктивній. Відсоток біохімічних вагітностей на стимульований нативний цикл загалом склав 42,8% (77
із 180 пар) і був практично однаковим в групі чоловіків з олігоастенозооспермією та обструктивною азооспермією (45,0% та
42,1% відповідно) і лише у кожної третьої пари при не обструктивній формі (31,8%); однаковим але меншим на 14% він був в
двох перших випадках при кріоциклах (38,8% та 37,5% відповідно). Після репродуктивних втрат, що були найбільшими при
необструктивній азооспермії (14,3% проти 4,5% при інших) у 92 (51,1%) народилася дитина. Виявлені особливості за видом
патоспермії чоловіків: при олігоастенозооспермії показник становив 54,2% (у 65 із 120), обструктивній азооспермії – 55,3% (у
21 із 38), необструктивній достовірно менше – 27,3% (6 із 22).
Висновок: За порівняльним аналізом результатів програми ІСSI у випадках чоловічого безпліддя доведено, що ефективність
її була близька між собою в групах з олігоастенозооспермією та обструктивною азооспермією. Вагітність з наступними пологами
була досягнута більше ніж у половини випадків. Разом з тим, відсутність бажаних результатів у другій половині, а також низькі
показники застосованої програми при необструктивній азооспермії (лише у кожного третього з позитивними даними) залишає
питання надання ДРТ( допоміжних репродуктивних технологій) актуальним. Вирішення його, більшою мірою, на сьогодні
пов’язано із оптимізацією вибору адекватного варіанту ДРТ, удосконалених критеріїв відбору. Крім того, набуває суттєвого
значення можливість, за рахунок врахування факторів ризику, комплексної оцінки стану репродуктивного здоров’я, зокрема,
передбачити ймовірність кінцевих результатів.
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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
RESEARCHES OF STUDENTS OF MEDICAL COLLEGE
СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТУПЕНЕВОЇ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ
Бавдис Н.Б.
Науковий керівник – к.н. з держ.упр. Н.Є. Дуб
ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини
ім. А. Крупинського»,
м. Львів, Україна, e-mail: ldmk@ukr.net
Метою та завданням дослідження є вивчити досвід країн світу у запровадженні ступеневої медсестринської освіти, як
чинника необхідного для підвищення престижу медсестринської професії та розширення можливостей кар’єрного росту для
медичних сестер.
Матеріали і методи виконання. Для досягнення мети дослідження був проведений аналіз сучасного стану ступеневої
медсестринської освіти в країнах світу.
Отримані результати. Аналізуючи дані закордонної літератури, можна сказати, що у більшості країн існує неперервна багатоступенева система медсестринської освіти. Більша частина (70%) цих країн надають вищу освіту для медичних сестер,
і майже половина (49%) з них - ступеневу освіту. Такий рівень підготовки медичної сестри дає можливість їй виконувати не
тільки медсестринські обов’язки, а й займати керівні посади в лікувальних закладах, займатись педагогічною діяльністю у
вищих навчальних закладах для медичних сестер, проводити науково-дослідницьку роботу з питання медсестринства, тощо.
В багатьох країнах Європи, вища медсестринська освіта виділяється у самостійний фах “ сестринська справа”, а
медсестринство – в наукову дисципліну.
Майже в 15% країн Азії існує повна вища неперервна ступенева медсестринська освіта, в якій включені наступні рівні:
допоміжна медсестра – дипломована медсестра – медсестра-бакалавр – медсестра-магістр – медсестра-доктор наук.
На американському континенті повна вища ступенева медсестринська освіта є лише у двох країнах, а саме в США і Канаді.
Американська модель медсестринської освіти є комплексною, характеризується високою професійністю медсестер, що було
досягнуто шляхом поступового методичного вдосконалення системи освіти медсестер.
Серед держав Африки у 42,1% країн медичні сестри мають змогу здобувати повну вищу медсестринську освіту.
Серед країн Океанії показовою є Нова Зеландія, де ступенева неперервна вища медсестринська освіта відповідає найвищим
міжнародним стандартам. В Австралії реалізується повна вища медсестринська освіта без виділення ступенів.
Висновки. У багатьох країнах світу існує повна ступенева медсестринська освіта, що дає змогу медсестрам здобувати освіту
поступово, відповідно до своїх потреб і можливостей, рухаючись, таким чином, від найнижчої ланки – медсестри, котра може
лише допомагати лікарю, до найвищої – медичної сестри з науковим ступенем, котра має право займатися науковою діяльністю.

КОЖЕН ПАЦІЄНТ МАЄ ПРАВО НА МАКСИМАЛЬНО ЯКІСНІ ТА БЕЗБОЛІСНІ ПРОЦЕДУРИ
Влашин Х.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.І. Готюр
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Khrystinabl@gmail.com
Метою дослідження було виявлення актуальності застосування знеболення маніпуляцій у медицині.
Сучасна діагностика та новітні технологічні можливості сучасної медицини просто вражають. Комп’ютерна діагностика,
магнітно-резонансна томографія із контрастуванням, онкологічні лабораторні показники та багато інших діагностичних тестів
дозволяють професіоналам медичної практики своєчасно встановлювати діагнози та надавати кваліфіковану медичну допомогу
пацієнтам.
Постановка діагнозу напряму залежить від командної, злагодженої роботи медичних працівників на різних етапах:
етап «ЛІКАР» – перелік діагностичних процедур для постановки діагнозу та інтерпретація отриманих показників, результатів,
консультації вузьких спеціалістів;
етап «МЕДСЕСТРА» – підготовка пацієнта, забір крові, транспортування біологічного матеріалу;
етап «ЛАБОРАНТ» – виконання лабораторних тестів, обстежень.
Часто хвороби пацієнтів впливають на їх психологічний стан. Пацієнти які виснажилися від свого фізичного не задоволення
стають вередливими, вимагають гіперопіки до себе, особливо ті пацієнти, які спостерігають за можливостями сучасної
медицини із телесеріалів, інтернету. Але, як виявляється, 20 % населення пострадянських країн та 10 % американців, не просто
«капризують», а хворіють на – трипанофобію.
Стрес, який виникає на фоні синдрому «білого халата», боязні до ін’єкцій та больового синдрому під час виконання
медичних маніпуляцій може призводити до недостовірних лабораторних результатів (особливо гормональних показників), до
сповільнення терміну одужання, а також у деяких випадках навіть і до ускладнень. У таких пацієнтів у цей період починає
утворюватися гіпоталамусом – кортикотропін, що активує кору наднирників, яка у відповідь продукує кортикостероїди (глюкоі мінералокортикоїди), які у свою чергу призводять до утворення крапкових крововиливів на слизовій оболонці шлунковокишкового тракту та інших патологічних станів.
Згідно нашого дослідження, яке відбувалося на базі ЦМКЛ приймального відділення, на основі соціологічного опитування
з 80 опитаних пацієнтів – 11 пацієнтів боялися ін’єкцій, 15 пацієнтів мали підвищений поріг больової чутливості, а 2 пацієнти
навіть відмовилися від госпіталізації у стаціонар через синдром «білого халата». Це означає, що 35 % пацієнтів могли б отримати
більш кваліфіковану медичну допомогу, якщо б попередньо знали про причину своїх фобій та були проінформованими про те,
що мають право на безболісні процедури і правильну підготовку до медичних маніпуляцій.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
RESEARCHES OF STUDENTS OF MEDICAL COLLEGE
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ПОВЕРНЕННЯ ЛІКІВ В АПТЕКУ. МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
Гелетій Т.М.
Науковий керівник – викл. К.В. Довбенюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: farmacy@ifnmu.edu.ua
Актуальність: 1 січня 2019 р. набув чинності Закон України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих
податків і зборів». Даним законом вносяться зміни до вимог споживача щодо лікарських засобів та медичних виробів.
Мета та завдання: дослідити питання та надати роз’яснення щодо прав споживача повертати до аптек лікарські засоби та
медичні вироби неналежної якості.
Матеріали і методи: збір інформації, аналіз та порівняння законодавчих документів які регламентують права споживачів та
порядок роздрібної реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення.
Результати дослідження. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 «Про реалізацію
окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» лікарські засоби віднесені до Переліку товарів належної
якості, що не підлягають обміну (поверненню). Тобто повертати можна лише лікарські засоби та медичні вироби неналежної
якості. Для того щоб повернути неякісний лікарський засіб до аптеки споживач має надати не лише фіскальний чек, отриманий
ним під час купівлі саме цього товару в аптеці, а й доказ того, що лікарський засіб насправді неякісний. Неякісними лікарськими
засобами вважаються ті, які: 1) заборонені до використання розпорядженням Державної служби України з лікарських засобів
та контролю за наркотиками; 2) придбані в аптеці з терміном придатності, що минув; 3) на які отримано негативний висновок
щодо якості лікарських засобів, виданий підпорядкованою лабораторією територіального органу Держлікслужби та/або
уповноваженою лабораторією (за результатами лабораторного аналізу, проведеного відповідно до методів контролю якості, що
затверджені під час державної реєстрації).
Висновок щодо якості лікарського засобу споживач може отримати, звернувшись до територіальної Державної служби з
лікарських засобів та контролю за наркотиками, або заповнивши електронну рекламацію/повідомлення стосовно якості/підозри
щодо фальсифікації лікарського засобу. Після надання такої рекламації служба перевірить якість лікарського засобу й у разі
виявлення невідповідності видасть заборону на обіг, і тоді у споживача з’являться підстави повернути товар продавцю.
Висновки: отже нові зміни до Податкового Кодексу України насправді не спрощують процес повернення ліків в аптеки, а
тільки уточнюють його. Щоб повернути лікарський засіб потрібно підтвердження від компетентних служб.

ERASMUS+ – НАЙМАСШТАБНІША СУЧАСНА ПРОГРАМА АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ
Іванців С.І.
Наукові керівники: асист. Г.С. Гвоздецька, д.мед.н., проф. Ю.В. Боцюрко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна
Актуальність. «ERASMUS+» – це програма Європейського Союзу, що підтримує проекти міжнародної співпраці,
партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту на період з 2014 по 2020 рік.
Програма надає можливість брати активну участь у житті суспільства, дозволяючи досягати особистої самореалізації.
Програма « ERASMUS+» спрямована на поліпшення професійних навичок, розширення можливостей працевлаштування.
Надання більшої можливості для професійної освіти та інноваційні способи обміну знаннями.
Основною метою було сприяння співпраці між університетами та мобільності студентів в країнах ЄС.
В рамках програми кращі студенти медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету вдруге
пройшли шести місячне навчання у Вищій медичній школі в місті Ополе, де одночасно познайомилися з особливостями
навчання і традиціями міста.
Я, Іванців Софія, студентка третього курсу медичного коледжу ІФНМУ (сестринське відділення).2018 – 2019 навчальний рік,
а саме 01.10.2018 – 28.02.2019 я провела у Польщі, місто Ополе у Вищій медичній школі (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła
Zawodowa w Opolu (PMWSZ).Поїхала туди завдяки програмі по обміну студентами Erasmus +.
Ця програма відкриває нові можливості, я із задоволенням буду згадувати ці 150 днів. Навчання тут дуже цікаве та вкрай
корисне, та не тільки завдяки надбанню знань з різних дисциплін, але й завдяки знайомству зі студентами, що дає змогу
розширити свій кругозір, пізнати іншу культуру та навчитися з нею взаємодіяти.
Навчання проходить дещо в іншій формі і це для мене було відкриттям. Протягом дня відбувалась начитка лекцій (8:00 –
19:30) та були вибрані дні для відпрацювання практичних навичок. Сесія розпочалася з лютого, я повинна була скласти іспити
з трьох предметів. Викладачі ставилися доволі лояльно, за короткий термін часу вдалося здати всі іспити та заліки.В цілому,
матеріал був дуже цікавим та практичним. Великий плюс є те, що в корпусах є електронний розклад.
Висновок. Такий обмін студентами дає можливість краще дізнатися всі тонкощі обраної професії та покращити знання.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАНЬ ПРО НОВІТНІ ПРОТОКОЛИ НАДАННЯ
НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ СЕРЕД МОЛОДОГО НАСЕЛЕННЯ М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ТА
СТУДЕНТІВ ЗУБОТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ І СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ІФНМУ
Корж О., Хомінець Ю.
Науковий керівник – к.мед.н. А.Б. Костишин
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра ортопедичної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ksnkorzh@gmail.com
Актуальність теми: враховуючи те, що за останні роки питання надання домедичної допомоги в світі та в Україні набуває
все більшого зацікавлення серед населення, адже зростає частота серцево-судинних та інших захворювань серед населення, при
наявному інформаційному вакуумі не тільки у практичних, а й у теоретичних знаннях серед українців та недостатній кількості
алгоритмізованих сучасних даних про це питання актуальним залишається вивчення груп населення, серед яких необхідно
проводити роз’яснювальну роботу та практичні курси з даного питання.
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Тези доповідей 88-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині», 2019
Abstract of the 88th Scientific Conference of Students and Young Scientists «Innovations in medicine», 2019

Мета роботи: вивчити поширеність міфів про адекватність надання домедичної допомоги серед майбутніх фахівців охорони
здоров’я та інших категорій населення м. Івано-Франківська.
Матеріали та методи дослідження: нами опитано 164 особи віком 16-20 років, які були поділені на три групи – група 1 (n=56)
– студенти зуботехнічного відділення 2 курс після 9 класу та 1 курс після 11 класу, група 2 – (n=47)- студенти 3 курсу стоматологічного факультету, група 3 – студенти 1-4 курсів різних факультетів інших вищих навчальних закладів м. Івано-Франківська.
В опитувальник були внесені найпоширеніші помилкові міфи з надання невідкладної домедичної допомоги з 3 варіантами відповідей – правильною (такою вважалася відповідь, базована на наказі МОЗ України №398 та рекомендацій Європейської ради
реанімації), неправильна відповідь, яка є поширеним міфом та внесена як правильна у давні підручники та відповідь «важко
відповісти».
Результати дослідження: на більшість запитань опитувальника у групі 1 нами отримана відповідь №3 (важко відповісти)
– всього 53,6% усіх відповідей. У групі 2 – ми отримали найбільшу кількість правильних відповідей – 64,8 %, у групі 3 – найбільшу кількість неправильних відповідей – 48,6%. Найпоширенішим міфом є міф про необхідність розмикання рота при нападі
судом з метою профілактики западіння язика – 78 % відповідей усіх респондентів.
Висновки: спостерігається тенденція, яка доводить, що студенти стоматологічного факультету є більш обізнаними із сучасними протоколами надання невідкладної допомоги, однак ще є необхідність їхнього подальшого розвитку та розширення знань
та вмінь. Студенти зуботехнічного відділення є свідомими та розуміють необхідність подальшого навчання та усвідомлюють
свої недосконалість своїх знань. Молоді люди-немедики, зазвичай, продовжують підтримувати ті міфи, які поширені тривалий
час. На жаль, ще дуже мало осіб з цієї категорії мають бажання вдосконалюватися у цій сфері. Однак, серед них є невеликий
відсоток осіб (11,7%), які демонструють кращі знання, ніж студенти-медики.

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ, БАГАТИХ НА ЙОД ТА ЗАЛІЗО ПІДЛІТКАМИ, ЯКІ
ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ЛЕГКОГО ЙОДОДЕФІЦИТУ
Кривенька В.Т.
Науковий керівник - асист. кафедри фізіології Шаламай У.П.
ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”
Кафедра фізіології
Актуальність дослідження. Для нормального функціонування людського організму потрібно збалансоване поступлення
макро- та мікроелементів. Особливо чутлиими до дефіциту мікронутрієнтів є діти та підлітки. Недостатнє надходження
ессенціальних мікроелементів (зокрема, заліза та йоду) негативно впливає на фізичний, нервово-психічний та статевий
розвиток, знижує імунітет, порушує функцію ендокринних органів та адаптаційних можливостей організму.
Метою нашого дослідження було вивчення рівня споживання підлітками, які проживають на території легкого йододефіциту,
продуктів багатих на йод та залізо. Для досягнення мети проведено анкетування школярів щодо споживання продуктів багатих
на залізо та йод 39 підлітків, які навчаються в медичному коледжі ІФНМУ. У анкету було внесено перелік продуктів харчування,
що містять залізо та йод, кратність їх споживання.
Результати дослідження. При аналізі анкет було виявлено що йодовану сіль для щоденного приготування їжі використовують
тільки 74% підлітків. Морепродукти вживають 5% дітей щоденно, 82% - один раз на тиждень. 59% дітей періодично
приймають йодовмісні препарати. Яловичину щодня вживають 51% дітей, печінку один раз на тиждень 67%, сухофрукти 41%,
гречку 54%. Встановлено, що 13% дітей протестованих студентів профілактично приймали залізовмісні препарати. Зважаючи
на регіон проживання (ендемічний по зобу), актуальним для мешканців залишається профілактика йододефіциту (як групова,
так і індивідуальна).
Висновок. Отримані результати свідчать, що в раціоні підлітків є недостатня кількість йодо- та залізовмісних продуктів.
Такі дані підтверджують необхідність розширення профілактичних мір йодо- та залізодефіциту.

АНАЛІЗ ЯКОСТІ СТУПЕНЕВОЇ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ
Луців В.Р.
Науковий керівник – к.н. з держ.упр. Н.Є. Дуб
ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. А. Крупинського»,
м. Львів, Україна, e-mail: ldmk@ukr.net
Мета і завдання дослідження. На основі вивчення думки студентів та викладачів вищих медсестринських навчальних
закладів України, підкреслити значення якісної ступеневої медсестринської освіти у розвитку медсестринства та вітчизняної
системи охорони здоров‛я вцілому.
Матеріали і методи виконання. Дослідження базувалося на проведенні анкетування серед студентів та викладачів вищих
медсестринських навчальних закладів України щодо забезпечення якісної ступеневої медсестринської освіти. Збір та аналіз
даних здійснювався за допомогою сервісу Google Форма.
Отримані результати. В нашому опитуванні взяло участь 472 студенти різних освітніх рівнів і 62 викладачі з вищих
медсестринських навчальних закладів м. Львова (35,2%), м. Житомира(19,1%) і м. Києва (38,9%). Підсумовуючи результати
анкетування, можна відзначити небайдужість студентів і викладачів до медсестринської ступеневої освіти та її якості.
Якість освіти, на думку викладацького складу навчальних закладів, значною мірою залежить від матеріально технічної бази
(54,4%). Студенти ж вважають, що запорукою якісної освіти є розумне планування навчального процесу (57,3%).
Думки щодо відповідальних за якість освіти теж розділилися. Викладачі вважають, що забезпечення якісної освіти
покладається на викладачів і студентів (54,4%), а також на навчальний заклад (52,6%). Більшість студентів підтримало думку,
щодо відповідальності викладачів і студентів (49,1%), а також Міністерства освіти та науки України (47%).
47% студентів зазначили, що отриманих в навчальному закладі знань їм не буде достатньо для здійснення професійної
діяльності і лише - 29,4% - відзначили їх, як задовільні.
Висновки. Отже, якість ступеневої медсестринської освіти є важливою, для того щоб в майбутньому медичні сестри були
висококваліфікованими спеціалістами і змогли застосовувати отримані знання в практичній діяльності. Проаналізувавши
результати опитування, можна зробити висновок, що потрібно удосконалювати рівень матеріально-технічної бази і підходи до
планування навчального процесу, активно підвищувати рівень вмотивованості викладачів до підвищення професійного рівня та
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студентів до навчання. Викладачам потрібно використовувати сучасні підходи та інновації до викладання навчальних дисциплін.

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАХВОРЮВАНЬ СИСТЕМИ ДИХАННЯ У ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ
МІСТА ЧЕРКАСИ
Просяник К. І.
Науковий керівник – к.мед.н., В.М. Шапошнікова
Черкаська медична академія
Кафедра клінічних терапевтичних дисциплін
м. Черкаси, Україна, e-mail: shvn2014@ukr.net
Актуальність теми. Захворювання системи дихання (ЗСД) є поширеними та займають четверте місце у загальному спектрі
патології дорослого населення України, після серцево-судинних, онкологічних захворювань та цукрового діабету. Місто Черкаси
є багатопрофільним промисловим центром із переважним розвитком хімічної промисловості, що обумовлює високе техногенне
навантаження на атмосферне повітря. Все це може впливати на статистичні показники ЗСД, що може мати серйозні наслідки
для життя і здоров’я населення.
Мета роботи: вивчення впливу повітряного середовища на динаміку ЗСД у дорослих осіб, що мешкають в місті Черкаси.
Методи дослідження: лабораторні: загально-клінічні, функціональні, мікробіологічні, статистичні.
Результати дослідження. Аналіз даних щодо структури загальної захворюваності населення показав, що в структурі
захворюваності всього населення ЗСД складають 42,9%, травми та отруєння - 7,3%, хвороби сечостатевої системи - 6,9%. У
структурі первинної захворюваності дорослого населення Черкас перше місце займають ЗСД, друге – хвороби сечостатевої
системи, а травми та отруєння перемістилися на третє місце з четвертого, яке в 2017р. зайняли хвороби системи кровообігу.
За період дослідження обстежено 400 пацієнтів із ЗСД різного ступеня тяжкості. За результатами досліджень близько 50%
хворих припадає на вікову групу 41±0,3 років, 35,3% хворих із вікової групи 61±0,3. 14,7% хворих припадає на першу вікову
групу - 21±0,3. Виявлено, що у мікрорайонах міста Черкаси із значним забрудненням атмосферного повітря виявлено стабільне
збільшення хворих із ЗСД, порівняно із відносно чистими територіями. Виявили найхарактерніших збудників ЗСД, способи
профілактики ЗСД.
Висновки.
1. У структурі загальних захворювань виявлених у жителів м. Черкаси 42,9 % припадає на ЗСД.
2. Отримані результати свідчать, що більше 80% випадків ЗСД у пацієнтів, що проживають в районі вулиць із забрудненим
повітрям характеризуються затяжним клінічним перебігом ЗСД.
3. На територіях із забрудненим повітрям, стабільно збільшується кількість хворих із затяжним перебігом ЗСД.
4. У обстежених пацієнтів із ЗСД, переважно, висівалися культури Staphylococcus aureus (71,7%), Candida albicans (46,5%) та
їхні асоціації (23,4%). Сапрофітні бактерії були ідентифіковані у 53,8% обстежених. Умовнопатогенні бактерії виросли в змивах
23,1% хворих.
5. На територіях із забрудненим атмосферним повітрям доцільно проводити профілактику ЗСД серед населення.

КОМПЛАЄНС ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ
Рибак С.В.
Науковий керівник – викл. К.В. Довбенюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: farmacy@ifnmu.edu.ua
Актуальність. Світові дослідження показали, що сучасний рівень комплаєнсу є критичним та призводить до зниження
ефективності терапії, погіршення стану пацієнта, розвитку резистентності до препаратів, загострення та ускладнення
захворювання. Тому одним із важливих завдань галузі фармації є підвищення рівня комплаєнсу.
Мета та завдання: ознайомитись із рівнем комплаєнсу пацієнтів та узагальнити сучасні методи боротьби з даною проблемою.
Матеріали і методи: обробка статистичних даних ВООЗ та світових аналітичних компаній; аналіз сучасних розробок в
галузі фармації для підвищення рівня комплаєнсу.
Результати дослідження. Згідно із даними ВООЗ у світі близько 50% пацієнтів не дотримуються рекомендацій щодо
лікування, 24% не купують ліки через високу вартість, а 19% взагалі відмовляються від лікування за власним рішенням. Така
ситуація погіршує не тільки загальний стан здоров’я нації, але й призводить до масштабних додаткових затрат на охорону
здоров’я.
Нерегулярний прийом ліків є поширеною проблемою в лікуванні багатьох, особливо хронічних захворювань. Причому
небезпека представляє не тільки пропуск необхідної дози, але і передозування препаратів через повторний прийом таблеток.
Як відомо, на рівень комплаєнса впливають такі фактори, як частота дозування та лікарська форма. Тому спеціалісти галузі
фармації удосконалюють та розробляють альтернативні лікарські форми для спрощення чи полегшення терапії.
Так у 2017 році було розроблено та впроваджено унікальні високотехнологічні ліки, які самі стежать, як часто і в якому
дозуванні пацієнт приймає таблетки. До складу даних таблеток входить мікроскопічний пристрій стеження, розроблений Proteus
Digital Health. Завдяки цій системі, лікарі можуть отримати об’єктивну картину терапії, з’ясувавши, чи дійсно хворий приймає
ліки за графіком. У датчика немає ні батареї, ні антени, і активується він, намокаючи від шлункового соку при ковтанні пігулки.
Дослідники з Массачусетського, Гарвардського університетів та фармацевтична компанії Novo Nordisk створили механізм,
який вводить інсулін прямо в слизову оболонку шлунка. Він усуває необхідність постійних шкірних ін’єкцій. Фахівці вважають,
що таким же способом в майбутньому можна буде доставляти в організм нуклеїнові кислоти або будь-які білкові лікарські
засоби, наприклад, імунодепресанти.
Висновки: низький рівень комплаєнсу пацієнтів залишається значною проблемою для цілого світу, але розвиток
фармацевтичної науки вже на шляху до значного покращення стану даної проблеми.
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ВПЛИВ БІОРИТМІВ НА САМОПОЧУТТЯ І ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ (УСПІШНІСТЬ) СТУДЕНТІВ
Тарасюк Т.С.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.З. Свиридюк КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства»
Житомирської обласної ради
Кафедра «Сестринська справа»
м. Житомир, Україна, e-mail: tetyana_tarasyuk@ukr.net
Актуальність. Серед багатьох чинників, які впливають на самопочуття, працездатність та здоров’я сучасної молоді, біоритми
продовжують залишатись недостатньо вивченими. Вивчення біоритмів і їх вплив на організм людини дозволить раціонально
розраховувати свої сили для досягнення тієї чи іншої поставленої мети, без шкоди власному організму.
Мета роботи – вивчити вплив біоритмів на самопочуття, працездатність (успішність) студентської молоді. Дослідити
взаємозв’язок біоритмів та «біологічного годинника», їх впливу на самопочуття, працездатність (успішність) студентів. Д л я
досягнення мети використано медико-соціологічне дослідження (анкетування).
Результати. Відомо, що існує певний зв’язок між фізичною активністю, самопочуттям, працездатністю (успішністю) та
геофізичними чинниками. Нами встановлено, що низка характеристик самопочуття, показників працездатності, у тому числі
успішність, залежать від біологічних ритмів людського організму спричинених фазами Місяця (новий місяць, перша чверть,
повня, третя чверть) та сонячною активністю, які накладаються на індивідуальні ритми «біологічного годинника» особистості.
Найкращі показники працездатності (концентрація уваги та продуктивність) у студентів спостерігаються на піку (співпадінні)
інтелектуальної, фізичної та емоційної складових індивідуального біоритму і навпаки. Зміни показників біоритмів можливі при
патологічних процесах в організмі (захворюванні). Дослідження показує прямий зв’язок впливу біоритмів на працездатність
(успішність), самопочуття та активність студентів.
Висновки. Із проведеного дослідження випливає необхідність визначення кожною людиною стану власного «біологічного
годинника» для правильного планування відпочинку (сон), емоційного розвантаження (розваги, спілкування з друзями), фізичної
(заняття спортом, фітнесом) та інтелектуальної активності. Необхідно мати раціональний підхід до створення індивідуального
графіку на кожен день і розраховувати найоптимальніший час для занять інтелектуальною(навчання) та фізичною (заняття
спортом, фітнесом) працею.

ГЕМОДИНАМІЧНИЙ СИНДРОМ У ПРАКТИЦІ ФЕЛЬШЕРА
Ткачук І.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.І. Готюр
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: tkachukivanna875@gmail.com
Метою дослідження було виявлення ризиків схильності пацієнтів до появи розвитку порушення гемодинаміки на тлі
хронічних та гострих форм захворювань для надання своєчасної та кваліфікованої медичної допомоги.
Актуальність теми. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб посідають одне з провідних місць в структурі смертності
працездатного населення країни. Особливе місце відводиться шоковим станам, розвиток яких вимагає від лікарів негайного надання
висококваліфікованої медичної допомоги.

Шок (от англ. shock — удар, потрясіння) — це патологічний стан організму, який виникає при дії на нього надмірних
подразників і супроводжується прогресуючим порушенням життєво важливих функцій нервової системи, кровообігу, дихання,
обміну речовин і інших функцій організму. По суті, це зрив компенсаторних реакцій організму у відповідь на пошкодження.
Незважаючи на те що пускові механізми шоку можуть бути різними, загальним для всіх форм шоку є критичне зниження
перфузії в тканинах, що приводить до порушення функції клітин, аж до їх загибелі (залежно від важкості). Найважливішою
патофізіологічною ланкою шоку є розлад капілярного кровообігу, що приводить до тканинної гіпоксії, ацидозу і в кінцевому
результаті - до незворотного стану.
Причинами шокових станів із порушенням гемодинамічних показників можуть бути як внутрішні (захворювання), так і
зовнішні (навколишнє середовище) фактори. До екзогенних факторів належать: - емоційне та розумове перенапруження,
соціальне і житлове неблагополуччя, малорухомий спосіб життя. Ендогенними чинниками можуть виступати вікові особливості
(підлітковий та старечий період), хронічні захворювання, несприятлива спадковість, незбалансоване харчування, порушення
режиму дня (сон/фізична праця).
Причини гіпотензії при шокових станах:
зменшення ОЦК (крововтрата, втрата плазми, води і електролітів) - абсолютна гіповолемія; вазодилатація та переросподілення
крові - дистонія судин будь-якої етіології, наприклад, анафілактичний шок; застосування засобів, що впливають на судинний
тонус; недостатність функції кори надниркових залоз; сепсис; пошкодження ЦНС і спинного мозку, відносна гіповолемія;
зниження нагнітальної функції міокарда (першорядні причини - інфаркт міокарда, кардіоміопатії, міокардити та ін; другорядні
причини - тампонада серця, легенева емболія, синдром верхньої порожнистої вени, вплив лікарських агентів, збільшення
венозного припливу); порушення ЧСС (синусова брадикардія, атріовентрикулярна блокада, синусова тахікардія, мерехтіння і
фібриляція передсердь, пароксизмальна суправентрикулярна тахікардія).
Висновки: Раннє виявлення схильності до порушення гемодинаміки на фоні спадкових факторів та умов зовнішнього
середовища, може значно знизити розвиток критичних станів за певних умов.
Професійна обізнаність та грамотність медичних працівників, у проведенні диференціальної діагностики щодо постановки
діагнозу та його патогенетичної ланки, забезпечує надання швидкої та своєчасної фельдшерської допомоги.
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ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНА СИМПТОМАТИКА У СТУДЕНТІВ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
Волошин М.Б.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. С.Я. Кирилюк
ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»
Кафедра неврології
м. Львів, Україна, e-mail: maryanochka0007@gmail.com
Актуальність: Тривожно-депресивні стани є однією з найрозповсюдженіших проблем медицини. Більше ніж 100 млн. людей
у світі страждають порушеннями депресивного характеру. За даними епідеміологічних досліджень минулих років показник
розповсюдженості зростає у віковому інтервалі і є найменшим у віковому діапазоні 18-29 років.
Мета: Дослідити наявність та проаналізувати тенденцію виникнення тривожно-депресивної симптоматики у студентів
першого, четвертого та шостого курсів.
Матеріали та методи: Обстежено 150 студентів медичного факультету ЛНМУ імені Данила Галицького, які були поділені
на три досліджувані групи: 1 група – 50 студентів I курсу (середній вік становив 17,52 ± 0,66 роки), 2 група – 50 осіб IV курсу
(середній вік – 19,87 ± 0,79), 3 група – 50 студентів VI курсу, середнім віком 22,54±0,75. Використовували шкалу HADS ( Hospital Anxiety and Depression Scale). Результати дослідження обробляли за допомогою програми Excel, розраховували середнє
арифметичне і стандартну похибку.
Результати: Середній бал: депресії за HADS у першій досліджуваній групі (1 курс) становив 7,96 (±3,6); тривоги 5,56 (±2,9);
Середній бал: депресії за HADS у другій досліджуваній групі (4 курс) становив 6,36 (±3,6); тривоги 4,42 (±2,8); Середній бал:
депресії за HADS у третій групі (6 курс) становив 5,36 (±2,7); тривоги 4,56 (±3,2).
Висновки: Згідно результатів даного дослідження, можна зробити висновок, що рівень депресії та тривоги є достатньо
високим у трьох досліджуваних групах; порушення депресивного характеру трапляються частіше ніж тривожні; найвищий
середній бал тривожно-депресивної симптоматики спостерігався у студентів першого курсу; менш виражено у студентів
четвертого курсу, та у студентів шостого курсу найменше.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НЕВРОЛОГІЧНИХ СИНДРОМІВ З КОГНІТИВНИМИ ТА ЕМОЦІЙНИМИ
РОЗЛАДАМИ У ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ
Гайнова А.О., Ушакова А.Р.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.І. Дарій
ДВНЗ «Запорізький державний медичний університет»
Кафедра нервових хвороб
м. Запоріжжя, Україна, e-mail: zsmu@gmail.com
Актуальність. Дисциркуляторна енцефалопатія (ДЕ) є одним з найпоширеніших захворювань центральної нервової системи.
Серед багатства клінічних проявів велике значення мають когнітивні порушення та емоційні розлади, які стають перешкодою
для нормальної діяльності та сприяють значному зниженню якості життя людини.
Метою даної роботи стало визначення залежності когнітивних порушень від неврологічних проявів у хворих на
дисциркуляторну енцефалопатію.
Матеріали і методи. Нами було обстежено 34 хворих (9 чоловіків та 25 жінок) на ДЕ 2 ступеня віком від 42 до 72 років.
Застосований діагностичний комплекс включав: загальноклінічне, клініко-неврологічне та нейропсихологічне дослідження, до
якого входили госпітальна шкала оцінки тривоги та депресії (HADS), Монреальська шкала оцінки когнітивних функцій (Montreal Cognitive Assessment – MoCA), батарея лобної дисфункції (Frontal Assessment Battery – FAB), анкета для оцінки якості
життя (за методикою Mezzich J.E., Cohen N., Liu J.) та таблиці Шульте. Усім хворим проводились інструментальні дослідження
– УЗДГ брахіоцефальних судин та МРТ або КТ головного мозку. За даними КТ та МРТ оцінювали наявність, локалізацію та
характер вогнищевих та дифузних змін головного мозку, внутрішньої та зовнішньої гідроцефалії.
Результати. За ходом дослідження у хворих було виявлено вогнищеві синдроми: вестибуло-атактичний (16 хворих),
пірамідний (12 хворих), екстрапірамідний (14 хворих). У хворих також додатково відзначалась розсіяна неврологічна
симптоматика (25 хворих): порушення конвергенції, девіація язика, порушення чутливості, симптом Марінеску-Радовичі,
асиметрія носо-губних складок та інші.
Дослідження показало взаємозв’язок між когнітивними функціями та екстрапірамідним синдромом. За його наявності
результат тестування МоСА складав 24,7±1,02 бали, тестування FAB – 14,78±0,76, середній час, затрачений на виконання тесту
«Таблиці Шульте» – 49,34±2,53 с. За відсутності синдрому: МоСА – 27,94±0,84 бали, FAB – 15,75±0,58 балів, таблиці Шульте
– 47,68± 2,28с. Результат впливу екстрапірамідного синдрому на емоційну сферу доведено результатом тесту HADS: середній
рівень депресії за наявності синдрому був 7,39±0,96 балів, а за відсутності його – 5,5±1,1 балів.
Висновки. Таким чином, існує взаємозв’язок між неврологічною симптоматикою і рівнем когнітивних порушень та депресії
у хворих на ДЕ. Більш за все це стосується екстрапірамідного синдрому, адже за його наявності у хворих спостерігаються нижчі
показники тестів МоСА, FAB та вищий рівень депресії у порівнянні з хворими на ДЕ з іншими неврологічними проявами.
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ДЕКОМПРЕСИВНА ГЕМІКРАНІЕКТОМІЯ В ЛІКУВАННІ ЗЛОЯКІСНОПРОТІКАЮЧОГО
ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ, УСКЛАДНЕНОГО ДИСЛОКАЦІЙНИМ СИНДРОМОМ
Герот М.І.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. О.І. Потапов
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра неврології та нейрохірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: gerotmaria97@gmail.com
Вступ: Так званий «злоякісний» набряк головного мозку виникає у 10-15% пацієнтів з ішемічним інсультом.
Неминуче вклинення мозкових компартментів, особливо стовбурових структур головного мозку, призводить
до летальності у 70-80% випадків. Одним із можливих методів лікування злоякісного ішемічного інсульту
являється декомпресивна гемікраніектомія, так, як вона напрямлена на усунення компресійного впливу
ішемічного набряку головного мозку на стовбурові структури і зворотній розвиток дислокаційного синдрому.
Мета: Оцінити ефективність проведення декомпресивної гемікраніектомії в хірургічному лікуванні злоякіснопротікаючого
ішемічного інсульту.
Матеріали і методи: На основі даних досліджень DECIMAL, DESTINY, HAMLET в період з 2013-2018 року у
нейрохірургічному відділенні ОКЛ було проведено 32 оперативних лікування гемісферного ішемічного інсульту. Верифікація
діагнозу здійснювалась за допомогою огляду нейрохірурга, КТ діагностики та шкали NIHSS. Строки проведення оперативного
лікування від 24 год. до 72 год. від початку виникнення симптомів, що клінічно відповідає глибокому порушенню свідомості:3тя доба -8, 2-га – 16, в першу добу – 8. Вік пацієнтів коливався від 32-72 років.
Результати: Всім пацієнтам було проведено декомпресивну гемікраніектомію 10х12 см. над ділянкою ішемії головного
мозку. Отримано результат виживаності 27(84%) пацієнтів та летальності відповідно 5(16%) пацієнтів. Прослідковано:
проведена на 3 день операція у пацієнтів 40-50 років призводить у 12,5% випадків до летальності при показниках NIHSS- 1618. Друга доба являється критичною для пацієнтів 19 б. за шкалою NIHSS у віці 30-40 р.; на першу добу летальність у віці
50-60р становить 12,5%, за умови 22 балів. Отже 30-40 р. являється найбільш несприятливим віком для злоякіснопротікаючого
ішемічного інсульту. Післяопераційний період характеризувався : у 14 (51,9%) – частковим відновленням функції нижньої
кінцівки, у 8(29,6%) – з’явилися рухи у верхній кінцівці, у 5(18,5%) – залишилися значно виражені рухові розлади.
Висновки: Обширна декомпресивна трепанація черепа є методом вибору при злоякісному перебігу масивного ішемічного
інсульту, з ознаками дислокаційного синдрому та дозволяє в багатьох випадках зберегти життя пацієнтів і покращити
функціональні наслідки. Вважаємо, що подальше використання даного методу дозволить покращити результати лікування
злоякісних форм ішемічного інсульту і знизить летальність.
ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДІ ДО АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ
ПЕРЕНЕСЕНИМ ГОСТРИМ ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ.

Даруда Д.М.
Науковий керівник – доц. О.Я. Михалойко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра неврології та нейрохірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: dianka.daruda8@gmail.com

Проблема цереброваскулярної патології є однією з найактуальніших у сучасній клінічній медицині, оскільки займає значний
відсоток у структурі захворюваності, інвалідності та смертності. Особливий інтерес науковців представляє індивідуалізація
підходу та оптимізація вторинної профілактика інсультів шляхом підвищення ефективності антитромбоцитарної терапії
враховуючи її варіабельність відповіді.
Мета: встановити наявність лабораторної вторинної аспіринорезистентності у пацієнтів із перенесеними гострим ішемічним
інсультом.
Методи: Обстежено 60 хворих із перенесеним ГІІ у 2018р, котрі з профілактичною метою виникнення повторного ГІІ
приймали АСК у дозі 75-100 мг. Серед обстежених було 30 чол. та 30 жін. віком (58,42±2,9) років. Діагноз верифікувався
за даними нейровізуалізації (СКТ та МРТ), дуплексного сканування судин голови та шиї, лабораторного обстеження
(агрегатограми, коагулограми, ліпідограми). Аспіринорезистентність визначали за допомогою оптичної агрегометрії (Born G.,
1962) з індуктором агрегації адреналіном у кінцевій концентрації 10 мкМ.. Аспіринорезистентність констатувалась у випадку,
коли оптична проникність була вище 60%. Статистична обробка результатів проводилась із використанням пакету программ
Microsoft Excel, Windows XP.
Результати: згідно виписки із стац. лікування в ході терапії інсульту в гострому періоді, за результатами оптичної
агрегатометрії, всі пацієнти початково були чутливими до АСК. При повторному моніторуванні ефективності антиагрегантна
через 6 міс. було виявлено 12 (20%) аспіринорезистентних пацієнтів. При цьому у них фіксувалось скорочення часу агрегації
LagTime до 23,50±2,3 сек. (р<0,05) та зростання оптичної проникності плазми до 70,7±4,6 (р<0,05) відносно даних первинної
агрегатограми.
При порівняльній оцінці частоти причинних чинників серцево-судинного ризику було виявлено, що в групі з АР достовірно
частіше, в порівнянні з хворими, чутливими до аспірину, відмічались паління, ожиріння, АГ, церебральний атеросклероз та
цукровий діабет (всі р<0,05).
Висновки: 1) Враховуючи можливість розвитку вторинної аспіринорезистентності в ході профілактики ГМПМ доцільним
є моніторування тромбоцитарної ланки для визначення ефективності АСК. 2) Факт наявної вторинної лабораторної
аспіринорезистентності у 12 (20%) пацієнтів із перенесеним ГІІ зумовлює потребу проведення навантажувальних проб для
відновлення чутливості до АСК або застосування антиагрегантів з іншою точкою прикладання, оскільки вживання АСК у них
не попередить виникнення повторної судинної катастрофи.
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ЗМІНИ КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЗНИЖЕННЯ ЯКОСТІ СНУ
Кисиличак Ю.А.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.О. Жуковський
ДВНЗУ «Буковинський Державний Медичний Університет»
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка
м. Чернівці, Україна, e-mail: yuliya70597@gmail.com
Актуальність. В ритмі сучасного життя надзвичайно важливим є питання дотримання гігієни сну, як одного із основних
чинників регуляції його якості у здорових людей. Не маючи в анамнезі жодної супутньої патології, що впливала би на перебіг
сну, сучасні люди, особливо молодь, все ж страждають від інсомнії, яка проявляється невдоволенням від сну. Причиною цього є
зниження якості останнього в силу недотримання його гігієни.
Мета та завдання. Встановити частоту виявлення порушень нічного сну як результату недотримання його гігієни та вивчити
стан когнітивної сфери у студентів на фоні порушень сну.
Матеріали та методи. Нами було обстежено 50 студентів 5 курсу Буковинського державного медичного університету,
які не мали супутньої неврологічної, психіатричної чи соматичної патології, що змінювала би якість сну. Для оцінки якості
сну використовували Піттсбурзький опитувальник якості сну(PSQI), для оцінки гігієни сну використовували Індекс гігієни
сну (Sleep Hygiene Index). Когнітивні функції оцінювали за допомогою тестів Бурдона (концентрація уваги), Мюнстерберга
(вибірковість уваги), Крепеліна (розумова працездатність) та оцінки оперативної пам’яті. Статистичну обробку результатів
проводили за загальноприйнятими методиками.
Результати. За результатами дослідження порушення якості сну встановлено у 23 осіб (46%), PSQI=7,9±0,3. З них зниження
суб’єктивної якості встановлено у 13 (56,5%)осіб, підвищення латентності у 17 (73,9%), зниження тривалості у 16 (69,5%),
зниження ефективності у 4 (17,39%), порушення сну у 23(100%), необхідність прийому ліків у 3 (13,04%), денна дисфункція
у 22 (95,6%). З них індекс гігієни сну «середній» встановлено у 2 осіб (8,6%), «низький» – у12 (52,2%), «вкрай низький» – у
9 (39,2%). Кореляційний зв’язок між порушенням гігієни сну та зниженням його якості – позитивний високий(r=0,9; p<0,01).
У студентів із порушенням якості сну когнітивні функції знижені: тест Бурдона – 39,3±0,7%; тест Мюнстерберга – 15,2±0,54;
тест Крепеліна – 0,64±0,02; тест оцінки оперативної пам’яті – 25,47±0,51. Встановлено високу кореляційну залежність між
якістю сну та ступенем порушення когнітивних функцій (r=0,797; p<0,01). У решти 27 студентів (54%) порушень якості сну
не виявлено (PSQI=4,3±0,13), з них індекс гігієни сну «високий» встановлено у 7 осіб (25,9%), «середній» – у 20 осіб (74,1%).
Результати когнітивних тестів вище середніх (відповідно: 87±0,28%; 20,8±0,5; 0,78±0,02; 37,6±0,38).
Висновки. Порушення якості сну як результат недотримання його гігієни є частою проблемою (46% обстежених осіб).
Виявлено високу залежність між показниками якості сну та його гігієни. Депривація сну стає безпосередньою причиною
зниження когнітивних здібностей та рівня опанування знань.

ВИВЧЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ АМСР ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ТРИВОЖНОСТІ СЕРЕД
СТУДЕНТІВ ПРИКАРПАТТЯ
Мартинець М.І., Шпирко Х.І.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.І. Ліскевич
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра неврології та нейрохірургії
Івано-Франківськ, Україна, e-mail: merymartynets@gmail.com
Актуальність. АСМР або автономна сенсорна меридіональна реакція – це сенситивний феномен, який характеризується
приємним відчуттям поколювання на шкірі у відповідь на певні слухові, зорові і /або когнітивні подразники. Даний термін був
вперше застосований у 2010 році. Класифікація і природа цього феномену досить неоднозначні, і, попри зацікавлення науковців,
все ж досі це явище не є до кінця вивченим.
Мета: дослідження поширеності АСМР-феномену серед студентів різних курсів Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу, Прикарпатського національного університету та Івано-Франківського національного
медичного університету та його впливу на рівень тривожності.
Матеріали і методи дослідження. Нами було проведено анкетування 75 студентів різних курсів шляхом анонімного заповненням google-форми розробленого нами опитувальника. Крім того, всі студенти пройшли тест Спілбергера-Ханіна для визначення рівня тривожності. Серед опитаних респондентів для подальшого вивчення обраного 20 студентів, 10 з яких відчувають
даний феномен (дослідна група) і 10 тих, хто не відчувають (контрольна група). Студенти досліджуваної групи протягом тижня
переглядали на YouTube-каналі відео із шепітною мовою та іншими популярними тригерами.
В даній роботі наведено аналіз результатів поширеності АСМР-феномену та його вплив на рівень тривожності студентів.
Так, серед респондентів 67,9% відчувають АСМР, тоді, як 32,1% не відчувають цього феномену. Найпопулярнішим тригером
став шепіт (37,2%), а найпоширеніша реакція – «гусяча шкіра». Ми не встановили тенденції до переважання даного явища серед студентів якогось певного ВУЗу. Крім того, не виявлено залежності між пошеріністю ASMR та курсом навчання. Проте, ми
виявили перевагу в поширеності даного феномену серед студенток жіночої статі.
Висновок: вивчення феномену автономної сенсорної меридіональної реакції є однозначно актуальним в зв’язку з значною
поширеністю даного явища. Перспективно в подальшому досліджувати АСМР з застосування різноманітних інструментальних
досліджень, в тому числі методики викликаних потенціалів, для встановлення надійного способу вимірювання АСМР.

КІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ ЯК МЕТОД ЛІКУВАННЯ ГОЛОВНОГО БОЛЮ
Но Тхі Туйєт Нга, Склярук Д.О.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.О. Тесленко
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
Кафедра неврології №1
м. Харків, Україна, e-mail: tuyet_nga1998@yahoo.com
Мета: Використання кінезіотейпінга для лікування хронічної головної болі м’язової напруги.
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Завдання дослідження:
- оцінити хворобливість початкових симптомів головного болю;
- оцінити ефективність кінезіотейпінга в якості монотерапії у пацієнтів;
- розширити інформативність застосування кінезіотейпування як метод сучасного лікування
Матеріали і методи: Було обстежено 30 офісних співробітників: 15 жінок (50%), 15 чоловіки 50%), віком 20-50 років. Були
використані наступні методи: класичне клінічне неврологічне обстеження, в результаті якого був поставлений діагноз ГБМН.
В якості додаткових методів були обрані: «Опитувальник з болю» (Pain Detect), оцінювальна шкала LANSS (Leeds Assesment of
Neuropathic Symptoms and Signs) і вербальна рейтингова шкала оцінки болю (Verbal Rating Scale). В якості фізіотерапевтичного
методу, все частіше активно використовують кінезіотейпінг, яким активно користуються спортсмени. Наклеєний на шкіру тейп
піднімає її, збільшуючи міжклітинний простір та створюює перепади тиску. В результаті покращується мікроциркуляція і вплив
на больові рецепти знижується - можна досягти повного зникнення больового синдрому. Це послідовно впливає на всі ланки
патологічного процесу: зменшується запалення, при цьому тейп підтримує і розслабляє перевантажені м’язи.
Результати: Всі обстежені скаржилися на тяжкість в голові, більше в потилиці, переважно вранці. 1-2 рази на місяць їх
турбували напади інтенсивних головних болів за типом «обруча», тривалістю від 30 хвилин до декількох діб.
Таким чином, за результатами опитування у 21 (70%) хворих малоймовірний невропатичний компонент головного болю, у 9
(30%) хворих висока ймовірність наявності невропатичного компонента болю.
Після курсу кінезіотейпування обстежені відзначили позитивний ефект вже після першого дня застосування. Слабкий
больовий синдром зник у 80%; помірні больових відчуття залишилися у 1/3 пацієнтів, а 40% пацієнтів відзначали полегшення.
Ускладнень терапії не спостерігали. Це підтверджувалося результатами за опитувальником Pain Detect: 40% обстежених
оцінили головний біль в 3 бали, 20% - в 7 балів, 20% - в 11 балів, 10% - в 14 бали, 10% - в 18 балів; шкала LANSS показала, що
40% обстежених оцінили головний біль в 2 бали, 30% - в 5 балів, 30% - в 10 балів. Результати вербальної рейтингової шкали:
90% - оцінили головний біль в 1 бал, 10% - в 2 бали. Що свідчить про позитивний вплив кінезіотейпінга на симптоми ГБМН.
Висновки: Таким чином, ми можемо рекомендувати кінезіотейпування, як один з методів зменшення больового синдрому у
пацієнтів з головним болем напруги. Метод не вимагає спеціальної медичної кваліфікації і витрат.

ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ З СИМПТОМОМ
РЕЦИДИВУЮЧОГО ГОЛОВОКРУЖІННЯ
Романюк Н.В., Галій Н.В., Гринів Н.М.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. М.Ю. Купновицька-Сабадош
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра неврології та нейрохірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: nazargalii96@gmail.com
Актуальність: Головокружіння/запаморочення є одним з найбільш частих симптомів, що зустрічається в медичній практиці,
близько 80 захворювань безпосередньо пов’язані з ним. Згідно статистики ВООЗ, 70% населення відчувають головокружіння
один раз в три місяці, 10% - кілька разів у місяць, 2% практично кожного дня і лише 18% - дуже рідко зустрічаються з цим станом.
Рецидивуюче головокружіння найчастіше пов’язане із периферичними вестибулопатіями (доброякісним пароксизмальним
позиційним головокружінням (ДППГ), чи, рідше, хворобою Меньєра) і значно рідше через судинно-мозкові захворювання
(транзиторні ішемічні атаки (ТІА) чи ішемічні інсульти (ІІ) у вертебробазилярному басейні (ВББ), вертебробазилярну
артеріальну недостатність (ВБН)). В Україні на сьогодні є тенденція до гіпердіагностики судинно-мозкових захворювань у ВББ.
Мета: провести клінічний вестибулоневрологічний огляд пацієнтів з рецидивуючим головокружінням для диференціальної
діагностики судинно-мозкових захворювань ВББ від периферичних вестибулопатій.
Матеріали і методи: в ході роботи було обстежено 27 пацієнтів (15 жінок та 12 чоловіків) з середнім віком 54 [37; 61] роки
з рецидивуючим головокружінням, які перебували на стаціонарному лікуванні в неврологічному відділенні Івано-Франківської
обласної клінічної лікарні або звернулись за допомогою амбулаторно. Первинний діагноз ІІ/ ТІА у ВББ було запідозрено у 63,0%
пацієнтів, ВБН – у 22,2%, психогенне головокружіння – у 7,4%, ДППГ – у 7,4%. пацієнтів відповідно. Аналіз головокружіння
проводився за допомогою клініко-неврологічного огляду, позиційних проб (Дікса-Холлпайка), шкали оцінки координації рухів
(проби Уемури і крокової проби Фукуди).
Результати: У більшої частини пацієнтів після проведеного вестибулоневрологічного огляду було виставлено кінцевий
діагноз ДППГ, а саме у 67,0% пацієнтів. І тільки у 25,6% пацієнтів підтвердились ІІ/ ТІА у ВББ (частка кінцевого даного діагнозу
від первинного склала 41,2%). Ще у 7,4% пацієнтів виставлено хворобу Меньєра.
Висновок: Рецидивуюче головокружіння найчастіше виникає через ДППГ, значно рідше як прояв судинно-мозкових
захворювань у ВББ. Правильна діагностика, зрозуміло, є запорукою правильного лікування, і, навіть, виздоровлення при ДППГ,
оскільки це доброякісні та виліковні стани.

ПОМІРНІ КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВПЛИВУ КОМОРБІДНОСТІ АРТЕРІАЛЬНОЇ
ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ГІПОТИРЕОЗУ
Сабадош Ю.В.
Науковий керівник – асист. М.І. Лесів
Кафедра неврології та нейрохірургії
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: sabadosh10b15@meta.ua
Вступ: на сьогоднішній день однією з вагомих проблем клінічної неврології являється розробка нових наукових підходів до
визначення когнітивних порушень у людей. Діагностика когнітивних порушень у хворих на ранніх стадіях розвитку затруднена
у зв’язку з необізнаністю лікарів терапевтичного профілю про особливості перебігу та темпи прогресування даних розумових
порушень, особливості їх ведення та необхідності нейропсихологічного тестування, що не викликає сумнівів в актуальності
роботи.
Метою наукової роботи було проаналізувати когнітивні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу, пацієнтів із гіпотиреозом
за допомогою MMSE, таблиць Шульте, тесту 10 слів О.Р. Лурія.
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Матеріали і методи: дослідження проводилося за участі 42-х хворих віком від 40 до 60 р., які були поділені на дві дослідні
групи. І-21 пацієнт із гіпертонічною хворобою, які отримують антигіпертензивну терапію; ІІ- 21 пацієнт із гіпотиреозом, які
отримують відповідне лікування. Контрольна група – 10 осіб відповідного віку без проявів артеріаьної гіпертензії та гіпотиреозу.
Використовувались : тест MMSE, таблиці Шульте, тест 10 слів О.Р. Лурія.
Результати: За результатами тесту MMSE у всіх хворих не виявлено когнітивну дисфункцію порівняно із особами
контрольної групи (p>0,05).
Аналіз результатів таблиць Шульте демонструє, що пацієнтам хворим із гіпотиреозом потрібно більше, ніж у нормі, часу і
спроб для того, щоб вирішувати інтелектуальні завдання згідно діагностики стану домену виконавчих функцій (p<0,05).
Порівняння показників тесту 10 слів О.Р.Лурія виявило дефіцит короткотривалої пам’яті у хворих із гіпотиреозом в порівнянні
з контрольною групою (p<0,05).
Висновок: використання даних тесту MMSE, таблиці Шульте, тесту 10 слів О.Р. Лурія для визначення когнітивних порушень
є інформативним для оцінки стану доменів когнітивних функцій. Нейропсихологічне дослідження має бути комплексним і
чутливим до широкого спектру порушень – і саме в даному вибраному науковому напрямку будуть продовженні дослідження.

ЗМІНИ МІЖПІВКУЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ У КОРОТКОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ ЯК ПОКАЗНИК
СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОРГАНІЗМУ
Скорий Д.О.
Науковий керівник – к.мед.н. О.В. Марковська
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
Кафедра неврології №2
м. Харків, Україна, e-mail: dimosphen1@gmail.com
Мета. Метою нашого дослідження є вивчення змін міжпівкульної асиметрії (МПА) при впливі інформаційного стресу у
короткостроковій перспективі та опис функціональних особливостей виявлених змін.
Матеріали і методи. У дослідженні приймали участь 24 студенти Харківського національного медичного університету.
Дослідження проводилося у ННМК «УК» ХНМУ на базі кафедри неврології №2. На момент проведення дослідження, а також
в анамнезі всі досліджувані не мали ознак депресії, ендокринологічні захворювання, черепно-мозкову травму та перенесену
пренатальну патологію. Для реєстрації ЕЕГ використовувався комплекс DX-NT32 та програмне забезпечення DX-NT 32
V.19.D. Дослідження проводилося у темному приміщенні з ізоляцією від сторонніх шумів. У якості поступового стресору
використовувався спеціальний мобільний додаток, який базувався на обчисленні простих математичних задач.
Отримані результати. Найбільш значимі зміни були відзначені у потиличних (О1, О2), скроневих (Т3, Т4) та задніх
скроневих (Т5, Т6) відведеннях. Найбільші зміни відбувались у альфа-ритмі з максимумом потужності в частотності 8-13 Гц,
у порівнянні з іншими ритмами. Після проведення базової ЕЕГ у 14 досліджуваних спостерігалась правобічна МПА (2,51;
σ = ± 2,06), у 10 – лівобічна МПА (4,09; σ = ± 2,99). У 11 досліджуваних відбувалась зміна лівобічної МПА на правобічну
(5,92; σ = ±4,17). У 7 досліджуваних відбувалась зміна правобічної МПА на лівобічну (10,04; σ = ±5,57). У 6 досліджуваних не
спостерігалося значних змін МПА (0,75; σ = ±0,63).
Висновки. Нами було виявлено, що МПА змінюється у короткостроковій перспективі при наявності розумового
навантаження (р ≤0,05). Ці зміни можуть бути зареєстровані за допомогою ЕЕГ та потребують проведення дослідження як до
розумового навантаження, так і після. Враховуючи високий рівень інформаційного стресу у всіх вікових групах населення, це
може використовуватись подалі з метою розробки апаратного методу вимірювання стресостійкості людини.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОЯВІВ ПОРУШЕНЬ МОТОРИКИ ТА ПОСТІНСУЛЬТНОЇ КОГНІТИВНОЇ
ДИСФУНКЦІЇ
Філяк Ю.О., Красновський В.М., Ува-Агбонікхена І.Ф.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. В.Р. Герасимчук
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра неврології та нейрохірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: filiakyulia@gmail.com
Вступ. Серед наслідків гострих розладів мозкового кровообігу, окрім моторного дефіциту, поширеними є когнітивні
порушення (КП). Проте питання щодо взаємозв’язку між руховою та когнітивною сферою в хворих після перенесеного інсульту
стало привертати увагу лише впродовж останнього десятиліття. Наявність КП зменшує ефективність реабілітаційних заходів
у таких пацієнтів, проте і прояви моторної дисфункції, зокрема верхньої кінцівки, можуть сприяти наростанню симптомів КП.
Тому дослідження зв’язку між моторною і когнітивною сферами є доцільним для подальшої розробки ефективної тактики
реабілітації пацієнтів після перенесеного інсульту.
Мета: визначити взаємозв’язок між вираженістю моторного дефіциту та проявами постінсультних когнітивних порушень у
хворих з наслідками перенсеного ішемічного інсульту (ІІ).
Матеріал і методи. Обстежено 32 пацієнтів середнім віком 59±3,8 років через 12 міс. після перенесеного півкульного
ІІ. Оцінку неврологічного дефіциту та моторних порушень проводили за допомогою шкали NIHSS, Скандинавської шкали
інсульту (СШІ) та тесту Фугль-Мейєра (ТФМ). Когнітивні функції оцінювали за шкалами MMSE, FAB та MoCA. Статистичну
обробку результатів проводили за допомогою програм MS Excel та Statistica 6.0.
Результати. Прояви неврологічного дефіциту у обстежених хворих відповідали 5,28±1,14 балів за NIHSS та 46,7±4,83 за
СШІ. Загальна оцінка моторних порушень за ТФМ становила 43,6±3,08 балів, з них за субтестами «Верхня кінцівка» - 23,67±3,9
балів, «Зап’ястя» - 4,88±1,16 балів, «Кисть» - 7,58±1,24 бали, «Координація руки» - 3,79±0,66 балів. Оцінка когнітивних функцій
за MMSE, FAB та MoCA складала 24,3±1,96, 14,8±1,52 та 23,2±2,01 балів, відповідно. При проведенні кореляційного аналізу
виявлено вірогідний кореляційний зв’язок середньої сили між оцінкою функції кисті за ТФМ і балом за МоСА (r=0,52; p<0,05)
та FAB (r=0,43; p<0,05), та між загальним балом моторного дефіциту за ТФМ і оцінкою за МоСА (r=0,48; p<0,05). Також
спостерігався слабкий зв’язок між оцінкою кисті за ТФМ і балом за MMSE (r=0,23; p<0,05), і між загальним балом моторного
дефіциту за ТФМ і балом за FAB (r=0,26; p<0,05).
Висновки. Порушення моторики руки, найбільшою мірою кисті, може бути одним із сприятливих чинників розвитку
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постінсультних КП. Тому включення в програму реабілітації заходів, спрямованих на покращення тонкої моторики кисті, разом
із відновленням моторики опосередковано може сприяти і покращенню когнітивних функцій, що створює перспективи для
подальших досліджень.

СОВРЕМЕНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ТУННЕЛЬНОГО СИНДРОМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КИНЕЗИОТЕЙПА
Харченко Э.А., Власенко О.В.
Научный руководитель – к.мед.н., доц. О.А. Тесленко
Харковський национальный медицинский университет
Кафедра неврологии №1
г. Харьков, Украина, e-mail: mega_olga_vlas@ukr.net
Цель работы. Определить эффект кинезиотейпирования у пациентов начальной стадии СКК.
Задачи исследования:
- оценить болезненность начальных симптомов при СКК;
- оценить эффективность кинезиотейпинга в качестве монотерапии у пациентов с начальной стадией туннельного синдрома;
- расширить информативность применения кинезиотейпирования при туннельном синдроме.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 20 человек в возрасте 20-25 лет, при обработке собранного анамнеза
и клиники неврологического статуса, у пациентов диагностирован – туннельный синдром с начальными проявлениями,
симптоматику со слов больных связывали с интенсивной работой за компьютером, но после прерывания работы и разминания
руки, боль исчезает в промежуток времени полчаса-час. Интенсивность боли мы оценивали 2 раза, 1 раз оценивали до лечения
кинезиотейпированием, 2 раз – через 3 месяца после курса лечения, с помощью Verbal Descriptor Scale (Gaston-Johansson F.,
Albert М., Fagan E. et al., 1990) оценка шкалы боли оценивалась в диапазоне от 0-10 (0 - нет боли, 2 - слабая боль, 4 - умеренная
боль, 6 - сильная боль, 8 - очень сильная боль, 10 - нестерпимая боль), а также было проведено анкетирование, в котором
использовалась Pain scale of Bloechle et al. (Bloechle C., Izbicki J. R. et al., 1995). Курс лечения длился 3 месяца, мы использовали
различные техники аппликаций кинезиотейпирования (эластичный бинт «Білосніжка» 5 см х 5м, серія:ЕМ260566, №6890546).
Результаты исследования. При оценке интенсивности боли с помощью Verbal Descriptor Scale (Gaston-Johansson F., Albert
М., Fagan E. et al., 1990) больные оценили свою боль в 4 балла (умеренная боль), анкетирование с Pain scale of Bloechle et al.
(Bloechle C., Izbicki J. R. et al., 1995) показало, что больные оценивали свою боль в 150 баллов. После курса кинезиотейпинга,
мы оцениванили шкалу боли: через 3 месяца курса, в 80% случаев пропали основные симптомы СКК.
Выводы. Использование кинезиотейпинга на начальних стадиях СКК дает положительный результат, вызвает купирование
начальних симптомом проявления у большинства больных. Поэтому наше исследование, дает нам возможность говорить о
рекомендации в качестве альтернативного способа лечения больных с данным синдромом на начальних стадиях его проявления,
а именно для пациентов, которые отказались от стандартних общепринятых способов инвазивной терапии.

КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ ЗА ДАНИМИ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ У ХВОРИХ З
ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
Ходанич М.Б.
Науковий керівник – проф. Б.А. Булеца
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Кафедра неврології, нейрохірургії та психіатрії
м. Ужгород, Україна, e-mail: hodanytch@gmail.com
Вступ. На сьогоднішній день за даними ВООЗ захворюваність на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу
є одними з найактульніших проблем медицини. Когнітивні порушення при даних захворюваннях виявляються, на жаль,
вже на пізніх стадіях, тому одним із завдань науки є розробка оптимального чутливого та специфічного методу діагностики
когнітивних порушень у пацієнтів. Внаслідок тяжкої діагностики когнітивних відхилень легкого ступеня такі пацієнти в
подальшому страждають через видимі розумові порушення, що значно знижує якість життя. Найпоширенішим методом
нейропсихологічного тестування є опитники Mini-Cog та MMSE, але чутливість даних методів, на жаль, є низькою для ранньої
діагностики порушень. Діагностика когнітивних розладів може зайняти дуже багато часу, тому важливо знайти короткий, але
високочутливий тест когнітивних здібностей.
Мета роботи. Проаналізувати когнітивні порушення у хворих з ЦД 2 типу і АГ за допомогою короткої шкали оцінки
когнітивних порушень (MMSE), скринінгового тесту Mini-Cog та тесту з 6 пунктів для когнітивного скринінгу (6CIT) та оцінити
їх ефективність за показниками чутливості та специфічності.
Матеріали і методи: в дослідженні взяло участь 40 хворих віком від 50 до 70 років, які були поділені на 2 групи: 1
– 20 пацієнтів з АГ, які отримують антигіпертензивну терапію більше 5 років, 2 – 20 пацієнтів з ЦД 2 типу, які отримують
гіпоглікемічну терапію понад 5 років. Контрольна група склала 10 здорових осіб. Тестування проводилося на базі УЦМКЛ та
ЗОКЛ ім. А. Новака. Опитування займало близько 15 хв на кожного пацієнта. Дослідження проводилося за допомогою короткої
шкали оцінки когнітивних порушень (MMSE), скринінгового тесту Mini-Cog та тесту з 6 пунктів для когнітивного скринігу
(6CIT). Статистична обробка даних проводилася за допомогою Microsoft Excel. Результати визначались за кількістю набраних
балів, в подальшому оцінювалася ефективність та специфічність за відповідною формулою.
Результати: в двох групах досліджуваних виявлена різниця між результатами обстеження за допомогою тестових шкал,
а саме: 6CIT мав високу чутливість (0,65-0,75) та специфічність (0,90). MMSE був достатньо специфічним (0,80), але менш
чутливим (0,55-0,60). Mini-Cog виявився специфічним (0,80), але недостатньо чутливим (0,30-0,35) для діагностики когнітивних
порушень легкого ступеня.
Висновок: на основі отриманих результатів можна сказати, що використання нейропсихологічного тестування є певною
мірою ефективним методом для діагностики когнітивних порушень легкого ступеня у пацієнтів з АГ та ЦД 2 типу та, можливо,
навіть їх попередження. Використання тесту з 6 пунктів для когнітивного скринінгу (6CIT) варто розглядати як життєздатну
альтернативу Mini-Cog та MMSE, що дасть змогу виявляти когнітивні порушення на ранніх стадіях та проводити їх корекція
вчасно, що вплине на рівень та якість життя пацієнтів.
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НОРМАЛЬНА ТА ПАТОЛОГІЧНА МОРФОЛОГІЯ
NORMAL AND PATHOLOGICAL MORPHOLOGY
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРМАТОГЛІФІКИ У ОСІБ, ЯКІ СКОЇЛИ ОСОБЛИВО ТЯЖКІ ЗЛОЧИНИ
Вдовиченко А.В., Каранько М.М.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Н.М. Козань
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра патоморфології та судової медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Vdovychenko22@gmail.com
Вступ. Виходячи із принципів ідентифікації невідомої особи згідно до вимог DVI-interpol, для наукових досліджень в області
дерматогліфіки характерним є комплексний підхід до експертного вивчення дерматогліфів рук і ніг людини, що розглядаються
як цілісний об`єкт, і які мають єдине інформаційне поле з морфологією та психічною діяльністю організму. Кількісні і якісні
характеристики відбитків папілярних візерунків дистальних, середніх та проксимальних фаланг пальців рук, а також дерматогліфів долонь, виявлені на місці події шляхом проведення слідчих та пошукових заходів, можуть бути використані з метою
ідентифікації не лише зовнішньорозпізнавальних ознак людини, але і для прогнозування її психофункціональних особливостей.
Мета роботи: визначити особливості папілярних візерунків дистальних фаланг пальців рук у людей, які були засуджені за
скоєння вбивства чи згвалтування.
Матеріали і методи: для систематизації та порівняння використовувались архівний матеріал НДЕКЦ Івано-Франківської
області(картотека дерматогліфів папілярних візерунків пальців рук 35 осіб, які були притягнені до кримінальної відповідальності за вчинені особливо тяжкі злочини) та дерматогліфи контрольної групи (30 осіб, які не чинили жодних правопорушень).
Об’єктом дослідження були кількісні та якісні характеристики візерунків дистальних фаланг пальців рук (тип і напрям візерунка,гребінцевий та дельтовий рахунок та їх індекси, а також індивідуальні особливості - наявність патологічних острівців,
ділянок дисплазії чи мінуцій, дефекти папілярних ліній).
Результати дослідження: нами було встановлено, що у досліджуваній групі завитковий тип візерунка відбитків становив
54.5%, петлевий –13.7%, поєднання завиткового візерунка з петлями – 31.8%. В 50% зразків відбитків є велика кількість деформованих папілярних ліній, в 22.7% спостерігається поява острівців, ознаки дисплазії виявлено у 27.3%зразках відбитків.
Серед загальної кількості даних описів для дослідження у 9% осіб характерні ознаки того, що вони були лівшами. Аналізуючи
характер злочинів, які скоєні даними особами - 75% були за сексуальними мотивами, 25% - вбивства з особливою жорстокістю.
Висновки: при оцінці даних дерматогліфіки відбитків дистальних фаланг пальців рук, що належать особам, які вчинили
вбивства та насильство сексуального характеру,на відміну від контрольної групи, спостерігається закономірність у прояві їх
індивідуальних особливостей, зокрема, наявність дисплазій та патологічних папілярних ліній.

ГОСТРА ТРАВМА ЯЄЧКА У ЩУРІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
Винник Л.І., Івасюк І.Й.
Науковий керівник – к.мед.н, доц. І.Й. Івасюк
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин
м. Івано-Франківськ. Україна, e-mail: ivasiuk777@i.ua
Актуальність теми. Фактори, які ведуть до розладів сперматогенезу, переважно є механічні ушкодження яєчка побутового,
виробничого та спортивного характеру. До таких ушкоджень ми відносимо: забій, здавлення, вивих. Найбільш небезпечним
травмуванням є гостра травма з розривом білкової оболонки яєчка, який переважно відбувається по ходу еластичних волокон
і супроводжується кровотечею в піхвову порожнину з втратою репродуктивної функції та порушується ендокринна функція.
Метою даного експериментального дослідження є вивчення кровоносного русла та паренхіми яєчка в умовах його гострої
механічної травми з розривом білкової оболонки.
Матеріалом для дослідження послужили 25 статевозрілих щурів-самців, що утримувались в умовах місцевого віварію.
Гостра механічна травма наносилась з допомогою спеціального пристрою під загальним ефірним наркозом. Утримання, догляд за
тваринами і всі маніпуляції проводились відповідно «Європейської конвенції, про захист хребетних тварин, які використовуються
для експериментальних та інших наукових цілей (Стразбург 1985). Комісією з питань біоетики Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника (протокол№1 від 10 вересня 2008 року). В гістологічних препаратах оцінювали стан
оболонки звивистих сім’яних трубочок, сперматогенного епітелію, об’єм ядер клітин Лейдіга.
Результати дослідження. На 7 добу після гострої травми яєчка спостерігається деформація стінки судин
гемомікроциркуляторного русла та збільшення її концентрації. Білкова оболонка яєчка потовщена за рахунок її набряку з
наявними крововиливами. В тканинах яєчка, що збереглися, мають місце некротичні зміни звивистих сім’яних трубочок.
На 30 добу після досліду білкова оболонка яєчка значно потовщена за рахунок проліферації сполучнотканинних елементів,
наявний гемосидерин. Явища атрофії тканин яєчка інтенсивно наростають. Місцями капіляри не визначаються. Власна оболонка
звивистих сім’яних трубочок, що збереглися, потовщена з прилеглими поодинокими клітинами сперматогенного епітелію.
Через 90 діб після травми в тканинах яєчка, що збереглися, сітка кровоносних судин деформована з утворенням клубків.
Поодинокі звивисті сім’яні трубочки деформовані, і схожі на фіброзні тяжі. Власна оболонка звивистих сім’яних трубочок
склерозована. В міжканальцевих сполучнотканинних розростаннях інтерстиційні ендокриноцити відсутні.
Висновок. Отримані нами результати впливу травми з розривом білкової оболонки свідчать про розвиток некрозу клітин
сперматогенного епітелія звивистих сім’яних трубочок та деформації сітки судин гемомікроциркуляторного русла.
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КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОЕНДОКРИННИХ ПУХЛИН ЯЄЧНИКІВ
Войтович В.В.
Науковий керівник – к.мед.н, доц. Е.О. Кіндратів
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра патоморфології та судової медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vikavoytovich.98@ukr.net
Нейроендокринні пухлини (НЕП) яєчників - це новоутворення, що вражають яєчники і розвиваються із клітин APUDсистеми. Захворюваність на НЕП складає 2-3 випадки на 100000 тис. населення. За даними SEER (Surveillance, Epidemiology,
and End Results, Research) з 1973 по 2002 роки захворюваність на НЕП скаладала тільки 2,2%. Проте науковці відмічають
щорічний приріст цих пухлин на 3%.
Мета роботи вивчити клініко-морфологічні особливості НЕП яєчників.
Матеріали та методи: нами проведений аналіз матеріалів вітчизняних та закордонних видань з приводу даної патології.
Точну морфологічну діагностику НЕП яєчників можна отримати за допомогою імуногістохімічного дослідження. У пацієнток
виявляють такі специфічні маркери як хромогранін А, синаптофізин, NSE – нейронспецифічна енолаза, цитокератини – СК7,
СК20, СD56, серотонін, 5-гідроксиіндолова кислота (метаболіт серотоніну). Незалежним прогностичним маркером є рівень
хромогранін А у крові. У серозних, епітеліальних пухлинах яєчників, тератомах яєчників також виявляється хромогранін А у
великих кількостях. У аргірофільних пухлинах, крім хромограніну А, у крові збільшується рівень серотоніну та його метаболіту
5-гідроксиіндолової кислоти. Для всіх пацієнток з НЕП яєчників характерний карциноїдний синдром. Він проявляється у вигляді
дифузної чи плямистої гіперемії на обличчі і верхній половині тулуба, супроводжується відчуттям жару, деколи тахікардією
та падінням артеріального тиску. Дані симптоми можуть бути короткочасними або спостерігаються впродовж декількох днів,
можуть супроводжуватися спастичними болями в животі, діареєю, задишкою та психомоторним збудженням. Найкращий метод
лікування – це хірургічне видалення пухлини, призначають також гормональні препарати, хіміотерапію та радіаційну терапію.
Висновок. Таким чином, наведені вище дані літератури свідчать про успіхи ІГХ- і біохімічних методів досліджень, за
допомогою яких стало можливим провести більш кваліфіковану диференціальну діагностику пухлин яєчників, що раніше
належали до категорії мало- і / або недиференційованих форм злоякісних новоутворень. Накопичені знання про етіологію,
патогенез, біологічні властивості та особливості клінічного перебігу НЕП дозволяють практикуючим лікарям вдосконалити
алгоритми діагностики та підходи до лікування цих рідкісних злоякісних новоутворень.

ЦИТОГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ЯЄЧКУ ПРИ ВАРИКОЦЕЛЕ
Гаврилко Т.М.
Науковий керівник – к.біол.н., доц. І.Й. Случик
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kfa@pu.if.ua
Метою роботи є дослідження особливостей структурних змін в яєчку при варикоцеле.
Матеріали і методи. Робота виконана на базі гістологічної лабораторії обласної клінічної лікарні. Всього вивчено 15 препаратів
яєчка в чоловіків зрілого віку при варикоцеле. Гістологічні дослідження яєчка проводили за загальноприйнятими методиками.
Мікроскопічні препарати, забарвлені гематоксиліном і еозином, піддавали морфометричному аналізу з використанням окулярмікрометра МОВ-1-15. У мікропрепаратах яєчка визначали: діаметр сім’яних трубочок, кількість клітин сперматогенного
епітелію в звивистих сім’яних трубочках, ступінь пошкодження клітин сперматогенного епітелію, об’єм ядер інтерстиційних
ендокриноцитів
Результати досліджень. Варикоцеле належить до категорії захворювань, етіологія і патогенез яких досі повністю не
з’ясовані. Виділяють такі чинники, що зумовлюють варикоцеле: дефект клапанів яєчкової вени; вроджена слабкість венозних
стінок, внаслідок якої вони не можуть протистояти тиску венозної крові; різна довжина і малий просвіт вен сім’яного канатика;
впадання лівої яєчкової вени в ниркову під прямим кутом. Варикозне розширення венозної системи сім’яного канатика
спричиняє негативний вплив на клітини Лейдіга. А саме ці клітини беруть безпосередню участь в процесах сперматогенезу
та вироблення чоловічих статевих гормонів. Кількість клітин Лейдіга та об’єм їх ядер достовірно зменшується. Стаз у дрібних
кровоносних судинах призводить до структурних змін у звивистих сім’яних трубочках та порушення сперматогенезу. Кількість
звивистих сім’яних трубочок, що зберігають нормальну будову, зменшується до 54,2%. Виявлено 6,8% трубочок із важким
ступенем пошкодження і 47,4% трубочок, які мають легкий ступінь пошкодження, що характеризується розпушенням їх власної
оболонки і частковим відшаруванням клітин сперматогенного епітелію від неї. Кількість клітин сперматогенного епітелію,
сперматоцитів та сперматид, достовірно зменшується.
Висновок. При варикоцеле у яєчку відбуваються значні зміни: звуження кровоносних судин мікроциркуляторного русла,
атрофія звивистих сім’яних трубочок, розлади сперматогенезу.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ПЕРЕДМІХУРОВІЙ ЗАЛОЗІ ЧОЛОВІКІВ ЗРІЛОГО
ВІКУ ПРИ КОСІЙ ПАХВИННІЙ ГРИЖІ
Дмитришин Я.Д., Костелей С.В.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. М.І. Поливкан
Кафедра гістології, цитології та ембріології
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: romulja1@ukr.net
Захворювання передміхурової залози є важливою проблемою в урології і андрології. Відомо також, що передміхурова залоза
є органом-мішенню для статевих гормонів. Але стан структурно-функціональних змін в ній при косій пахвинній грижі, яка
негативно впливає на яєчко, залишається малодослідженим.
Мета дослідження: з’ясувати вплив косої пахвинної грижі на структурно-функціональний стан передміхурової залози.
Матеріал і методи. Ультразвукове дослідження та кольорову ультразвукову трансректальну ангіографію передміхурової
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залози проведено в клініко-діагностичному центрі у 15 чоловіків 22-36 років при наявності у них косої пахвинної грижі на
протязі 3-5 років та у 6 практично здорових чоловіків цього віку. На сонограмах в режимі сірої шкали визначали її лінійні розміри
: масу (г), об’єм (в см³), симетричність долей, контури та стан капсули. Якісними показниками гемодинаміки в передміхуровій
залозі були : 1) пікова швидкість кровотоку – ПШ (см/с), 2) діастолічна швидкість кровотоку - ШД (см/с).
Результати дослідження та їх обговорення. . За нашими даними у чоловіків віком 22-35 років (контрольна група)
ехоструктура передміхурової залози, як правило, однорідна, а її параметри : об’єм та маса, що досліджуються при проведенні
ультразвукових обстежень, відповідають прийнятим нормам. Зокрема об’єм - (21,1+2) см³, маса – (21,9±1,8) г. В наших інших
дослідженнях було встановлено зменшення об’єму яєчка, розладів сперматогенної і ендокринної функції. Нами встановлено, що
в цих умовах розвиваються атрофічні процеси в залозистій паренхімі передміхурової залози з розростанням сполучнотканинних
елементів із паралельним збільшенням об’єму і маси органа до (26,5±1,7) см³ та (27,8±1,6) г відповідно. Пікова швидкість
(ШП) у центральній зоні органа становить (19,32±3,28) см/с, а діастолічна швидкість – (5,90±0,28) см/с, проти (6,34±0,52) см/с і
(2,42±0,31) см/с в простаті чоловіків при косій пахвинній грижі.
Висновки:1. За даними ультразвукової діагностики передміхурової залози у чоловіків зрілого віку з косою пахвинною
грижею показники кровотоку в ній достовірно знижуються.
2. Встановлені за цих умов гемодинамічні розлади в передміхуровій залозі супроводжуються достовірним збільшенням її
маси та об’єму.
Перспективи подальших досліджень. Отримані нами показники гемодинаміки в передміхуровій залозі чоловіків з косою
пахвинною грижею свідчать про необхідність вчасного проведення пластики пахвинного каналу та стимуляції ендокринної
функції яєчка.

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ СЕРЦЯ В НОРМІ ТА
ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ
Жураківська О.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. С.Б. Геращенко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра гістології, цитології та ембріології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olavoron2@gmail.com
Цукровий діабет (ЦД) залишається однією з найактуальніших проблем сучасної медицини та займає у світі лідируючі позиції
серед інших захворювань, що пов’язано із значною поширеністю, невпинним ростом, ускладненнями і смертністю. У пацієнтів
із ЦД 1 типу ризик розвитку серцево-судинних захворювань та смерті у 3-5 разів вищий за такий у загальній популяції. Навіть
при відсутності симптомів у хворих з серцевою недостатністю вчені асоціювали підвищений рівень натрійуретичних пептидів
з високим ризиком кардіоваскулярних подій у майбутньому. Тому метою нашого дослідження було вивчити особливості
ультраструктурної будови секреторних передсердних кардіоміоцитів (СПК) у нормі та при експериментальному ЦД (ЕЦД).
Матеріалом для дослідження послужили шматочки вушок серця та передсердь 15 білих щурів-самців лінії Вістар масою
180-200г, які були поділені порівну на 3 групи: 1 – інтактні щурі, 2 – з модельованим стрептозотоциновим діабетом (14 доба),
3 – контрольні. ЕЦД моделювали одноразовим внутрішньоочеревинним введенням стрептозотоцину в дозі 6 мг на 100 г маси.
Використали електронномікроскопічний метод дослідження.
В інтактних щурів СПК мають добре розвинений білок-синтезуючий апарат: елементи гранулярної ендоплазматичної сітки
(ГЕС), диктіосоми комплексу Гольджі та багаточисленні секреторні гранули (СГ), які утворюють скупчення біля ядра. Серед
останніх виділяють молоді, зрілі і дифундуючі, що в нормі функціонально відображають послідовні стадії синтезу, накопичення
та виведення передсердного натрійуретичного пептиду (ПНУП) з клітини. Об’ємна щільність СГ у СПК правого вушка є
найбільшою (8,96±0,42%), а в лівому передсерді найменшою (2,87±0,12%). При цьому співвідношення різних типів СГ у СПК
передсердь і вушок свідчить про відносно збалансовані процеси синтезу, накопичення та виведення ПНУП з клітини.
На 14-у добу розвитку ЕЦД на тлі гіперглікемії спостерігається перебудова СПК а саме: гіпертрофія і гіперплазія комплексу
Гольджі, розширення цистерн ГЕС, збільшенням об’ємної щільності СГ, які локалізуються підсарколемально. Збільшення СГ у
передсердях і вушках відбувається внаслідок зростання молодих і дифундуючих СГ, що вказує на посилення процесів синтезу
і виведення ПНУП із клітини.
Висновок. Ендокринна система серця в нормі представлена СПК, які мають добре розвинений білок-синтезуючий апарат та
СГ трьох типів: молоді, зрілі і дифундуючі. Співвідношення різних типів СГ у СПК передсердь і вушок вказує на збалансовані
процеси синтезу, накопичення та виведення ПНУП з клітини. Гіперглікемія призводить до підвищення функціональної
активності СПК, що морфологічно проявляється: гіпертрофією і гіперплазією комплексу Гольджі та ГЕС, зростанням об’ємної
щільності СГ з переважанням молодих і дифундуючих їхніх форм.

морфо-функціональний стан нервових волокон сідничого нерва та
перикаріонів нейронів його сегментарних центрів при експериментальній
етопозиді-індукованій нейропатії
Лисак І.В.
Науковий керівник – доц. Н.Ю. Лучків
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра гістології, цитології та ембріології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: lisak.irina26@gmail.com
Ускладнення після використання протипухлинних препаратів є причиною сенсорних, рухових і вегетативних розладів.
Результати вивчення побічного токсичного впливу етопозиду на органи нервової системи є винятково обмеженими. Морфогенез
цих уражень до цього часу не розкритий, хоча етопозид широко застосовується в комплексній протипухлинній терапії. Саме
тому метою наших досліджень було вивчити морфо-функціональний стан нервових волокон сідничого нерва та перикаріонів
нейронів його сегментарних центрів (рухового і чутливого) за умов експериментальної етопозид-індукованої нейропатії.
Нейротоксичний вплив етопозиду вивчали в експерименті з одноразовим довенним введенням препарату в дозі 22 мг/
кг маси тіла тварини (30 аутбредних щурів лінії Wistar). Термін дослідження – 3, 7 і 15 діб. Об’єктом світлооптичного та
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електронномікроскопічного дослідження служили сідничі нерви, спинномозкові вузли L2-L5 та попереково-крижовий відділ
спинного мозку (сегменти L2-S1).
Етопозид-індукована периферійна нейропатія характеризується, у першу чергу, дистрофічними і дегенеративними
змінами осьових циліндрів мієлінових нервових волокон сідничого нерва, які є відростками чутливих та рухових нейронів. У
перикаріонах переважно відбуваються компенсаторні зміни, що сприяє збереженню цілісності чутливих і рухових нейронів в
ранні терміни досліду (3-я доба). На наступному етапі (7-а доба) послідовно розвиваються значні зрушення в будові кровоносних
судин периферійних нервів та їхніх чутливих і рухових центрів, що призводять до поглиблення альтеративних процесів. На 15-у
добу ці прояви доповнюються дегенеративними змінами вищезазначених структур. Тобто в динаміці експерименту як результат
впливу етопозиду поєднуються тенденція до ураження і водночас використання компенсаторних можливостей із метою
забезпечення життєздатності структурних компонентів периферійного нерва та його сегментарних центрів. Також встановлено,
що одноразове довенне введення етопозиду в дозі 22 мг/кг маси тіла викликає в експериментальних тварин, починаючи з 7-ї доби
досліду, зниження рухової активності, на 15-у добу – парези тазових кінцівок, що відповідає ІІ – ІІІ ступеню нейротоксичності.

ГІСТОЛОГІЯ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ. ГІСТОДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
ВІДПОВІДНИХ ТИПІВ ПАТОЛОГІЇ. МЕТОДИ СУЧАСНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
Мединська Ю.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Г.Б. Кулинич
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра гістології, цитології та ембріології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: yulya.medinska@ukr.net
Актуальність. Рак молочної залози у жінок займає перше місце серед онкологічних захворювань. На Україні за даними МОЗ
захворювання на РМЗ – 61,7 на 100 000 населення, тому при вивченні етіології та диференціації даної патології великої уваги
потребують причини, пов’язані з обстеженням молочних залоз, передчасна діагностика та лікування передракових захворювань,
їх самообстеження, що може допомогти вчасно діагностувати пухлини різноманітного походження, значно знизивши кількість
малігнізованих випадків.
Мета: гістологічно дослідити злоякісні новоутворення молочних залоз різної етіології, використовуючи пунктат пухлин для
визначення ступеня і форми їхньої диференціації, а також структури новоутворень з виділенням мутованих клітин (анаплазії) і
визначенням їхнього відсотка по відношенню до здорових клітин.
Матеріали та методи виконання. Для ефективного дослідження новоутворень молочних залоз, було опрацьовано
гістологічні структури пунктату молочних залоз, матеріалу з ерозивних поверхонь, виділення з соска, відбитків з біоптату. У
проведенні роботи, було залучено 11 пацієнток із різними типами даної патології та опрацювання їх малігнізовано змінених
пунктатів за допомогою електронної мікроскопії.
Результати. Дослідивши гістологічні препарати новоутворень, вдалось визначити їх гістогенез, ступінь поширення пухлини,
її диференціювання, бактеріальну флору і фонові зміни. Серед досліджуваних 11 жінок, віком від 38 до 67 років гістологічна
діагностика чітко підтвердила якісні зміни в тканинах грудей жінок.
Висновки. Результати отримані при проведенні дослідження порушують питання про необхідність проведення регулярних
обстежень молочних залоз у жінок віком >25 років для ефективної профілактики прогресування передракового стану, чи
метастазування малігнізованого утвору, для збереження нормальної життєдіяльності пацієнтки та її майбутніх нащадків.

ВПЛИВ ПАКЛІТАКСЕЛУ НА СТРУКТУРУ СІТКІВКИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
Огороднік Н.А.
Науковий керівник – асист. Н.З. Довга
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра гістології, цитології та ембріології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ohorodnik81@gmail.com
Актуальність. У сучасних схемах протипухлинного лікування солідних пухлин різних органів широко використовуються
таксани, побічна дія яких проявляється токсичністю на різні відділи ока. Очні ускладнення внаслідок хіміотерапії препаратами
таксанового ряду вимагають їхнього докладного дослідження, морфологічна основа яких до цього часу мало вивчена.
Метою роботи було вивчити вплив паклітакселу на структуру сітківки в умовах експерименту.
Матеріали та методи. Досліджено патоморфогенез сітківки ока в динаміці розвитку ретинопатії (120 діб), зумовленої
введенням паклітакселу в сумарній дозі 8 мг/кг маси тіла в експерименті на 42 білих рандомбредних щурах. Методи дослідження
– світлова мікроскопія з використанням комп’ютерного аналізу морфометричних показників (ширина шарів і товщина сітківки)
сітківки ока.
Результати. Встановлено, що паклітаксел обумовлює морфологічні і морфометричні зміни сітківки. Морфометричні зміни
полягають у стійкому зменшенні товщини шару паличок і колбочок, найбільш вираженому на 15-у добу експерименту. В інших
шарах сітківки 1-а доба характеризується звуженням більшості шарів сітківки, 7-а доба змінюється їхнім розширенням, на 15-у
добу повторно виникає їхнє стоншення, а на 27-у добу і, особливо, 120-у добу показники не досягають інтактних тварин.
У товщині сітківки визначається хвилеподібний характер морфологічних змін від 1-ї до 27-ї доби: на 1-у добу товщина
зменшується, на 7-у добу зростає за рахунок набряку в усіх шарах сітківки, на 15-у добу відбуваються компенсаторні зміни в
бік нормалізації, від 27-ї до 90-ї доби в більшості шарів повторно зростають ознаки набряку і дистрофії нейронів, на 120-у добу
набряк залишається у внутрішніх шарах сітківки (від внутрішнього ядерного до шару нервових волокон).
Висновки. Отже, у результаті дослідження впливу паклітакселу на структуру сітківки в умовах експерименту ми встановили,
що найбільш стійкі зміни відбулися в шарі паличок і колбочок і цим можна пояснити виникнення ретинотоксичності, яка
виявляється в курсі застосування препаратів таксанової групи.
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ЛІМБІЧНА СИСТЕМА МОЗКУ ЩУРА ТА ЛЮДИНИ: МАКРОАНАТОМІЧНА СХОЖІСТЬ ТА
РОЗБІЖНІСТЬ
Петришин М.І., Лесик Д.Р., Серкіз С.Р.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.М. Мота
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Кафедра нормальної анатомії
м. Львів, Україна, e-mail: Kaf_normanatomy@meduniv.lviv.ua
Мета. Вивчити морфологічні особливості лімбічної системи мозку щура та провести порівняльну анатомію з аналогічними
структурами мозку людини.
Матеріали та методи. Вивчено макроанатомію головного мозку п’яти щурів-самок, масою 200-230 г. Після зважування
було здійснено евтаназію ефірним наркозом. Видаливши мозок з черепа, досліджували об’єми черепних ямок. Для детального
вивчення лімбічної системи було виконано ряд сагітальних та фронтальних зрізів мозку. Отримані зрізи порівнювали зі сканами
магнітно-резонансних томограм (МРТ), які виконані приблизно на тому ж рівні.
Результати. Загальний принцип будови головного мозку щура наближений до мозку людини. Установлено, що мозок у
середньому важить 1679,9 мг, що становить 0,76% від загальної маси щура. У середньому об’єми черепних ямок мають такі
дані: задньої – 0,4 мл, у ній знаходиться стовбур мозку та мозочок; середньої – 1,0 мл, що заповнена півкулями; передньої – 0,12
мл, яку повністю займає нюхова цибулина. Розміри нюхової цибулини свідчать про добре розвинутий нюховий мозок щура, що
є складовою лімбічної системи. При огляді присередньої поверхні встановлено, що в лобовій ділянці над мозолистим тілом
знаходиться поясна звивина, а позаду таламуса частково візуалізується зубчаста звивина. Серед структур лімбічної системи
щура найкраще розвинуті гіпокамп та мигдалеподібне тіло, які розташовуються в скроневій частці. Людська лімбічна система
тісно зв’язана з премоторною корою, що знаходиться у передній ділянці лобної частки і відповідає за формування емоційного
інтелекту. При вивченні нової кори мозку щура встановлено, що лобова кора слабо розвинута, звивини відсутні.
Висновки. 1. Відношення маси мозку щура до загальної маси тіла приблизно в 2,5 рази менше від аналогічного співвідношення
в людини. 2. При вивченні мозку щура виявлено, що нюхова цибулина надмірно розвинута в порівнянні з людською, проте не
вдалося візуалізувати лімбічної частки в цілому - наявні лише деякі її складові. 3. При експериментальному дослідженні лімбічної
системи щура на людину можна екстраполювати процеси, які не пов’язані з другою сигнальною системою, унікальною для людини.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОКИСНЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ В ТРОФОБЛАСТІ ПЛАЦЕНТИ ІЗ
ПЕРЕДЧАСНИМ ДОЗРІВАННЯМ ХОРІАЛЬНИХ ВОРСИНОК НА ФОНІ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ
АНЕМІЇ ВАГІТНИХ В ТЕРМІН ГЕСТАЦІЇ 33-36 ТИЖНІВ ВАГІТНОСТІ
Петроченков Г.П., Гарвасюк О.В.
Науковий керівник – асист. О.В. Гарвасюк
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»
Кафедра патологічної анатомії
м. Чернівці, Україна, e-mail: Skillet07.11.94@gmail.com
Мета: Встановити особливості окиснювальної модифікації білків (ОМБ) у трофобластіхоріальних ворсинок плаценти при
передчасному дозріванні хоріального дерева в поєднанні зі залізодефіцитною анемію вагітних у відрізок гестації – 33-36 тижнів
вагітності.
Матеріал та методи. Дизайн дослідження передбачав спостереження 103 плацент. Матеріал фіксували у 10% водному
розчині нейтрального формаліну 40-48 годин: далі проводили дегідратацію етанолом та заливку в парафінові блоки за
стандартною процедурою. На серійних гістологічних зрізах 5 мкм завтовшки використовували методику на «кислі» та
«основні» білки за MikelCalvo з використанням бромфенолового синього в модифікації. У середовищі комп’ютерної програми
ImageJ у системі оцінки кольору RGB визначали коефіцієнт R/B. Коефіцієнт R/B служив показником співвідношення між амінота карбоксильними групами в білках конкретної локалізації, тобто був використаний як міра ОМБ. Статистично значущими
вважали розбіжності при р≤0,05.
Результати. Ми отримали наступні усереднені показники коефіцієнту R/B при гістохімічному забарвленні на кислі та основні
білки за MikelCalvoпо групах спостереження:Група спостереження №1 (n=21) – фізіологічна вагітність (37-40 тижнів вагітності)
- 1,02±0,012;Група спостереження №2 (n=20) - спостереження залізодефіцитної анемії вагітних (ЗДАВ), коли будова хоріального
дерева відповідає терміну гестації - 1,23±0,019;Група спостереження №3 (n=21) - спостереження без будь-якої анемії, коли
будова хоріального дерева відповідає терміну гестації - 1,13±0,017.Група спостереження №4 1 (n=20) - спостереження поєднання
ЗДАВ і передчасного дозрівання хоріального дерева - 1,38±0,021 (р№5<0,001); Група спостереження №5 (n=21) - спостереження
передчасного дозрівання хоріального дерева без анемії - 1,16±0,018. Потрібно зазначити, що при забарвленні бромфеноловим
синім за MikelCalvo найбільш інтенсивно забарвлювалися клітини крові, менш інтенсивно забарвлювався трофобластхоріальних
ворсинок, і ще менш інтенсивно - ендотелій кровоносних судин, базальні мембрани та сполучно-тканинні волокна.
Висновки. Рівень окиснювальної модифікації білків в цитоплазмі трофобластахоріальних ворсинок плаценти при
фізіологічній вагітності в середньому є нижчим, ніж при передчасних пологах та наявності залізодефіцитної анемії. Рівень
окиснювальної модифікації білків в цитоплазмі трофобластахоріальних ворсинок плаценти при залізодефіцитній анемії
вагітних у середньому є вищим у порівнянні з групою дослідження, коли не виявлено анемії. Найбільший рівень окиснювальної
модифікації білків в цитоплазмі трофобластахоріальних ворсинок плаценти відмічається при поєднанні передчасного дозрівання
хоріального дерева та залізодефіцитної анемії.

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОМІСІЙНИХ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ЩОДО
ЛІКАРСЬКИХ СПРАВ У МІСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ З 2016 ПО 2018
Філяк Ю.О., Петріщак В.А., Голодненко А.А.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Н.М. Козань
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра патоморфології та судової медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: filiakyulia@gmail.com
В зв’язку з реформою системи охорони здоров`я зростає попит на надання якісних і ефективних медичних послуг. Проте з
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кожним роком збільшується кількість скарг на неналежне виконання лікарями професійних обов`язків у зв’язку з розвитком
правової грамотності населення.
Незадоволення пацієнтів лікарськими послугами лежить в основі кримінальних і цивільних проваджень проти медичних
працівників.
Мета: провести статистичний аналіз судово-медичних комісійних експертиз у динаміці з 2016 по 2018 рік стосовно
лікарських справ.
Матеріали і методи дослідження: статистичні дані з обласного судово- медичного бюро відділу комісійних експертиз, що
оброблялись з використанням програми Microsoft Exel, Statistica 6.0
Результати дослідження: у 2016 було проведено всього 103 експертизи. Загальна кількість комісійних експертиз становить
103 (100%), з них за лікарськими справами - 7(6,8%). Серед яких 14,3 % у справах хірургів, 28,6% - акушер-гінекологів, 28,6% анестезіологів, 0% - стоматологів і 28,6% у справах інших спеціальностей.
У 2017 році було проведено всього 100 експертиз. Загальна кількість комісійних експертиз становить 98 (98%), з них за
лікарськими справами -20 (20,4%). Серед яких у справах хірургів- 15%, у справах акушер-гінекологів 20%, анастезіологів - 5%,
стоматологів - 0% та у справах інших спеціальностей 60%.
У 2018 році було проведено всього 55 експертиз. Загальна кількість комісійних експертиз 53(96,4%), з них за лікарськими
справами -10(18,9%). Серед яких у справах хірургів - 30%, у справах акушер-гінекологів 30 %, анастезіологів - 0%, стоматологів
- 0% та у справах інших спеціальностей 40%.
Висновок: з кожним роком кількість комісійних експертиз зменшується: у 2017 році порівняно з 2016 зменшилась на 2%,
а у 2018 порівняно з 2017- на 1,6%. Проте, у кількості експертиз за лікарськими справами спостерігаємо таку динаміку: у 2017
порівняно з 2016 зросла на 13,6%, а у 2018 порівняно з 2017 зменшилась на 1,5%
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SCREENING OF THE EATING BEHAVIOUR AMONG MEDICAL STUDENTS BASED ON THE
VALIDATION OF THE DUTCH EATING BEHAVIOR QUESTIONNAIRE
Barbara Belka
Scientific supervisor – Prof. O. Zayachkivska, PhD
Lviv National Medical University
Department of Normal Physiology
Lviv, Ukraine, e-mail: barbaraj.belka@gmail.com
Introduction. In recent years lifestyle diseases are the hot medical problems, and the eating behavior is on the top of several environmental and social disorders among young persons. Foreign medical university students are ones of the target group which characterized
by environmental stress and consumption of unhealthy fast food or hypercaloric hyper carbohydrates diet which are primarily composed
of plenty of saturated fats, carbohydrates and low in protein and fiber. Moreover, this eating pattern also shows abnormalities in times of
eatin during the day and overeating - abnormal chrononutrition.
Aim. To investigate the eating behaviour in group of medical students of LNMU
Materials and methods. The group of participants involves 50 foreign students (28 females and 22 males, aged range from 20 to 26)
studied in Lviv National Medical University (Ukraine). The English version of the Dutch Eating Behavior Questionnaire DEBQ (Van
Strien et al., 2002) was used to reveal eating disorders. It is composed of four sections: 1) concerned with eating behavior in connection
with our senses; 2) focused on how different emotional states influence on desire to eat; 3) questions about how one’s eating behavior
changes if a person wants to lose weight; 4) concerned with social overeating, meaning how the presence of other people influences on
one’s eating behavior.
Results. According to 1st section, eating pattern changes, if the food smells, looks and tastes good, and 62% of total participants (TPs)
tend to eat more than they planned; 68% will have desire to eat even if they are not hungry; and 50% will eat immediately after they
purchase these foods.
Obtained data in 2nd section has shown that the influence of negative emotions and states like feeling depressed were in 46% from TPs,
lonely - 46%, anxious, sad, overwhelmed - 32%, if they plans do not work out - 38%, feel in trouble - 38%, bored - 50% of participants
tend to overeat. In 3d section concerning losing excess weight, half of TPs eats less than usual, but still consume main meals - breakfast,
lunch, dinner - but in smaller amounts and choose not to eat snacks between these meals. Moreover, 52% of participants choose their food
intentionally, mindful about consumed calories if they want to lose weight. Concerning chronicity of eating 44% choose to eat less during
the day if they consumed too many calories the day before. The 4th section shows a tendency to overeating during social events. 52%
tends to overeat during meetings with friends, also finding it difficult to refuse food when it is offered to them, moreover, 48% chooses to
give food as the gift when they go on a visit. 62 % of participants shows the tendency to overeat on holidays, vacations, nature trips. It also
shows that 46 % of participants mentally prepare for overeating before going out/visiting friends.
Conclusion. Foreign students of LNMU have the tendency to eat while they are not hungry, overeating rate when food is appealing is
high, which may be the outcome of underlying problems with negative emotions caused by stress connected with high demanded to learn
and to stay far from home. Also, overeating at social events may be the compensatory mechanism of fear of lack of acceptance from peers,
friends, or maybe to mask their insecurities from themselves. Moreover, the topic of losing weight among this group is popular, but with
knowledge about how to do it without turning to uneffective unhealthy diets. The popularisation of chrononutrition is urgently needed.
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CHANGES IN THE BALANCE OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM IN RATS WITH OBESITY
Dmytryshyn Y.D.
Scientific supervisors: Prof. N.M. Voronich-Semchenko, PhD, assist. T.V. Todorov
SHEE « Ivano-Frankivsk National Medical University»
Department of Physiology
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: yanadmytyshyn@gmail.com
Relevance. According to WHO the obesity epidemic has begun in the world: in 2017 13% of the adult population suffered from obesity. More than 23% of the population has obesity and 59% are overweighed in Europe. In Ukraine, every fourth is suffering from excess
body weight. People with obesity have a high propensity to cardiovascular diseases. Among the polimechanisms of cardiovascular risks
significant role play imbalance of autonomic nervous system (ANS) and metabolic disorders of homeostasis (Herzig D.,Switzerland, 2017).
Even a small variation in heart autonomic regulation changes heart rate (BrenoQuintellaFarah, Brazil, 2013). That’s why analysis of indicators, that quantitatively giving characteristics to the activity of sympathetic and parasympathetic divisions of ANS – a study of heart rate
variability (HRV) has important diagnostic and prognostic value, including during obesity (Andreyeva Y.O.,2018).
Aim: to study the autonomic profile of rats with experimental obesity by dynamics of HRV.
Materials and methods: the research has been carried out on white outbred male pubescent rats, weighing 150-180gr. For modeling
obesity on the experimental group (n=15) animals were fed a high-calorie diet for 8 weeks (Maruschak M.I. etc., 2011). Control group
animals (n=15) was on standard food intake. Keeping, feeding, and euthanasia were due to international requirement about the humane
relationship to animals. Rats electrocardiogram were registered with needle electrodes from the front and right back limbs (II standard
lead) using veterinary electrocardiograph «Poly-Spectrum 8/B». The animals were put under the anesthesia (thiopental sodium, 25 mg/
kg intraperitoneally) and were immobilized on their back. Analysis of components capacity within very low VLF (less 0,05Hz), low LF
(0,06-0,15Hz) and high HF (0,16-0,4Hz) frequency, calculated sympathovagal index LF/HF (correlation low and high-frequency components). Body Mass Index was calculated for each animal. All results were statistically analysed.
Results of research. As a result of the studying rats with obesity, we detected changes in balance of activity ANS. In particular, in
animals of experimental group were detected activation markers of heart rate sympathetic regulation: increasing VLF capacity (on 16
%, p<0,05) and LF on 21 % (p<0,05), increasing coefficient of sympathovagal balance LF/HF on 28 % (p<0,05) as to analogical data
of animals of control group. Autonomic imbalance in experimental animals also justifies the fact of decreasing activity HF range on
31%(p<0,05), which represent oppression of parasympathetic division of ANS. Detected changes in coefficient of sympathovagal balance
correlated with increasing Body Mass Index in animals.
Conclusions. In obese rats, an autonomous regulation imbalance develops, which can be considered as a prognostic adverse risk factor
for electrical instability in the heart.

DER EINFLUSS DER TÄTOWIERUNGEN AUF DEN MENSCHLICHEN KÖRPER
Sawtschuk A.M.
Die wissenschaftliche Leiterin – H.M. Fedorak
Die nationale medizinische Universität zu Iwano-Frankiwsk
Der Lehrstuhl für die Sprachkunde
Iwano-Frankiwsk, Ukraine, e-mail: anny.savchuck@gmail.com
Das Ziel unserer Arbeit war es, die Vor- und Nachteile der Tattoos zu analysieren und der Einfluss der Tätowierungen auf den
menschlichen Körper festzustellen.
Forschungsmaterialien. Unsere Forschung haben wir anhand der wissenschaftlichen Publikationen im Bereich der Medizin
durchgeführt.
Forschungsergebnisse. Tattoos beeinflussen die Schweißreaktion unserer Haut. Konkret: Tätowierte Haut schwitzt anders, nämlich
weniger und salziger und sonderte nur halb so viel Schweiß ab wie die untätowierte. Dafür wies der Schweiß auf den Tattoos bei neun von
zehn Probanden eine fast doppelt so hohe Natriumkonzentration auf. Dabei spielte das Alter des Tattoos keine Rolle.
Eine Tätowierung ist demnach vergleichbar mit einer kleinen Wunde, die der Körper heilen muss. Die Bildung von Ersatzgewebe durch
sogenannte Kollagenfasern erfolgt an vielen Stellen daher auch bei Tattoos. Allerdings kommt hinzu, dass die Farbpartikel beim Tattoo
für unseren Körper Fremdkörpermaterial darstellen, das beseitigt werden soll. Es werden deshalb durch sogenannte Entzündungszellen
Reaktionen ausgelöst.Beim Tätowieren kann es demnach durchaus vorkommen, dass das Gewebe und damit auch die Schweißdrüsen
dauerhaft geschädigt werden.
Tattoos kosten unnötig Energie. Ein Beispiel: Ein Liter Schweiß entzieht dem Körper 580 Kilokalorien. Anstatt der sonstüblichen 70
Prozent gehen dann bis zu 90 Prozent der verfügbaren Energie für die Thermoregulation darauf. Bei einer niedrigeren Schweißflussratesteigt
die Körpertemperatur also höher als üblich. Das kostet Energie und senkt die Leistungsfähigkeit.
Die Vorteile der Tätowierungen im Bereich der Medizin haben wir nicht gefunden.
Schlussfolgerung.Wahrscheinlich wird keine Tätowierung zum menschlichen Tod führen. Dennoch sind die Auswirkungen von
Tattoos auf unseren Körper noch weitgehend unerforscht. Und schließlich bleibt die Frage offen, wie es sich mit dem Schwitzen bei
Menschen verhält, die großflächig über den ganzen Körper tätowiert sind.

THE EFFICIENCY OF CORRECTION OF NO-SYNTHASE ACTIVITY IN MYOCARDIUM OF RATS
UNDER CONDITIONS OF COPPER DEFICIENCY AGAINST THE BACKGROUND OF THYROID
HYPOFUNCTION
Yatsyshyn A.R.
Scientific supervisor – Аssoc. prof. T.V. Guranych
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Department of physiology
Ivano-Frankivsk, Ukraine, yatsyshyn_a@bk.ru
Heart diseases remain one of the main causes of disability and mortality of population in many countries of the world. It is known, that
in the pathogenesis of cardiological pathology significant role play metabolic disorders, including micronutrient. In particular, copper is
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a cofactor of biochemical reactions during angiogenesis, participates in the energy supply of cardiomyocytes, glucose metabolism, the
degradation and excretion of cholesterol, the formation of catecholamines. On the other hand, the state of cardiovascular system depends
on balance of nitrite ion (NO) (Sibel Ertec, 2013). Thus, the imbalance between the exchange of lipid fractions of the blood and vascular
endothelial function is primarily due to changes in the metabolism of NO, which is one of the major modulators of vascular tone, the
intensity of cellular respiration and energy formation (Hiroaki Shimokawa, 2016).
The aim of the research was to study the efficiency of correction of NO-synthase activity in myocardium of rats under conditions of
copper deficiency against the background of thyroid hypofunction (TH).
The research was carried out on 50 rats, which were divided into five experimental groups (10 animals): animals with TH against the
background of iodine deficiency (1st group); animals with TH against the background of combined iodine and copper deficit (2nd group);
animals with correction of microelementosis with: potassium iodide and copper sulfate (3rd group); L-arginine hydrochloride (4th group);
potassium iodide, copper sulfate and L-arginine hydrochloride (5th group). The control group consisted of 10 intact rats. TH was modeled
by keeping animals on an iodine-deficient diet during 45 days (Voronich-Semchsenko N.M, 2014). Copper deficiency was reproduced by
adding d-penicillamine to the drinking water (100 mg / 100 g body weight) from 25 to 45 days of the study (Masahiko Yamamoto et al.,
1990). The characteristic of NO-synthase system was carried out by determining the activity of NO-synthases (nNOS, iNOS and eNOS)
in the myocardium homogenate.
In the myocardium of rats of the 2nd group changes in NO-synthase system were observed, which was manifested by the growth of NOS
and iNOS activity by 25.5% (p1-2<0.001) and by 51.8% (p1-2<0.05) respectively to the similar indices in animals with iodine monodeficiency. Correction with microelements led to an increase in the activity of NOS by 37.1% (p2-3<0.01) for data in animals with microelementosis.
The use of L-arginine hydrochloride predominantly affected the increase in NOS activity by 43.1% (p2-4 <0.01), mainly due to cNOS, which
activity increased almost 3.5 times (p2-4<0.01) concerning the values of animals with microelements deficiency. The combined correction
showed a multidirectional changes in the NO system. Thus, the activity of NOS and cNOS increased by 44.2% (p2-5<0.01) and at four times
(p2-5<0.01) respectively, with a decrease in the activity of iNOS - by 57.1% (p2-5<0,01) for similar indicators of animals of the 2nd group.
It should be noted that the activity of iNOS in animals of the 5th group was by 26.7% (p4-5<0.01) less than the correspondent indexes in
animals with isolated correction by L-arginine hydrochloride.
Taking into account the obtained results, it is advisable to attract microelements and NO donors to the treatment scheme of TH in order
to reduce the risk of cardiovascular disorders development in the conditions of endocrine pathology.

ВПЛИВ ГІПОКІНЕТИЧНОГО СТРЕСУ НА ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ У ЩУРІВ РІЗНОЇ СТАТІ
Болюх О.О., Міц І.Р.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. О.В. Денефіль
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний інститут імені
І.Я.Горбачевського МОЗ України»
Кафедра патологічної фізіології
м.Тернопіль, Україна, e-mail: obolyukh@ukr.net, kozyr88@ukr.net
Гіпокінетичний стрес і наслідки його впливу на організм є важливою проблемою сьогодення. Встановлено, що він викликає
розлади функціонування головного мозку, спричинює підвищення тромбоутворення, розвиток серцево-судинної патології,
остеопорозу, виникнення ожиріння, пухлин, метаболічного синдрому, цукрового діабету, хронічних запальних захворювань,
алергічних реакцій. Стрес викликає нейроімуноендокринні порушення, гіпофункцію гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної осі
регуляції, патологію органів ендокринної системи тощо. Наслідки стрес-реакції залежать від багатьох чинників, включаючи
генетичні фактори, особливості навколишнього середовища, стать, вік.
Метою роботи було вивчити зміни ендокринних залоз у молодих щурів самців і самиць, які зазнали впливу гіпокінетичного
стресу.
Завдання. 1. Вивчити структурні зміни щитоподібної залози, надниркових залоз, яєчників і яєчок у 3-місячних тварин різної
статі.
2. Вивчити структурні зміни щитоподібної залози, надниркових залоз, яєчників і яєчок у тварин різної статі, які перебували
під впливом гіпокінетичного стресу.
Матеріал і методи. Дослідження виконано на 12 білих безпорідних статевозрілих щурах-самцях та 12 самицях віком 3
місяці, масою від 85 до 155 г, яких утримували в одному приміщенні на стандартному раціоні та режимі віварію. Гіпокінетичний
стрес у щурів викликали з 1,5- до 3-місячного віку, під час нього тварин утримували у клітках з обмеженням життєвого простору
вдвічі. До контрольної групи увійшли тварини, які до 3-місячного віку знаходилися в стандартних умовах віварію.
Отримані результати. При дослідженні гістологічних препаратів у щитоподібних залозах самців і самиць щурів після
стресу зміни стосувалися кровонаповнення судин: у сполучнотканинних прошарках чітко контурувалися судини із форменими
елементами крові в просвіті. У дещо просвітлених периваскулярних просторах і у стінках фолікулів виявлялися дифузно
розташовані лімфоцити. Колоїд був гомогенним. Ступінь вираженості змін у препаратах залоз самиць і самців щурів була
одинаковою.
Виявлені зміни у надниркових залозах тварин були вираженіші у самців, порівняно з самицями. Стиралася чітка
зональність кіркової речовини: зростала активність клубочкової і зменшувалася – пучкової зон, що вказувало на переваження
мінералокортикоїдів.
При візуальному обстеженні яєчників була горбкуватість їх поверхні. Мікроскопічні зміни вказують на розвиток хронічного
запалення. Виявлені зміни яєчок свідчили як про порушення сперматогенезу, так і про розвиток дистрофічних змін.
Висновок. При гістологічному дослідженні органів ендокринної системи 3-місячних щурів, які зазнали впливу
гіпокінетичного стресу, виявлено структурні зміни, що вказують на наявність хронічного запалення, більше виражено у самців.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ТИПІВ ВНД, РІВНЯ ІНТЕЛЕКТУ, АВТОНОМНОГО БАЛАНСУ У СТУДЕНТІВМЕДИКІВ ІЗ РІЗНИМИ ГРУПАМИ КРОВІ
Воронич В.О.,Семченко В.А.
Науковий керівник – асист. І.І. Дубковецька
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: melmannew@gmail.com
Актуальність. Група крові людини може визначати її характер, тип вищої нервової діяльності (ВНД), її працездатність.
Мета: Дослідити розподіл типів ВНД, коефіцієнта інтелекту у студентів-медиків із різними групами крові за системами АВ0
та резус (Rh).
Матеріали і методи. Обстежено 96 студентів-медиків віком 20-22 роки.
Групи крові за системою АВ0 визначали методом цоліклонів анти-А та анти-В за допомогою «сухих» моноклональних
реагентів для експрес-типування AB0/Rh «Eldoncard» (Данія) у навчально-практичному центрі «Фізіологія» ІФНМУ.
Психодіагностичний метод передбачав тестування за допомогою методик Айзенка та CFIT (Culture Free Intellect Test) Р.
Кеттела, адаптованої на кафедрі фізіології ІФНМУ (Вітенко І.С. та ін., 2002). Функціональний стан серцево-судинної системи
оцінювали за показниками варіабельності серцевого ритму. Обстеження проводили на апараті «Поли-Спектр.NET» («Нейрософт», Україна). Дані кардіоінтервалографії аналізували відповідно до Міжнародних стандартів вимірювання, фізіологічної
інтерпретації та клінічного використання, розроблених робочою групою Європейського Кардіологічного товариства та
Північно-американського товариства кардіостимуляції та електрофізіології (Баевский Р.М., Иванов Г.Г., 2001). Цифрові дані
проаналізовані за допомогою сучасних статистичних програм.
Отримані результати. У результаті проведеного дослідження у 46 % студентів виявили II (A), у 29 % - I (0), у 20 % - III (В) та
у 5 % - IV (АВ) групи крові, у тому числі у 66 % - кров була Rh (+) – позитивною. Серед студентів-медиків, які мали I (0) групу
крові, переважали екстраверти (72 %), II (A) – інтроверти (65 %). 55 % обстежених із III (В) групою крові були екстравертами,
ще 35 % - інтровертами, решта мали фактор нейротизму. Через високий рівень нейротизму студенти-медики з I (0) групою
крові доволі збудливі, у той же час цілеспрямовані та наполегливі. Серед студентів із IV (АВ) групою крові також переважали
екстраверти (75 %). Коефіцієнт інтелекту не залежав від груп крові. Середні значення показника (коефіцієнта IQ) достовірно не
відрізнялись між даними у обстежених із різними групами крові. Фактичні дані коливались у межах від 88,13+1,15 (ум. од.) до
133,04+3,55 (ум. од.). У студентів із I (0) та III (В) групами крові переважав симпатичний відділ автономної регуляції, II (A) та IV
(АВ) – парасимпатичний відділ АНС, що підтверджено даними коефіцієнта симпато-вагального балансу кардоінтервалограми.
Висновок. Встановлено взаємозв’язок між групою крові (за системою АВ0) та типом ВНД, автономним статусом обстежених
студентів-медиків.

ЗМІНИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ У КРОВІ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ
ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА МИГОТЛИВУ АРИТМІЮ
Вороновська М.М., Шалагіна А.Ю., Шваєвська К.К.
Наукові керівники: к.біол.н., доц. О.П. Хаврона, к.біол.н., асист. Л.П. Білецька
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Кафедра біологічної хімії
м. Львів, Україна, e-mail: mariavoronm@gmail.com
Вступ. Відомо, що ішемічна хвороба серця (ІХС) є однією з основних причин виникнення загрозливих для життя станів
та смертності. Основою даної патології є дисбаланс між постачанням та потребою міокарда в кисні, який у свою чергу
супроводжується збільшенням інтенсивності вільнорадикального окислення (ВРО), що призводить до поглиблення патологічних
змін у міокарді.
Миготлива аритмія (МА) є найпоширенішим видом тахіаритмій, часто поєднується з ІХС і значно підвищує ризик серцевосудинних подій і смерті. Імовірно, несприятливий вплив МА на перебіг ІХС зумовлений десинхронізацією скорочень серця і як
наслідок – поглибленням ішемії та дисбалансу в системі антиоксидантного захисту (АОЗ).
Враховуючи ці особливості, значний інтерес становить визначення змін у функціонуванні АОЗ, а саме глутатіонової системи,
яка має важливе значення для захисту серцево-судинної системи від ВРО.
Мета і завдання дослідження: дослідити стан глутатіонової системи в сироватці крові хворих на ІХС та ІХС з МА для
оцінки можливого поглиблення ішемії та гіпоксії міокарда під впливом МА.
Матеріали та методи. Для дослідження було використано кров 10-ти здорових донорів (контроль – група І), 10-ти хворих
на ІХС (група ІІ) та 10 хворих на ІХС з МА (група ІІІ). У сироватці крові визначались активність глутатіонпероксидази (ГПО)
за методом Переслєгіної І.А. (1989), глутатіонредуктази (ГР) за методом Юсупова Л.Б. (1988) та вміст відновленого глутатіону
(Г-SH) за методом Батлер Е. (1998). Статистичну обробку даних проведено за критерієм Стьюдента.
Результати. У групі ІІ: активність ГПО ↑ на 22,93%, ГР ↓ на 53,59%, рівень Г-SH ↓ на 41,07% відносно контролю; у групі ІІІ:
активність ГПО ↑ на 43,91% відносно контролю та на 17,07% відносно групи ІІ, ГР ↓ на 69,18% відносно контролю та на 33,57%
відносно групи ІІ, Г-SH ↓ на 58,22% відносно контролю та на 29,09% відносно групи ІІ.
Висновок. Підвищення активності ГПО, зниження активності ГР та вмісту Г-SH у сироватці крові пацієнтів обох дослідних
груп відносно контролю, в більшій мірі – у групі хворих на ІХС з МА, вказує на посилення оксидативних процесів, інтенсивне
використання глутатіону та зниження потенціалу відновлення його кількості. Отримані результати свідчать про посилення
патологічних процесів на тлі поглиблення ішемії та гіпоксії міокарда при ІХС під впливом МА.
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МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СІДНИЧНОГО НЕРВА ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ЙОГО ПОВНОГО
ПЕРЕСІЧЕННЯ З УШИВАННЯМ ЧЕРЕЗ РІЗНІ ПРОМІЖКИ ЧАСУ ТА ПОДАЛЬШОЮ ЛАЗЕРНОЮ
КОРЕКЦІЄЮ
Голдищук С.Ю., Бойчук Ю.Р., Панюта М.М.
Науковий керівник – к.мед.н., доц., З.М. Ящишин
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»,
Кафедра патофізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: patfisiology@ifnmu.edu.ua
Актуальність теми: на сьогоднішній день однією з вагомих проблем клінічної неврології являється розробка нових наукових
підходів для покращення регенерації та функціонального відновлення нервових провідників при нейропатіях. Клінічному
застосуванню нових методів лікування повинні передувати проведені дослідження експериментального характеру, що робить
нашу роботу актуальною.
Матеріали і методи: експеримент проведено на 65-ти лабораторних щурах лінії Wistar (200-250 г), яким під ефірним наркозом
в стерильних умовах було проведено пересічення лівого сідничного нерва з ушиванням кінець у кінець одразу, через 15, 30,
45 хвилин після нейротомії. Починаючи з другого дня після операції проводилося щоденне опромінення зони оперативного
втручання синім спектром (довжина хвилі в нм 480-450) низькочастотного світлодіодного лазера «Спектр-ЛЦ». Експозиція
5 хвилин. Термін досліду 1,3,7,15, 30, 45, 90 діб. Дослідження відновлення сомато-вісцеральної чутливості реєструвалося по
реакції тварини на больові та температурні подразники, а рухової функції-за допомогою рухомої стрічки. Морфологічні зміни в
структурі нервових волокон сідничного нерва досліджувалась на гістологічних препаратах та електронній мікроскопії.
Результати дослідження: Отримані результати показали, що в ранні терміни досліду (1-7 доба) мають місце виражені
дегенеративно-дистрофічні зміни в структурах сідничного нерва. З 8 по 14 добу дегенеративні процеси в нервовій тканині
продовжуються, рухова та сенсорна чутливість знижена. З 15 доби на фоні лазерного опромінення починаються регенеративнорепаративні процеси, що супроводжують поступовим відновленням рухової функції та сомато-вісцеральної чутливості, але
повіне відновлення структури і функції сідничного нерва, якщо він був ушитий одразу після пересічення наступає тільки на 4560 добу. Якщо ж ушивання проводилося до 30 хв. З моменту ушкодження репарація тривала 90 діб. Ушивання сідничного нерва
після 30 хв. від моменту ушкодження з подальшою лазерною корекцією завершується тільки частковим відновленням рухової
функції, а сомато-вісцеральна чутливість залишається повністю втрачена. Опромінення ж пересіченого сідничного нерва без
ушивання знімає тільки набряк, викликає знеболюючий ефект і сприяє швидкому загоєнню рани, та рухова і соматовісцеральна
чутливість залишається повністю втраченими.
Висновок: виходячи з вищесказаного можна зробити заключення, що раннє ушивання сідничного нерва (до 30 хвилин. з моменту ушкодження) з використанням світлодіодного низькочастотного монохромного терапевтичноголазера в 2-2.5 рази
пришвидшує відновлення функції і структури нервового волокна, що необхідно використовувати в клінічній практиці

УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ
ФАКТОРАМИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Гриб А.О.
Науковий керівник — клін. ординатор Н.В. Романюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра неврології та нейрохірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mushroomgryb@gmail.com
Вступ. В Україні за рік реєструється близько 120 тис. мозкових інсультів, із них понад 35 тис. закінчується летально. Крім того,
більше половин хворих, які перенесли інсульт, залишаються інвалідами до кінця життя. Хвороба радикально змінює соціальноекономічний стан в сім’ї, інсульт вагомо впливає на економіку країни. Тому впровадження ефективних профілактичних програм
попередження інсульту є одним із найважливіших завдань сучасної медицини.
Мета. Проаналізувати фактори ризику виникнення ішемічного інсульту в хворих. Проаналізувати ефективність застосування
антиагрегантної терапії на етапі первинної профілактики інсульту.
Матеріали і методи дослідження. Проведена робота ґрунтується на даних ретроспективного аналізу 36 історій хвороб
пацієнтів неврологічного відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні з діагнозом ішемічного ураження головного
мозку. Діагностичний комплекс включав: клініко-неврологічне обстеження; визначення чинників ризику виникнення ішемічного
інсульту та їх оцінка за допомогою шкал: SCORE, CHA2DS2-VASc (у пацієнтів з фібриляцією передсердь); оцінку проведеної
дезагрегантної терапії до інсульту.
Результати досліджень. У 23 пацієнтів виявлено артеріальну гіпертензію, у 7 – цукровий діабет, у 22 – дисліпідемію, у 17 –
надлишкову вагу тіла/ожиріння, у 12 – гемодинамічно значимі ураження судин головного мозку, у 20 – серцева недостатність,
у 5 – фібриляцію передсердь, у 13 – шкідливі звички, у 7 – обтяжений сімейний анамнез. На етапі первинної профілактики
антиагрегантну терапію отримували регулярно – 5 пацієнта (13,8%), нерегулярно – 19 пацієнтів (52,7%), не отримували – 11
пацієнтів (30,5%).
Висновки. Підвищення ефективності первинної профілактики ішемічного інсульту є ключовим завданням, яке стоїть перед
системою охорони здоров’я, оскільки більше 77% всіх інсультів є первинними. Адекватне і своєчасне прогнозування серцевосудинних подій, реалізація комплексу заходів, спрямованих на корекцію негативного впливу факторів ризику, а також прийом
антиагрегантів дадуть змогу суттєво знизити рівень виникнення ішемічного інсульту в подальшому.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ТРИВОГИ ТА ГОЛОВНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ЇЇ РОЗВИТКУ ЗАЛЕЖНО
ВІД СПОСОБУ ЖИТТЯ
Демків Ю.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Т.В. Гуранич
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, demkiv1999@gmail.com
Вступ. Тривога – важливий показник психо-емоційного та фізичного благополуччя організму. Нормальний рівень тривожності розглядається як пристосувальна реакція до мінливих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища (Перетятько
Л.Г., 2016). У той же час, постійна психологічна напруга може виступати фактором ризику розвитку психо-соматичної патології
та передневротичних станів. Із фізіологічної точки зору тривога характеризується активацією симпато-адреналової системи,
що може бути пусковим механізмом патологічних змін вісцеральних функцій. Із даних літератури відомо, що не менше 30 %
пацієнтів із соматичними захворюваннями мають невротичні симптоми, причому найчастіше такі зміни спостерігаються в осіб
молодого віку, що суттєво впливає на їх працездатність і професійну спрямованість (Stromgren E., Lunn V., 2015).
Мета дослідження: визначення рівня тривоги та головних факторів ризику її розвитку залежно від способу життя.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на 249 студентах, віком 19-21 року, які навчаються у вищих навчальних
закладах. Рівень тривоги визначали за шкалою Гамільтона, яка складається з 14 пунктів, кожний із яких оцінюється від 0 до
4 балів (Коротиш А.І., 2016). Додатково визначали особливості способу життя, режим дня, сну, відпочинку, збалансованість
харчування та психоемоційний стан досліджуваних осіб.
Результати дослідження. Після аналізу отриманих показників за основними критеріями встановлено, що 19,2 % опитуваних
мають середній, а 15,3 % - високий рівень тривоги. Дослідження факторів ризику серед осіб із середнім ступенем тривоги
показало, що: 62,5 % студентів підтверджують знижене вживання продуктів, багатих на омега-3 ненасичені жирні кислоти; 48,0
% - дотримуються неправильного режиму харчування; 43,8 % - недосипають; 35,5 % - вживають недостатню кількість віт. В6;
14,6 % - зловживають енергетичними напоями та кавою. Аналіз психоемоційного статусу показав, що у 89,3 % осіб даної групи
часто виникають стресові ситуації; 68,8 % - не впевнені у власному майбутньому; 60,4 % - вважають себе нещасливими; 58,3
% - почуваються самотніми.
При аналізі факторів ризику розвитку тривоги серед студентів із високим рівнем тривоги встановлено, що 67,4%
досліджуваних вказали на порушення режиму харчування; 61,6 % - на знижений вміст омега-3 ненасичених жирних кислот у
добовому раціоні; 58,1 % - на тривалість сну менше 6 год на добу; майже 47 % - на дефіцит віт. D та В6; 15,1 % - на надмірне
вживання кофеїну та енергетичних напоїв. Варто зазначити, що особи із високим рівнем тривоги часто переживають стресові
ситуації (89,4 %), відчувають невпевненість у власному майбутньому (73,6 %), вважають себе нещасливими (68,5 %), мають
мало друзів (63,1 %).
Висновок. Отримані результати підтверджують доволі високий відсоток розвитку тривоги серед осіб молодого віку. Поряд
із емоційною сферою, важливе значення у змінах психологічного статусу студентів відіграють порушення режиму дня, сну та
харчування. Тому з метою зниження ризику розвитку тривоги варто, у першу чергу, рекомендувати дотримуватися здорового
способу життя, що може підвищити індивідуальну психологічну стресостійкість.

ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОКРИСТАЛІЧНОЇ ДЕРМАБРАЗІЇ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ РУБЦІВ
Дрогомирецька О.О., Олійник І.В., Ісаєнко М.І.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.О. Шляховенко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Drohomyretska_Ol@ifnmu.edu.ua
Актуальність. Плями, веснянки, розтяжки перестали бути проблемою, з ними можна попрощатися, а відбувається це без
деформації і натягу шкіри, просто наростає новий, молодий шар. Мікродермабразія на сьогодні користується успіхом, так
як практично не має побічних ефектів та протипоказів. Широка поширеність і значний досвід застосування (у косметології
застосовується з 80-х років минулого століття) завдяки її здатності позбавити шкіру від небажаних явищ і вікових дефектів
шкіри. Алмазні мікрочастинки успішно усувають пігментні плями, сліди від прищів і вугрів, зморшки і нерівності шкіри,
сприяють видаленню дрібних рубців, шрамів, вроджених дефектів шкіри (родимих плям). Фахівці найчастіше зупиняють свій
вибір на цьому виді дермабразії, тому що він універсальний і має ряд серйозних переваг.
Мета: дослідити ефективність застосування мікрокристалічної дермабразії при лікуванні рубців та пігментних плям.
Матеріали та методи дослідження. Для досягнення мети здійснено аналіз статистичних даних проведених процедур у
пацієнтів КДЦ у м. Івано-Франківську за допомогою мікрокристалічної дермабразії (алмазного шліфування). А також здійснено
мікрокристалічну дермабразію обличчя у 10-ти молодих людей віком 20-23 роки. Процедури проводили за допомогою апарату
алмазної мікродермабразії (мод.801А, Виробник B.S.Ukraine).
Результати. Виявлено, що використання даної апаратної косметології сприяє оновленню шкіри: покращує текстуру,
повертає пружність і розгладжує її, унаслідок вироблення колагену. Мікродермабразія сприяє проникненню в глибокі шари
шкіри активних речовин сучасних високотехнологічних засобів і стимулює вироблення колагену, від якого залежить молодість
і пружність шкіри. Ретельна обробка рубців до і після дермабразії, з допомогою антисептичних та антибактеріальних засобів
пришвидшує епітелізацію відшліфованого рубця. Покращення стану шкіри помітно вже після першої процедури (на щоках
з’являється рум’янець, тон шкіри вирівнюється, розгладжується поверхня).
Висновок. Ефективність мікрокристалічної дермабразії для корекції рубців залежить від глибини рубця, його розмірів,
наявності супутньої патології у пацієнтів (гіпотиреозу, цукрового діабету, тощо).
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СТАН ВАГІНАЛЬНОЇ МІКРОБІОТИ ПРИ ВУЛЬВОВАГІНІТАХ
Іванова Х.І., Івасюк І.Й.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.Й. Івасюк
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин
м.Івано-Франківськ,Україна, e-mail: ivasiuk777@i.ua
Резюме. Інфекції, що спричиняють запальні захворювання жіночої статевої сфери, мають тенденцію до поширення, що й
визначає актуальність проблеми
внаслідок високого рівня захворюваності, хронічного перебігу, недостатньо ефективної терапії з рецидивами або
резидуальними проявами інфекції.
Метою даної роботи було визначити вагінальну мікробіоту у жінок репродуктивного віку.
Матеріалом для дослідження послужили 285 мазків які були отримані при огляді жінок репродуктивного віку в результаті
звернення до медичного центру та проведено клініко-лабораторне дослідження.
Результати дослідження. Критерієм включення для дослідження жінок репродуктивного віку визнавалась відсутність
облігатно-патогенних збудників, як етіологічних причин захворювання. У таких випадках, з урахуванням інших факторів,
вважалось, що чинником інфекційно-запального процесу виступали умовно-патогенні мікроорганізми.
При опитуванні пацієнток репродуктивного віку було з’ясовано, що причиною звернення до лікаря були виділення зі статевих
шляхів, свербіж або печіння зовнішніх статевих органів, при фізикальному огляді визначалися патологічні виділення слизового
або вершковоподібного характеру, гіперемія генітальних шляхів слизових оболонок.
При дослідженні мікроскопічно було виявлено велику кількість різноманітної мікрофлори у вагінальних виділеннях. При
цьому відмічено перевагу грамнегативної бацилярної (44,1%) і грампозитивної кокової (66,9%) мікрофлори. За результатами
проведених культуральних досліджень виявлено, що у більшості обстежених пацієнток відбувався ріст мікроорганізмів у
асоціаціях.
Рівень асоційованих спільнот мікроорганізмів становив 46,2% від загальної кількості жінок, з них двокомпонентні асоціації
знайдено у переважної кількості пацієнток – 42,4%, трикомпонентні - у 3,8%. У процесі досліджень було з’ясовано, що
домінантними насамперед були представники родин стафілококів та ентеробактерій.
Висновок: Вульвовагініти є найчастішою причиною негормонального безпліддя, позаматкової вагітності, не виношування.
Відіграють роль у розвитку плацентарної недостатності, захворювань плода і новонародженого. Запальний процес може
призвести до виникнення патології шийки матки (ектопія, дисплазія), матки (лейоміома), ендометріозу.

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ II ТИПУ ТА ОЖИРІННЯ: ГЕНЕТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Корпан М.І., Дмитришен М.Е.
Науковий керівник - асист. Л.С. Сторожук
ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”

Актуальність огляду літератури зумовлена поширеністю цукрового діабету (ЦД) та ожиріння, які супроводжуються
хронічною гіперглікемією. Ожиріння розвивається в результаті малорухомого способу життя, метаболічних порушень, які
змінюють реакцію організму на інсулін та формують інсулінорезистентність (ІР).
Нормальна експресія гену, який зумовлює виділення інсуліну (TCF7L2) та гену, що регулює швидкість ліполізу та вважається
«геном ожиріння» (MC4R) сприяє збереженню фізіологічного здоров’я. За умов впливу шкідливих чинників може порушуватися
рівень їх експресії, зокрема, виникнення ЦД II типу пов’язують із геном TCF7L2. Ген MC4R за певних умов зумовлює різке
збільшення маси тіла або застою триацилгліцеролів і порушення ліпідного обміну. При ожирінні (за умов порушень) MC4R
починає інгібувати TCF7L2 та зумовлює розвиток ЦД (Miriam S. Udler, Jose C. Florez, 2017). Більшість помилок і порушень в
експресії генів є вродженими і кодуються в самих локусах. Не менш важливі у розвитку ожиріння інші гени. Зміни експресії
гену LEP, який кодує вироблення лептину, зумовлює порушення обміну ліпідів (накопичення тригліцеринів та ліпопротеїдів
низької щільності) відчуття голосу посилюється або не зникає зовсім. При рецесивному успадкуванні гена LEP ожиріння стає
вродженою хворобою. Ще один «ген ожиріння» - FTO (α-кеглутаратзалежна діоксигеназа). Вважають, що люди-носії цього гена
зазвичай мають надлишок маси тіла. Проте спостерігають, що кількість носіїв FTO помітно зменшується. Ген або є рецесивним
або не проявляється, що пов’язують, у тому числі із малорухливим способом життя. Крім того, існує інформація, що у людей які
пережили голод, підвищена експресія генів FTO та LEP. Посилена експресія FTO, LEP та MC4R у новонароджених може сприяти
їхній надмірній вазі, схильності до ожиріння, що може призвести до захворювань серцево-судинної системи, обструктивного
апное сну (Yamada et al., 2006; Prokunina-Olsson et al., 2009; Sotelo et al., 2010).
Відомо, що гени, які відповідають за обмін ліпідів та вуглеводів, при дії несприятливих чинників на організм можуть
змінювати рівень своєї експресії, що може супроводжуватись зростанням ймовірності розвитку цукрового діабету II типу (Wickeigren I., 2008). У 2016 році виявлений білок, варіація якого відповідає за схильність до ожиріння та виникнення ЦД Анікрин-В
(одна із форм анікрину) відповідає за всмоктування глюкози клітинами та засвоєння жиру адипоцитами.
Таким чином, вивчення спадкових чинників та можливі зміни генетичного коду зможуть сприяти покращенню геному та
запобігати розвитку захворювань.

ВПЛИВ СОРБЕНТУ НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ НА ПРОДУКЦІЮ ОКСИДУ АЗОТУ В
СЕРЦІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ НІТРАТНО-ФТОРИДНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ
Костенко Г.В.
Науковий керівник – к.мед.н, доц. А.В. Міщенко
Медичний коледж української медичної стоматологічної академії
Кафедра патофізіології
м. Полтава, Україна, e-mail: heorhiykostenko@gmail.com
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 25% населення Землі знаходяться під ризиком захворювань, пов’язаних
зі споживанням недоброякісної питної води. На сьогоднішній день Україна займає 105-е місце із 120 країн по рівню забруднення
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води. Рекордсменами серед областей по вмісту фтору у воді стали Полтавська, Дніпропетровська, Кіровоградська та Донецька
області.
Не менш загрозливими, при потраплянні до організму із водою та їжею, є великі дози нітратів. За даними Трухіної М.Н.
(2001), що нітрати, які в надлишку надійшли з водою є токсичнішими за ті, що потрапили з їжею. Основні джерела надходження
серед їжі це продукти рослинного походження, в тваринних продуктах міститься незначна кількість. Безпечна доза нітратів це
325 мг/доба. 70% надходить з рослинною їжею, 20% з водою та 10% з м’ясом.
Нітрати, фториди та їх поєднання здатні змінювати продукцію такого важливого біорегулятора як оксид азоту. Механізмом,
який лежить в основі змін в продукції оксиду азоту, є вплив нітратів та фторидів на NO-синтази (NOS). Перспективними
засобами для корекції змін в організмі, які викликані надмірним надходженням нітратів та фторидів, є різні ентеросорбенти.
Мета роботи визначити активність NOS, аргіназ та нітрит-редуктаз в серці щурів за умов хронічної нітратно-фторидної
інтоксикації та її корекції ентеросорбентом Карболайн.
Матеріали та методи. Дослідження проведено на 38 щурах лінії «Вістар». Тварини утримувались за стандартних умов
віварію. Тварини були розподілені на 3 групи: перша – контрольна, це тварини, які отримували 1 мл фізіологічного розчину
внутрішньошлунково протягом 30 діб; друга – група хронічної інтоксикації, тварини цієї групи отримували водний розчин
нітрату натрію та фториду натрію із розрахунку 500 мг/кг та 10 мг/кг відповідно; третя – група тварин, які на фоні моделювання
хронічної інтоксикації отримували розчин Карболайну в дозі 100 мг/кг.
Біохімічні дослідження проводились в 10% гомогенаті тканин серця. Активність NOS, агріназ та нітрит-редуктаз визначали
за методикою Акімова-Костенко (2016). Результати піддавались статистичній обробці з використанням критерію Манна-Уітні.
Різницю вважали статистично значущою при р<0,05.
Результати. Хронічна інтоксикація збільшує активність NOS на 53,72% відносно групи контрольних тварин. Активність
аргінази статистично значуще не змінювалась. Активність нітрит-редуктаз збільшується на 277,35%. Застосування
ентеросорюенту Карболайн в умовах хронічної інтоксикації знижує активність NOS 21,32% відносно групи хронічної
інтоксикації. Розчин Карболайну не змінює активність аргінази. Активність нітрит-редуктаз зменшилась на 43,48%.
Висновки. Хронічна нітратно-фторидна інтоксикація збільшує продукцію оксиду азоту в серці щурів L-аргінін-залежним та
L-аргінін-незалежним, не впливаючи на аргіназо-залежне розщеплення L-аргініну. Використання ентеросорбенту Карболайн
зменшує продукцію оксиду азоту від обох досліджуваних джерел за умов хронічної нітратно-фторидної інтоксикації.

ОСОБЛИВОСТІ ТИРЕОЇДНОГО СТАТУСУ, БАЛАНСУ В СИСТЕМІ ПОЛ/ПОБ/АОС СИРОВАТКИ
КРОВІ ТА ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ІЗ ВРОДЖЕНИМ ТА НАБУТИМ ЙОДОДЕФІЦИТОМ
Мазурик Н.П.
Наукові керівники – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко, ас. Стецев`ят В.Б.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mnazik2710@gmail.com
Актуальність дослідження. Тенденція до зростання йододефіцитних захворювань підкреслює актуальність більш
детального вивчення відомих та пошуку нових аспектів розвитку гіпотиреоїдної дисфункції та коморбідної патології.
Особливий ризик мають мешканці ендемічних по зобу регіонів. Відомо, що тиреоїдині гормони відіграють вирішальну
роль у процесах раннього зростання та розвитку окремих органів, зокрема, головного мозку, у тому числі через вплив
на геном нейронів (Bernal, 2005; Davis et al., 2008). Під час вагітності плід отримує гормони від матері, адже фетальна
щитоподібна залоза не функціонує. Достеменно відомо про негативний вплив гіпотиреозу на вищі психічні функції. Участь
у реалізації когнітивних функцій відіграє гіпокамп, дозрівання якого залежить від тиреоїдного профілю (Huang et al., 1995).
Вроджений гіпотиреоз може зменшити експресію багатьох білків у гіпокампі неонатальних щурів та впливати на його
функцію (Dong et al., 2005). Крім того, дослідження останніх років переконливо свідчать про вагому роль киснезалежного
метаболізму у фізіологічних процесах. Гормони щитоподібної залози можуть впливати на баланс у системі пероксидації
білків та ліпідів й протирадикального захисту організму. Гіпотиреоїдна дисфункція може ініціювати неконтрольований
процес киснезалежного метаболізму.
Метою дослідження було дослідження особливостей тиреоїдного статусу, балансу в системі ПОЛ/ПОБ/АОС сироватки
крові та головного мозку щурів із вродженим та набутим йододефіцитом.
Матеріал і методи. Дослідження проводили на щурах, які перебували на йододефіцитній дієті (Martinez–Galan J.R. et. al.,
1997). Тварини 1-ї дослідної групи (8 самок та 7 самців) перебували на дієті впродовж 45 днів. Тварини 2-ї дослідної групи (7 самок
та 5 самців) перебували на зазначеній дієті у другому поколінні. Тварини контрольної групи (8 самок та 8 самців) перебували на
стандартному харчовому раціоні віварію. Функціональний стан щитоподібної залози у тварин оцінювали за рівнем тиреоїдних
гормонів у сироватці крові: вільних трийодтироніну - fТ3, тироксину - fТ4, тиреотропного гормону аденогіпофіза (ТТГ) із
наступним обчисленням індексів периферичної інверсії (fТ3/fТ4) та ТТГ/fТ4. Стан деструкції білків оцінювали за накопиченням
продуктів їх окисної модифікації (ОМБ); рівень процесів ПОЛ аналізували за вмістом дієнових кон’югатів (ДК) і ТБК-активних
продуктів (ТБК-АП) у сироватці крові та тканинах головного мозку. Активність АОС сироватки крові оцінювали за активністю
каталази, глутатіонредуктази, супероксиддисмутази, вмістом церуплазміну та насиченістю трансферину залізом.
Результати дослідження. Виявлено нижчу частоту запліднення, суттєво вищу смертність вагітних щурів та новонароджених
тварин за умов вродженого йододефіциту щодо контролю. Вміст fТ3 та fТ4 у сироватці крові щурів обох дослідних груп
зменшився на 75-68 % (р<0,001) щодо контролю. Такі зміни спостерігались на тлі зростання індексу fТ3/fТ4 (на 44-56 %, р<0,001)
щодо даних у інтактних тварин. Привертає увагу інертність центральної регуляції тиреоїдної дисфункції у тварин із набутим
йододефіцитом. Можна стверджувати про маніфестацію киснезалежних реакцій у сироватці крові та, у більшій мірі, у тканинах
головного мозку (збільшується вміст ДК, ТБК-АП) за умов гіпотиреозу, особливо вродженого. Активація пероксидації у ланках
центральної регуляції функцій щитоподібної залози може обмежувати здатність організму до здійснення його адаптивних,
захисних та компенсаторних реакцій, когнітивних функцій. Такі зміни встановлено на тлі зниження антиоксидантного захисту
або інертності окремих ланок АОС. Підтверджено пріоритетну роль киснезалежних процесів у генезі гіпофункції щитоподібної
залози. Більше виражені зміни состерігались у самок, особливо за умов вродженого йододефіциту.
Висновки. Отримані дані дозволяють розширити уявлення про статевий диморфізм та підвищений ризик порушень
тиреоїдної дисфункції за умов вродженого дефіциту йоду.
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РОЛЬ АКТИВАЦІЇ NF-KB ФАКТОРА В ДЕГРАДАЦІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В СЕРЦІ ЩУРІВ В
УМОВАХ МОДЕЛЮВАННЯ ХРОНІЧНОЇ СИСТЕМНОЇ ЗАПАЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ
Малик А.А.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.О. Костенко
Українська медична стоматологічна академія
Кафедра патофізіології,
м. Полтава, Україна, e-mail: nastiamalyk@gmail.com
Хронічна системна запальна відповідь (ХСЗВ) лежить в основі багатьох захворювань сполучної тканини, найпоширеніші з них:
синдром Шегрена, системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит, тощо. Провідну роль в патогенезі ХСЗВ відіграє активація
ядерного транскрипційного фактора кВ (NF-кВ), який є редокс-чутливим фактором та бере участь у розвитку оксидаційного
стресу за умов ХСЗВ. Посилення оксидаційного стресу може ушкоджувати різні біологічні полімери та компоненти сполучної
тканини. Вплив активації NF-кВ фактора на метаболізм сполучної тканини серця за умов ХСЗВ недостатньо вивчений.
Мета дослідження: визначити вплив активації NF-кВ факторапід час моделювання ХСЗВ на концентрацію глікозаміногліканів
(ГАГ) і вміст вільного L-оксипроліну в серці щурів.
Матеріали і методи: дослід було проведено на 24 щурах-самцях лінії «Вістар». Вони були розділені на 3 групи (по 8 тварин):
інтактні тварини, група ХСЗВ і група, якій на фоні моделювання ХСЗВ вводили амоній пірроллідіндітіокабомат (ПДТК) із
розрахунку 76 мг/кг тричі на тиждень внутрішньоочеревинно. Моделювання ХСЗВ проводили за методикою Єлінської А.М.
(2018)Концентрацію ГАГ визначали за методом Шараєва П.Н. (1987), L-оксипроліну за методом Тетянець С.С (1985). Статичну
обробку проводили із застосуванням U-критерія Манна-Уітні. Різницю вважали статично достовірною при р<0,05.
Результати: при моделюванні ХСЗВ збільшується концентрація ГАГ в 3,08 разивідносно контрольної групи, вміст
L-оксипроліну збільшується в 2,31 рази. Введення ПДТК на фоні моделювання ХСЗВ призвело до зниження концентрації ГАГ
на 29,5 %, вміст L-оксипроліну знизився на37,6 % відносно групи ХСЗВ. Підвищення концентрації L-оксипроліну свідчить
про деструкцію колагенових структур в серці. Збільшення ГАГ, які виконують антиоксиданту функцію, нейтралізуючи вільні
радикали, вказують на можливий розвиток оксидаційного стресу.
Висновок: активація NF-кВ фактора в умовах ХСЗВ призводить до деструкції компонентів сполучної тканини.
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ГОЛОВНОГО МОЗКУ
Мельник Л.М.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. С.С. Ткачук
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Серед ускладнень цукрового діабету саме нефропатія є провідною причиною смерті. Важливими патогенетичними
чинниками розвитку діабетичної нефропатії є хронічна гіперглікемія та артеріальна гіпертензія. Ці ж чинники лежать в основі
іншого частого ускладнення цукрового діабету – гострих порушень мозкового кровообігу. Однак дослідження, присвячені
патогенезу ушкодження нирок при ускладненні діабету ішемією-реперфузією головного мозку, відсутні.
Мета роботи – дослідити вплив неповної глобальної ішемії головного мозку на показники тканинної протеолітичної
активності в кірковій та мозковій речовині нирок щурів зі стрептозотоциновим цукровим діабетом.
У самців-щурів двомісячного віку моделювали цукровий діабет однократним внутрішньочеревним уведенням
стрептозотоцину (Sigma, США, 60 мг на 1 кг маси тіла). Через чотири місяці в частини щурів моделювали неповну глобальну
ішемію головного мозку шляхом двобічного кліпсування загальних сонних артерій протягом 20 хв з наступною реперфузією.
Нирки забирали через одну год та 12 діб після початку реперфузії.
Встановлено, що в контрольних тварин вже в ранньому ішемічно-реперфузійному періоді в кірковій та мозковій речовині
нирок достовірно знижується лізис низько-, високомолекулярних білків та колагену. На дванадцяту добу в кірковій речовині
залишається зниженим лізис низько- та високомолекулярних білків, у мозковій – підвищується лізис азоколу. До цього терміну
нормалізується лізис азоколу в кірковій, лізис низько- і високомолекулярних білків – у мозковій речовині.
Цукровий діабет спричиняє суттєве зниження лізису низько- та високомолекулярних білків у кірковій речовині і зростання
всіх досліджених показників протеолітичної активності у мозковій. У ранньому періоді ішемії-реперфузії головного мозку в
щурів із цукровим діабетом підвищується лізис азоказеїну в кірковій речовині та знижується – у мозковій. Крім того, у кірковій
за даних умов знижується лізис колагену. Відстрочений вплив неповної глобальної ішемії мозку на досліджені показники
при цукровому діабеті полягає в зниженні лізису низько- і високомолекулярних білків у кірковій речовині та зростанні лізису
азоальбуміну – у мозковій.
Наведені дані свідчать, що цукровий діабет модифікує вплив судинної патології головного мозку на параметри протеолітичної
активності в нирках.

ОЦІНКА СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Павликівська О.С.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: pavlikivska@ukr.net
Наше століття незвичайне тим, що людство, досягнувши величезних технічних успіхів, опинилось перед фактом, що
здоров’я воно не примножило. Бажання забезпечити собі більш комфортні умови життя призвело до стрімкого науковотехнічного розвитку, наслідком якого є збільшення небезпечних чинників та посилення їх негативного впливу на організм
людини. За даними вітчизняних і зарубіжних авторів, стан здоров’я людини на 50% залежить від способу життя, на 20% - від
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стану навколишнього середовища та генетичних факторів, на 10% - від діяльності органів охорони здоров’я. Метою нашої
роботи стало вивчення способу життя дітей старшого шкільного віку, що проживають в м. Івано-Франківську. Для виконання
поставленої мети було проведено анкетування 148 школярів старших класів (з них 84 дівчинки та 64 хлопця) загальноосвітніх
шкіл міста. Проведене анкетування дозволило встановити режим харчування учнів і споживання ними окремих харчових
продуктів. Переважна більшість дітей (61,76% всіх опитаних) вважають своє харчування регулярним. Сніданок діти всіх
вікових груп споживають переважно вдома, не снідають 5,29% дівчат та 10,59% хлопців. 76,47% школярів регулярно обідають
вдома (при цьому слід наголосити, що уроки у старшокласників завершуються близько 15 год), 18,23% - в школі. Вечеряють
вдома практично всі опитані, однак 7,06% опитаних не вечеряють і це тільки дівчата. Аналіз анкет показав, що забезпечення
основними харчовими продуктами можна охарактеризувати як дефіцитне для всіх вивчених вікових груп школярів. М’ясні
страви щоденно споживають більше учні молодших класів. Значна частина дітей ЗОШ отримують м’ясо один раз в декілька
днів. Аналогічна ситуація і зі споживанням молочно - кислих продуктів: учні ЗОШ вживають дані продукти переважно 1 раз
в декілька днів. Основний дефіцит продуктів поповнюється у школярів за рахунок хлібобулочних виробів: щоденно вживають
дані продукти 53% школярів і це переважно хлопці шкіл. Овочі та фрукти щоденно споживають в своєму раціоні 48% дівчат
та 35% опитаних хлопців. Незаперечним є той факт, що сучасні школярі живуть в умовах гіпокінезії, яка негативно впливає
на розвиток організм. Тільки 11% опитаних (в основному хлопці) роблять ранкову зарядку щоденно. Свій вільний час хлопці
переважно проводять перед комп’ютером, дівчата переважно читають, сплять. Близько 40% школярів (з них переважно дівчатка)
бувають на свіжому повітрі тільки по дорозі з дому і додому. Старшокласники гуляють на свіжому повітрі рідше. За даними
аналізу анкет не вживають спиртні напої 43% опитаних, не палять 74% опитаних школярів. Серед школярів, які палять, частка
дівчаток є незначною. Насторожує той факт, що 7% опитаних дітей вживали речовини для підняття настрою. Таким чином,
встановлено, що особливостями способу життя сучасних школярів є неповноцінність харчового та рухового режимів, значна
поширеність шкідливих звичок. Виявлені особливості потребують проведення роз’яснювальної роботи з дітьми та їх батьками.

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РІВЕНЬ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ
ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ЩУРІВ
Пащеківська О.С.
Науковий керівник – к.мед.н. І.О. Сулхдост
Харківський національний медичний університет
Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна
м. Харків, Україна, e-mail: oksana982405@icloud.com
Актуальність. Здоров’я на теперішній час має не тільки медичне, але й соціальне значення. Цілеспрямоване використання
електромагнітної енергії в різноманітних галузях діяльності людини призвело до того, що електромагнітне випромінювання
(ЕМВ) у десятки тисяч разів перевищує природний електромагнітний фон. Причиною виникнення захворювань людини у 70%
випадках є вплив ЕМВ діапазону 800-950 МГц, який використовується у стільниковому зв’язку.
Мета. Вивчити зміни рівня активності ферментів щитоподібної залози (основ Шиффа, каталази та супероксиддисмутази) у
нелінійних щурів при дії ЕМВ діапазону 800-950 МГц.
Матеріали та методи. Дослідження проведено на 24-х (3-х та 5-и місячних) нелінійних білих щурах, розділених на 2 групи:
експериментальна (1-а група) та контрольна (2-а група). Випромінювання діапазоном 800-950 МГц моделювали за допомогою
апарату “ЕМІБІО” (Україна) та використовували колориметричий та спектрофотометричний методи.
Результати. Встановлено, що через 45 діб після 90 хвилинного щоденного впливу ЕМВ: у щитоподібній залозі тримісячних
щурів експериментальної групи відмічається вірогідне підвищення основ Шиффа на 24,1% у порівнянні з тримісячними
щурами групи контроля. У п’ятимісячних щурів експериментальної групи відмічається також незначне підвищення основ
Шиффа на 17% у порівнянні з п’ятимісячними щурами групи контроля; концентрація каталази вірогідно підвищується у
тримісячних щурів експериментальної групи на 42% у порівнянні з тримісячними щурами групи контроля. У п’ятимісячних
щурів експериментальної групи відмічається істотне підвищення концентрації каталази в щитоподібній залозі на 72,2%
у порівнянні з п’ятимісячними щурами групи контроля; концентрація СОД у тканині щитоподібної залози у тримісячних
щурів експериментальної групи підвищена на 35,2% у порівнянні з тримісячними щурами групи контроля. У п’ятимісячних
щурів експериментальної групи відмічається значне підвищення концентрації СОД у тканині щитоподібної залози на 78,3%
у порівнянні з п’ятимісячними щурами групи контроля. Це може вказувати на активацію адаптаційних процесів у клітинах у
відповідь на підвищення утворення активних форм кисню.
Висновки. Збільшення всіх показників в отриманих результатах свідчить про активацію антиоксидантної системи та
негативний вплив електромагнітного випромінювання на щурів.

ВПЛИВ ЦИРКАДНОГО БАЛАНСУ НА МЕТАБОЛІЧНІ ЗМІНИ В ФІЗІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ
Присяжнюк Й.Т.
Науковий керівник – асист. Б.В. Стецев’ят
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: giirdanaf@gmail.com
Актуальність. Розлади циркадного балансу активно вносять корективи у фізіологічну діяльність організму, приводячи як до
декомпенсаторних станів хронічних захворювань, так і до порушень біологічних ритмів. Досліджуючи циркадні ритми, можна
достовірно визначити хронотип людини, що в подальшому сприятиме ефективному корегуванню метаболічних змін.
Мета: вивчення десинхронізації циркадного ритму внаслідок зменшення годин сну.
Матеріали та методи дослідження. У дослідженні приймало участь 20 практично здорових людей віком від 20-ти до 25-ти
років, у тому числі 50 % жінок та 50 % чоловіків. У ході дослідження викликали десинхронізацію біологічних ритмів завдяки
скороченню тривалості сну до 4 год впродовж місяця. Перед початком досліду було проведено антропометричні дослідження
(вимірювання зросту, маси тіла та обчислення індексу маси тіла - ІМТ), визначено рівень глюкози в крові.
Результати дослідження. Активність організму в години природного відпочинку призвела до зміни часу споживання їжі,
підвищення обсягу та калорійності добового раціону в цілому (у 12-ти обстежених) або ж до перерозподілу обсягу спожитої
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їжі протягом доби (у 8-ми обстежених). Праця в нічний час супроводжується підвищеним споживанням їжі у вечірні та нічні
години, унаслідок чого відбуваються зміни в режимі харчування, які впливають на метаболізм вцілому. Тривалість десинхронозу
сприяє закріпленню метаболічних порушень і розвитку захворювань.
Висновок. На основі проведеного досліду отримали висновки про порушення метаболічних процесів в організмах
досліджуваних, які включали: високий ІМТ, порушення толерантності до глюкози, декомпенсанційні зміни у вуглеводневоліполітичному обміні, зміни в діяльності серцево-судинної системи (включаючи мікроциркуляторне русло).

ЛІКУВАННЯ КІЛЬЦЕПОДІБНОЇ ЕРИТЕМИ У ХВОРИХ НА ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗ ЗА ДОПОМОГОЮ
НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНИХ ЛАЗЕРІВ
Рябоконь М.О., Стасишин Л.Р.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.О. Качор
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами
м. Тернопіль, Україна, е-mail: ryabokon_maol@tdmu.edu.ua, stasyshyn_lyuro@tdmu.edu.ua
Актуальність: На сьогодні хвороба Лайм-Бореліоз (ЛБ) є серйозною медико-біологічною та медико-соціальною проблемою
з огляду на схильність до хронізації та розвитку уражень центральної нервової системи, опорно-рухового апарату, серцевосудинної системи, що призводить до несприятливих наслідків — тривалої непрацездатності й інвалідизації людей різного віку
та статі. За показниками росту захворюваності, різноманітністю симптоматики та клінічного перебігу, особливостями розвитку
неврологічних, ревматологічних і кардіологічних проявів та значенням у сучасній інфекційній патології людини бореліоз
вийшов на перше місце серед природновогнищевих зоонозів у багатьох країнах світу.
У патогенезі ЛБ виділяють три основні стадії розвитку хвороби: локальну, дисеміновану та стадію органних уражень.
Локальна інфекція характеризується розмноженням борелій у місці проникнення і розвитком запальноалергійних змін шкіри
(папула, еритема). Центробіжне поширення бактерій призводить до формування кільцеподібної еритеми, проникнення борелій
у регіонарні лімфовузли — до розвитку лімфаденопатії.
Актуальним є пошук найбільш оптимальних діагностичних та терапевтичних алгоритмів при різних стадіях хвороби.
Мета: вивчити ефективність застосування низькоенергетичних лазерів для лікування кільцеподібної еритеми у хворих на
лайм-бореліоз.
Матеріали та методи: Обстежено 15 пацієнтів із мігруючою еритемою, віком від 22 до 71 років. Вікова структура 20-29
років – 3, 30-39 – 3, 40-49 – 4, 50-59 – 4, 60 і більше років - 1 особа. Жінок було 8 (53,3 %), чоловіків – 7 (46,7 %). Діагноз ЛБ,
стадії мігруючої еритеми встановлено з урахуванням епідеміологічних, клінічних та серологічних даних.
Лазеротерапію проводили апаратом «МИЛТА», у якому поєднано дію трьох фізичних факторів: постійного магнітного
поля, імпульсного лазеру та постійного світлодіодного випромінювання інфрачервоного діапазону. Частота випромінювання
становила 1500 Гц, час сеансу 5 хв., курс терапії 5 днів.
Для етіотропної терапії ЛБ застосовували антибіотики тетрациклінового та цефалоспоринового ряду.
Результати: Патогномонічна ознака ЛБ - мігруюча еритема, була встановлена у 15 (100%) пацієнтів. На укус кліща, як
причину МЕ, вказало 11 (73,3 %) осіб. У 9 (60,0 %) хворих спостерігали кільцевидну форму МЕ, в 6 (40%) – зливну (суцільну).
Розміри МЕ коливались від 5 до 60 см, в середньому 22,8 ± 1,87 см. Час зникнення еритеми при застосуванні комбінованого
лікування склав в середньому 5,93 ± 1,57 дні (найкоротший термін – 4 дні, найдовший – 10 днів).
Висновки: Отже, місцеве застосування лазеротерапії в поєднанні з традиційним лікуванням антибіотиками пришвидшує
регрес еритеми у пацієнтів з хворобою Лайма.

УСКЛАДНЕННЯ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ ПРИ ГОСТРІЙ ТОНКОКИШКОВІЙ НЕПРОХІДНОСТІ
Садовський А.Ю.
Навчальний керівник – д.мед.н., проф. С.В. Татарко
Донецький національний медичний університет
Кафедра фізіології та патологічної фізіології
м. Краматорськ, Україна, e-mail: andreysadovsky19@gmail.com
Актуальність: На сьогоднішній день гостра тонко кишкова непрохідність (ГТКН) до теперішнього часу набуває одну з
складних проблем невідкладної абдомінальної хірургії, яка стрімко збільшується. Причинами високої летальності при ГТКН
є помилки в діагностиці, атиповий перебіг захворювання, запізнілі операції, тактичні помилки в ході оперативного втручання,
та відсутність єдиної тактики патогенетичного післяопераційного ведення пацієнтів. Неясність реперфузійних механізмів при
гострій ішемії веде до постійного пошуку найбільш ефективних засобів боротьби з репер фузійними ускладненнями.
Мета дослідження: Вивчення механізмів розвитку синдрому ішемії-реперфузії при ГТКН з метою розробки способів
зниження інтенсивності репер фузійних процесів.
Матеріали і методи: Аналіз наукової світової літератури за останні 10 років.
Результати дослідження: Ішемія-реперфузія при ГТКН є два нерозривних взаємопов’язаних процеси. Вони залежать від
тривалості ішемії, патологічні ефекти не просто посилюються, але з певного моменту набувають новоякісне звучання: репер
фузійні процеси після тривалої ішемії поглиблює ендогенну інтоксикацію, яка набуває рис суб - і декомпенсації; спричиняють
різкепогіршення локального кишкового кровотоку за рахунок тривалого феномену «no-reflow»; посилюють морфоструктурні
зміни в кишці і в життєвоважливих органах (в першу чергу — в легенях і нирках). Феномен напоновлення кровотоку» або
«no-reflow», є обов’язковим компонентом реперфузійних процесів, але глибина і тривалість визначаються тривалістю ішемії.
При короткочасній ішемії в процесі реперфузії спостерігається компенсація «оксидативноговибуху», що настає в результаті пер
оксидації організму, і розвиток «no-reflow» не погіршує загальний локальний кровотік кишки. При тривалій ішемії в процесі
реперфузії компенсації процесів пероксидаці їорганізму не відбувається, що веде до структурних клітинних пошкоджень в самій
кишці та органах життєзабезпечення (легені, нирки), тривалого феномену «no-reflow», що різко погіршує локальний кровотік і в
цілому, до високого відсотку несприятливих наслідків. Ускладненнями синдрому ішемії-реперфузії при ГТКН є реперфузійний
шок, прогресуюча ендогенна інтоксикація, феномен «no-reflow», прогресуючі запально-деструктивні зміни на тканинному та
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органному рівнях.
Висновок: Феномен «no-reflow», тобто непоновлення капілярного кровотоку в кишці протягом деякого часу на етапах
реперфузії є патогенетичною ланкою загального синдрому ішемії-реперфузії, але тривалість цього феномену та його вираженість
залежать від тривалості попередньої ішемії.

ПОРІВНЯННЯ ВПЛИВУ ДАРБУФЕЛОНУ ТА ЦЕЛЕКОКСИБУ НА ПОКАЗНИКИ ГЛУТАТІОНОВОЇ
СИСТЕМИ ТА АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ У ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ
ВИРАЗКОВИМ КОЛІТОМ
Столяр О.А., Вороновська М.М., Шваєвська К.К.
Наукові керівники: к.біол.н., доц. О.П. Хаврона, к.біол.н., асист. Л.П. Білецька
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Кафедра біологічної хімії
м. Львів, Україна, e-mail: stolyarolenka@gmail.com
Актуальність: Виразковий коліт (ВК) – одне з найпоширеніших гастроентерологічних захворювань, що характеризується
геморагічно-гнійним запаленням слизової оболонки, та розвитком місцевих і системних ускладнень. Етіологія і патогенез
даного захворювання остаточно невияснені, а лікування часто буває малоефективним.
Матеріали та методи. Дослідження проводилися на статевозрілих білих щурах-самцях масою 180-220г згідно з міжнародними
умовами проведення експериментів з лабораторними тваринами. Всіх щурів було поділено на 4 групи. До І групи віднесено - 10
інтактних тварин, до ІІ – 20 щурів з експериментальним колітом, який викликали перректальним введенням 4 мл 4% оцтової
кислоти. Третя група складалася з з 20 тварин, яким, перед моделюванням коліту, дом’язово вводили 10мг/кг 2-аміно-5(3,5дитертбутил-4-гідроксибензиліден)-тіазол-4-один, що є структурним аналогом дарбуфелону, четверта – 20 щурів, отримували
целекоксиб per os у дозі 10мг/кг перед моделюванням коліту. Знеболення проводили розчином тіопенталу натрію (40мг/кг маси
тварини). У гомогенатах печінки визначали вміст відновленого глутатіону за методом Батлер, активність глутатіонпероксидази
за методом Переслегіної, глутатіонредуктази – за методом Юсупова. Вміст аскорбінової кислоти за методикою Шпакова.
Одержані результати статично опрацьовані зa t-критерієм Стьюдента.
Результати. У ІІ групі порівняно з І групою знизилися показники аскорбінової кислоти на 51,1%, глутатіонредуктази на
33,4%, відновленого глутатіону на 50%; глутатіонпероксидаза зросла на 47,4%. У ІІІ та ІV групах порівняно з ІІ групою зросли
показники аскорбінової кислоти на 40% і 69,8%, глутатіонредуктази на 39,9% і 50,1%, відновленого глутатіону на 25% і 50%;
глутатіонпероксидаза знизилася на 28,6% і 47,8%.
Висновки. При ВК виявлено пригнічення функціонування ферментативної та неферментативної ланок системи
антиоксидантного захисту у печінці, що свідчить про залучення в патологічний процес інших органів травної системи.
Встановлено, що застосування целекоксибу було більш ефективним чим структурного аналога дарбуфелону, що вказує на
кращий протизапальний ефект целекоксибу.

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ДИФУЗНИЙ ЗОБ В ДІТЕЙ ГІРСЬКИХ РАЙОНІВ
Суслик І.М., Івасюк І.Й.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.Й. Івасюк
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ivasiuk777@i.ua
Актуальність теми. Гірські райони України належать до географічних місцевостей збіднених на йод. Йод належить до
життєво необхідних елементів. Кількість йоду в грунтах залежить від відстані до моря і типу грунту. В основному йод надходить в організм з питною водою. При споживанні продуктів бідних на йод виникає йододефіцит в організмі. Це призводить до
виникнення зобної ендемії, що відображає стан здоров’я дітей та підлітків, їх інтелектуальний рівень. У відповідь на дефіцит
йоду знижується функціональна здатність щитоподібної залози, що призводить до йододефіцитних захворювань. Як наслідок у
новонароджених спостерігаються вроджені вади розвитку, а також кретинізм, ендемічний зоб, гіпотиреоз.
Основною медико-соціальною проблемою в гірських районах є вчасне виявлення хвороби з ознаками зобу та проведення
профілактичних заходів і контролю за йодною забезпеченістю дитячого населення.
Метою даної роботи було визначити основні ознаки, причини дефіциту йоду та прояви гіпотиреозу в організмі дітей.
Матеріалом для дослідження послужили дані медичних карток дітей гірських районів, які проходили профілактичний
огляд в обласній дитячій поліклініці. За 2017 рік спостерігається стабільна кількість хворих на зоб дітей віком до 17 років, а в
окремих районах їх кількість збільшується.
Результати дослідження. Загальна кількість хворих дітей на дифузний зоб 0-ступені становила 235 на 10 тис. дітей, з них
вперше виявлено – 28 дітей, Дифузний зоб 1-ої і 2-ої становить – 5 осіб; з них вперше виявлено 1 дитину. Діти з ендемічним
зобом та легким проявом гіпотиреозу скаржились на слабше навчання в школі, вони частіше хворіють, у них спостерігається
сповільнення росту (відставання кісткового віку від хронологічного). Такі хворі скаржаться на фізичну втому, сонливість,
мерзлякуватість. В них спостерігається зростання маси тіла та анемія. Найчастішим ускладненням прояву дифузного зобу є
порушення діяльності центральної нервової системи в наслідок нестачі йоду в харчовому раціоні.
Висновок: 1. Враховуючи дані профілактичних оглядів в обласній дитячій поліклініці за 2017 рік хворих дітей до 17 років
на дифузний зоб збільшилась.
2. Зростання кількості хворих дітей на дифузний зоб пояснюється ігноруванням профілактичних медичних оглядів.
3. З метою зменшення захворюваності дітей на дифузний зоб необхідне вживання йодовмісних продуктів, що дозволить в
майбутньому зменшити загальну кількість хворих на дифузний зоб та попередити ускладнення.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ НАЗОФАРИНГЕАЛЬНОЇ КАРЦИНОМИ
Грицишин Л.М.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. В.І. Попович, к.мед.н., доц. І.Д. Костишин
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра оториноларингології, офтальмології з курсом хірургії голови і шиї
Кафедра онкології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: lyudashenka555@gmail.com
Актуальність: Останніми роками спостерігається високий приріст захворюваності та несвоєчасної діагностики раку
носоглотки. Дана потологія діагностується у 85-90% випадків у запущених стадіях, що значно погіршує прогноз на успішне
лікування і п’ятирічне виживання таких хворих.
Мета: Розробка діагностичних критеріїв для формування груп ризику та покращення ранньої діагностики раку носоглотки,
оцінка їх ефективності.
Матеріали і методи: Огляд госпітального канцер реєстру Івано-Франківської області з 2000 - 2018 рр. Комплексне
дослідження 138 пацієнтів (з них 108 зі хронічним назофарингітом та 30 – з раком носоглотки (РН), яке охоплювало суб’єктивні
та об’єктивні клінічні прояви хвороби, серодіагностику вірусу Епштейна-Барра (ВЕБ) (антигени VCA, NA), гістологічне
обстеження біоптату тканин носоглотки.
Результати: Згідно детального аналізу і підрахунку даних канцер реєстру Івано-Франківської області виявлено, що питома
вага захворюваності на рак глотки у 2018р. становила 1,83% (75 пацієнтів, з них 65- чол., 10- жін.), серед них рак носоглотки
зустрічався в чоловіків у 10,76% (7) і в жінок у 40% (4). Частка захворюваності на назофарингеальний рак загалом становила
0,26% (11). Відсоток виявлення на профоглядах є досить низьким - 2,89%. Плоскоклітинний тип пухлини виявлений у 72,72%
(8), недиференційований – 27,23% (3).
Комплексне обстеження 138 хворих показало, що критеріями формування груп ризику на РН є: постназальне затікання,
дисфункція слухової труби, скарги загального характеру (2 і більше), тривалий субфебрилітет, тривалість захворювання (3 і
більше років), лімфаденопатія по задньому краю грудинно-ключично-соскоподібного м’яза, носоглоткова гіпертрофія, високий
рівень ІgG (≥100 МО/мл) до VCA та NA антигенів ВЕБ.
В клінічну практику ОКЛ (ЛОР-відділення) та Прикарпатського клінічного онкологічного центру м. Івано-Франківська
були введені дані критерії формування груп ризику на РН із подальшим комплексним обстеженням таких хворих. Оцінюючи
динаміку раннього виявлення РН з 2004 - 2018рр., слід відмітити, що після введення такого комплексного обстеження відсоток
раннього виявлення (на 1-2 стадії захворювання) збільшився на 22,22% (з 11,11% до 33,33%). У 2018р. даний показник дещо
знизився (до 18%). Виживаність до 1-го року (з 2010 по 2018р.) зросла на 25,3% (з 64,7% до 90%) і 5-річна виживаність хворих
зросла на 22,07% (з 17,64% до 39,71%).
Висновок: Дослідження показало, що після введення в клінічну практику вище викладених критеріїв формування груп
ризику на РН збільшився відсоток раннього виявлення на 22,22%, виживаності до 1-го року на 25,3%, 5-річної виживаності
хворих на 22,07%.

ПАРАНЕОПЛАСТИЧНІ СИНДРОМИ
Мигаль В.Б.
Науковий керівник – к.мед.н, доц. Т.І. Терен
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра онкології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: migaloksana1999@gmail.com
Актуальність: знання паранеопластичних синдромів (ПНС) необхідні для лікарів усіх спеціальностей, бо саме ПНС
виступають як маски онкологічних процесів під соматичну патологію, завдання ж будь-якого лікаря скинути її і направити
пацієнта на лікування до онколога.
Мета: з’ясувати частоту проявів ПНС в терапевтичній практиці. Вивчити найхарактерніші прояви ПНС при
лімфопроліферативних захворюваннях і раку легень.
Матеріали і методи: для написання тез використовувались джерела літератури, що стосуються питань клінічних форм і
статистики ПНС. Розглянуто питання частоти виялення ПНС в терапевтичній практиці .
Результати: Паранеопластичний синдром - це сукупність клінічних симптомів, які викликають внаслідок індукованих
пухлиною біохімічних, гормональних чи імунних порушень .Паранеопластичні симптоми, за даними різних авторів,
зустрічаються із частотою від 2 до 20 % хворих з онкопатологією, хоча, можливо, ці цифри набагато вищі.
В терапевтичній практиці найчастіше зустрічаються такі ПНС: загальні симптоми – 90 %; ендокринні, метаболічні – 7-10%
ревматологічні – 25-62%; дерматологічні – 14 -63%; неврологічні – 1% ; ниркові – 12-22% ; гематологічні –до 50%.
Доволі часто першим дзвінком при раку легень і лімфопроліферативних захворюваннях є ПНС.
Найхарактерніші ПНС при раку легень: синдром Базекса, чорний акантоз, синдром П’єра -Марі
Для лімфом, як негоджкінських так і лімфоми Ходжкіна, окрім гіпертермії, характерним є свербіння шкіри та втрата маси
тіла. Лімфому Ходжкіна може супроводжувати анемія, нейтрофільна лейкемоїдна реакція, нефротичний синдром, рідкісними є
неврологічні ПНС (сенсорна нейропатія, мієлопатія, паранеопластична хорея).
Висновки: Паранеопластичний синдром, що супроводжує пухлинний процес часто спостерігається в практиці будь-якого
лікаря, тому кожен повинен бути насторожений щодо цих симптомокомплексів, особливо щодо тих що супроводжують рак
легень і лімфопроліферативні захворювання.
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ЕФЕКИВНІСТЬ ХІМІОТЕРАПІЇ ЯК І ЕТАПУ В КОМПЛЕКСНОМУ АБО ХІМІОПРОМЕНЕВОМУ
ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА МІСЦЕВО-ПОШИРЕНИЙ РАК ГОРТАНІ ТА ПРОЯВИ ТОКСИЧНОСТІ
Олійник Н.Я., Бойко А.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Т.І. Терен
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра онкології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: nadiaoliinyk78@gmail.com
На даний час в Україні проживає близько 800 тис. осіб, хворих на онкологічні захворювання. За прогнозом, до 2020 р загальна
кількість онкохворих значно перевищить мільйон осіб.
Більшість злоякісних пухлин гортані – це різного ступеня диференціації плоско клітинний рак (95%), залозистий– 2 %,
базальноклітинний – 2 %, інші форми 1% випадків.
Найбільш часто пухлиною вражається верхній відділ –70 %, середній – 28 %, і нижній – 2%.
Зазвичай, більшість хворих починають лікування на ІІІ-ІV стадії захворювання, з наявними метастазами, що знижує
ефективність лікування.
Відповідно проведення радикального лікування забезпечує 5-річну виживаність при І стадії в межах 80—93,7 %, при II —
55—78,7 %.
При ІІІ I IV стадіях лікування комбіноване – операція плюс хіміопроменева терапія. 5-річна виживаність становить 49,2—67
% - ІІІ стадія, до 35 % - IV.
Хіміопроменева терапія має свої негативні наслідки, а саме токсичні прояви: мієлосупресія, мукозити – стоматит, хейліт,
глосит, езофагіт, кардіотоксичність, гепатотоксичність, нудота, блювання, що призводять до втрати ваги, дегідратації,
електролітного дисбалансу.
Було проаналізовано дані про пацієнтів Прикарпатського клінічного онкологічного центру за три роки, в яких було
діагностовано рак гортані та гортаноглотки ІІІ-ІV стадій, та які отримували хіміотерапевтичне лікування як перший етап.
Таких пацієнтів було 76, з них – 60 – з ІІІ стадією, 16 – з IV.
Вони отримували лікування хіміотерапевтичними препаратами за схемами –TP –Доцетаксел +Цисплатин, FP –
5-фторурацил+Цисплатин, СAV– Циклофосфамід +Доксорубіцин+ Вінкристин, TFP–Доцетаксел+Цисплатин+5-фторурацил.
Після лікування, станом на лютий 2019 року було проаналізовано стан даних пацієнтів.
Виявлено, що даних 76 осіб 25 померли, 51 живуть без проявів рецидиву і перебувають на під диспансерним спостереженням,
що становить 68% від усіх хворих.
Результат залежить від стадії, на якій було діагностовано захворювання та адекватно підібраної схеми лікування. Використання
хіміотерапії як першого етапу в комплексному чи хіміопроменевому лікуванні дозволяє отримати оптимальний ефект та знизити
ризик рецидиву захворювання.

ЛІМФОСЦИНТІОГРАФІЯ З БІОПСІЄЮ СТОРОЖОВОГО ЛІМФОВУЗЛА ЯК ПРОГНОСТИЧНИЙ
ТА ПРЕДЕКТИВНИЙ МЕТОД ДІАГНОСТИКИ РМЗ
Сірак А.Я., Стахів О.О., Скрипник Т.І., Бровчук І.Я., Петришин Н.В.
Науковий керівник – к.мед.н. А.В. Андріїв
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра онкології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: sirak.anna@gmail.com
Актуальність: Захворюваність і смертність від раку молочної залози (РМЗ) посідає перше місце серед жіночого населення,
як в Україні так і в цілому світі. У зв’язку з цим актуальними залишаються рання діагностика і вибір оптимальної тактики
лікування у хворих на РМЗ. Поряд з клінічними методами важливу роль відіграють методи радіонуклідної діагностики, зокрема
лімфосцинтіографія.
Метою нашої наукової роботи було визначення доцільності проведення лімфосцинтіографії у хворих на РМЗ, для виявлення
сторожових лімфатичних вузлів та оцінки їхнього стану, з метою вирішення доцільності проведення лімфаденектомії та
покращення якості життя пацієнтів.
Матеріали і методи: У ході проведеного дослідження, нами було опрацьовано стандарти підходу до лікування пацієнтів з
РМЗ та проведений літературний огляд, а також проаналізовано два клінічні випадки РМЗ. Обом пацієнткам було проведено
радіоізотопне дослідження лімфовузлів, з використанням 99mTc-NanoScan активністю 80MBq.. Накопичення РФП у л/в
спостерігалось тільки в одному випадку, що вказує на наявність сторожового л/в.
Результати: у нашому дослідженні брали участь: пацієнтка С., 67 років з діагнозом Cr ЛГЗ Т2N0M0, кл гр. ІІ та пацієнтка
Ф., 50 років з діагнозом Cr ЛГЗ Т2N0M0, кл гр. ІІ.У пацієнтки С. при об’єктивному обстеженні було виявлено утвір в нижньовнутрішньому квадранті лівої грудної залози розміром 2,0 см, регіонарні л/в не пальпуються.
Пацієнтка Ф. скаржилась на наявність пухлини у ЛГЗ. Хворіє протягом 2 років. При об’єктивному обстеженні у верхньозовнішньому квадранті ЛГЗ пальпується пухлина без чітких контурів близько 2,7см, втягує шкіру. В аксілярній ділянці
пальпується м’яко-еластичний утвір.
Для уточнення діагнозу жінкам було проведено УЗД та МСКТ, результати яких підтвердили клінічну картину.
Для того, щоб запобігти виникненню ускладень (лімфангіту, лімфедеми) та покращити якість життя після оперативного
втручання, обом пацієнткам було проведено лімфосцинтіографію для визначення стану сторожового л/в з подальшим експресгістологічним дослідженням
Даним пацієнткам вперше в КЗ «ПКОЦ», було проведено подвійне дослідження сторожових л/в згідно стандартів міжнародних
протоколів ESMO та NCCN лімфосцинтіографію в клініці «Євроклінік», після чого інтраопераційно було проведено ексцизійну
біопсію та відправлено на експрес-гістологічне дослідження. В першої пацієнтки не було виявлено «Mts» в л/в і лімфаденектомія
не проводилась, що збіглось з клінічними та рентгенологічними даними. В другому випадку, виявлено «Mts» аденокарциноми,
що призвело до проведення лімфаденектомії аксілярних, підключичних та підлопаточних л/в.
Висновок: таким чином, лімфосцинтіографія є провідним методом, який розширив можливості діагностики РМЗ, оскільки
дає можливість візуалізувати кількісно і якісно стан сторожових л/в, що призводить до точної діагностики та зменшення об’єму
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оперативного втручання, що значно покращує післяопераційний період та підвищує рівень якості життя.

ВПЛИВ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ НА СТАН КРОВОНОСНИХ СУДИН В
ПУХЛИНАХ У ХВОРИХ НА РАК ПРЯМОЇ КИШКИ
Стах В.Т., Багрій А.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.В. Голотюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра онкології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: virochkastah@ukr.net
Актуальність. Питання оцінки судинних післяпроменевих змін в пухлинах та інтерпретації отриманих результатів на
сьогоднішній день залишаються недостатньо вивченими, а доступні в літературі дані часто суперечливі. Вищевказане обумовлює
актуальність досліджень особливостей судинних змін в пухлинах раку прямої кишки (РПК) на тлі неоад’ювантних курсів
променевої терапії (ПТ), з метою встановлення їх місця в розвитку і лікуванні РПК та визначення можливого прогностичного
значення отриманих результатів.
Мета дослідження. Визначити особливості судинних змін в пухлинах РПК під впливом неоад’ювантної променевої терапії
(ПТ) на тлі полірадіомодифікації із застосуванням пероральної форми 5-фторурацилу і попередника синтезу оксиду азоту.
Матеріал і методи. У роботі наведені результати порівняльного аналізу якісних і кількісних змін макро- і мікросудин в
тканині пухлин РПК ІІ-ІІІ стадій у 47 хворих під впливом пролонгованої дрібнофракційної телегамматерапії, при комбінації її з
пероральним прийомом препарату тегафуру, а також при проведенні гамма-опромінення на фоні полірадіомодіфікаціі тегафуром
та інфузійним препаратом L-аргініну. Вивчали показники лікувального патоморфозу пухлини хворих в гістопрепаратах
операційного матеріалу пухлин, забарвлених гематоксиліном і еозином, за Масоном, Стідменом і за допомогою ШИК-реакції.
Результати дослідження. Пролонгований курс неоад’ювантної ПТ сумарною вогнищевою дозою 38-40 Гр зумовлює
частковий некроз ракової паренхіми з наступним заміщенням некротичних ділянок грануляційною тканиною з високим вмістом
тонкостінних повнокровних судин. Показано, що використання хемо- і полірадіомодіфікації в більшості зразків супроводжувалося
достовірним зниженням частки життєздатного епітеліального компонента пухлини в порівнянні з самостійною ПТ, при цьому
характерними були явища облітеруючої васкулопатії в великих судинах і збільшення кількості та площі перерізів мікросудин
пухлини.
Висновки. Отримані результати свідчать про доцільність подальших досліджень морфологічних і морфометричних
показників судин пухлин з метою визначення їх прогностичного значення і можливості використання для моніторингу
неоад’ювантної ПТ у хворих РПК.

ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ ТРИЧІ НЕГАТИВНОГО РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ:
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
Стойка О.С., Желем Л.В., Савчин С.Я.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. А.Є. Крижанівська, асист. І.Б. Дяків
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра онкології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mr.cheshirsky@gmail.com
Актуальність. Тричі негативний рак грудної залози (ТНРГЗ) — гетерогенна група пухлин, асоційованих з різним, найчастіше
несприятливим прогнозом та високим ризиком рецидиву та смерті впродовж перших 3–5 років спостереження. Характерним
для цієї патології є молодий вік пацієнток. На сьогодні в літературі активно обговорюється роль імунної системи та механізми дії
імунних клітин. Дотепер РГЗ не розглядали як типову імуногенну пухлину. Але багатьма дослідниками переконливо доведена
роль імунної системи в процесах виникнення та прогресування РГЗ, а також показаний кореляційний зв’язок між інфільтрацією
тканини пухлини імунокомпетентними клітинами. В NCCN (2018) затверджені протоколи лікування ТНРГЗ імунопрепаратами.
Мета роботи: проаналізувати клінічний випадок ефективності застосування імунотерапії в лікуванні ТНРГЗ.
Матеріал та методи дослідження: за період 2017-2018 рр. було проаналізовано клінічний випадок застосування імунотерапії
ТНРГЗ.
Результати та їх обговорення: пацієнтка К., 1973 р.н. д-з: Карцинома лівої грудної залози, ст..IIB, стан після комплексного
лікування у 2015 році. У 2017 році за даними комп’ютерної томографії діагностовано Mts – ураження легень, правого наднирника,
лівої лопатки. У пацієнтки були скарги на виражений болевий синдром, підвищення температури до 37,2 – 37,5 С, утруднений
самостійний догляд за собою, важкість пересування. ECOG 1. Прийом наркотичних таблетованих препаратів. 13.11.2017
пацієнтка розпочала лікування хіміопрепаратом (паклітакселом) у комбінації із імунотерапією. Після 10 курсу лікування
пацієнтка припинила прийом наркотичних знеболюючих, однак розпочала застосування нестероїдних протизапальних на ніч.
Здатна самостійно за собою доглядати, а також закрила листок непрацездатності та продовжила працювати. Після 14 курсу
припинила прийом будь-яких знеболюючих препаратів. ECOG 0. За час лікування відмічено такі побічні дії: лейкопенія II-III ст.,
гіпотиреоз I ст., висипання I ст., діарея I ст., які завершувались вилікуванням. За даними оцінки RECIST 1.1 у пацієнтки часткова
регресія метастатичних вогнищ. На даний час отримала 23 курси вищеописаного лікування та його продовжує.
Висновки: у пацієнтки на ТНРГЗ за 16 місяців лікування паклітакселом у комбінації із імунотерапією відмічено клінічний
та рентгенологічний ефект. А також пацієнтка відмітила покращення соціального статусу та налагодження стосунків у сім’ї і
роботі.
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КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СПОСОБІВ ВЕДЕННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ РАНИ В
ПОРОЖНИНІ ТАЗУ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ПРЯМОЇ КИШКИ
Юхимчук Б.С., Шпарик С.Ю.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.В. Голотюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра онкології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: boyyuhy@gmail.com
Технології хірургічного лікування хворих на рак прямої кишки (РПК) постійно вдосконалюються, проте показники ранніх
післяопераційних (п/о) ускладнень, а саме гнійних і геморагічних, залишаються високими. Доцільною є розробка комплексних
заходів для попередження розвитку ускладнень і пришвидшення процесів загоєння п/о рани.
Мета дослідження. Розглянути основні методи ведення п/о рани в порожнині малого тазу після хірургічного лікування РПК
з метою вибору оптимального для сприятливого перебігу п/о періоду.
Матеріали і методи. Проведено спостереження за п/о періодом 48 пацієнтів з РПК T2-N0-M0 після хірургічного лікування в
обсязі резекції ПК. Після резекції кишки і ретельного гемостазу відновлювалась цілісність очеревини входу в малий таз таким
чином, що залишкова порожнина на місці видаленої ПК герметично відмежовувалась від черевної порожнини. У порожнину
вводився пресакральний дренаж у вигляді 2-ох перфорованих ПХВ трубок, під’єднаних до активного відсмоктувача. В п/о
періоді всі пацієнти отримували медикаментозне лікування згідно клінічного протоколу.
В залежності від методу ведення п/о рани в порожнині малого тазу пацієнтів поділено на 4 групи: І гр. – пацієнти, яким після
операції щодня двічі проводили промивання залишкової порожнини розчином декаметоксину; ІІ гр. – метод І гр. в поєднанні з
введенням в залишкову порожнину гемостатичної пластини на завершальному етапі операції; ІІІ гр. – метод ІІ гр. в поєднанні з
введенням в порожнину рани 4-5 мл. розчину бетадину після процедури промивання; ІV гр. – метод ІІ гр. в поєднанні з введенням в порожнину рани 4-5 мл. препарату діоксизоль після промивання.
Результати дослідження. Встановлено найбільшу ефективність лікування хворих ІV групи з-поміж інших дослідних груп,
що підтверджується відсутністю гнійних ускладнень, нижчими в 1,1-1,3 разу показниками тривалості післяопераційного періоду порівняно з хворими І-ІІІ груп (11,4±1,9 ліжкоднів), і тривалості геморагічних виділень по дренажах (середня тривалість
склала 3,1±0,5 днів).
Висновки. Серед апробованих способів методика із використанням розчинів декаметоксину та діоксизолю є найбільш ефективною та оптимальною для сприятливого перебігу п/о періоду у пацієнтів з РПК.
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АНАЛІЗ СМЕРТНОСТІ ВІД ОБТУРАЦІЙНОЇ МЕХАНІЧНОЇ АСФІКСІЇ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ ЗА 2016-2018 РОКИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
Калічак У.Ю.
Наукові керівники: к.мед.н., доц. Н.В. Василюк., к.мед.н., доц. Н.М. Козань
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра оториноларингології, офтальмології з курсом хірургії голови та шиї
Кафедра патоморфології та судової медицини

Мета: аналіз генезу та динаміки смертності від обтураційної механічної асфіксії серед населення Івано-Франківської
області протягом 2016-2018рр. для розробки алгоритму надання медичної допомоги потерпілим у даній ситуації та проведення
просвітницької роботи серед населення для запобігання виникнення даного невідкладного стану.
Об’єкт і методи дослідження. Було зібрано сукупність статистичних даних смертності різних вікових груп населення від
механічної асфіксії різної етіології в Івано-Франківській області за останні 3 роки (2016-2018рр.) та згруповано за віком (від 0 до
>60 р.) і за статтю (чоловіки та жінки) . Проведено аналіз цих даних.
Результати. Аналіз статистичних даних показав, що обтураційна механічна асфіксія спричинила 22 смерті серед жителів
Івано-Франківської області у 2016 році, 32 – у 2017 році та 18 смертей у 2018 році. Серед усіх видів асфіксій обтураційна
становила 9% (100%-246) від загальної кількості смертей у 2016 р., 13% (від 246) у 2017 р. та 8,22% (від 219) у 2018 році
відповідно.
Найчастіше дана проблема виникає у осіб, віком від 50 до 60 років. Серед потерпілих у всіх вікових категоріях суттєво
переважають чоловіки.
Висновки. Таким чином, смертність від обтураційної механічної асфіксії складає досить помітну частку від загального числа
смертей внаслідок асфіксії, і коливається в межах 8-13%.
Щоби запобігти удушенню внаслідок потрапляння стороннього тіла у дихальні шляхи, необхідно знати основи Міжнародних
стандартів невідкладної допомоги у таких ситуаціях, а саме:
- дозволити пораненому зайняти будь-яке положення, при якомунайкраще зберігається прохідність дихальних шляхів, у тому
числісидячи;
- підняти підборіддя або висунути нижню щелепу;
- виконати аспірацію вмісту верхніх дихальних шляхів, якщо цеможливо;
-прийом Геймліха;
- ввести назофарингеальний повітровід або надгортанний повітропровід (якщо поранений без свідомості);
- перемістити пораненого у стабільне положення.
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ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НОРМАЛЬНОГО ПІКОВОГО НАЗАЛЬНОГО ВДИХУ ЗДОРОВИХ
ПІДЛІКІВ 15-20 РОКІВ В УКРАЇНІ
Мельник Д.Т.
Наукові керівники: асист. Р.М. Фіщук., М.М. Пилип’юк., асист. О.Р. Оріщак
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра оториноларингології з курсом хірургії голови та шиї
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: diana.tarasivna@gmail.com
Актуальність. Вимірювання пікового назального інспіраторного вдиху (ПНІФ) – простий, дешевий, доступний та легкий у
виконанні метод для оцінки стану носового дихання.
Мета: метою даного дослідження є встановлення нормативних даних ПНІФ для здорового населення у популяції, визначити
залежність показників ПНІФ від віку, статі, зросту, ваги та індексу маси тіла.
Методи. Вимірювання ПНІФ було проведено 322 студентам медичного коледжу у віці від 15-20 років. З 332 обстежуваних,
183 вілповідали критеріям і були включені в дослідження. Всі вони не були курцями, не хворіли на астму, не мали проблем з
носом та приносовими пазухами. Дані були статистично проаналізовані стосовно кореляції ПНІФ в залежності від віку, статі,
зросту, ваги та індексу маси тіла.
Результати. Значення ПНІФ були вищі у чоловіків в порівнянні з жінками, ця різниця була статистично значуща. Не
спостерігася кореляція показників ПНІФ в залежності від віку, ваги, зросту та індексу маси тіла.
Висновки. Дане дослідження підтверджує, що вимірювання показника ПНІФ – надійний, простий та легкий в застосуванні
метод. В ході дослідження визначено нормальний діапазон ПНІФ у здоровій популяції підлітків в Україні. Дане дослідження
надає нормативні дані для кавказької популяції, тому залишається корисним методом для спостереження і обстеження пацієнтів
зі скаргами на закладеність носа.

МІГРУЮЧА ГРАНУЛЬОМА ТА ЇЇ РОЛЬ У ВИНИКНЕННІ ПАТОЛОГІЇ ЛОР-ОРГАНІВ
Пилипів О.Я., Пузирко А.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.І. Попович
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра оториноларингології, офтальмології з курсом хірургії голови і шиї
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olnplp21@gmail.com
Актуальність. В даний час не рідко зустрічаються помилки при діагностиці мляво протікаючих хронічних запальних
захворювань щелепно-лицевої ділянки одонтогенного походження. Особливо такі похибки діагностики зустрічаються при
обстеженні пацієнтів, які страждають на одонтогенну підшкірну гранульому (мігруюча гранульома), клінічні прояви якої дуже
близькі до клінічної картини хронічного одонтогенного остеомієліту щелеп, специфічних уражень кісткової тканини щелеп,
еозинофільної гранульоми, специфічних уражень щелеп (актиномікоз, туберкульоз, сифіліс), а також злоякісних новоутворень
щелеп (рак, саркома).
Мета: Вивчити вплив одонтогенної підшкірної (мігруючої) гранульоми на виникненням верхньощелепного синуситу та
фурункулу нижньої стінки носового ходу.
Матеріали та методи: Дослідження проводилося на базі ЛОР-відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.
Збирали статистичні дані про хворих на фурункул нижньої стінки носового ходу протягом двох місяців та проводили обстеження
пацієнтів (звертали особливу увагу на анамнез, об’єктивні методи обстежень та методи променевої діагностики, а також на
результати огляду зубо-щелепної ділянки лікарем-стоматологом). Показовий випадок: Пацієнтка І., 56 років, скарги на біль в
ділянці лівого крила носа, масивний набряк, утруднене дихання, фебрильну температуру, загальну слабкість, хворіє протягом
тижня. Звернулася до ОКЛ із гноєтечею з носа. При первинному огляді був встановлений попередній діагноз фурункул нижньої
стінки носового ходу, який ймовірно зумовлений одонтогенною причиною, а саме гранульомою премолярів та молярів верхньої
щелепи.
Результати досліджень: В результаті проведеного дослідження було встановлено, що мігруюча гранульома є відносно
частим захворюванням, яке безпосередньо впливає на виникнення ураження ЛОР-органів і досить часто пропускається на етапі
діагностики.
Висновки: Отже, за даними літературних джерел і власних клінічних спостережень встановлено кореляцію між впливом
одонтогенних патологій та хронічними запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки.
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THE EFFECT OF THE HIGH-CALORIE DIET ON THE MICROANATOMY OF STRUCTURAL
COMPONENTS OF CHOROID OF VASCULAR TUNIC OF THE RAT’S EYEBALL
Kovtun Y.A.
Scientific supervisor – Assoc., Prof. U.Y. Pidvalna, PhD
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Department of Normal Anatomy
Lviv, Ukraine, e-mail: yanakovtun1009@gmail.com
Introduction. The need for the study of the effect of obesity on the physical condition is explained by the wide prevalence of it around
the world. According to the data of epidemiological studies (Petetska, 2018) about 30% of global population have an excessive body
weight and obesity, which became the cause of about 3.4 million deaths in 2010. According to forecasts of the World Health Organization
(WHO) half of the global population will have obesity before 2025. This has permitted to recognize obesity as a non-contagious epidemic
of the 21th century. Also the study of restructuring in the vision organ structures as vision disability is relevant because most of eye diseases
does not decline in recent decades despite the progressive technologies in diagnosing and treatment. These data undoubtedly demonstrate
the need for the study of the vision organ pathology.
Objective. To establish peculiarities of the structure of the сhoroid of vascular tunic of rat’s eyeball under the effect of high-calorie
diet in the experiment.
Materials and methods of the study. The experiment was carried out on 8 mature white male rats. The high-calorie diet was provided
by way of adding to the feed monosodium glutamate in doses 4 mg/kg of the rat’s body weight and a solution of fructose to water. The
research material was presented by histological specimens of white rats’ eyeball vascular tunic.
Results. After 6 weeks of providing a high-calorie diet there were discovered changes in the rat’s eyeball vascular tunic. The number
of fibroblasts and collagen fibers in the connective tissue of the choroid proper increases. There is also observed an edema of the basal
complex and, as a consequence, a thickening of the vascular tunic proper. Lumen of the venous region of capillaries is slightly dilated.
Changes in the arterial parts of capillaries are characterized by tortuosity and unevenness of caliber.
Conclusions. Thus, macro- and microscopic study of the vascular tunic of the white rat’s eyeball after a 6-week long staying on a highcalorie diet has shown compensative changes in the structure of choroid of vascular tunic. The obtained data is basis for further researches
in order to develop new methods diagnostics of the structural changes in the eyeball of obese or overweight persons.

ВПЛИВ АКОМОДАЦІЇ НА ТЕМПЕРАТУРУ РОГІВКИ
Джочка Л.Р.
Науковий керівник – к.мед.н., в.о. доц. Р.Л. Вадюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: love.dzh.r@gmail.com
Синдром сухого ока є причиною 30% первинних звернень до офтальмолога. Діагностику синдрому сухого ока зазвичай
проводять за допомогою зовнішнього огляду, біомікроскопії, проби Норна та проби Ширмера. Також доведено, що підвищення
температури тканин ока підвищує ризик розвитку синдрому сухого ока, за рахунок пришвидшення випаровування слізної
плівки.
Метою нашого дослідження було вивчити вплив порушень рефракції та акомодації на температуру рогівки та дослідити
наявність впливу підвищеної температури рогівки на виникнення синдрому сухого ока.
Матеріали і методи: У приміщенні при температурі повітря 20-21°С в положенні сидячи з 9:00 по 12:00 год. обстежено 7
пацієнтів (14 очей): 5 дівчат і 2 хлопців, віком 20-22 років. Еметропічна рефракція була виявлена на 6 очах, гіперметропічна
– на 6 очах, а міопічна – на 2 очах. Було проведено авторефрактометрію (рефрактометром «Unikorse-700»), візометрію (з
застосуванням таблиць Головіна-Сівцева та апарату Рота), термометрію тіла (за допомогою ртутного термометра), виміряно
об’єм відносної акомодації за допомогою скіаскопічних лінійок при фіксованій відстані до тексту (33 см), пробу Норна, а також
виміряно температуру рогівки до і після закапування 1% розчину тропікаміду температурою 20°С, за допомогою інфрачервоного
термометра «Tefal» в точках, ідентичних до методу Пржебильської. Безпосередньо перед вимірюванням температури рогівки
пацієнтам додатково закапували 0.5% р-ну алкаїну. Вимірювання температури рогівки були проведені до і після інтенсивного
читання протягом 15 хв., а також після циклоплегії.
Результати дослідження: температура рогівки після циклоплегії зросла на всіх очах у середньому на 0,56 оС. Така зміна пов’язана із розслабленням волокон циліарного м’яза та покращенням кровопостачання рогівки за рахунок розширення
судин війкового тіла. Температура рогівки після 15-ти хвилинного читання змінювалась по різному: на 6 очах температура
зросла (0,12-0,5 оС), а на 8 очах – знизилась (0,2-1,64 оС). Зростання температури після зорової роботи спостерігалось в осіб
з гіперметропічною рефракцією, а зниження температури – у еметропів та міопів. Оскільки одним з факторів, що обумовлює
температуру рогівки є функціональний стан циліарного тіла, то підвищення температури рогівки свідчить про посилену роботу
війкового м’яза під акомодації у осіб з гіперметропією. В той же час зниження температури рогівки свідчить про незначне напруження волокон циліарного м’яза під час акомодації у осіб з міопією та еметропією, у порівнянні з гіперметропами.
Провівши пробу Норна ми встановили, що середній її показник у досліджуваній групі становив 12 с. Також варто зазначити,
що у осіб з гіперметропічною рефракцією результат був нижчим, ніж середній у вибірці (8-10 с). При повторному вимірюванні
проби Норна після 15-ти хвилинного читання, було виявлено зниження середнього показника у вибірці до 10,28. Зниження
цього показника було значно більшим у осіб з гіперметропією (5-7 с).
Висновки: Отже, підвищення температури рогівки після циклоплегії спостерігалось у всіх пацієнтів. Температура рогівки
після читання у осіб з гіперметропією - зростала, а в осіб з еметропією та міопією – знижувалась.
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RESULTS OF MINIINVASIVE METHODS OF TREATMENT OF HIRSHPRUNG’S DISEASE IN
CHILDREN
Babiichuk H.H.
Scientific supervisor –Assoc. prof. O.O. Kurtash, PhD
Department of Paediatrics Surgery and Propedeutics of Pediatrics Chair
Ivano-Frankivsk National Medical University
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: haliababiichuk@gmail.com
Introduction: The mini-invasive methods of treating Hirshprung’s disease (HD), namely, the Transanal Endorectal Pull-Through
(TEPT) of the colon with or without laparoscopic assistance, have been widely used in pediatric surgery. Many clinics in their studies have
noted the positive features of the mini invasive approach to HD treatment compared to classical methods, but long-term results after such
operations in children are quite debatable.
Aim to study: the remote results of mini-invasive methods of treating HD in children.
Materials and methods. We analyzed the experience of using mini invasive method of surgical correction of HD in 187 children from
1 month to 8 years. Among them, 122 patients were operated using the TEPT method and 65 children by the method of laparoscopicallyassisted TEPT.
For diagnosis we considered results of general clinical tests, thorough anamnesis, physical examination, laboratory and instrumental
tests: complete blood and urine test, ECG, ultrasound of internal organs, barium enema, barium swallow, proctosigmoidoscopy,
colonoscopy, anorectal manometry, histological determination of acetyl cholinesterase.
All children were operated in single step, without conversion, there were no intra-operative complications. In the early postoperative
period, 2 (3.74%) out of 187 children had colo-anal anastomosis failure.
Results and discussion. In 4 children aged 1 to 12 months after TEPT, during the first 2-4 months after the operation, moderate
stenosis of colo-anal anastomosis was seen, which was corrected without any complications. After TEPT, out of 122 in 6 (4.92%) patients,
constipation was noted, in 11 (9.01%) - partial incontinence of feces and in 15 (12.29%) - enterocolitis (EC). Out of 65 children after
laparoscopically-assisted TEPT in 3 (4.62%) patients, constipation was noted, in 9 (13.85%) - partial incontinence of feces and in 6
(9.23%) - EC. All children with postoperative bowel problems have been successfully treated conservatively. There was no need for
repeated surgical interventions in these patients.
Conclusions: The nature of complications in the long-term post operative period after the correction of HD depends on the age of
the patient at the time of operation, following carefully all the technical features of the method, taking into consideration the anatomical
features of the disease, the presence and type of accompanying pathology. In 28.88% of children with HD, which were operated by miniinvasive methods, persistent intestinal problems continue in the long term post operative period. The earlier the correction of HD, the
better the functional results in the long term post operative period. The children aged under 1 year are optimal for correction of HD with
mini-invasive technique. In time detected and adequately corrected complication in the long term postoperative period promotes faster
normalization of functional results and improving quality of life of patient’s.

SOME CONSIDERATIONS ON DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF A 16-YEAR-OLD MALE
PATIENT WITH X-LINKED LYMPHOPROLIFERATIVE SYNDROME
Brantuoh Esther Afua, Sackey Ebenezer Nii Adu
Scientific supervisors: Prof. I. Lembryk, Dr. R. Pryymak
Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Paediatrics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: estbrant@yahoo.com
Introduction: It is known that X-linked Lymphoproliferative syndrome (XLP) is a rare inherited (primary) immunodeficiency disorder
that is found exclusively in males, and leads to death without proper diagnostics and treatment. Despite the knowledge of the prevalence,
clinical presentation, diagnostics and treatment of the syndrome, in patients with this orphan disease remains inefficient. According to
scientific research, mortality rate is known to have declined from 75% to 29% in 1995 and 2013 respectively due to efficiency of therapy.
Aim of work: To improve efficiency of diagnostics and treatment of a 16-year old boy with X-linked lymphoproliferative syndrome.
Materials and Methods: In achieving the aim, there was the analysis of the Protocols of diagnostics and treatment of X-linked
lymphoproliferative syndrome, clinical data of a 16-year old with the syndrome who is being treated in the Department of Allergology on
Immunological bed. Aside these were included internet data from PubMed, Medscape and United States National Library of Medicine.
Results: The 16-year old boy was diagnosed based on thorough clinical evaluation, immunological testing as well as genetic testing
due to modern protocols. The immunological testing revealed dysgammaglobulinemia and imbalance in the humoral immunity. The
genetic testing on the other hand showed the presence of pathogenic variant of X-linked inhibitor of apoptosis (XIAP) made in Western
Ukrainian Specialized Children’s Medical Center. The child presented with signs of mixed hepatitis B and C which was confirmed on the
basis of serological tests. Among the different diagnostic methods of the syndrome, genetic testing is known to be of highest specificity
though it takes a longer time to obtain results, it is expensive and not easily available. In respect to the patient’s treatment, he was given
antiviral therapy (Sofosobuvir + Velpatasvir for Hepatitis C; Tenofovir for Hepatitis B currently), and commencement of a monthly
intravenous immunoglobulin therapy. This treatment is acceptable; however, stem cell transplantation is estimated to be the most efficient
as it has the best outcomes. Despite its efficiency, stem cell transplantation is an expensive treatment plan and is not available everywhere.
Conclusion: X-linked Lymphoproliferative (XLP) syndrome is a rare life-threatening immune system disorder predominantly in
males and requires adequate diagnostics and treatment to curb its high mortality rate.
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The Study of Risk factors of Bronchoobstructive Syndrome formation in Children of school age
Gibala M., Kubat M.
Scientific supervisor – Assoc. prof. T.V. Lotovska, PhD
Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Paediatrics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: magda1997314@gmail.com
Bronchoobstructive syndrome (BOS) remains one of the widest spread problems of pediatrics. BOS is often revealed under ARI,
bronchitis, pneumonia, bronchial asthma and also in case of inborn and hereditary diseases of the lungs. The basis of BOS pathogenesis is
allergic inflammation of respiratory ducts mucus, hyperreactiveness of bronchi and violation of immune response on allergens. According
to literary data BOS develops mainly in children with complicated anamnesis. The aim of our work was the study of factors which can
promote developing of BOS in children of school age. For achieving the task analysis of medical documentation of 45 children of school
age, who were under treatment with BOS, had been conducted. While studying the perinatal anamnesis high frequency of pathologic
development of pregnancy and delivery in mothers of patients studied was noted. Allergic diseases more frequently were noted in children
with bronchial asthma (BA) (75,5±5,7%), than in parents of children with recurrent obstructive bronchitis (ROB). High frequency of
cases of artificial and compound feeding among children with BOS has been noted, which is almost the same in ROB and BA. Increased
infective morbidity in the first years of life was observed in all children under study – children with ROB some more frequently than
children with BA, suffered in the first year of life. Along with this the children with BA at the age from 1 to 3 years definitely more often
suffered from ARI than the children with ROB. It can be assumed that exactly at this age was developing hyperreactiveness of bronchi.
Because of frequent morbidity all observed children rather frequently took antibiotics, some of them 5-6 courses and this could influence
the formation of BOS in the future. Diseases of the ear, nose and throat in children with BOS were going on rhinopharyngitis, adenoiditis,
tonsillitis, stenosing laryngotracheitis. For children with BA is characteristic high frequency of diseases of ear, nose and throat connected
with recurrent stenosing laryngotracheitis, which were noted in 29,5% of children. The study of allergic anamnesis showed, that in 38,5%
of children with BOS was adopted food allergy, in 12,5% - domestic, in 5,3% – medicamentosis allergy. Promoting factors in aggravating
of the disease were climatic conditions and meteofactors, flowering of plants and trees, the cases being almost the same in ROB and BA.
So, risk factors of ROB transformation into BA are combination of several unfavorable premorbid factors, the most important of them
being: complicated family anamnesis of allergic diseases, early artificial feeding, frequent viral-bacterial diseases in the first years of life.
Consideration of several risk factors obviously will make it possible to predict in time possibility of transformation of ROB into BA, to
make the diagnosis and to administer pathogenetic anti-inflammatory therapy.

NEWLY DIAGNOSED MATERNAL PHENYLKETONURIA: NEONATAL OUTCOME (CLINICAL CASE
REPORT)
Olofomi-Sagay Orforitse Jane
Scientific supervisor – assist. A.B. Stefanyshyn
Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Pediatrics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: jane.sagay@yahoo.com
Background. Phenylketonuria (PKU) is an autosomal recessive metabolic disorder characterized by elevation of phenylalanine
(Phe) caused by a deficiency of phenylalanine hydroxylase (PAH). Elevated maternal Phe concentrations during pregnancy are
teratogenic. Active transport through the placenta can increase Phe concentrations by 1.5-fold in the child’s blood compared to maternal
concentrations. This may result in growth retardation, microcephaly, congenital heart disease, facial dysmorphism and intellectual
disability in nonphenylketonuric offspring.
Objective: to make doctors aware of the possibility of new detection of PKU in adulthood and consequent clinical features of neonates
born to mothers with PKU based on the presented case report.
Materials and methods. Review of literature, retrospective analysis of a case history of a neonate born to a mother with previously
undiagnosed PKU.
Results. A male baby was born at 33 weeks` gestation age via emergency C-section because of fetal distress with birth weight 1380g
(<10th percentile), length 39cm (<10th percentile), head circumference 24.5cm (<3d percentile) and Apgar score 7/7. He was admitted
to the neonatal intensive care unit for respiratory support, partial parenteral nutrition, antibiotic therapy and care. Short eye fissures, an
epicanthic fold, round-shaped nose, microgenia, short neck, facial-brain skull disproportion and microcephaly were found. Intraventricular
haemorrhage (grade II), umbilical hernia, early anaemia of prematurity, congenital pneumonia were diagnosed. Neonatal metabolic
screening showed Phe<3 mg/dL.
The mother is 34-year-old woman without severe mental deficiency with history of 8 early spontaneous miscarriages. Current
pregnancy was complicated by chronic placental insufficiency, fibromyoma, intrauterine growth restriction, oligohydroamnion, fetal
distress. Mother was tested for homocysteine, PAPP-A and beta-chorionic gonadotropin, which showed normal levels. Multiple postnatal
genetic counseling was given and decision was made to test the mother for PKU. The results were 23 and 21 mg/dL of Phe (normal values
are 1 – 3 mg/dL). The family was advised to be tested for Nijmegen syndrome as well. Molecular-genetic testing of the father, mother
and neonate showed no R408W, R158Q, Y414C, IVS10nt546, IVS12ntl mutations of PAH gene and no 657del5 mutation of NBN gene,
which doesn`t exclude other rare mutations of PAH and NBN genes. Mother was given recommendations. The neonate was discharged
home after completion of the treatment when stable.
Conclusions. Owing the fact there were short periods of time in the past, when neonatal screening program did not cover all regions
of the country, maternal PKU should be considered a cause of previously unsuccessful pregnancies, fetal or neonatal microcephaly and
growth retardation combined with facial dysmorphic features in a newborn, regardless of mother`s phenotype and intelligence quotient.
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CLINICAL FEATURES OF A 16-YEAR-OLD BOY WITH X-LINKED LYMPHOPROLIFERATIVE
SYNDROME
Sackey Ebenezer Nii Adu, Brantuoh Esther Afua
Scientific Supervisors: Prof. I. Lembryk, Dr. R. Pryymak
Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Paediatrics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: bennysackey@rocketmail.com
Introduction: X-linked Lymphoproliferative syndrome (XLP) is a rare immunodeficiency disorder (disease of immune dysregulation)
and has two recognizable subtypes XLP1 and XLP2. XLP2 is most often characterized by the phenotypes: Hemophagocytic
Lymphohistiocytosis – often in response to Epstein Barr virus, dysgammaglobulinemia and Inflammatory Bowel Disease.
Aim of work: To make analysis of the clinical case of a 16-year-old boy with X-linked lymphoproliferative syndrome for early
recognition and improvement of clinical picture.
Materials and Methods: To achieve the aim, internet data from PubMed, National Organization for Rare Disorders, United States
National Library of Medicine and Medscape were analyzed. In addition, clinical examination of a 16-year-old boy was performed. He
was being treated for X-linked lymphoproliferative syndrome at the Department of Allergology on Immunological bed (Ivano-Frankivsk
Regional Children’s Hospital) throughout two weeks of February, 2019. His examination was made in the co-operation of Supervisors
and immunologist. All genetic and immunologic data were done in Belarusian Research Center for Paediatric Oncology, Hematology and
Immunology). This diagnosis was also confirmed by Molecular genetic testing: the presence of pathogenic variant of X-linked inhibitor
of apoptosis (XIAP) made in Western Ukrainian Specialized Children’s Medical Center.
Results: From medical biostatistics, the prevalence of X-linked Lymphoproliferative syndrome is 1-3:1,000,000 worldwide with male
predominance; hence this is a rare disorder. It has to be noted that the ages of onset range from 6 months to 10 years with predisposition to
chronic recurrent infections. Based on clinical research, the following are suggestive of XLP: fatal or near-fatal Epstein-Barr virus (EBV),
hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) – often in response to Epstein Barr virus, dysgammaglobulinemia, lymphoproliferative
disease, inflammatory bowel disease (IBD) and family history of XLP phenotype. The patient under study was found to have similar
clinical presentations which appeared at different times: Burkitt lymphoma (clinical and laboratory remission), chronic Hepatitis B and C,
liver cirrhosis, dysgammaglobulinemia, reflux esophagitis and non-specific inflammatory bowel disease.
Conclusion: X-linked Lymphoproliferative syndrome is a rare disorder predominant among males. The diagnosis in our patient was
made based on the presence of chronic recurrent infections, dysgammaglobulinemia, lymphoproliferative syndrome and inflammatory
bowel disease.

ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ТА МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ
ПРИ ВЕГЕТО-СУДИННІЙ ФОРМІ ВЕГЕТАТИВНИХ ДИСФУНКЦІЙ У ПІДЛІТКІВ
Безрука В.В., Остафійчук Л.В., Дудра І.М.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.Б. Мотрюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: v.bezruka@ukr.net
В структурі захворюваності підлітків в останні роки спостерігаєься збільшення частоти вегетативних дисфункцій (ВД).
Однією з клінічних форм ВД є вегето-судинна дистонія (ВСД). Складність проблеми діагностики і лікування ВСД полягає
в тому, що зміни є поліморфними і неспецифічними. Метою нашої роботи було вивчення стану вегетативного гоместазу та
мозкового кровообігу у дітей з вегето-судинною формою ВД. Для виконання поставленої мети було проведено клініколабораторне обстеження 55 дітей віком від 12 до 15 років, з них 69,6% дівчаток, 19,4% хлопчиків.
Аналіз клінічних симптомів захворювання показав, що основними скаргами у дітей були: болі голови – 80,4%, серцебиття
– 41,1%, запаморочення – 20,4%, дабільність АТ – 55,4%. При об’єктивному обстеженні у переважної більшості дітей (73,2%)
були симпатикотонії: «мармуровість» шкіри, кардіалгії, білий дермографізм, відчуття похолодання та виражений гіпергідроз
кінцівок.
У всіх обстежених дітей реєструвались зміни на ЕКГ: ознаки гіпоксії міокарду (91,1%), порушення процесів реполяризації
(80,4%), екстрасистолія (42,9%), синусова брадикардія (27,6%)порушення вшутрішлуночкової провідності (21,4%). За даними
кардіоінтервалографії у більшості дітей (67,9%) спостерігалось переважання симпатичного відділу вегетативної нервової
системи. Ваготонія діагностована у 19,6% обстежених дітей. І тільки у 12,5% дітей виявлялась амфотонія. Отримані дані
свідчать про напруження процесів регуляції вегетативної нервової системи у дітей з ВСД.
Аналіз реоенцефалограм (РЕГ) показав, що у 54,4% обстежених дітей з вегето-судинною дистонією є ознаки підвищеного
судинного тонусу, у 37,5% - внутрішньочерепна гіпертензія, у 32,1% - ознаки зниження інтенсивності пульсового кровонаповнення
мозку, 12,5% дітей патології не було виявлено.
За даними ультразвукової доплерографії (УЗДГ) судин головного мозку та шиї найбільша частина дітей (69,6%) мали
вазоспазм, з них 19 обстежених – легкий спазм судин. У 13 дітей констатовано ангіоспазм основної артерії, у 17 – лівої середньо
мозкової артерії, у 7 спазм судин каротидного басейну.
Таким чином, отримані дані свідчать, що у дітей з вегето-судинною формою вегетативних дисфункцій є переваження
тонусу симптоматичного відділу нервової системи, що проявляється ангіоспазмом судин головного мозку і вимагає адекватної
корекції. Включення у комплексне лікування седативного препарату «Седасен-форте» і рослинного препарату «Віноцетин»
супроводжується зменшення інтенсивності та нападів цефалгії, покращенням сну та мозкового крововплину за даними РЕГ і
УЗДГ.
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Кафедра педіатрії
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Саркома Юінга є агресивним остеолітичним злоякісним новоутворенням, її етіологія невідома, але доведено забарвлення
CD99 і транслокація між хромосомами 11 і 22. Ця саркома складає до 15% серед злоякісних пухлин кісток у дітей (ВООЗ,
2014). Пік захворюваності на саркому Юінга припадає на 10-15 років (ВООЗ, 2014). У віці до 20 років пухлиною частіше
уражаються довгі кістки (стегнова, мало- і великогомілкова, плечова). Наразі 70% пацієнтів з локалізованою формою
хвороби виліковується за допомогою мультимодальної терапії, хоча лише 25-30% хворих з діагностованими метастазами
мають 5-річний рівень виживання. Представлений аналіз історії хвороби Андрія Г., 17 років, який знаходився на лікуванні у
відділенні окогематології ОДКЛ з діагнозом: Саркома Юінга великогомілкової кістки, з метастазами в легені та лимфатичні
вузли середостіння. Т2bN0M1. Стадія 4. Стан після комбінованого лікування 6 курсів. На ПХТ (схема VIDE), оперативного
втручання (29.03.18 Екстраартикулярна резекція лівого колінного суглобу і проксимальної частини великої гомілкової кістки
із заміщенням дефекту онкоендопротезом); 1 курсу А ПХТ (схема VAI), ВДХТ з аутоТСКПК (травень 2018). Представлений
клінічний випадок має низку особливостей. Підліток хворіє з вересня 2017 р., коли почали турбувати болі в лівій ніжній
кінцівці та кашель. При рентген дослідженні були виявлені вогнищеві новоутворення в легенях та збільшення лімфатичних
вузлів середостіння. Проведено лікування у тубдиспансері з приводу туберкульозу легень. Надалі була виповнена комп’ютерна
томографія, за допомогою якої виявили метастатичне враження легень. Хворий був консультований онкологом, запідозрена
саркома Юінга, проведена трипанобіопсія великої гомілкової кістки, яка встановила наявність в матеріалі серед крові дрібних
фрагментів кісткової тканини, в кістково-мозкових порожнинах розростання сполучної тканини з солідними комплексами
пухлинних клітин дрібного розміру, з нерозрізненою цитоплазмою, округлими гіперхромними ядрами та підтвердила діагноз.
На момент діагностики підліток мав тяжкий стан, 4-ту стадію захворювання. В подальшому переніс 6 курсів хіміотерапії, заміну
великогомілкової кістки і частину стегнової кістки, встановлення протезу колінного суглоба. Зараз пацієнт має 1 рік ремісії,
після успішно проведеної комбінованої терапії, що була виконана відповідно до сучасних міжнародних стандартів. Складність
ранньої діагностики саркоми Юінга обумовлена відсутністю онкологічної настороженості щодо осіб молодого віку, стертою
клінічною симптоматикою, неправильною інтерпретацією скарг хворого. У хворих з хорошою чутливістю пухлини, вчасній
діагностиці та комбінованою терапією вдається досягти високих результатів лікування.

ФЕНОТИПОВІ ТА БІОХІМІЧНІ ПРОЯВИ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ
ТКАНИНИ ЯК ПРОГНОСТИЧНИЙ МАРКЕР ХРОНІЗАЦІЇ ПІЄЛОНЕФРИТУ В ДІТЕЙ.
Голота А.-Я.Ю.
Науковий керівник – проф. Н.С. Лук’яненко
ДВНЗ «Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького»
Кафедра пропедевтики педіатрії та медичної генетики
м. Львів, Україна, e-mail: adrianholota@gmail.com
Актуальність: За даними епідеміологічних досліджень, в Україні поширеність захворювань сечовидільної системи становить
29 на 1000 дитячого населення. Актуальність пієлонефриту полягає у несприятливій тенденції до значного патоморфозу, що
призвело до зростання частки хронічних пієлонефритів. Дисплазія сполучної тканини, яка проявляється зокрема порушенням
фібрилогенезу, має здатність призводити до ускладнення перебігуцього процесу.
Мета і завдання: Дослідити поширеність вісцеральних та біохімічних маркерів недиференційованої дисплазії сполучної
тканини у дітей з гострою та хронічною формами пієлонефриту.
Матеріали і методи: В ході дослідження було обстежено 89 дітей віком від 3 до 18 років. Вибірку було сформовано за
принципом рандомізації та поділено на дві групи: 1 група - 55 пацієнтів з хронічним рецидивуючим пієлонефритом в стадії
нестійкої ремісії зі збереженою функцією нирок (ХрРПн); 2 група - 34 пацієнти з гострим пієлонефритом в стадії стійкої ремісії
із збереженою функцією нирок (ГПн); контрольна група - 39 соматично здорових дітей. Усім дітям було проведено комплексне
обстеження та визначались клініко-лабораторні маркери недиференційованої дисплазії сполучної тканини: фенотипові ознаки
та рівень екскреції оксипроліну з сечею.
Результати: У пацієнтів з ХрРПн в 9,5 разів частіше реєструвалась підвищена екскреція оксипроліну з сечею в порівнянні з
пацієнтами з ГПн. Природжені вади розвитку сечовидільної системи (ПВР ОСС) діагностувались у 89,6% дітей з ХрРПн, тоді
як серед пацієнтів з ГПн вони діагностувалисьлише у 9,4% дітей та не помічалались у дітей групи контролю. Серед ПВР ОСС
найчастіше зустрічались вроджені ектопії чашково-мискової системи (43,2% проти 5,2% дітей ІІ групи) та подвоєння нирок і
сечовивідних шляхів (11,7%).
Висновки:
1. У дітей з ХрРПн достовірно частіше спостерігались ознаки НДСТ
2. Підвищена екскреція оксипроліну з сечею є проявом порушеного катаболізму колагену в пацієнтів з ХрРПн, а отже
схильних до хронізації дітей.
3. Вища частота виявлення ПВР ОСС та підвищеного рівня екскреції оксипроліну з сечею, які в свою чергу є характерними для
НДСТ, вказують на те, що фенотипові та біохімічні ознаки НДСТ та порушення фібрилогенезу є прогностично несприятливими
маркерами, що можуть вказувати на підвищену вірогідність хронізації пієлонефриту у дітей.
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МАНІФЕСТАЦІЯ ГЕПАТОЛЕНТИКУЛЯРНОЇ ДЕГЕНЕРАЦІЇ (ХВОРОБА ВІЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА)
У ДІТЕЙ
Дацишин Н.А., Кіра Т.Ю.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.О. Цицюра
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail:natalid1963@gmail.com
Актуальність. Гепатолентикулярна дегенерація — спадкове захворювання, в основі якого лежить генетичний дефект
метаболізму міді із автосомно-рецесивним типом успадкування. Це, у свою чергу, призводить до надмірного накопичення даного
елемента в печінці, головному мозку та інших органах із наступним токсичним їх ураженням. У цьому патологічному ланцюжку
ключовим стає надлишкове всмоктування міді в тонкому кишечнику за умови зниженої екскреції печінкою та накопичення її в
ЦНС. Невчасно розпізнані симптоми недуги загрожують у майбутньому інвалідизацією, а також смертю хворого .
Мета. Провести аналіз клінічних особливостей маніфестації та можливість ранньої діагностики гепатолентикулярної
дегенерації у дітей.
Матеріали і методи. Проаналізовано 3 випадки у дітей, які перебувають на диспансерному обліку з приводу хвороби
Коновалова-Вільсона в Івано-Франківській області. Використовували клінічні, біохімічні, серологічні та генетичні методи
діагностики.
Результати. Діагноз був встановлений на основі клінічних (інтоксикаційний синдром, жовтяниця, темна сеча, гепатомегалія,
болі в правому підребір’ї, наявних кілець Кайзера-Флейшера при огляді офтальмологом), лабораторних (зниження рівня
церулоплазміну (89,6 мг/л), підвищеня екскреції міді з сечею(0,32 мг/л), від’ємні маркери на гепатити) та генетичних (в екзоні
14 знайдена часта мутація С3207А) досліджень. Відмічена неврологічна симптоматика, психічні порушення поведінки та
когнітивних функцій. Встановлено, що маніфестація хвороби характеризувалась полі системним ураженням та прогресуючим
перебігом.
Висновки. Ефективність терапії даної патології визначається ступенем тканинного пошкодження до моменту лікування.
Родичів пацієнтів з хворобою гепатолентикулярної дегенерації необхідно обстежувати, навіть якщо немає клінічних симптомів
захворювання.

ВИВЧЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕБІГУ ПІЄЛОНЕФРИТУ У
ДІТЕЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Дащенко Б.Ю.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Б.М. Павликівська
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: bogdan06021999z@gmail.com
Захворювання нирок і сечових шляхів продовжують займати одне з провідних місць у структурі соматичної патології дитячого
віку. Серед захворювань органів сечової системи найчастіше зустрічаються мікробно-запальні ураження нирок і сечових шляхів.
Запальні захворювання органів сечової системи впродовж останніх років складають 77-89% всіх випадків госпіталізації дітей в
нефрологічні стаціонари. Серед них у клінічному плані найбільш важливим є пієлонефрит (ПН). Встановлення особливостей
перебігу пієлонефриту у дітей різних вікових груп є необхідним для покращення своєчасної діагностики, диференційованого
підходу до лікування пацієнтів та оцінки її ефективності. Метою роботи стало дослідження особливостей перебігу пієлонефриту
у дітей різних вікових груп на підставі вивчення факторів ризику та клінічних чинників. Для виконання поставленої мети
було проаналізовано медичну документацію 67 дітей, які лікувалися з приводу ПН. Аналіз факторів ризику розвитку хвороби
показав, що практично у кожної другої дитини в анамнезі мали місце патологія вагітності та пологів у матерів, обтяжений
спадковий анамнез по захворюванню сечових органів, робота зі шкідливостями одного з батьків. Виявлені нами фактори
ризику домінували у дітей віком до 6 років. Майже у кожної третьої дитини старшого віку сприяючим фактором розвитку ПН
є наявність обтяженого спадкового анамнезу. У 75 % дітей старших 9 років відмічається поєднання обтяженого спадкового
анамнезу та структурних змін нирок і сечових шляхів, тобто ПН має вторинний характер. Ознаки дисплазії сполучної тканини
(ДСТ) були виявлені у 43,5% дітей, множинні стигми ДСТ – у 2% пацієнтів. Стигми дизембріогенезу виявлено у 29,9% дітей.
Поєднання ДСТ та стигм дизембріогенезу зустрічалось майже у кожного четвертого у віці до 3-х років, а також у кожного
п’ятого у віці 3-6 років. Саме у даних вікових групах мала місце найбільша частота реєстрації міхурово-сечовідних рефлюксів
(39,5% у віці до 3-х років та 31,4% у віці 3-6 років). Клінічна картина на початку захворювання у дітей віком до 6 років була
представлена достовірно частіше гіпертермічним (82,2%) та інтоксикаційним (66,2%) синдромами та болями в животі (28,4%).
У дітей 6-9 років приблизно з однаковою частотою зустрічались інтоксикаційний (34,7%), гіпертермічний (40,4%) синдроми та
больовий синдром в животі (41,3%) та поперековій ділянці (30,1%). У пацієнтів старших 12 років домінував больовий синдром
у поперековій ділянці (62,2%), з меншою частотою відмічався гіпертермічний (40,5%) та інтоксикаційний (24,7% ) синдром.
Таким чином, виявлені інтоксикація та гіпертермія у дітей раннього віку повинна насторожувати щодо розвитку ПН. Наявність
стигм ДСТ та дизембріогенезу у пацієнтів з ПН може спрямовувати діагностичний процес на пошук аномалій розвитку сечових
органів.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КАШЛЮКА У ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ
Денько І.Ю., Куляба Н.О.
Науковий керівник – доц. І.В. Дибас
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького
Кафедра дитячих інфекційних хвороб
м. Львів, Україна
Актуальність. Високий рівень немотивованих відмов від вакцинації, зміна типів вакцин (з повноклітинної на ацелюлярну)
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та зміна реактивності самого збудника через мутації, обумовлюють високий рівень захворюваності на кашлюк не тільки в
Україні, а й в цілому світі. У дітей раннього віку хвороба має тривалий перебіг, часто супроводжується ускладненнями.
Мета. Вивчити особливості клінічного перебігу кашлюка у дітей віком до 12 місяців, виявлення найчастіших ускладнень у
дітей, хворих на кашлюк.
Методи та матеріали. Рандомізований вибір та детальний аналіз карт стаціонарного хворого пацієнтів віком до 12 місяців,
які знаходились на стаціонарному лікуванні у КЗ ЛОР ЛОІКЛ з діагнозом «Кашлюк» у 2017-2018 роках. Тяжкість перебігу
кашлюку оцінювали за шкалою M.-P. Preziosi, E. Halloran. Аналіз стану проводився за основними клінічними даними.
Результати. Проведено аналіз 58 карт стаціонарного хворого дітей віком 1-12 місяців, які лікувалися в ЛОІКЛ впродовж
2017-2018 рр. Тривалість періоду від появи перших симптомів кашлюку і моменту госпіталізації в середньому тривав 12,6±2,2
доби. Не виявлено статистично вірогідних відмінностей між важкістю перебігу кашлюку та віком і масою дитини. За віком
дітей було розподілено на 2 групи: 1 група – віком від 1 міс.-6 міс., 2 група – віком 7-12 міс. У 15 (45,45 %) дітей групи 1 напади
кашлю перебігали у вигляді типових пароксизмів без реприз, натомість в групі 2 типові пароксизми кашлю супроводжувалися
репризами у 24 (96 %) дітей. Встановлено закономірність, що у дітей без репризів частіше виникало апное, ніж у дітей з
репризами (50 % і 17,14 % відповідно). Блювання після кашлю найчастіше спостерігалось у дітей з репризами та апное (із
частотою 60 %). натомість у дітей з кашлем без репризів та без апное - лише у 17,2 %. Бронхолегеневі ускладнення при кашлюку
розвинулися в 23 (13,34 %) пацієнтів: бронхіт - у 12 (53 %) дітей, пневмонія – у 8 (35 %), обструктивний бронхіт – у 3 (0,69 %)
пацієнтів.
Висновок. За даними ретроспективного обстеження дітей віком 1-12 місяців встановлено, що кашлюк у 45,45 % пацієнтів
віком від 1-6 міс. Перебіг кашлюка характеризувався пароксизмами кашлю без реприз, в них частіше фіксувалися випадки апное
(у 50%) та блювання (у 60%). Перебіг кашлюка у дітей першого року життя найчастіше супроводжується такими ускладненнями
як бронхіт (53 %) та пневмонія (35 %).
Особливості перебігу кашлюку в сучасних умовах, вірогідно, пов’язані із зміною серотипа збудника B.pertussis та впливом
факторів зовнішнього середовища на організм дитини.

ВПЛИВ КОНСУЛЬТАЦІЙ ЛІКАРІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
БАТЬКІВ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЇ
Ільчук Н.С., Загрійчук В.О.
Науковий керівник– к.мед.н, доц. А.В. Гнилоскуренко
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
Кафедра педіатрії №4
м. Київ, Україна, e-mail: zagriyychuk1303@gmail.com
Актуальність: Батьки 21 століття досить часто відмовляються вакцинувати своїх дітей. І однією з головних причин є їх
сумніви щодо безпечності вакцин та необхідності вакцинації. Ці сумніви та відмова від вакцинації загрожують прогресу, який
був досягнутий у боротьбі з хворобами, що можна попередити за допомогою вакцин. Тому працівники охорони здоров’я
залишаються найбільш надійними консультантами, які можуть впливати на рішення батьків та надають достовірну інформацію
щодо вакцинації.
Мета: Оцінити вплив лікарів різних спеціальностей, які консультують дітей, на прийняття рішення батьків щодо вакцинації.
Матеріали і методи дослідження: Дослідження було проведене у формі опитування за допомогою анкетного методу з
використанням анкети від EAPRASnet (Європейська Академія Педіатричних Досліджень в Амбулаторній мережі) «Ставлення
батьків до вакцинації у країнах Європи». У цьому опитуванні взяли участь 795 батьків, діти яких знаходилися на стаціонарному
лікуванні в ДКЛ №9 та ДКЛ №6, перебували на відпочинку в музеї «Експериментаріум», навчаються в школі № 5 м.Київ,
відвідують Заклад дошкільної освіти №43 «Горобинка» та Обласний центр дитячої та юнацької творчості м. Кропивницький.
Було виділено 3 групи батьків залежно від того хто консультує їхню дитину- педіатр, сімейний лікар\лікар загальної практики,
лікарі інших спеціальностей (гомеопат та інш). Різницю оцінювали за результатами серед різних груп у відсотковому
співвідношенні.Статистичну обробку даних проводили за допомогою програми SPSS 12.0.
Результати: При аналізі результатів було встановлено, що 89% батьків, яких консультує педіатр та 88,1% батьків, які
консультуються у сімейного лікаря проти 60,7% (p<0,01) батьків, яких консультують інші спеціалісти не погодились із
твердженням«Краще, щоб моя дитина отримала імунітет в результаті хвороби, ніж в результаті вакцинації». Вислів - «В цілому
я вважаю, що вакцини ефективні» підтримали 86,1% та 83,2% батьків, які отримують поради у педіатра та сімейного лікаря,
проти 60,7% (р<0,01) батьків, які консультуються у інших спеціалістів. Із думкою «Вакцинація моєї дитини - це хороший спосіб
захистити мою дитину від хвороби» не погодилось лише 12,8% та 14% батьків, які відвідують педіатрів та сімейних лікарів і
майже 1/2 батьків, які консультуються в інших спеціалістів.
Висновок: Таким чином, батьки, які відвідують консультації педіатрів та сімейних лікарів більше довіряють вакцинації
порівняно з батьками, які отримують поради лікарів інших спеціальностей.

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ХАРЧОВИХ ЗВИЧОК У ЗДОРОВИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ТА
СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Клубей С.М., Аксьон К.Г.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Г.В. Салтикова
ДВНЗ «Національний медичний університет імені О.О. Богомольця»
Кафедра педіатрії №4
м. Київ, Україна, e-mail:sklubey@gmail.com
Актуальність та мета: частота функціональних та органічних захворювань травного каналу у дітей зазвичай збільшується з
початком навчання в школі. Серед факторів, що обумовлюють таку ситуацію є зміна режиму харчування та певна самостійність
дитини у виборі продуктів харчування. Харчовий вибір поступово закріплюється у харчову звичку, тому для профілактики
захворювань травної системи харчовий вибір має відповідати основним рекомендаціям по здоровому харчуванню. Метою нашої
роботи було вивчити фактори, що в більшій мірі впливають на формування харчових звичок у здорових дітей шкільного віку.
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Матеріали та методи: в дослідженні прийняли участь 267 учнів загальноосвітніх шкіл. Києва, що не мали захворювань,
які потребують особливого харчування. Серед них 214 (80%) учнів 8-11 років та 53 (20%) учнів 12-17 років, що і склали дві
групи дослідження. Дослідження проводилось шляхом анкетування за допомогою анкети, що розроблена колективом кафедри
педіатрії №4 для дітей 8-11 років та 12-17 років, питання були сформульовані відповідно віковій групі та згруповані для оцінки
впливу на дитину головних факторів: харчові звички сім‘ї, думка друзів або реклама, власні знання про правильне харчування.
Різницю у відповідях оцінювали за результатами серед різних груп у відсотковому співвідношенні. Статистичну обробку даних
проводили за допомогою програми SPSS 12.0.
Результати: у групі дітей молодшого шкільного віку 8-11 років харчові установки сім‘ї та власні знання про правильне
харчування впливають на харчовий вибір дітей цієї групи з невеликою різницею і складають відповідно у (47%) 101 дитина та
у (42,5%) 91 дитина. Думка друзів та їх харчування впливає на харчовий вибір цієї групи школярів лише в 10,2% випадків(22
дитини). На відміну від дітей 12-17 років, у яких вагомим фактором впливу на вибір продуктів харчування є харчові звички у
сім’ї 40 дітей (75,5 %), вплив думки друзів та знань про правильне харчування мали значення відповідно в 13,2%(7) та 11,3%(6).
Причому вплив сім‘ї на харчовий вибір дитини, при порівнянні показників 101 дитина 8-11 років (47%) та 40 дітей 12-17 років
(75,5 %), з високою достовірністю р< 0,001 вагоміше у дітей старшого шкільного віку.
Висновки: у здорових дітей шкільного віку харчові звички формуються переважно під впливом харчових звичок в сім‘ї та
власних знань про правильне харчування. Причому, чим старше діти тим більше вони намагаються копіювати своїх батьків та
вносити харчові звички дорослих у своє харчування.

ОЦІНКА МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ СЛИЗОВИХ РЕСПІРАТОРНОГО ТРАКТУ У ДІТЕЙ З
БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ
Ковалишин Х.Т., Лазуркевич Т.О.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. Г.М. Дутчак
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Lazurkevych09@gmail.com
Бронхіальна астма (БА) – одне із провідних захворювань органів дихання в дитячому віці, що має хронічний перебіг. Одним
із важливих патогенетичних механізмів розвитку БА є зміни імунного статусу дитячого організму, серед яких особлива увага
надається порушенням місцевого імунітету слизових респіраторного тракту.
Мета дослідження: оцінити стан місцевого імунітету за вмістом секреторного IgA (sIgA) в слині у дітей з БА.
Матеріали і методи. Обстежено 30 дітей віком від 7 до 16 років з БА, які знаходилися на лікуванні в алергологічному
відділенні Івано-Франківської обласної дитячої лікарні та 10 здорових дітей відповідного віку. Діагноз верифікували згідно з
класифікацією уніфікованого клінічного протоколу МОЗ №868 від 08.10.13. Середній вік хворих становив 10,4±1,3 років. По
тяжкості БА діти розподілилися так: легкий інтермітуючий та легкий персистуючий перебіг був у 8(26,7%) дітей, середньотяжкий персистуючий перебіг – у 16 (53,3%) дітей, тяжкий персистуючий – у 6(20%) дітей. Рівень sIgA визначали в слині методом
радіальної імунодифузії в гелі за Manchiniatal. (1964).
Результати дослідження. Середній вміст sIgA серед усіх обстежених дітей з БА становив 308,4±40,4 мг/л. Проте, відмічалися
певні закономірності при різних варіантах перебігу недуги. Так, у дітей з легким та середньотяжким перебігом БА вміст sIgA
становив 361,2±40,8 мг/л та 395,8±42,3 мг/л відповідно і був вірогідно вищим ніж у здорових дітей 204,5±35,6 мг/л (рN<0,05).
При цьому відмічалася тенденція до зниження вмісту sIgA у групі дітей з тяжким перебігом БА. Так, середній його рівень у цій
групі становив 168,2 ±38,1 мг/л (р<0,05).
Висновки. Отримані результати свідчать про зниження місцевого імунітету верхніх дихальних шляхів у дітей з тяжким
перебігом БА, що може сприяти приєднанню респіраторної інфекції та погіршувати перебіг БА. Секреторний IgA відображає
стан місцевого імунітету слизових респіраторного тракту, що дозволяє застосовувати даний метод для його визначення.

АНАЛІЗ ОБІЗНАНОСТІ СТУДЕНТІВ КВНЗ «ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ»
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕБІГУ ДИТЯЧОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ У ДІТЕЙ
Мазуркевич М.О.
Науковий керівник – к.пед.н. Н.В. Шигонська
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради
Кафедра «Сестринська справа»
м. Житомир, Україна, e-mail: mariamazurkevich23@gmail.com
Дитячий церебральний параліч (ДЦП) являє собою групу синдромів, що пов’язані із порушенням опорно-рухового апарату,
проявляються найчастіше руховими, мовленевими та психічними порушеннями та виникає внаслідок недорозвиненості або
пошкодження головного мозку. Проблемою церебрального паралічу займалися багато дослідників, але вона досі є однією з
актуальних у неврології дитячого віку. ДЦП є проблемою, так як за даними центру медичної статистики за 2014-2016 роки важкі
форми розладів мають близько 30% хворих. Вони потребують індивідуального підходу до процесу реабілітації.
Мета та завдання дослідження. Проаналізувати та оцінити обізнаність студентів КВНЗ «Житомирського медичного
інституту», щодо перебігу дитячого церебрального паралічу, для оцінки підготовки майбутніх медичних працівників до роботи
з дітьми хворими на церебральний параліч.
Матеріали та методи дослідження. Для досягнення мети було використано методи системного аналізу та синтезу,
порівняння, систематизації та логічного узагальнення теоретичних та дослідних даних, анкетування. Методи були застосовані
для визначення стану та розроблення досліджуваної проблеми.В ході дослідження було опитано 50 студентів четвертого курсу
відділення «Сестринська справа», щодо особливостей перебігу дитячого церебрального паралічу.
Результати дослідження. Під час обробки анкет, які включали 15 запитань, щодо особливостей перебігу ДЦП, ми прийшли
до висновку, що трохи більше половини студентів орієнтуються з питань перебігу ДЦП у дітей. Позитивним є те що більшість
студенті (75%) правильно обрали визначення поняття ДЦП. Також майже половина студентів – 24 (48%), обрали вірно причину
розвитку церебрального паралічу, а саме: ураження головного мозку або його недорозвиненість, 22 студента (44%) - правильно
обрали форми ДЦП в залежності від локалізації рухових порушень. Переважна більшість студентів (41) до можливих ускладнень
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ДЦП віднесли розумову затримку та розлади мови, психічні та психологічні розлади – віднесли 42, проблеми з навчанням – 37
студентів. Дещо більше половини опитаних, а саме 27 віднесли до ускладнень ДЦП – порушення зору. Трохи менше половини,
23 та 24 студента, вказали можливим ускладненням ДЦП – порушення слуху та приступи свастики. Найменше студентів (21)
вказали ускладнення ДЦП – сенсорні порушення.
Висновки. ДЦП є дійсно складним захворюванням центральної нервової системи, що веде не тільки до рухових порушень,
а й викликає затримку чи патологію розумового розвитку, мовну недостатність, порушення слуху, зору, інших функцій. Все
це свідчить про своєрідний дисгармонійний психічний розвиток дитини. Проаналізувавши обізнаність студентів відділення
«Сестринська справа» можна оцінити рівень обізнаності на достатньому рівні, так як більша половина опитаних мають знання
щодо поняття, форм, перебігу, основних порушень та ускладнень, що виникають при ДЦП. Тому потрібно звернути увагу на
підготовку медичних сестер до роботи з такими дітьми, так як проблема ДЦП досить актуальна в Україні.

МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
Мигаль В.Б., Чайка О.О., Лазуркевич Т.О.
Науковий керівник – асист. О.В. Лазуркевич
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: migaloksana1999@gmail.com
Актуальність: Частота метаболічного синдрому(МС) у дітей і підлітків коливається 0,4- 25% залежно від критеріїв
діагностики. Встановлено, що метаболічні порушення при МС підвищують у 2-4 рази ризик розвитку у дорослому віці
ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда і цукрового діабету. Саме тому кожен лікар-педіатр повинен бути обізнаний з цим
симптомокомплексом і ефективно здійснювати заходи з моніторингу і лікування даного синдрому і не допустити розвитку цих
ускладнень.
Мета: встановити закономірності виникнення та діагностики МС .
Матеріали і методи: для написання тез використовувались рекомендації International Diabetic Federation та рекомендації
ВООЗ щодо діагностики МС.
Результати: Метаболічний синдром – це мультифакторний клінічний стан, обумовлений комплексом генетичних,
гемодинамічних, нейрогуморальних особливостей та способом життя людини. Верифікацію МС проводять згідно рекомендацій
International Diabetic Federation (IDF,2007) за наявністю абдомінального ожиріння ( обводу талії більше 90-го перцентиля
розподілу згідно віку та статі та для дітей старших 16 років ), АГ (значень артеріального, що перевищували 130/80 мм. рт.
ст.), гіперглікемії (глюкоза крові вище 5,6 ммоль/л), гіпертригліцеридемії (ТГ в крові вищі 1,7 ммоль/л) та зниження значень
ХСЛПВЩ ( менших 1,3 ммоль/л ).
Частота АГ у підлітковому віці в Україні становить 8,8 %, дисліпідемії, як чинника ризику розвитку АГ та критерію МС,
- 22,2%. Встановлено, що в 60,9% обстежених підлітків із МС мала місце АГ I ст. при значеннях артеріального тиску більше
95-го перцентиля, у решти були прояви перед гіпертензії, тобто показники артеріального тиску знаходились у межах 90-95-го
перцентиля.Поєднання двох діагностичних критеріїв МС у підлітків із надлишковою масою тіла становить 3%. Два критерії
МС при абдомінальному ожирінні: вуглеводний чи ліпідний маркер мають 39,3% дітей із ожирінням, повний МС (абдомінальне
ожиріння та два і більше додаткових маркери) – 21,4% дітей із абдомінальним ожирінням. Поєднання трьох і більше компонентів
спостерігають у 38, 4% дітей із ожирінням II ст. та 75,0% з ожирінням III ст.
Висновок: Отже, метаболічний синдром це симптомокомплекс що все частіше зустрічається у практиці українського лікаряпедіатра . Це негативна тенденція у дитячому віці призводить до катастрофічних наслідків у дорослому віці . Тож один із
важливих напрямків роботи педіатра має стати профілактика МС .

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ХВОРОБИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ
ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ В ПЕДІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Мигович Д.М., Колотило Т.Д., Компричевський Є.М., Мендела А.Р.
Наукові керівники: к.мед.н., доц. І.С. Недоступ, асист. В.Г. Глов’як
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: dinamyhovych@gmail.com
Актуальність. Захворювання шлунково-кишкового тракту (ЗШКТ) часто супроводжуються виникненням супутніх
пограничних психічних розладів, котрі в психопатології визначаються як внутрішня картина хвороби (ВКХ).
Мета: дослідити гендерні особливості ВКХ при ЗШКТ у школярів та студентів.
Матеріали і методи дослідження. Анкетуванням охоплено 70 осіб (35 хлопчиків та 35 дівчаток). Для вивчення ВКХ всіх
анкетованих було розділено на 3 групи. До першої групи увійшло 20 хворих з ЗШКТ в стадії загострення (10 хлопчиків та 10
дівчаток). Другу групу склали 20 пацієнтів з ЗШКТ в стадії ремісії (10 хлопчиків та 10 дівчаток). В третій групі було 30 практично
здорових осіб (15 хлопчиків і 15 дівчаток). Анкета включала 10 критеріїв ВКХ: оцінка самопочуття, сон та пробудження,
відношення до оточуючих, спілкування, самотності, навчання, хвороби, лікування, медперсоналу і майбутнього. На основі
анкетних данихвизначали один з 5 типів ВКХ: гармонійний (ГТ), індиферентний (ІТ), гіперпатичний (ГРПТ), гіпопатичний
(ГППТ) та лабільний (ЛТ). Опитування проводилось серед осіб молодшого, старшого шкільного і юнацького віку.
Результати дослідження та їх обговорення. Серед нозологічних форм в 1 та 2 групі найчастіше виявляли хронічний гастрит
(ХГ); найрідше - хронічний холецистит (ХХЦ) та дисфункцію біліарного тракту (ДБТ). Вивчення ВКХ показало, що у практично
здорових дітей переважав ГТ, причому дещо більше за рахунок дівчаток (20% проти 26,6%). На другому місці бувІТ, де втричі
переважали хлопчики (20% проти 6,7%). В стадії загострення оцінка ВКХ виявила, що хлопчики частіше мали ГППТ (15%) та
ЛТ (15%),тоді як дівчатка ГРПТ (20%), у котрих він зустрічався в 3 рази частіше (20% проти 6,7%), ніж серед здорових. ВКХ
в стадії ремісії також відрізнялася від ВКХ практично здорових, оскільки анкетованих з ГТ тут було в 1,9 разів менше, ніж в 3
групі (25% проти 46,6%). З ІТ в 2 групі переважали дівчатка (5% проти 15%), а ГППТ мали тільки хлопчики (10%), що вказувало
на лабільність ВКХ серед дітей та юнаків при переході зі стадії загострення в стадію ремісії.
Висновок: негармонійні типи ВКХ (ІТ, ГПРТ, ГППТ та ЛТ) є пограничними непсихотичними розладами психіки, що

164

Тези доповідей 88-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині», 2019
Abstract of the 88th Scientific Conference of Students and Young Scientists «Innovations in medicine», 2019

потребують індивідуальних психотерапевтичних та психопрофілактичних лікувально-відновлюваних програм.

ВИВЧЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО СПРИЯЮТЬ ТЮТЮНОПАЛІННЮ СЕРЕД ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Павликівська О.С., Макарюк В.І.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.Б. Мотрюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: pavlikivska@ukr.net
Статистичні дані свідчать, що розповсюдженість тютюнопаління в різних регіонах земної кулі дуже нагадує розвиток
інфекційної епідемії. Останнім часом зареєстровано збільшення числа курців серед людей молодого віку та
підлітків. Тому, доречними виглядають зусилля спрямовані на профілактику дитячого тютюнопаління. Для розробки більш
ефективних антинікотинових програм необхідне розуміння причин, що спонукають дітей палити, особливості відношення
підлітка до цієї шкідливої звички та уявлення місця, яке займає ця шкідлива звичка у системі цінностей підлітка. Метою нашого
дослідження стало вивчення періодів початку тютюнопаління в дитячому віці та основних факторів, що йому сприяють. Нами
було проведено анкетне опитування 120 школярів 13 до 17 років. Аналіз анкет вказує, що у 70,7% підлітків була спроба палити,
хоча б одну-дві затяжки, 29,3% підлітків не пробували палити. За результатами аналізу анкет перші спроби тютюнопаління діти
робили у віці 12-13 років. Причини, що спонукають закурити першу цигарку у хлопців та дівчат, дещо різні. У хлопців – це
наслідування старших друзів, батьків, а у дівчат – виглядати старшими в очах ровесників. Для хлопців критичним періодом є вік
13-14 років, коли основною причиною виступає бажання, спробувати щось нове, таке що раніше «у дитинстві» було заборонено.
У дівчат критичним є вік 15-16 років. Головною причиною можна визнати «паління за компанію», бажання виглядати «круто».
Друзі теж досить часто (від 15% до 37% випадків) сприяли знайомству підлітків з сигаретою. Для підлітків 12 – 14 років
домінуючими чинниками, що підштовхували їх до вживання тютюнових виробів, також стали алкоголь та дорослі (але небатьки)
– відповідно 3% і 4%. Дослідження доступності цигарок дозволили встановити що 67,1% підлітків зазначають достатню
легкість купівлі цигарок у магазинах і тільки 32,9% підлітків при купівлі цигарок відчувають складнощі. Привертає увагу
оточення курцями підлітків, а саме: батьки, родичі, близькі друзі та вчителі (81,6%). При цьому надумку переважної більшості
підлітків (94,9%) паління є шкідливим для організму. Таким чином, виявлений ранній початок тютюнопаління є несприятливою
прогностичною ознакою з точки зору формування здоров’я дітей та підвищення частоти паління осіб працездатного віку.
Профілактичні заходи щодо тютюнопаління у школах повинні впроваджуватись до сьомого - восьмого класу (вік 12-13 років) та
потребують удосконалення з точки зору формування цінності здоров’я та навичок здоров’я зберігаючої поведінки.

кЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ предиктори ПРОГНОЗУВАННЯ бронхіальної астми у дітей
Павлюк І.Б.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. А.П. Юрцева
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: innusjapavliuk@i.ua
Актуальність теми. В останні роки значна увага приділяється проблемі бронхіальної астми (БА) у дітей, що зумовлено
високою захворюваністю, погіршенням якості життя дітей з БА і значною частотою інвалідизації.
Мета дослідження: встановлення прогностичних критеріїв БА шляхом співставлення клініко-імунологічних показників у
дітей при рецидивуючому бронхо-обструктивному синдромі (РБОС) на тлі гострих респіраторних інфекцій (ГРІ) та БА.
Матеріали і методи дослідження. Проведена порівняльна оцінка клініко-анамнестичних, гематологічних та імунологічних
показників у 63 дітей з РБОС і у 57 дітей з атопічною БА легкого та середнього ступеня важкості у віці 5-15 років. В програму
обстеження входили збір алергологічного анамнезу, клінічне обстеження, дослідження функції зовнішнього дихання,
пікфлоуметрія, загальноклінічні дослідження, визначення сироваткових імуноглобулінів.
Результати та їх обговорення. При вивченні сімейного анамнезу встановлено, що алергічні захворювання у близьких
родичів дітей з БА зустрічались у в 5,2 рази частіше, ніж у дітей з РБОС. Підвищена захворюваність на ГРІ в перші роки життя
спостерігалась у всіх обстежених дітей. Для дітей з БА характерною є значно вища частота захворювань ЛОР-органів (73,8%)
в порівнянні з дітьми, тоді як серед дітей з РБОС– 43,3%. Висока частота стенозуючого ларинготрахеїту в анамнезі виявилась
у дітей з БА (у 29,8%), тоді як у дітей з РБОС - у 4,7%. Під час нападу БА число еозинофілів (13,3±0,9 %) є вдвічі більшим, ніж
при РБОС(2,8±0,4 %).
Результати дослідження сироваткових імуноглобулінів показали, що концентрація IgMта IgG у дітей обох груп майже не
відрізнялась від показників у здорових дітей. Концентрацiя сироваткового IgА виявилась майже вдвічі нижчою у дітей з БА
(0,78±0,06 г/л) як у порівнянні з контролем (1,87±0,07 г/л, P< 0,001), так і в порівнянні з хворими на РБОС(1,28±0,05 г/л, P< 0,02).
Встановлено, що у дітей з атопічною БА вміст сироваткового IgЕ був у 9,6 разів вищий, ніж у здорових дітей, тоді як у дітей
РБОС він перевищував показники у здорових дітей лише у 2,3 рази.
Висновок. На підставі проведених досліджень встановлено, що факторами ризику ймовірності трансформації рецидивуючого
обструктивного бронхіту в бронхіальну астму є: сімейна схильність до алергії, часта захворюваність на ГРІ та стенозуючий
ларинготрахеобронхіт, еозинофілія, зниження концентрації сироваткового ІgА та значне підвищення вмісту сироваткового IgЕ.
На підставі ретельного вивчення анамнезу, оцінки клінічних даних та імунологічних параметрів можна вчасно діагностувати
бронхіальну астму у дітей і проводити базисну терапію на ранніх етапах розвитку хвороби.
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ГЕТЕРОГЕННІСТЬ ГЛІОМНИХ ПУХЛИН НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕЙФІБРОМАТОЗУ І ТИПУ
Щупак Р.І.
Науковий керівник - асист. Н.Р. Айб
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: pediatry@ifnmu.edu.ua
Актуальність проблеми. Гліоми (нейроектодермальні, нейроепітеліальні пухлини) є первинними нервової системи,
початково виникають з клітин глії, що становлять паренхіму мозку. Цікавість до проблеми гліальних пухлин мозку в даний
час обумовлена двома основними факторами: неухильним наростанням питомої ваги хворих гліомами в загальній структурі
онкологічної захворюваності та відсутністю суттєвих досягнень в результатах лікування пацієнтів з цією патологією.
Складність діагностики цього гістологічного типу пухлин обумовлена їх гетерогенністю. Зокрема, одним з периферичних
проявів є розвиток нейрофіброматозу I типу. Нейрофіброматоз типу 1 (NF1) є рідкісним аутосомно-домінантним генетичним
порушенням. Він діагностується на підставі таких клінічних критеріїв, як наявність шкірних плям (кава з молоком), пігментних
плямок в пахвових або пахових областях, нейрофіброми (плексиформні чи інші). В ряді випадків зустрічаються вузлики Lisch пігментні плями на райдужці ока, що виявляють при офтальмологічному огляді. В інших хворих наявними є нейрофіброми на
шкірі та райдужці, можуть діагностуватись аномалії розвитку мозку, орбіти, очей. У деяких хворих - дисплазії довгих кісток та/
або псевдоартроз. Близько 2,0% випадків зустрічаються хіазматичні пухлин, що супроводжуються сфеноїдальною гіпоплазією
або аплазією.
Незважаючи на периферичний характер цього типу нейрофіброматозу, у частини хворих може спостерігатись залучення
центральної і периферичної нервової системи з формуванням пухлин іншого гістологічного типу. При магнітному резонансній
томографії нейрофіброматоз-1 представляє широкий спектр змін, які залучають як білу, так і сіру речовину центральної нервової
системи.
Мета роботи – розглянути клінічний випадок центрального нейфіброматозу І типу як прояв гетерогенності цього
захворювання.
Дослідження проведено на базі онкогематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні (ОДКЛ) м. ІваноФранківськ.
Клінічний випадок. Дитина, 5 років знаходилась на стаціонарному лікуванні в онкогематологічному відділенні ОДКЛ м.
Івано-Франківськ. Вперше звернулась по допомогу в січні 2016 року. Скарги на пухлиноподібне утворення в правій надключичній
ділянці та зовнішній поверхні правого плеча. В січні 2016 року проведено біопсію, діагностовано нейрофіброматоз I типу.
Під час магнітно-резонансну томографії головного мозку та правого плечового відділу виявлено гіперінтенсивне
ураження з потовщення дифузного форекса та однобічну гліому зорового нерва. При додатковому обстеженні, в тому числі
офтальмологічному та ендокринологічному, відхилень не виявлено.
Після дворічного спостереження за даними МРТ вогнище ураження залишалося незмінним та діагностовано як медуллярна
гліома низького ступеня злоякісності. В 2019 році госпіталізовані в онкогематологічне відділення для лікування згідно протоколу.
Висновки. Таким чином, виходячи з нашого клінічного випадку, центральний нейфіброматоз І типу може мати тривалий
безсимптомний перебіг у вигляді медулярного ураження, гіперінтенсивного на МРТ. Додатковим симптомом можуть бути
периферійні прояви нейроматозу.
В той же час, наявність центрального нейрофіброматозу може бути серйозно недооцінене через асимптомну природу цього
ураження. В нашого пацієнта діагноз центрального нейрофіброматозу був виставлений випадково при МРТ з метою обстеження
з приводу інших симптомів.
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THE EFFECTS CUMULATIVE LIFE STRESS ON CARDIOVASCULAR STRESS REACTIVITY
Magapu Veera, Venkata Akhil, Addepalli santhosh
Scientific supervisor – Liliia Korovina
Department of Psychiatry, Narcology and Medical
Kharkiv National Medical University,
Kharkiv, Ukraine, e-mail: akhilmagapu@gmail.com
Background: The theory of psychophysiologicaltoughness suggests that experiencing a moderate amount of stressors in the past will
improve the person’s ability to cope with stressors in the present.
The greater cumulative life stress an individual experienced, the greater dysregulation of cardiovascular reactivity to current acute
stressors.
Chronic negative life stress has been found to be associated with greater diastolic blood pressure and increased heart rate reactivity
Purpose: the purpose of this study is to examine how experiencing various amounts of cumulative life stress is associated with
physiological stress responses to acute stress in young adulthood
Hypothesis: we hypothesized that cardiovascular reactivity to a social stress task would reflect the amount of cumulative life stress
experienced by an individual.Specifically, we hypothesized a U – shaped relationship, such that a moderate amount of stressful life events
would be associated with responses of lower change in heart rate and blood pressure, while experiencing no stressors or many stressors
would be associated with a greater increase in heart rate and blood pressure.
Methods: Male and female (m=27%, f=73 %) undergraduate students (n=45) participated in the noisy neighbortask, in which the
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participant attempted to resolve socialconflict with an uncompromising confederate. beforeduring, and after this interaction, autonomic
nervous system data was collected via blood pressure cuff, ECG, and cardio- impedance. Participants also completed life events checklists.
A measure that assesses cumulative life stress. Responses to the life events checklists shoed a mean response of 4.4life events, a standard
deviation of 3.6 and a range from 0 to 21.
Conclusion and implications: Through our study we found that cumulative life stress is indeed associated with hemodynamic
responses to stress in adults. However, this response is represented by a negative linear correlation with cumulativelife stress resulted in a
decrease in heart rate reactivity, rather than a quadratic relationship.
A possibility as to why we did not find a U –shaped relationship between cumulative life stress and current cardiovascular responses
could be due to the categorization of our high cumulative stress group as starting at only 4 life events. Future research which inclusion
of participants who have experienced higher level off cumulative life stress would provide the statistical power necessary to properly
examine the current hypothesis.
This linear relationship may suggest that stressful experiences may dampen future stress reactivity.
The association that we found between cumulative life stress and cardiovascular reactivity could help to illuminate how past stress
exposure may modulate an individual’s ability to handle current stressors. The variability in stress reactivity between individuals could
potentially leads to difference in future physical health outcomes

CHARACTERISTIC OF ANXIETY AND DEPRESSION LEVELS IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTIONAND ACCENTUATED PERSONALITY TRAITS
Olamide Michael Ajala, Kachur R.V.
Scientific supervisor – PhD, D.I. Boiko
Ukrainian medical stomatological academy
Department of psychiatry, narcology and medical psychology
Poltawa, Ukraine, e-mail: bojko998@gmail.com
Actuality: Acute myocardial infarction (AMI) is one of the most prevalent cardiovascular disease in Ukrainian population.Post-acute
myocardial infarction depression and anxiety are medical conditions which remain under-recognized and under-treated. It is known that
one in five patients fall into depression months after AMI nevertheless, questions about the implementation of guidelines for recognition
and treatment of it remain unanswered.
Aim of research: to investigate levels of anxiety and depression in patients with acute myocardial infarction and signs of accent
Materials and methods: The study included 38 patients of the specialized cardiology department of the Poltava Regional Cardiology
Dispensary with AMI. The level of anxiety was characterized by the Spielberger-Hanin scale, the severity of depressive manifestations Beck scale, accentuation of personality - by Leonhard-Shmyshek questionnaire. Using the Spirman correlation coefficient, the degree of
linear dependence between two variables was determined.
Results: As a result of the study, a correlation between the level of affective-cognitive and somatic manifestations of depression with
anxiety (r=0,708, p≤0,01; r=0,644, p≤0,01) and exalted (r=0,693, p≤0,01; r=0,486, p≤0,01) types of accentuations of the personality.
Dependence between the general level of depressive manifestations and emotional (r= 0.481, p≤0.01) and unbalanced (r= .379, p≤0.05)
types of accentuations were revealed. The analysis of anxiety level in the above-mentioned patients showed that the character of anxiety
inanxious and exalted individuals had reactive-situational trait (r=0.608, p≤0.01 and r=0.506, p≤0.01 respectively), and in emotional
and unbalanced - personaltrait (r=0.333, p≤0.05 and r=0.501, p≤0.01 respectively). The obtained data indicate that the appearance of
depressive and anxious symptoms in people with anxiety and exalted accentuates is due to an overturned myocardial infarction, whereas
in patients with emotional and unbalanced types this symptomatology has a personal character.
Conclusion: This study shows that the type of accentuation of a personality with AMI has an effect on the character of anxiety and
depressive manifestations, which indicates the demand for a personified approach with the use of psycho-rehabilitation measures in the
complex treatment of this category of patients.

ВПЛИВ СІМ’Ї НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ДІТЕЙ В БАГАТОДІТНИХ ТА ПРОБЛЕМНИХ
РОДИНАХ
Гриценко А.С., Дегтяр К.О.
Науковий керівник − к.мед.н. К.О. Зеленська
Харківський національний медичний університет
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
м. Харків, Україна,e-mail: as9997sa@gmail.com
Актуальність. Сім’я це перша и найменша ланка суспільства в котрій дитина починає існувати. Вплив цієї ланки
найбільший за всі інші. Взаємовідносини в родині на все життя «відкарбовуються» на дитині, на її поведінці та вчинках, що
мимоволі проявляється в житті. Найчастіше це можна спостерігати у проблемних та багатодітних родинах де діти часто стають
соціальними сиротами при живих батьках. За даними МВС в Україні близько 20 тисяч таких сімей, в них виховується близько
48 тисяч дітей.
Мета. Дослідити вплив сім’ї на психологічний та соціальний стан дітей.
Матеріали та методи дослідження. В дослідженні психологічного стану дітей ми використали тест-проективну методику
«Баран у пляшці» та тест на тривожність «Вибери потрібне обличчя». Дослідження проводилося на базі КЗОЗ «Обласний
багатопрофільний дитячий санаторій», в ньому приймали участь 13 дітей (з них 7 дівчат та 6 хлопців), віком 7-12 років.
Результати дослідження. В ході дослідження було отримано 13 робіт-малюнків(Р-Б). Було отримано такі результати: у 11
дітейна Р-Б у барана були рога та копита – свідчить про боротьбу за свою точку зору, на 8 Р-Б пляшка була закрита пробкою, що
свідчить про надмірну опіку над дитиною; м’які та плавні форми пляшки говорять про потребу дитини в матері, її турботі, увазі
– 7 дітлахам цього не вистачає; на 12 Р-Б простір пляшки був заповнений різноманітними елементами природи та декору, що
вказує на надмірну опіку над дитиною, але дитина не проти такої опіки, але це може стати приводом для соціальної невпевненості
дитини; було зображено 4 розбиті пляшки – це свідчить про психологічні травми пов’язані з родиною; в 2 Р-Б була виявлена
пляшка з-під спиртного напою, що вказує на зацікавленість автора малюнка в алкогольних напоях.
Також було оцінено рівень тривожності: кількісний аналіз показав, що 58% мають середній рівень та 42% – високий. За
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якісним складом тесту ми визначили схильність до підвищеної тривожності, що буде робити дитину соціально неактивною,
замкнутою. Дуже інформативне значення мали малюнки «одягання», «вкладання спати на одинці», «їжа наодинці», що свідчать
про явну схильність до тривожності. 11 дітей обрали в цих категоріях сумне обличчя.
Висновки. Для оцінки психологічного стану діти найнесприятливіша категорія, бо вони виявляють недовіру до
психологічних тестів. Ми виявили на перший погляд не помітну проблему – гіперопіки, котра може стати причиною соціальної
непристосованості дитини у майбутньому. Нами було рекомендовано родинам дітей, у котрих були виявлені проблеми:
звернутися за консультацією до психолога та пройти сеанси сімейних тренінгів (батьки та дитина), сімейної арт-терапії, групову
арт-терапію для дітей.

НУМЕРОЛОГІЯ ОСОБИСТОГО КОДУ ЗДОРОВ’Я
Коцовська О.О.
Науковий керівник – асист. І.В. Кахно
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail:olichka_withlove@ukr.net
Актуальність: В даті народження кожної людини закладений запас сил, енергетичний потенціал і стан здоров’я. Якщо ви
знаєте свій нумерологічний код здоров’я, ви зможете контролювати хвороби, які загрожують саме вам.
Мета: заглянути у світ нумерології, і розрахувавши код здоров’я індивідуально для кожного, дати короткі рекомендації та
настанови стосовно способу життя.
Матеріали та методи: Було опрацьовано літературу Ведичної нумерології, та нумерології за Піфагором, та проведено
психосоматичний аналіз дати народження на прикладі 9 студентів ІФНМУ.
Результати: Людина, у якої число життєвого шляху рівне «1», дуже активна і наполеглива, вимоглива до себе та до інших. Їй
слід, насамперед, берегти серцево-судинну систему, зір, печінку. Людина, у якої число життєвого шляху «2», емоційно чутлива
особистість і живе для того, щоб давати і отримувати любов. Її проблеми це: депресія (смуток), гіпертонія, біль у суглобах, головні
болі, проблеми з шлунком, розлади серця. Якщо число життєвого шляху «3», то перед нами особа емоційного самовираження,
спілкування і творчості. Для неї основними є проблеми з вагою, горлом, а також із шлунково - кишковим трактом. Люди, із
числом життєвого шляху «4», зазвичай дужі та здорові, люблять стабільність, займаються спортом чи туризмом. Якщо ж у
Вас число життєвого шляху «5», то Ви людина, яка любить свободу і пригоди. Спосіб життя, який допомагає зосередитися
на собі і власному здоров’ї, є для вас оптимальним. Остерігайтеся шкідливих звичок. Люди, із числом життєвого шляху 6, це
люди мистецтва, сім’янини. Але їм необхідно пам’ятати, що у них чутливі дихальні органи і, зокрема, верхня частина легень. У
дитинстві їх часто турбують нежить, ангіни, гайморит. Якщо ж ви людина числа «7», то схильні до занепокоєння, Вам властиво
зациклюватися на якихось ситуаціях, що іноді заважає жити повноцінно. Проблема може проявлятися у депресії, пристрасті до
спиртного або наркотиків, безсонні, головних болях. Людина із числом життєвого шляху «8» - відповідальна, дисциплінована і
турботлива особистість. Їй слід звернути увагу на репродуктивну та травну систему. Людина числа «9» отримує травми, порізи,
синці частіше, ніж інші, схильна до хронічних, а не гострих хвороб.
Висновок: трактування нумерологічного коду із високим ступенем ймовірності передбачає конкретні проблеми зі здоров’ям
людини, тому може використовуватися як допоміжній засіб у профілактиці захворювань.

ВПЛИВ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ НА КОМПЛАЄНТНІСТЬ ДО АНТИПСИХОТИЧНИЇ ТЕРАПІЇ У
ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПАРАНОЇДНОЮ ШИЗОФРЕНІЄЮ.
Лозинська І.О.
Наукові керівники : д.мед.н., проф. М.І. Винник, асист. І.Р. Ромаш
ДВНЗ « Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: iryna00@yahoo.com
Деякі автори вважають, що діабетогенний ефект антипсихотичних препаратів не є специфічним, при цьому рекомендують
моніторувати рівні глюкози та глікозильованого гемоглобіну у всіх хворих на шизофренію, незалежно від виду антипсихотичної
терапії, а також стежити за динамікою їхньої маси тіла та індексу маси тіла (ІМТ). Особливо це важливо у хворих, які мають інші
чинники ризику цукрового діабету (ЦД) - ожиріння, гіпертензію, обтяжену спадковість щодо ЦД, малорухомий спосіб життя
та літній вік.
Мета: Оцінити вплив супутньої патології на комплаєнтність до антипсихотичної терапіїу пацієнтів із параноїдною
шизофренією (ПШ).
Матеріали і методи: Обстежено 60 хворих із ПШ. У 20 із них було виявлено ожиріння 2 ступеню. Усім хворим було проведено
загально-клінічне та фізикальне обстеження. Із метою встановлення провідного психопатологічного синдрому проводили
клініко-психопатологічне обстеження. Статистичний аналіз результатів проводили за допомогою пакету статистичних функцій
програми «MicrosotExcel».
Результати: Серед обстежених нами пацієнтів були: ожиріння – 60%; артеріальна гіпертензія – 30,0%;захворювання ШКТ
– 38,0%;травми голови –21,0%;перенесені інфекційні захворювання – 36,0%. У 30,0% обстежених в анамнезі була відсутність
комплаєнсудо попередньої терапії.Постійна тривогабула у 58,0%, галюцинаторна поведінка – 23%,маячіння величності в 15,0
%, паранояльність– 23%, виражена параноя –16% пацієнтів. Тривалість ПШ – в середньому становила 13±4,2 роки.
Висновок: Більшість пацієнтів із ПШ мали супутню соматичну патологію на фоні різноманітних психопатологічних
синдромів, це погіршувало прогноз в плані їх комплаєнтностідонейролептичної терапії, що необхідно враховувати під час
комплексної терапії даного захворювання.
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ГРАФОЛОГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ЛІКАРЯ
Петляк Л.Я.
Науковий керівник – к.філ.н. В.В. Пітулей
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
м. Івано – Франківськ, Україна, e-mail: petlyak19@gmail.com
Актуальність теми: графологія оцінює почерк з метою визначення рис характеру, а також схильність людини до тих чи
інших вчинків. Почерк, точно так само як жести і міміка, відображає особливості особистості,схильність людини до тих чи
інших вчинків. Він містить цінну інформацію про її стан здоров’я. По написах на папері можна зробити припущення про цілу
низку захворювань, включаючи хвороби Альцгеймера і Паркінсона.
Мета дослідження: визначити як почерк людини відображає особливості характеру та як з допомогою його аналізу можна
навчитися об’єктивно оцінювати стан здоров’я пацієнта.
Матеріали та методи дослідження: для об’єктивної оцінки взаємозв’язку рис характеру та почерку, нами було використано
нотатки студентів з їхнього особистого дозволу та методична література «Практична графологія: як дізнатися характер по
почерку» Ісаєва Олена.
Результати дослідження та обговорення: як і сама людина, почерк унікальний, тому його характерні деталі говорять про
певні якості особистості.
Слабке натиснення на перо під час писання свідчить про те, що автор - вкрай чутлива і сприйнятлива персона, сконцентрована на проблемах внутрішнього світу.
Прямі рядки притаманні особистостям більш спокійним, розсудливим, які дивляться на життя тверезо і без рожевих окулярів.
Рівний, практично ідеальний почерк часто говорить про обов’язковість іакуратність.
Великі розмашисті букви говорять про товариськість людини, про її відкритість. Дрібний почерк навпаки символізує замкнутість і нетовариськість, що зазвичай характеризує інтровертів
М’які круглі літери видають людей м’яких, добрих, вони незлопам’ятні і завжди готові прийти на допомогу. А ось всі гострі
кути в почерку приховують підводні камені в характері - егоїзм, небажання йти на компроміс, дратівливість.
Висновки: в процесі дослідження, нами проаналізовано взаємозв’язок між почерком людини та її особливостями характеру.
Встановлено, що в почерку, так само як в жестах або міміці особи, відображаються характеристики вашої особистості. Почерк
формується багато років, розвиваючись в процесі росту людини і «дорослішає» разом з нею.

ПОДІБНІСТЬ ДІЇ ЦУКРУ ДО РЕЧОВИН, ЩО ВИКЛИКАЮТЬ ЗАЛЕЖНІСТЬ
Петроченков Г.П., Геруш К.І., Сокольник І.С., Тюлєнєва В.О., Саєвська Я.М., Салехі Д.Д.
Науковийкерівник – к.мед.н., доц. О.А. Тюлєнєва
ДВНЗУ «Буковинський Державний Медичний Університет»
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка
м. Чернівці, Україна, e-mail: skillet07.11.94@gmail.com
Актуальність теми. Цукор один із найпоширеніших продуктів у світі, в період 2010-2018 рр. обсяг виробництва цукру у
світі збільшився з 163 млн т до 183,6 млн т, що означає зростання попиту на продукти, що його містять. Надмірне вживання
виробів, які містять рафінований цукор, спричиняє порушення метаболізму, погіршення засвоєння вітамінів, провокує
виникнення цукрового діабету, гіперглікемії та призводить до ожиріння. Зокрема у Чернівецькій області понад 36% буковинців
з надлишковою вагою тіла (по Україні – 39,2%), від ожиріння страждає 14% буковинців.
Мета. Висвітлити подібність дії цукру до продуктів, що викликають залежність.
Обговорення. Американська асоціацій психіатрів виділяє три компоненти будь-якої залежності: постійне вживання, ломка
та крос-сенсибілізація. Безліч досліджень підтвердили залежність організму від алкоголю та наркотиків, що виявляється у
порушенні діяльності головного мозку, виникненні агресивності та тривожності, розвитку фізичних ознак залежності.
За словами вчених університету Бордо, в експериментах щури виявляють дві із трьох ознак залежності. Прийом цукру,
як і прийом невеликої дози етанолу викликає підвищену активність та апетит, пригнічений настрій, обезсилення та бажання
нової дози. Під час експерименту, проведеному у Прінстонському університеті, у привчених до солодкого щурів «цукровий
пайок» на тривалий час урізали, а потім пропонували алкоголь. У порівнянні з контрольною групою, що сиділа без солодкого,
«цукрові наркомани» випили набагато більше спиртного, що підтверджує наявність крос-сенсибілізації. Вчені Нью-Йоркського
університету виявили, що коли щури отримували цукор в якості нагороди, у районі прилеглих ядер мозку активно виділявся
дофамін, який також виробляється при вживанні кокаїну чи морфію. Також, коли у щурів є можливість вибрати між кокаїном і
цукром, то в 90% випадків вони вибирають останнє.
З іншого боку, психіатр з Кембриджського університету-Хішам Зіаудін спростував твердження про залежність від цукру.
Вчений дослідив,що регулярне вживання може викликати лише схожі з залежністю ознаки. Він дійшов до висновку,що тварини
схильні до вибору солодкого смаку,а не кокаїну,пояснюючи це природніми інстинктами.
Висновок. Отже, в даному огляд було висвітлено подібність дії цукру до речовин, що викликають залежність. Різними
дослідженнями, яких на даному етапі є мало, було встановлено схожість дії цукру до діїалкоголю та наркотичних речовин
на організм людини, зокрема на мозок, що може підтверджувати теорію виникнення цукрової залежності. В свою чергу це
піднімає питання про необхідність детальнішого вивчення даної проблеми та використання нового терміну у лікарській
практиці - цукрова залежність.

ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ ЯК СПЕЦИФІЧНІ ТІЛЕСНІ ТА ПСИХІЧНІ СТАНИ
Попіль Б.А.
Науковий керівник – к.філ.н. В.В. Пітулей
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: danusya99@mail.ru
Актуальність. Сьогодні не викликає заперечень холістичний підхід до природи психосоматичних розладів, як характерних
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порушень функцій внутрішніх органів і систем, виникнення й розвиток яких тісно пов’язаний з нервово-психічними чинниками
та емоційними переживаннями гострої чи хронічної психологічної травми, що поєднується зі специфічними властивостями
особистості та особливостями її індивідуально-психологічного реагування на стрес-чинники. Зростаюча тенденція повсякденної
психологічної травматизації, що є неминучим явищем сучасного життя, актуалізує необхідність наукових розвідок та практичних
досліджень умов виникнення вегетативного та ендокринного дисбалансу, який у процесі емоційних реакцій, набуває стійкого
характеру та спричиняє розвиток різних захворювань психосоматичного характеру.
Мета публікації ‑ наукова рефлексія основних теоретичних підходів до проблеми психосоматики.
Методи‑ теоретичний аналіз проблеми впливу психологічних чинників на виникнення та перебіг соматичних розладів, систематизація, порівняння та узагальнення даних теоретичних та експериментальних досліджень тощо.
Результати. За сучасними уявленнями, до психосоматичних захворювань і розладів відносять:
1. Конверсійні симптоми – символічне вираження невротичного (психологічного) конфлікту. З.Фрейд за допомогою концепцій істеричної конверсії й органічного еквівалента тривожних станів намагався пояснити виникнення психосоматичних розладів та визначити функцію й значення «патологічних соматичних процесів» у переживаннях і поведінці хворого. Він зараховує
конверсію до витіснення, а соматичний еквівалент тривоги – до більш примітивного захисного механізму ‑ проекції. Загальним
для обох концепцій є те, що органічна симптоматика розглядається не як просте порушення фізіологічних функціональних
зв’язків, а як наслідок розладу переживань і поведінки. Однак, відмінність полягає в тому, що при конверсійній симптоматиці
це порушення є наслідком несвідомого психічного конфлікту між інстинктивними бажаннями й захистом «Я», у той час як причиною органічної симптоматики актуального неврозу, як припускає Фрейд, є невирішений психічний конфлікт. Прикладами є
істеричні паралічі, психогенна сліпота або глухота, блювота, больові відчуття та ін. Усі ці розлади ‑ первинні психічні феномени.
Тіло тут слугує, «сценою» символічного вираження конфліктних почуттів хворого, котрі придушені й витіснені в несвідоме.
2. Психосоматичні функціональні синдроми — виникають найчастіше при неврозах. Такі «соматизовані» форми неврозів
іноді називають «неврозами органів», «системними неврозами» або «вегетоневрозами». На відміну від психогенної конверсії,
окремі симптоми тут не мають специфічного символічного значення, а є неспецифічним наслідком тілесного (фізіологічного)
супроводу емоцій чи психічних станів. До групи функціональних психосоматичних синдромів часто також відносять і деякі
психофізіологічні захворювання — мігрень та ряд інших подібних хвороб.
3. Органічні психосоматичні захворювання (психосоматози) – первинно в їх основі лежить тілесна реакція на конфліктне
переживання, пов’язане з морфологічно встановленими патологічними змінами в органах. Відповідно, спадкова схильність
може впливати на вибір органу. Перші прояви психосоматозів виникають у будь-якому віці, але частіше вони починають фіксуватися вже в ранній юності в осіб з акцентуйованими особистісними характеристиками. Після маніфестації захворювання зазвичай набуває хронічного чи рецидивуючого характеру. Вирішальним провокуючим фактором виникнення чергових загострень
(трігером) є психічний стрес, іншими словами, етіопатогенез власне психосоматичних розладів значною мірою, особливо на
ранніх етапах захворювання, пов’язаний із психологічно значущими для особистості подразниками навколишнього середовища. Однак, функціональні порушення внутрішніх органів на більш пізніх етапах хвороби призводять до їхньої деструкції, тобто
органічних змін і захворювання набуває рис типового соматичного, фізичного страждання .
Історично до цієї групи відносять сім класичних психосоматичних захворювань: 1) есенціальна гіпертонія, 2) бронхіальна
астма, 3) виразкова хвороба дванадцятипалої кишки і шлунку, 4) неспецифічний виразковий коліт, 5) нейродерміт, 6) ревматоїдний артрит і 7) гіпертиреоїдний синдром («holy seven» — «святасімка», за Аlехаndеr, 1968).
4. Психосоматичні розлади, пов’язані з особливостями емоційно-особистісного реагування і поведінки— схильність до
травм та інших саморуйнівних видів поведінки, (алкоголізм, наркоманія, куріння, переїдання з ожирінням та інші). Ці розлади
зумовлені властивостями особистості та її переживань, що призводять до поведінки, результатом якої є порушення здоров’я.
Наприклад, схильність до травм характерна для осіб непунктуальних, непосидючих, неуважних. Підвищене споживання їжі
можна трактувати як індикатор престижу, соціальної позиції чи компенсацією незадоволення тощо.
Висновок. Вплив психіки припустимий і можливий при будь-яких захворюваннях людини. Психосоматичний підхід, як
принцип лікарської діяльності полягає в якнайбільш ретельному вивченні впливу психосоціальних факторів на виникнення й
протікання будь-яких соматичних хвороб і лікуванні пацієнтів з врахуванням цих факторів.

РОЗЛАДИ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ТИПИ ДИТЯЧОЇ ХАРЧОВОЇ
ПОВЕДІНКИ
Сумарюк Б.М., Гринько Н.
Науковий керівник – асист. Н.В. Гринько
ДВНЗУ «Буковинський Державний Медичний Університет»
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка
м. Чернівці, Україна, e-mail: bodyk08021996@gmail.com
Актуальність: Багато вчених та фахівців у галузі харчової поведінки стверджують, що розлади харчування найбільше
проявляються у дитячому та підлітковому віці. Харчова поведінка визначається особистим ставленням дитини до їжі та способів
її вживання. Порушення харчової поведінки дитини, мають в своїй основі фізіологічні та психологічні чинники. До найбільш
поширених факторів становлення дитячої харчової поведінки відносять: харчовий приклад батьків та авторитетних людей,
наочне навчання та моделювання, реклама продуктів харчування, телебачення, інтернет.
Мета: вивчення психологічних чинників (попередників), котрі впливають на становлення харчової поведінки дітей, для
подальшої розробки алгоритму медико-психологічного супроводу.
Матеріали і методи: Дослідження проводилось шляхом анкетування. У дослідженні взяли участь 70 дітей (35 хлопчиків та
35 дівчаток). Учасники заповнили «Голландський опитувальник харчової поведінки» (The Dutch Eating Behaviour Questionnaire).
Батькам дітей було запропоновано пройти анкетування: «Питання щодо харчової поведінки дитини» (Child Eating Behaviour
Questionnaire (CEBQ) та анкету щодо соціально-демографічних характеристик.
Результати: зі 70 досліджених респондентів (серед дівчаток і хлопців) 22% з обмежуючим типом харчової поведінки, 38% з
емоціогенним типом харчової поведінки, 68% екстернальним типом харчової поведінки.
Висновки: Екстернальна харчова поведінка пов’язана із підвищеною чутливістю до зовнішніх стимулів споживання їжі:
діти з такою поведінкою їдять у відповідь на зовнішні стимули: вітрина продуктового магазину, гарно накритий стіл, реклама
харчових продуктів та інші. Емоціогенна харчова поведінка характеризується тим, що стимулом до прийманняїжі є не голод, а
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емоційний дискомфорт. Продукти харчування для дітей із емоціогенною харчовою поведінкою є своєрідними ліками, тому що
приносять їм не тільки насичення, але й задоволення, заспокоєння, підвищують настрій. Обмежувальна харчова поведінку, яка
полягає у харчовому самообмеженні, дотриманні строгої дієти. Зазвичай на зміну строгій дієті приходять періоди вираженого
переїдання.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРЕСОВИХ ВИРАЗОК
ПОЛІЕТІОЛОГІЧНОЇ ПРИРОДИ
Улізько А.С.
Науковий керівник − к.псих.н. В.В. Пітулей
ДВНЗ «Івано – Франківський національний медичний університет»
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: annaulizko99@gmail.com
Мета: Визначити вплив різних стресових чинників на патогенез виникнення виразкової хвороби шлунково–кишкового
тракту. Проаналізувати статистичні дані щодо поширеності даного захворювання серед осіб працездатного віку, розробити
основні заходи і методи профілактики.
Матеріали та методи досліджень: Проаналізовано результати, отримані при дослідженнні окремих випадків виникнення
стресових виразок у хворих, прооперованих у відділеннях ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева
НАМН України» за період 2012-2018 років. Частота шлунково-кишкових кровотеч і перфорованих виразок у післяопераційному
періоді становила 4,2%, летальність від них — 25,2%. Окрім того, було проведено дослід на самцях білих нелінійних щурів
масою 220-260г, з метою моделювання експериментальної виразки шлунку на піддослідних тваринах, викликаної методом
іммобілізаційного водоімерсійного стресу. Відповідно до даної моделі, тварин витримували 3 години у воді (230 С), що доходила
до рівня мечоподібного відростка. За добу до проведення дослідів тварин не годували, а лише давали воду ad libidum.
Результати дослідження: При відтворенні гострого та пролонгованого стресу на поверхні слизової оболонки шлунку
виявлено дві форми виразкових уражень у піддослідних тварин: перша – з великою кількістю малих виразок (розміром 0,5
мм2), друга – з наявністю великих за площею виразок (більше 4 мм2) та меншою кількістю малих виразок. При цьому перша
форма виразкових уражень переважала в групах тварин, які піддавалися впливу гострого стресу (91% випадків). Друга форма
переважала у тварин після дії пролонгованого стресу (67% випадків). І саме виразки, спричинені пролонгованим стресом мали
чітку тенденцію до зростання. В крові цих тварин ми спостерігали різке збільшення кількості лейкоцитів, а введення МСК
(мультипотентних стромальних клітин) дещо знижувало ці показники.
Висновок: Таким чином, при тривалому впливі несприятливих факторів, у міру виснаження захисних, адаптаційних резервів
організму стрес може призвести до негативного результату і надати руйнівний, дезорганізуючий вплив на здоров’я організму,
викликаючи соматичні захворювання різної етіології.
Окрім того, у людей, які піддаються повсякденному впливу фрустрації, відбувається генералізація агресії, посилюється
неадекватна, деструктивна поведінка. В подібних ситуаціях це супроводжується афективно забарвленими емоціями гніву,
імпульсивними, безладними діями, а сама фрустрація, низький рівень толерантності до неї є безпосередньою причин виникнення
виразкової хвороби ШКТ.

РАДІОЛОГІЯ ТА РАДІАЦІЙНА МЕДИЦИНА
RADIOLOGY AND RADIATION MEDICINE
RADIOLOGICAL IMAGING OF SKELETAL CHANGES IN PSORIASIS PATIENTS WITH
HISTOLOGICAL CONFIRMED SKIN SAMPLES
Ledwożyw K., Kuzminchuk O.M.
Scientific supervisors: Assoc. Prof., PhD V.M. Matskevych, assist. Yu.P. Artysh
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Department of radiology and radiation medicine
Department of pathomorphology and forensic Medicine,
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: vikaapo@gmail.com
Every third patient with psoriasis suffers from psoriatic arthritis (PsA). PsA affects most people aged 40 to 50, although age limits may
vary and statistically it’s in 0.16% of the population.
The aim. Determination of the radiological methods’ informativeness in patients with psoriatic bones and joints’ damages, with histologically proven skin changes.
The task of research. To assess the changes in bones and joints using radiological methods in psoriasis patients.
The materials and methods. The X-ray-, MRI-images of bones and joints, histological conclusions of skin samples of 35 psoriatic
patients aged 35-55 years were analyzed.
Results. In all the pathomorphological conclusions of the microscopic evaluation of skin biopsies, it is established: elongation of the
ridges cords with deep sprouting them into the subdermal dermis. The grainy layer of the epidermis is sharply thinned or absent with
areas of marked pareceratosis above it. The accumulation of neutrophilic granulocytes with spongiform-shaped changes around. The
capillaries in the papillary layer are directly close to the outer layers of the epidermis, so macroscopically there are small droplets of blood
on the surface of the plaque (Symptom Auspitz). On the X-ray films the lesions of the interphalangeal, metacarpophalangeal, knee joints
were manifested by juxtaarticular osteoporosis, marginal bone erosions and ostelysis, joint space narrowing, cyst-like alteration, joint
subluxation, bone proliferation and ankylosis, periostitis. Additionally sacroiliitis was asymetrycal with joint narrowing or widening and
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subchondral osteosclerosis. For the spine lesion the syndesmophytes and ankylosis of the intervertebral joints were characteristic. On MRI
imaging there were also the patterns of spondylodiscitis (Andersson lesion), enthesitis, synovitis, “pencil-in-cup” deformity, dactylitis,
bone oedema, higher intensity of liquid on T1and lower – on T2.
Conclusions. Radiological methods of bone and joints diagnostic have shown the corresponding changes due to primary disease, proven by histological verification. X-ray method allowed to assess bone structure lesions and joint space of the skeletal targets. MRI gave the
possibility to visualize the lesions in soft tissues, tendon-ligament apparatus and bone marrow in high resolution of anatomical structures.

МОЖЛИВОСТІ МУЛЬТИДЕТЕКТОРНОЇ КОМП’ЮТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНОЇ АНГІОГРАФІЇ В
ОЦІНЦІ ТРОМБОЕМБОЛІЇ ГІЛОК ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ
Горелін В.І., Клипич О.О.
Наукові керівники: доц., к.мед.н. В.М. Мацькевич, асист. С.А. Рабій
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра радіології та радіаційної медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vikaapo@gmail.com
Тромбоемболія легеневої артерії є третьою провідною причиною летальності серед гострих серцево-судинних захворювань
і однією з найпоширеніших причин смерті в стаціонарі. Однак вважається, що ТЕЛА підозрюється лише у 30% пацієнтів, які
зрештою померли від неї (A.D Mançano, 2019). Діагностика ТЕЛА здійснюється з клінічною оцінкою та подальшим визначенням
рівня D-димерів і проведенням комп’ютерно-томографічної легеневою ангіографією (КТЛА) (Y.Freund, 2018).
Мета. Оцінювання інформативності мультидетекторної комп’ютерно-томографічної ангіографії у пацієнтів з підозрою
тромбоемболії легеневої артерії.
Завдання дослідження. Вивчити зміни в гілках легеневої артерії, виявлені на КТЛА .
Матеріал та методи. Аналіз КТЛА-сканів 34 пацієнтів з ТЕЛА, віком 49-68 років.
Результати. У проаналізованих КТЛА-зрізах було виявлено у просвіті судин дефекти заповнення контрастом з рівними, чітко
окресленими кортурами, різних розмірів та форми, щільністю 30-65 HU. Емболи локалізувались, як у легеневому стовбурі, його
долевих та сегментарних відгалуженнях, так і в дрібніших гілках. У 14 (41,18%) пацієнтів тромбоемболи були оклюзійними,
які інтимно прилягали до стінки артерії, та спричиняли візуальний симптом «ампутації» судини. У 20 (58,82%) – було виявлено
неоклюзійні тромби, які відділені тонким контуром контрасту від стінки судини (симптом кільця або Polo Mint sign – на
поперечному перерізі). У одного пацієнта спостерігався тромб сідловидної форми, який розміщувався в біфуркації стовбура
легеневої артерії та призвів до летальних наслідків. Судини уражені тромбоемболією часто були локально розширені до місця
закупорки. Ще однією ознакою ТЕЛА був гострий кут між емболом та стінкою судини. Рідше спостерігались дископодібні
ателектази, плевральний випіт та аваскулярні ділянки легеневої тканини (симптом Вестемарка).
Висновки. Мультидетекторна комп’ютерно-томографічна ангіографія гілок легеневої артерії дозволяє підтвердити діагноз
тромбоемболії та оцінити місце розташування, форму, протяжність, щільність і прилягання ембола до судинної стінки з високою
роздільною здатністю.

ЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧНОГОУЛЬТРАЗВУКОВОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ОБ’ЄМНИХ УТВОРЕНЬ ЯЄЧНИКІВ
Фреїк С.П., Філіпович Д.О.,
Науковий керівник – асист. І.Д. Стасів
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра радіології та радіаційної медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: freik2@ukr.net
Рак яєчників займає сьоме місце в структурі онкологічної захворюваності, а серед пухлин жіночих статевих органів – третє.
Ультразвукове дослідження отримало найширше застосування при виявленні та диференціальній діагностиці доброякісних та
злоякісних утворень яєчників.
Матеріали та методи дослідження. В дослідження було включено 45 пацієнток віком від 18 до 59 років, у яких виявлено
об’ємні утворення яєчників. З них, 36 жінок репродуктивного віку та 9 жінок – в період постменопаузи. Нормальна сонографічна
картина яєчників динамічно вивчена у контрольної групи пацієнтів. Із них 15 пацієнток репродуктивного віку та 7 жінок у період
постменопаузи без виявленої патології яєчників. Обстеження проводилось на ультразвуковому сканері HitachiAlocaArietta 60, з
використанням секторного датчика з частотою 3,5mHz та вагінального датчика з частотою 8 mHz. Першочергово, всім жінкам
проводилось стандартне трансвагінальне ультразвукове дослідження у В-режимі з використанням методикдоплерографії:
кольорового, енергетичного та імпульсного доплера. Якісна оцінка щільності новоутворень проводилась за допомогою
класифікації еластотипів по шкалі UENO. Кількісна оцінка проводилась за допомогою коефіцієнта деформації тканин – StrainRatio. Результати мультипараметричного ультразвукового дослідження співставлялися з результатами патоморфологічного
дослідження, а також – ультразвуковим дослідженням у динаміці.
Результати досліджень та їх обговорення.На основі проведених динамічних спостережень та патоморфологічного
дослідження у жінок з виявленими об’ємними утвореннями яєчників, встановлено: фолікулярні кисти у 18 жінок (40%), кисти
жовтого тіла у 10(22,22%), ендометріоїдні – 4(8,9%), серозні цистаденоми – 3(6,67%), папілярні цистаденоми – 2(4,44%),
фіброма -1 (2,22%), тератома – 3(6,67%), рак яєчника – 4(8,9%). У 42 жінок(93,33%) патоморфологічний діагноз співставлявся з
даними мультипараметричного ультразвукового дослідження.
Висновки. Використання комплексного мультипараметричного ультразвукового дослідження в діагностиці об’ємних
утворень яєчників не тільки дає додаткову інформацію, яка дозволяє поставити правильний діагноз, а й в деяких випадках стає
методом вибору.
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СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
PUBLIC HEALTH AND SOCIAL MEDICINE
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
Глухонюк Д.В.
Наукові керівники: д.мед.н,. проф, А.О. Гаврилюк, к.екон.н., доц. Р.Г. Жарлінська
ДВНЗ «Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова»
Кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права
м. Вінниця, Україна, e-mail: admission@vnmu.edu.ua
Актуальність: Згідно з Угодою про асоціацію Європейського Союзу (ЄС) та України остання зобов’язується наблизити
своє законодавство та практику до принципів та вимог ЄС, зокрема у сфері охорони здоров’я. Тому актуальним є створення
Національного центру громадського здоров’я для досягнення поставлених цілей.
Метою даного дослідження є визначення необхідності створення Національного центру громадського здоров’я та вивчення
чинного законодавства для визначення прогалин у законодавчих актах, які регулюють сферу громадського здоров’я.
Матеріали і методи: Європейський план дій зі зміцнення потенціалу та послуг громадського здоров’я (2012р.). Концепція
про розвиток громадського здоров’я від 30.11.16р. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про імплементацію Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄC, Європейським Співтовариством з атомної енергетики і їхніми державамичленами, з іншої сторони» від 25.10.17р. Анкетування серед студентів 1-6 курсів ВНМУ ім.М.І.Пирогова у сервісі GoogleForms.
Результати: У 2012 році було прийнято ініціативу щодо розвитку громадського здоров’я в Європі. Для наближення
українського законодавства до вимог ЄС від 30.11.2016 р. уряд України схвалив Концепцію розвитку громадського здоров’я.
Ще одним правовим актом, який регулює сферу громадського здоров’я, є Указ Кабінету Міністрів України від 25.10.1017.
Незважаючи на те, що існує безліч правових актів, які регулюють сферу охорони здоров’я, немає жодного нормативно-правового
акту, який тлумачить визначення громадського здоров’я.
Відповідно до Європейського плану дій необхідно реалізувати десять важливих операцій громадського здоров’я (EPHO).
У підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) є величезна кількість установ, залучених до виконання 10
EPHO. Однак не існує центру, який міг би забезпечити аналітичну і організаційну роботу та складати проекти управлінських
рішень для Міністра охорони здоров’я України.
Дослідження було проведено за допомогою анкети, створеної в GoogleForms. Заповнило анкету 146 студентів 1-6 курсів
ВНМУім.М.І. Пирогова. Анкета включала 4 питання та запропоновані варіанти відповідей. Лише 7.7% опитаних дали правильне
визначення терміну «громадське здоров’я» Більшість учасників відповіли, що на даний момент функціонує Національний центр
громадського здоров’я, тобто 53,8%. 92,3% респондентів стверджують, що сфера громадського здоров’я в Україні потребує
посилення потенціалу та послуг, тоді як лише 76,9% студентів хотіли б дізнатись більше про основні проблеми та юридичні
аспекти.
Висновки: Спочатку уряд повинен визначити поняття «громадського здоров’я». Враховуючи європейський вектор розвитку
України, необхідно створити Національний центр громадського здоров’я. З метою раціоналізації використання бюджетних
коштів доцільно створити новий центр шляхом об’єднання установ, що знаходяться під контролем МОЗ України. Результати
дослідження показують, що більшість студентів мають погані знання про стан громадського здоров’я. Серед них необхідно
провести лекції та майстер-класи для підвищення обізнаності у даному питанні.

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У МЕДИЧНИХ
ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Ліщук І.І.
Науковий керівник – к.біол.н. С.В. Гордійчук
КВНЗ «Житомирський медичний інститут»
Кафедра сестринської справи
м. Житомир, Україна, e-mail: lishchukirisha94@gmail.com
Впродовж останніх років в Україні набуває активності впровадження інноваційно-комунікаційного підходув системі
управління якістю освіти в процесі професійної підготовки майбутніх медичних спеціалістів у медичних закладах вищої освіти,
що і дозволяє, на наш погляд, врахувати та розвинути реальний потенціал нинішнього студента в освітньому процесі.
У Житомирському медичному інституту був здійснений моніторинг умов, форм та методів, що створені для забезпечення
якісної успішності студентів з точки зору отримувачів цих освітніх послуг, тобто, самими студентами.
Мета та завдання дослідження. Проаналізувати рівень підготовки медичних сестер в медичних закладах вищої освіти при
використанні інноваційного підходу.
Матеріали та методи дослідження. Під час проведення дослідженнявикористанітакіметоди: аналіз, систематизація,
узагальнення, спостереження, анкетування, а такожстатистичні та математичніметоди.
Результати дослідження. Результати анкетування засвідчують, що 80% опитаних студентів надали перевагу інформаційнокомунікаційним технологіям і, на їх думку, саме на цьому аспекті потрібно акцентувати увагу при плануванні навчального
процесу у закладі. Зокрема, 23%опитаних студентів підтримує у навчанні поєднання викладачами традиційних та інноваційних
форм та методів. Переважна більшість студентів обрала головним та важливим фактором успішності їх навчання мотивацію.
Тому викладач має усвідомити всю повноту відповідальності своєї ролі при мотивуванні студентів зі своїх дисциплін, що є
важливим чинником при формуванні майбутнього фахівця.Певну увагу в анкетуванні було приділено системі контролю
знань студентів. На думку студентів,система оцінювання в ЖМІ загалом є адекватною і вони задоволені справедливістюта
об’єктивністю викладачів при оцінці їх знань.
Висновки. Загальний аналіз результатів дослідження дає можливість звернути посилену увагу на застосовування сучасних
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інформаційно-комунікаційних технологій при плануванні навчально-виховного процесу в ЖМІ, що передбачає в подальшому
формування інформаційної компетентності, стрімкого підвищення рівня та якості підготовки майбутнього фахівця, що дасть
можливість у майбутньому бути конкурентоспроможним на ринку праці. Отже, покращення та інформатизація освітньої
діяльності закладів вищої освіти, а зокрема ЖМІ дозволить забезпечити планомірність і системність освітнього процесу.

ВИВЧЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ВИБОРОМПРОФЕСІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩИХНАВЧАЛЬНИХ
МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ТА ЛІКАРІВ
Панчук П.В., Муховська С.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.В. Стовбан
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра соціальної медицини та громадського здоров`я
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: social@ifnmu.edu.ua
Актуальність: вдало обрана професія дає можливість реалізувати себе, бути потрібним та задоволеним життям.
Низький рівень інтересу та внутрішньої мотивації перешкоджає успішній самореалізації та призводить до психологічного
дискомфорту,підвищеної втомлюваності та дратівливості. Особливо це актуально для сфери охорони здоров’я, оскільки
незадоволеність обраною професієюлікарями може мати несприятливий вплив не лише на здоров’я людей, а й самих медичних
працівників.
Мета: визначити рівень незадоволеності обраною професією студентів Івано-Франківського (ІФНМУ), Ужгородського
(УЖНУ), Львівського (ЛНМУ), Київського (КНМУ), Запорізького (ЗДМУ), Вінницького (ВНМУ) та Харківського (ХНМУ)
медичних ВНЗ та лікарів м.Івано-Франківська.
Матеріали та методи: дані соціологічного опитування за власною розробленою програмою 1000 студентів медичного та
стоматологічного факультетів ВНЗ України, 150 студентів факультету підготовки іноземних громадян ІФНМУ, та 150 лікарів
м.Івано-Франківська.
Результати: в ході дослідження ми встановили, що 23,10 % українським студентам не подобається навчатися у медичному
ВНЗ та ще чверть (24,55%)– шкодують про вибір професії лікаря. Особливо звертає на себе увагу, що кожен десятий респондент
(9,45 %)не планує пов’язати своє майбутнє з медициною. Окрім того, тривогу викликає аналіз результатів відповідей на
запитання «Якщо б у Вас була можливість повернутися в минуле – Ви б вступили до МЕДу?», на яке 30,20 %студентів різних
медичних ВНЗ відповіли, що не вступили б до медичного університету ще раз, зокрема: УЖНУ(34,55%), ЛНМУ (33,92%),
ІФНМУ (32,08%), КНМУ (38,50 %), ВНМУ (32,84%), ЗДМУ (25,73%), ХНМУ (10,19%). На противагу, лише 9,00 % іноземних
студентів не обрали би місцем свого навчання медичний ВНЗ якби ще раз їм надали таку можливість. Для порівняння та
визначення основних проблем даного питання та можливих наслідків було опитано ще й практикуючих лікарів та отримано
такі результати:34,00% працюють не тільки у сфері медицини; 4,67 % відповіли, що медицина є додатковим а не основним
джерелом прибутку. Крім того, на запитання «Щоб Ви змінили у своїй роботі?» ми отримали наступні відповіді: заробітну плату
– 91,33%; умови праці (18,00 %); систему охорони здоров`я– 62,67 %; І найгіршим, на нашу думку, є те, що 24,67 % лікарів, при
можливості, змінили б свою професію.
Висновок: встановлено, що близько третиниукраїнських студентів-медиків, кожен десятий іноземний студент та 24,67%
лікарів розчаровані обраною професією, що вказує на прогалинияк в самій системі освіти, так і в системі охорони здоров`я й
можливо на необхідність формування спеціального відбору фахівців цієї сфери.

РЕТРОСПЕКТИВНИЙАНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ РИЗИКУ НА ВИНИКНЕННЯ РАКУ ГРУДНОЇ
ЗАЛОЗИ У ЖІНОК
Семенів І.П., Павлюк І.Б.
Науковий керівник − к.мед.н., доц. З.О. Ціхонь
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: semeniv.iryna@gmail.com
Актуальність: Рак грудної залози (РГЗ) посідає перше місце у структурі онкологічної захворюваності серед жінок. Щорічно
у світі реєструється більше ніж 1,2 млн нових випадків. За даними Національного канцер-реєстру, на кінець 2017 року в Україні
зареєстровано 14 170 випадків захворювання РГЗ у жінок. Важливою проблемою є своєчасність діагностики РГЗ. На жаль, у
кожної четвертої жінки захворювання виявляється на ІІІ – ІV стадії.
Матеріали і методи: Проведено анкетування 85 пацієнток на базі КЗ «Прикарпатський клінічний онкологічний центр».
Результати дослідження: У віковій структурі частка жінок віком 20-29р. становила 1,2 %, 30-39 р. – 5,9 %, 40-49 р. – 27,1
%, 50-59р. – 36,5 %, 60-69р. – 27,1 %, 70 р. і старше – 2,4 %. Щодо рівня освіченості: наявність вищої освіти спостерігалась
у29,4 % жінок, неповна вища –2,4%, середня спеціальна – 40,0 %, середня загальна – 28,8 %, неповна середня – 1,2%.Спадковий
фактор має значення у 12,9 % випадків. Зв’язок із захворюваннями щитоподібної залози (ЩЗ), печінки та статевих органів (СО)
відображається наступним чином: у 16,5 % жінок з РГЗ спостерігалися захворювання ЩЗ, у 10,7 % - захворювання СО, у 3,5 %
захворювання ЩЗ + СО і у 1,2 % захворювання всіх трьох локалізацій. Народжували96,5 % жінок. 98,8 % вигодовували грудним
молоком, з них у 24,7 % спостерігався мастит. Самообстеження грудних залоз проводить 87,1 % жінок, причому щотижня –
18,9 %, щомісяця – 41,9%, щопівроку – 34,5%, 1 раз на рік – 2,7 %. Профілактичні огляди проходять 87,1% жінок. З них: у
8,1% РГЗ було виявлено до 1 року з моменту останнього профогляду, у 39,2% в період до 3 років, у 52,7 % протягом 5 і більше
років від дати проходження останнього профогляду. При профілактичному огляді обстеження грудних залоз проводилося у
66,2% випадків. Клінічний діагноз РГЗ підтверджено за допомогою УЗД і мамографії – у 85,9 % і 89,4 % жінок відповідно. І ст.
виявлена у 23,1 %, ІІ ст. – у 53,9 %, ІІІ ст. – у 14,1 %, ІVст. – у 7,7 %. Найбільшу частку хворих ІІІ-IV стадії становили жінки, які
не проходили профогляди 5 і більше років.
Висновки: Найчастіше на РГЗ хворіють жінки після 40 років.Спадковість є обтяжуючим чинником у виникненні РГЗ.
Наявність захворювань ЩЗ є важливим фактором виникнення РГЗ. Вміння жінок проводити самообстеження грудних залоз та
повноцінні онкопрофогляди є запорукою своєчасної діагностики та лікування РГЗ.
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СТОМАТОЛОГІЯ
STOMATOLOGY
RESULTS OF MORPHOLOGICAL RESEARCHES OF CHANGES OF EPITHELIUM OF MUCOUS
MEMBRANE OF CAVITY OF MOUTH AREA AT SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS ON GENERALIZED PERIODONTITIS
Dombrovich S.V.
Scientific supervisor – Assist. M.V. Tarnavska
SHEE «Ivano-Frankivsk national medical university»
Department of surgical stomatology
Ivano-Frankivsk, Ukraine
One of terms of successful treatment generalized periodontitis there is complex therapy with the use of surgical methods that can
provide the protracted stabilizing of illness. Morphological researches came true with the aim of determination of morphological changes
of epithelium of mucous membrane of cavity of mouth for patients with generalized periodontitis and at surgical treatment with the use
of etamzilat and Gengigel, and also at traditional treatment. For electron microscopy researches by us it was inspected 20 patients (in
age from 21 to 59) with generalized periodontitis, that aboutled surgical interference on the tissues of .Depending on methodology of
medicamental treatment that accompained surgical interference on the tissues of periodont, all patients with generalized periodontitis
we divided into two groups: basic(10 persons) and control(10 persons). To the І-st group(basic) entered patients that 5 days prior to an
operation accepted inward on a 1 pill (0,25 г) three times on a day preparation of etamzilat, and after operative intervention on the tissues
of periodont to the patients of this sub-group conducted 20-minute daily appliques Gengigel during two weeks. To ІІ groups(control)
entered patients that 5 days prior to an operation accepted inward on one pill of ascorbic acid(0,1 г) twice on a day, and in a postoperative
period during two weeks to the patients laid on the daily 20-minute appliques of Gengigell on a wound surface. Research results showed,
for patients with of basic group a ultrastructures level considerable restoration processes took place in the epithelium of cavity of mouth,
especially in mews glowed basale and acanthoid. Cellular structures are normalized, in some mews of observed even scray processes:
kernels and closeness of granules increase some mews of observed mitochondrias even scray processes: kernels and closeness of granules
of chromoplasm increase, large mitochondrias appear with the small amount of christies. Profiles of granular of cytoplasmic net and
vehicle of Golgi of hypertrophy. Epitheliofibrils clearly appear in the cytoplasm of mews. Plasm membrane with even contours, christie
form strong desmosomes with nearby mews. Intervals between mews are diminished. Such restoration processes are observed already
on a twenty-four hours. The material taken for electron microscopy research at the control group of patients for it is said that restoration
processes in the epithelium of cavity of mouth take place slowly with remaining destructive changes, that is observed both on 3, 7 and
on a 14 twenty-four hours, compare or with a basic sub-group. The executed morphological researches testify to efficiency of the offered
holiatry sent to optimization of surgical interferences by means of etamzilat and Gengigel.

PECULIARITIES OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH GENERALIZED PERIODONTITIS
BY IMPROVEMENTOF SPECIFIC TECHNOLOGICAL PARTS
Petlyak L.Y.
Scientific supervisor – Assoc. prof., Y.V. Pyuryk
Ivano-Frankivsk National Medical University
Chair of Pediatric Dentistry
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: slavikpyuryk@gmail.com
Problem statement and analysis of the resent research. Periodontal diseases take the lead among all dental diseases taking into
account the prevalence of this pathology among the population and its negative consequences. The severity of generalized periodontitis,
frequent relapses and complications lead to the decrease in patients’ quality of life, significant social and economic loss, mastication dysfunction and speech pathology.
The objective of the research was to increase effectiveness in the surgical treatment of patients with generalized periodontitis of stage
III by improving specific technological components of Cieszynski-Widmann-Neumann surgery and periosteal cells activation.
Materials and methods of the research. 46 patients with chronic generalized periodontitis (GP) of stage III were operated. They were
divided into two groups. Group I included 20 peoplewho underwent the traditional modified Cieszynski-Widmann-Neumann surgery;
patients of Group II (26 persons) were performed modified Cieszynski-Widmann-Neumann surgery improved by periosteum penetration.
Results of the research and their discussion. After the treatment, the mean value of the Schiller-Pisarev test was found to be higher
in the patients of Group I (2.5 ± 0.05%) compared to the corresponding index of Group II (0.95 ± 0.04%). After the treatment, the mean
value of bleeding index constituted 0.77 ± 0.04 points in Group I and 0.32 ± 0.04 points in Group II.
14 (30.4 %) patients in Group I complained of varying intensity pain at the site of surgical intervention in the postoperative period.
These events lasted from 1 to 3 days. The patients’ pain was reduced by the prescription of analgesics. The condition of the patients in
Group I was satisfactory in15-16 days after the surgery, patients did not make any complaints. The mucous- periosteal flaps remained in
a new position on the 16th day after the intervention. No signs of inflammation were observed. Gums became pink, did not bleed, tightly
covered the teeth, swelling and hyperemia were not observed. Serous fluid periodically accumulated in very small quantities on the border
of the teeth and mucous-periosteal covering in half of the patients.
The dynamic radiological examination of alveolar processesin patientsin 6 months after the operationdetected clear signs of osteo-reparative processes. The slight increase in the height of the alveolar process by 19% in patients of Group I and by 40% in the patients
of Group ІІindicatedto this process. With the increase inthe observation time, the bone structure in the patients of Group IIchanged and
differentiated into a mature one with a characteristic trabecular pattern, and it did not differ from adjacent bone sites.
Consequently, the use of periosteal penetration in the surgical treatment of patients with GP of stageIII has advantages over the traditional treatment.
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INTRODUCTION OF FACIAL SCANNERS INTO CLINICAL AND DENTAL LABORATORY WORKFLOW
OF COMPLEX PROSTHODONTIC REHABILITATION
Rahimi Holori Ahmad
Scientific Supervisor – Assoc. Prof. N.M. Dydyk, PhD
Department of Prosthetic Dentistry
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Lviv, Ukraine, e-mail: ahme3ed@gmail.com
Introduction: Proper communication between dental team and technician, providing dental technician with relevant clinical data
ensure the precision of designed prostheses and fulfillment of patient expectations as well as shorten the duration of treatment. Recently
the communication between dentists and technicians oriented toward digital files (graphics, videosor 3D models etc.) exchanging as it is
more productive and time saving.
The aim of this study was to determine the value of 3D facial scanners as assistant tool in communication of dental team and dental
laboratory in cases of complex prosthetic reconstructions.
Material and methods: A literature search of the PubMed/MEDLINE databases for studies published in the last 5 years up to 2018
was performed by keywords “3D facial scanners”, “smile design”, “complex rehabilitation”, “digital workflow”. Thirteenfull-text articles
were analyzed for 3D facial scanners workflow in dental clinics along with prostheses fabrication and their integration in multidisciplinary
treatment planningand finally their potential benefits.
Results: Three-dimensional facial scanners records increase in visual interactivity and perception of technician during dentists
instructions about prostheses design especially in cases of total reconstruction with change of form and length of anterior teeth.Such
approach fill the gap of misunderstandings and assist in prosthetic treatment planning with high rate of patient acceptance and optimal
prostheses fabricationwith predictable result.
Conclusions: Digital approaches essentially facilitate the work of dental clinics with offsite dental laboratory by adequate clinical case
transference.

ВПЛИВ АКТИВНОГО ПАЛІННЯ НА СТОМАТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС І ЛАБОРАТОРНІ ПОКАЗНИКИ
РОТОВОЇ РІДИНИ У МОЛОДІ
Бугерчук О.О.
Науковий керівник – асист. І.С. Лісецька
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дитячої стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: obugerchuk@gmail.com
Актуальність. До умов, що визначають високий рівень розповсюдження і інтенсивності основних стоматологічних
захворювань, відносяться зміни нормативних показників імунного статусу, зумовлені соціально-побутовими умовами життя,
загальним станом організму, а також тютюнопалінням, яке є однією знайпоширеніших причин, що погрожують як загальному
стану населення, так і стану ротової порожнини. Ця пагубна звичка продовжує залишатись однією з найактуальніших проблем
для ВООЗ навіть у найпрогресивніших країнах, де, згідно статистики, іноді більше половини дорослого працездатного як
чоловічого, так і жіночого населення, схильні до неї. Особливо необхідно відмітити зростання в розвинутих країнах кількості
молоді та підлітків, що палять.
Мета. Вивчити особливості стоматологічного статусу та лабораторних показників ротової рідини у студентів стоматологічного
факультету ІФНМУ, що активно палять.
Матеріали і методи. Було проведено анонімне анкетування 150 студентів з метою виявлення у них шкідливої звички –
паління. Анкета складалась з 10 питань, які виявляли шкідливу звичку, дозволяли виявити усвідомлення студентів про
шкідливість паління, тривалість та регулярність, а також скарги. Основну групу склали 40 волонтерів, що регулярно палять
більше 1 року. Групу порівняння склали 40 студентів, які не палять. Всім волонтерам було проведено комплексне стоматологічне
обстеження студентів згідно рекомендацій ВООЗ. Стан твердих тканин визначали за індексом КПВ, гігієнічний стан ротової
порожнини за допомогою індексу гігієни OHI-S (Green J.C., Vermillion J.K., 1964). Для визначення інтенсивності патологічного
процесу в пародонті застосовували індекс РМА в модифікації Parma (1960), індекс кровоточивості (РВІ), пародонтальний
індекс (ПІ) за ВООЗ. За допомогою лабораторних методів було досліджено кислотність та в’язкість, С-реактивний білок та тип
мікрокристалізації ротової рідини.
Результати. Аналіз проведеного анкетування показав, що однією з головних причин виникнення шкідливої звички – паління,
становить цікавість та вплив оточення, про це вказали відповідно 42% та 47% респондентів(p<0,05), причому практично всі
100% курців усвідомлюють шкідливість паління. Основними скаргами студентів, що палять, були наявність зубних відкладень
(68%), що в 1,5 рази більше, ніж в групі порівняння, кровоточивість ясен при чищенні зубів(40%), що в 1,3 рази більше в
основній групі та галітоз(50%), що в 1,4 рази більше в оновній групі. Розповсюдженість патологічного процесу в пародонті
був у 1,8 рази вище в основній групі. У студентів основної групи кислотність слини була підвищена(15%). В’язкість ротової
рідини у студентів основної групи становила 3,89±0,05 відн.од., що було більше, ніж у студентів групи порівняння 2,76±0,05
відн.од.,(p<0,05). У студентів основної групи переважав ІІІ тип мікрокристалізації, у студентів групи порівняння переважав ІІ
тип мікрокристалізації ротової рідини.
Висновок.Наявність у студентів шкідливої звички паління можна вважати одним з факторів розвитку захворювань тканин
пародонту та СОРП, що вимагає поглибленню патологічного процесу. У осіб, що палять, виявлено вищу поширеність та
інтенсивність захворювань тканин пародонту, порівняно з особами, які не курять та зміни показників ротової рідини.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПАЦІЄНТІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ
НЕЗНІМНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ
Давітян Д.Л., Нечпай А.А.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. С.Г. Зубченко
Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології
Українська медична стоматологічна академія
м. Полтава, Україна, e-mail: davimaddl@gmail.com
Актуальність: Пацієнти звертаються на прийом до стоматолога-ортопеда з метою відновити втрачену функцію жування,
але якість виконаної роботи багато в чому залежить від ставлення пацієнта до стоматологічних маніпуляцій. Якщо виявити
найбільш стресові етапи протезування, то ми зможемо в подальшому сприяти зміні ставлення пацієнтів до них, тим самим
покращимо якісь нашої роботи.
Мета: дослідити стан пацієнтів до та після стоматологічних маніпуляцій, виявити найбільш стресові етапи лікування.
Матеріали та методи:електронний тонометрOmron M2 basic,
емпіричний метод (спостереження, порівняння), теоретичний (аналіз і синтез).
Результати дослідження: Для дослідження були обрані 20 пацієнтів, які потребують незнімне протезування. Оскільки
систолічний тиск є прямим показником активності симпатичної нервової системи та, відповідно, рівня хвилювання пацієнтів,
то в процесі роботи ми вимірювали пацієнтам артеріальний тиск та пульс на кожному етапі незнімного протезування. У 95%
пацієнтів на першому клінічному прийомі тиск підвищувався в межах 25 мм рт.ст. Наприкінці другого прийому у 75% АТ
незначно підвищився (до 15 мм рт. ст.), у 25% став нижчим. На третьому етапі у 35% спостерігалось підвищення АТ в межах 10
мм рт.ст., а у 65% АТ залишився в межах норми.
Висновок: Найбільш стресовим етапом незнімного протезування є перший клінічний прийом. Закономірним є нормалізація
АТ та пульсу у пацієнтів на кожному наступному етапі протезування, що є результатом процесу взаємодії з лікарем. Разом з
тим необхідно враховувати складність самого етапу і важливість його у сприйнятті пацієнтом. При правильній психологічній
підготовці пацієнта лікар не лише досягає успіху в ортопедичному лікуванні, а і стає другом пацієнту, завойовуючи його довіру.

ХАРАКТЕР ФОРМУВАННЯ КОЛАГЕНОВОГО МАТРИКСУ ТА КАПІЛЯРНОЇ СІТКИ В ПОРИСТИХ
БІОПОЛІМЕРНИХ КАРКАСАХ
Дерев’янко Ю.Р., Дерев’янко О.Р.
Наукові керівники: к.мед.н., доц. А.В. Пантус, асист. Б.Л. Пелехан, к.мед.н., доц. Л.В. Тарнавська
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургічної стоматології
Кафедра анатомії людини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: julikderevianko@gmail.com
Актуальність. На даний час найбільш перспективним напрямком, націленим на відновлення втрачених органів та тканин, є
технології тканинної інженерії,ключовим аспектом якої є створення біодеградуючихматриксів або каркасів в якості основи для
побудови на ній клітинного субстрату (Asghari F. еt al.,2016; Clevenger T. N. еt al.,2016; Fitzpatrick L. E. еt al., 2016; Fuoco C. еt al.,
2016; Lombaert I. еt al., 2016; Rizzi R. еt al., 2016; Truskey G. A. еt al., 2016). Актуальним питанням є характер формування тканин
та васкуляризація матриксів для забезпечення стабільної гемодинаміки клітинних субстратів.
Метою нашого дослідження було вивчити можливість та характер формування колагенового матриксу і капілярної сітки
впористому біополімерному каркасі при субкутанній імплантації.
Матеріалами і методами дослідження були 100% чистий полілактид (ПЛЛА), з якого методом швидкого прототипування
був створений пористий блок діаметром 3х1см. Діаметр пор каркасу становив 2мм а товщина балок 1мм. Дослідження проводили
на двох групах лабораторних тварин (кролі). П’ятьом тваринам I групи порівняння проводили оперативне втручання, яке
включало формування «кишені» в підшкірній клітковині та накладання швів. П’ятьом тваринам II групи проводили підшкірну
імплантацію біополімерного каркасу в ділянку спини між лопатками. Через 3 місяці хірургічним шляхом матеріал видаляли з
тіла тварини.
Результати: проведеного дослідження вказували на формування колагенового пористого матриксу заданої форми у трьох
вимірах, що підтверджувалось макро і мікроскопічно. Аналіз макропрепарату центральної, парацентральної та периферичних
зон імплантованого полімерного каркасу вказував на наявність колагенової тканини у всіх ділянках імпланта. При покроковому
мікроскопічному дослідженні на всіх мікропрепаратах відзначали щільну фіксацію колагенових волокон до біополімерного
каркасу. Про відсутність активної імунної реакції на біополімерний матрикс свідчили наявність невеликої кількості макрофагів
та лімфоцитів, а також відсутність нейтрофільних лейкоцитів.У всіх ділянках пористого матриксу, зокрема і у його товщі,
спостерігали багато елементів мікроциркуляторного русла у вигляді тонкостінних капілярів, артеріол і венул, що вказувало на
стабільну гемодинамічну рівновагу між процесами синтезу та своєчасним виведенням продуктів гідролізу матеріалу.
Отже, за результатами досліджень щільна фіксація колагену та його проростання в усіх напрямках у глибину пористого блоку
свідчить про можливість вирощування колагенової основи фіксованої форми.Наявність капілярної сітки у товщі сполучної тканини
створює передумови для створення васкуляризованої основи для забезпечення стабільної гемодинаміки клітинних субстратів.
Відсутність нейтрофільних лейкоцитів, збільшеної кількості макрофагів і лімфоцитів, свідчить про відсутність запальної
інфільтрації, а також реакції відторгнення імплантата як чужорідної субстанції у імплантованій ділянці тварини.

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ФТОРИДІВ У ПИТНІЙ ВОДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дерев’янко О.Р.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.Р. Костюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дитячої стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olhaderevyanko@gmail.com
Актуальність. Карієс зубів продовжує впливати близько на 100% населення світу. Останніми дослідженнями виявлено
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середній ступінь інтенсивності карієсу зубів у дітей у м. Івано-Франківськ, а саме у віці 3-6 років - 3,52±0,43 зуба, у віці 3-4 років
– 3,09±0,15 зуба, а у 5-6 років – 4,06±0,55 зуба (Череп’юк О.М., 2016 р.)
Доведено, що систематичне застосування фторидів знижує приріст інтенсивності карієсу. Однак, на сьогоднішній день,
користь загального застосування препаратів фтору ставиться багатьма вченими під сумнів, оскільки фтор може мати токсичний
вплив на організм дитини. Натомість, іноземні вчені пропонують застосовувати місцево зубні пасти із високим вмістомфтору.
Згідно з дослідженнями американських вчених (Філіп П’єр Хуйоль, Марго Луїза А. Хуйоль, Георгіос А. Коцакіс, 2018 р.)
особиста гігієна рота при відсутності фторидів не має користі з точки зору зниження частоти розвитку карієсу.
Мета. Визначити рівень фторидів у питній воді із різних джерел Івано-Франківської області.
Матеріали і методи. Нами проведено визначення вмісту фторидів у кількох зразках питної води Івано-Франківської області,
в тому числі й у бутильованій воді, у хроматографічній лабораторії на базі фармацевтичного факультету ІФНМУ.
Результати. У всіх відібраних нами зразках питної води визначено дуже малий вміст фторидів. Зокрема, найбільша кількість
фторидів у нашій місцевості була визначена у централізованій воді смт. Богородчани, Богородчанського району - 0,203 мг/л, а
найменша кількість у смт. Лисець, Тисменицького району – 0,005 мг/ л(норма за ВООЗ 0,7-1,2 мг/л).
Висновок. Дослідження показали, що вода, яку вживають у їжу діти Івано-Франківської області, містить критично низький
рівень фторидів. Їх недостатня кількість виявляється також і у бутильованій воді. Це спонукає нас до припущення, що ендогенне
призначення препаратів фтору є доцільним з метою зменшення інтенсивності та поширеностікарієсу у дітей.

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕРАКТИВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ 3D-ТЕХНОЛОГІЙ
Дерев’янко О.Р.
Наукові керівники: асист. В.В. Грекуляк, к.мед.н., доц. А.В. Пантус
Кафедра хірургічної стоматології
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ,Україна, е-mail: olhaderevyanko@gmail.com
У основу розробки інтерактивної форми навчання поставлена задача створення нового способу інтерактивної форми навчання,
із застосуванням технологій Motion Capture та Hand Capture (технологій відслідковування руху в реальному часі). Можливість
використання даних медичного сканера та імпорт у тривимірну інтерактивну сцену об’ємних реконструкцій індивідуально
кожного пацієнта дозволило створити віртуальне середовище для симуляції тої чи іншої операції. У базу даних розробленого
модуля можливо також інтегрувати віртуальний медичний інструментарій. Вказана вище систематизація разом з тривимірними
моделями дистракторів продубльовані в тривимірну сцену з анатомічним об’єктом роль якого виконує тривимірна реконструкція
черепа пацієнта по даних спіральної комп’ютерної томографії. При роботі з тривимірною реконструкцією черепа оператор має
можливість проводити репозицію кісткових фрагментів в те чи інше положення в числовій тривимірній системі координат.
Одним з важливих аспектів повноцінної комп’ютерної симуляції для відпрацювання мануальних навичків (м’язевої пам’яті) є
можливість трансляції рухів оператора у віртуальне тривимірне середовище. Вирішенням цієї задачі є технологія Motion Capture
та Hand Capture (технологій відслідковування руху в реальному часі). Використовуючи дану технологію нам не просто вдалося
без спеціальних маркерів в реальному часі перенести кисті та пальці оператора у тривимірну сцену але й зв’язати інтерактивний
інструмент з комп’ютерним образом рук оператора. Нашим завданням було не просто візуалізувати та забезпечити контроль
тільки над одним інструментом, але й візуалізувати кисть разом з інструментом, тобто забезпечити максимальну свободу рухів
та відчуття присутності оператора в інтерактивному середовищі. Подальший розвиток таких підходів дозволить транслювати
в тривимірному середовищі в реальному часі рухи рук хірурга прямо з операційної та поєднувати з рухами рук оператора що
вчиться.
Використання інтерактивного середовища дозволяє провести симуляцію практично з усіма хірургічними патологічними
станами, а використання даних медичного сканера дозволить відійти від шаблонного варіанту патологій. Інтеграція у віртуальне
середовище системи Motion Capture та Hand Capture дозволить без суттєвих економічних затрат відпрацьовувати мануальні
навички практично з любим типом хірургічної патології.

ПРОФІЛАКТИКА ТОКСИЧНОЇ ДІЇ АНЕСТЕТИКА ПРИ ІН`ЄКЦІЙНОМУ ЗНЕБОЛЕННІ В
СТОМАТОЛОГІЇ
Домбрович С.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Л.В. Тарнавська
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургічної стоматології
м. Івано-Франківськ,Україна, е-mail: lilisofi2319@gmail.com
, що ін’єкційне знеболення – одна із найнебезпечніших маніпуляцій у стоматології. При проведенні місцевого знеболення
може виникнути ряд важких загальних ускладнень, що обумовлено токсичною дією знеболюючого розчину, яка виникає при:
а) передозуванні анестетика – введенні більше 4,0 мл – 2 карпул (ампул) знеболюючого розчину одномоментно; б) порушенні
техніки введення розчину анестетика – впорскуванні знеболюючого розчину в судину. Для визначення техніки ін’єкційного
знеболення, яку застосовують лікарі-стоматологи, було опитано 48 лікарів та виявили: а) 11(22,9%) лікарів перевищують
допустиму дозу анестетика: впорскують більше 4,0 мл препарату одномоментно; б) 37(77,1%) лікарів не роблять аспіраційну
пробу, при цьому вони відмічали наявність загальних ускладнень при проведенні ін’єкційного знеболення. На основі проведених
досліджень розроблено практичні рекомендації для попередження токсичної дії анестетика: а) при проведенні інфільтраційного
знеболення застосовувати спеціальні ін’єктори (SOFJEKT - у вигляді авторучки, FALKON, що забезпечує знеболення одного зуба
мінімальними дозами анестетика 0,2 – 0,4 мл; б) при провідниковому знеболенні використовувати сучасні ін’єктори, конструкція
яких дозволяє якісно проводити аспіраційну пробу, та не перевищувати терапевтичну дозу анестетика, яка становить 4,0 мл.
Застосування вказаних рекомендацій в амбулаторній стоматології дозволяє попередити виникнення токсичної реакції при
ін’єкційному знеболенні.
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СПОСТЕРЖЕННЯ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ КІСТИ НОСОПІДНЕБІННОГО КАНАЛУ
Євдокімов Ю.І.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.Б. Пермінов
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургічної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: dedi0711@gmail.com
Кіста носопіднебінного каналу (різцевого отвору) є епітеліальною, неодонтогенною. Виникає із залишків епітелію
носопіднебінної протоки, які відщепилися в ембріональному періоді в носопіднебінному каналі і серед «щілинних» кіст
найбільш часто зустрічається. За даними W. Petrietall (1985), зустрічається у 1% людей. Розташовується, зазвичай, у ділянці
утворення альвеолярної дуги над різцями верхньої щелепи, через що може бути помилково прийнята за навколокореневу кісту.
Збільшуючись у розмірах, призводить до розсмоктування піднебінних відростків верхньої щелепи.
У хворого М.27, років при огляді порожнини рота в передньому відділі піднебіння по його середині визначалося безболісне
утворення округлої форми з чіткими межами. При пальпації відзначалася «флюктуація». Центральні різці щелепи інтактні,
електрозбудження пульпи в межах норми. При рентгенологічному обстеженні виявилося розрідження кісткової тканини
округлої форми в ділянці різцевого отвору. Контури періодонтальної щілини центральних різців збережені. Хворому було
проведено операцію цистектомії, доступом із піднебінної поверхні альвеолярної дуги верхньої щелепи. Порожнину кисти
заповнено остеопластичним матеріалом «Byoss» і прикрито мембраною «Byguid».
Віддалені результати свідчили про ефективність проведеного лікування.

ВТОРИННІ ДЕФОРМАЦІЇ ЗУБНИХ РЯДІВ ЯК НАСЛІДОК ПОЯВИ ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ У
МОЛОДОМУ ВІЦІ.
Заяць С.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. З.Р. Ожоган
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра ортопедичної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mrszayats11@ukr.net
Висока поширеність каріозного процесу, поєднана з нелегкими соціальними умовами сьогодення призводять до значного
руйнування твердих тканин зубів, виникнення дефектів зубних рядів, появи вторинних деформацій, які за відсутності
протезування з часом посилюються та ускладнюють ортопедичне лікування. Як наслідок у таких пацієнтів спостерігаємо
порушення естетики та зниження жувальної ефективності, що негативно впливає на організм в цілому, особливо у молодому
віці.
Мета роботи: провести вивчення вторинних деформацій зубних рядів, які виникли після появи дефектів зубних рядів
внаслідок видалення зубів у молодому віці.
Матеріали і методи дослідження. Було обстежено 35 молодих людей, віком 17-20 років ( 15 дівчат та 20 хлопців). При
клінічному обстеженні враховували місце проживання, шкідливі звички, оцінювали стан твердих тканин зубів, цілісність
зубних рядів, вид прикусу, локалізацію дефектів зубних рядів, наявність вторинних деформацій та їх вираженість.
Результати дослідження. При проведенні клінічного дослідження нами було обстежено 35 молодих осіб, віком від 17 до
20 років, у яких наявні дефекти зубних рядів унаслідок видалення зубів. Під час обстеження виявлено, що у вказаній групі
обстежених найбільш поширеними є дефекти ІІІ класу за Кенеді (85,7%), дефекти ІІ класу складають 10,5% і дефекти І класу
2,8%. При цьому встановлено, що у 12 пацієнтів ( 34,2%) спостерігали корпусне зміщення зубів, які обмежують дефект, в бік
дефекту, а у 8 обстежених (22,8%) зуби компенсували наявність дефекту зубного ряду шляхом нахилу в бік дефекту. Вертикальне
зміщення антагоністів видалених зубів було виявлено у 6 пацієнтів (17,1%), причому ступінь деформації знаходиться у
прямій залежності від часу втрати зубів. Такі зміщення з часом призводять до появи «замків», які блокують рухи нижньої
щелепи, сприяють змінам у скронево-нижньощелепних суглобах, знижують жувальну ефективність та порушують естетику.
Вказані зміни у щелепно-лицевій ділянці дуже ускладнюють процес ортопедичного лікування пацієнтів, оскільки вимагають
спеціальної терапевтичної, хірургічної, ортодонтичної підготовки ротової порожнини до протезування. Тому у таких пацієнтів
зростає тривалість лікування та зменшується можливість повної фізичної та естетичної реабілітації.
Висновки. За результатами обстеження встановлено необхідність проведення профілактичних заходів для зменшення
поширеності та інтенсивності каріозного процесу, запобігання видалення зубів у молодому віці, а у разі появи дефектів зубних
рядів – обов’язкове ортопедичне лікування для уникнення розвитку вторинних деформацій зубних рядів, відновлення естетики
та жувальної ефективності у пацієнтів.

ВІКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТКОВОЇ ВІДСУТНОСТІ ЗУБІВ У ДОРОСЛИХ
Ільченко М.О.
Науковий керівник – доц. Н.М. Дидик
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Кафедра ортопедичної стоматології,
м. Львів, Україна, e-mail:marimars@ukr. net
Актуальність. Втрата зубів має вагомий вплив на якість життя пацієнтів. . Проблема відновлення цілісності зубних рядів
потребує комплексного підходу, в якому чільне місце обіймає ортопедичне лікування.
Мета. Дати порівняльний аналіз поширеності часткової відсутності зубів дорослого населення за даними ортопантомограм.
Матеріали та методи. Дослідження проведено на базі кафедри ортопедичної стоматології ЛНМУ імені Данила Галицького.
У досліджувану групу увійшли 218 осіб віком від 18 до 79 років, що зверталися за медичною допомогою впродовж 2017 року.
Об′єктом дослідження були ортопантомограми пацієнтів при їх первинному зверненні.
Результати. Загалом проаналізовано 218 ортопантомограм дорослих пацієнтів, з яких 87 (39,91%) чоловіків та 131 ( 60,09%)
жінка. За даними ортопантомограм, цілісність зубних рядів була збережена у 84 (38,53%), натомість у 135 (61, 47%) виявлено
дефекти зубних рядів. Було встановлено зростання інтенсивності часткової відсутності зубів з віком – середня кількість втрачених

СТОМАТОЛОГІЯ
STOMATOLOGY

179

зубів наростала від 0,5 відсутніх зубів в однієї людини у віковій групі «20-25років», до 6,3 у віковій групі «понад 59 років». У
всіх вікових групах найбільша частка видалених зубів припадала на перші моляри - 228 ( 40,35%), далі в порядку зменшення
показників другі моляри – 112 ( 19,82%) та другі премоляри – 109 (19,29). Найбільша кількість видалених зубів припадала на
вікову групу 45-49 – 115 зубів (20,35%) та на вікову групу 40-44 – 104 зуба ( 18,41%). Всі інші вікові групи по кількості відсутніх
зубів розподілилися в такій послідовності: 59 і більше – 94 (16,64%), 55- 59 – 68 ( 12,04%), 50-54 – 58 (10,27%), 35-39 – 57
(10,09%), 30-34 – 42 (7,43%), 25-29 – 18 (3,19%), 20-24 – 9 (1,59%).
Висновки. Встановлено, що 61,47% дорослих мають дефекти зубних рядів. Це спонукає до вдосконалення системи
профілактики захворювань зубів та їх збереження впродовж життя.

Аналіз обізнаності жителів міста івано-франківськ з причинами утворення
зубних відкладень та розвитком захворювань тканин пародонту
Копачинська А.Р., Кушніренко М.О.
Науковий керівник – асист. М.О. Кушніренко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дитячої стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: alinochkakopachunska@gmail.com
Актуальність роботи. Незважаючи на високий розвиток сучасних технологій у сфері медицини, захворювання тканин
пародонту залишаються одним з найпоширеніших стоматологічних захворювань (Г. М. Мельничук, 2012). У дорослих людей
хвороби тканин пародонту зустрічаються близько в 95% осіб, серед яких 87% − люди працездатного віку (Г. Ф. Білоклицька,
2012). Найбільш перспективним та ефективним методом профілактики даного захворювання є стоматологічна просвіта та
мотивація пацієнтів до здорового способу життя (С. Б. Улітовський, 2003), що в першу чергу залежить від них самих (М. Ф.
Данилевський, 2008) та їхньої активності і, як наслідок, покращення гігієнічного стану ротової порожнини. Крім того, лікарі
також повинні формулювати в людей розуміння, що стан здоров’я взагалі і стоматологічного зокрема великою мірою залежить
від них самих. Саме тому гігієнічне виховання населення є невід’ємною складовою комплексної системи профілактики
стоматологічних захворювань, одна з основних ланок первинної профілактики.
Мета роботи: проаналізувати обізнаність жителів м. Івано-Франківськ щодо володіння інформацією про причини виникнення
зубних відкладень та розвиток захворювань тканин пародонту; зробити висновки щодо якості сан-просвітньої роботи в даному
напрямку; на базі отриманих даних сформувати практичні рекомендації.
Завдання:1- провести незалежне рандомізоване анонімне анкетування жителів м. Івано-Франківськ різного віку і статі;
2- структурувати інформацію, отриману з анкет;
3- скласти діаграми, які відображають основні аспекти даної роботи;
4- проаналізувати отримані дані і зробити висновки;
5- сформувати рекомендації для покращення гігієнічного виховання населення м. Івано-Франківська та підвищити якість
профілактичної роботи для запобігання захворювань тканин пародонту.
Матеріали і методи дослідження. Для незалежного рандомізованого анонімного анкетування було розроблено анкету, яка
включала 6 запитань: «Ваш вік та стать?», «Чи відчуваєте Ви свербіж і кровоточивість ясен, неприємний запах з рота?», «Чи
помічали Ви зубні відкладення на зубах?», «Від чого на Вашу думку міг з’явитись зубний камінь?», «Як часто Ви відвідуєте
стоматолога для професійної гігієни?», «Чи знаєте Ви, що регулярні відвідування стоматолога з метою професійної гігієни
ротової порожнини сприяють довгому здоров’ю та міцності зубів?».
Структурували інформацію за допомогою таблиць. Для відображення основних аспектів роботи використали діаграми.
Результати дослідження та їх обговорення. Проведено незалежне рандомізоване анонімне анкетування 100 жителів м.
Івано-Франківськ різного віку і статі. На питання «Чи відчуваєте Ви свербіж і кровоточивість ясен, неприємний запах з рота?»
ТАК відповіли 54% опитаних. На питання «Чи помічали Ви зубні відкладення на зубах?» ТАК відповіли 69% опитаних. На
питання «Як часто Ви відвідуєте стоматолога для професійної гігієни?» 40% опитаних відповіли, що частіше, ніж 1 раз на
рік, а 60% відповіли, що рідше, ніж 1 раз на рік. На питання «Чи знаєте Ви, що регулярні відвідування стоматолога з метою
професійної гігієни ротової порожнини сприяють довгому здоров’ю та міцності зубів?» ТАК відповіли 76% опитаних.Крім
того, лише 48% опитаних були усвідомлені того, що однією з найперших причин виникнення зубних відкладень та захворювань
тканин пародонту є недотримання правил індивідуальної гігієни порожнини рота.
Висновки:
Проаналізувавши отримані дані з таблиць і діаграм щодо володіння жителів м. Івано-Франківськ інформацією про причини
виникнення зубних відкладень та розвиток захворювань тканин пародонту, ми визначили, що більше 50% опитаних помічають
перші ознаки захворювань тканин пародонта, близько 70% опитаних спостерігають у себе наявність зубних відкладень, що
свідчить про низький рівень прищеплення навиків догляду за ротовою порожниною. Попри те, що 76% опитаних знають, що
регулярні відвідування стоматолога з метою професійної гігієни ротової порожнини сприяють довгому здоров’ю та міцності
зубів, лише 40% жителів відвідують стоматолога частіше, ніж 1 раз на рік.
Якість сан-просвітньої роботи в м. Івано-Франківськ в даному напрямкує недостатньою, про що свідчить низький відсоток
(менше половини опитаних) обізнаності в необхідності якісної гігієни ротової порожнини та первинної профілактики.
На базі отриманих даних ми рекомендуємопідвищити рівень гігієнічного виховання населення шляхом удосконалення
сан-просвітньої роботи стоматологами, за допомогою засобів масової інформації, у дитячих дошкільних закладах та школах
у вигляді уроків здоров’я для різних вікових груп, щоб сформувати свідоме ставлення до гігієнічних заходів істворити стійке
підґрунтя первинної профілактики в майбутньому.
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ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КОНСТРУКЦІЇ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗУ З ВРАХУВАННЯМ
ПРОСТОРОВОГО РОЗМІЩЕННЯ КОРЕНІВ ОПОРНИХ ЗУБІВ
Крижанівська А.М.
Науковий керівник – асист. І.М. Янковецька
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафера ортопедичної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: krizhanivskaa1998@gmail.com
Одною з актуальних проблем в сучасній стоматології являється відновлення функціональної і естетичної цілісності
зубощелепової системи. Для цієї мети широко використовують заміщення зубного ряду з допомогою мостовидного протезу.
Велике значення при протезуванні набуває оптимальна взаємодія між краєм коронки і яснами, необхідна ретенційна висота,
здатність пародонту опорних зубів нести додаткову функціональну нагрузку.
Метою нашого дослідження є розробити комплекс заходів направлених на оптимальний вибір конструкції мостовидного
протезу з врахуванням просторового розміщення коренів по даних комп’ютерної томографії.
Задачами дослідження є:
1.Дати клініко-математичне обгрунтування використання незнімних мостовидних протезів і обгрунтувати їх коструктивні
особливості в залежності від конкретних клінічних умов на основі методу кінцевих елементів.
2.Визначити основні закономірності розпреділення жувального навантаження в системі «протез-опорний елемент»в
залежності від характеру опори по даних компютерної томографії методом кінцевих елементів.
Вивчення найближчих і віддалених результатів використання незнімних мостовидних протезів показало високу
ефектиктивність методу кінцевих елементів при проектуванні конструкцій мостовидних протезів.

ЕСТЕТИКА І СТАН ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ У ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВІКУ
Ожоган П.З.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.В. Бугерчук
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра ортопедичної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: pashuklol@gmail.com
На даний час естетика займає одне з провідних місць при звертанні пацієнтів у стоматологічні клініки. Естетичний вигляд
пацієнтів у значній мірі залежить від форми обличчя, лінії посмішки, висоти верхньої губи, фронтальних зубів верхньої і
нижньої щелепи. Ця проблема особливо турбує молодих людей. Естетичні недоліки також можуть бути пов’язані з відсутністю
фронтальних чи бічних зубів, наявністю дефектів твердих тканин зубів, невідповідними прямими реставраціями.
Мета роботи: вивчити та провести аналіз естетичності і стану зубо-щелепної системи у людей молодого віку.
Матеріали і методи. З метою вивчення естетичності і стану зубо-щелепної системи нами було розроблено «Карту
визначення рівня естетичності пацієнтів». У дану карту були включені питання, які стосувалися форми і кольору фронтальних
зубів, положення зубів у зубному ряду, рівень ясен і рівень прикріплення верхньої та нижньої губи, наявність прямих і непрямих
реставрацій і проміжків між зубами. Також, оцінювали стан зубних рядів і стан гігієни ротової порожнини. Було опитано і
обстежено 60 осіб молодого віку 18-25 років.
Результати дослідження. При опитуванні і обстеженні молодих осіб за допомогою розробленої «Карти визначення рівня
естетичності пацієнтів» нам вдалося встановити, що понад 50% з них незадоволені своїм естетичним виглядом. Одними із
найвагоміших причин такого результату є недостатньо ефектний світлий колір фронтальних зубів, невідповідність кольору
прямих реставрацій, зміна положення зубів, рівень прикріплення ясен (так звані зеніти), діастеми і треми між зубами, форма
ріжучого краю фронтальних зубів. Крім цього, при обстеженні враховували стан гігієни ротової порожнини пацієнтів, з анамнезу
проведення відбілювання зубів, попереднє ендодонтичне лікування, а також оклюзійні співвідношення. На основі проведених
опитувань і обстежень молодих людей запропоновано «Індекс естетики пацієнта», який встановлює рівень (низький, середній і
високий) естетичної задоволеності і стан зубо-щелепної системи пацієнта.
Висновок. Нами встановлено, що естетична задоволеність молодих людей є достатньо різною, але вона потребує
об’єктивізації і уніфікації. Оцінюючи результати опитування і обстеження осіб молодого віку з застосуванням «Індексу естетики
пацієнта» встановлено, що 53,3% опитаних мали середній рівень естетичної задоволеності, 20,0% - високий і 26,7% - низький.
Основними причинами порушень естетики у людей молодого віку були недостатня гігієна ротової порожнини і зміна кольору
зубів чи реставрацій, форма і положення фронтальних зубів, неоднаковий рівень прикріплення ясен верхніх фронтальних зубів
і гіперемія ясен верхніх і нижніх фронтальних зубів.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТРОМБОЦИТАРНОЇ АУТОПЛАЗМИ З ПРЕПАРАТАМИ
ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ПРИ ЛІКУВАННІ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ АТРОФІЧНИХ РУБЦІВ
ОБЛИЧЧЯ
Оліярник М.З.
Науковий керівник – асист. Ю.М. Андрусів
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургічної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mashaoliyarnyk@gmail.com
Незважаючи на велику кількість методів, лікування посттравматичних рубців на даний час є актуальним і потребує пошуку
нових ефективних та економічних методик. Для вибору методу лікування рубців важливо врахувати їх походження та вид.
Залежно від зовнішнього вигляду та гістологічної структури, рубці поділяються на наступні види: нормотрофічні, колоїдні,
атрофічні, гіпертрофічні.
У даний час широко в медицині косметології використовується тромбоцитарна аутоплазма, яка містить у собі велику кількість
факторів росту. При інтрадермальному її введенні, інтенсивно активізується функціональна активність клітин сполучної
тканини, синтез колагену та еластину. Також, широко в медицині застосовуються препарати гіалуронової кислоти, яка вводиться
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як інтрадермалний імлант і за рахунок своїх властивостей забезпечує ефект волюмізації м’яких тканин, та стає каркасом для
проростання нових колагенових та еластинових волокон.
Мета дослідження: оцінити можливість та ефективність використання тромбоцитарної аутоплазми та препаратів
гіалуронової кіслоти при лікуванні атрофічних постравматичних рубців обличчя.
Нами було обстежено та проліковано 15 пацієнтів із посттравматичними атрофічними рубцями обличчя різної форми та
локалізації. Для лікування використовувалась тромбоцитарна аутоплазма, яка виготовлялась за допомогою центрифуги та
пробірок із натрій гепарином. Після отримання збагаченої тромбоцитарної плазми вводили її інтрадермально за ходом рубців
субцизійним методом. Суть методу полягає у наступному: за допомогою голки відбувається підсічення сполучних тяжів і дна
атрофічного рубця. Далі, вивільняючись, голка підводиться до верху, і вводиться тромбоцитарна плазма. Таким чином, дефект
вирівнюється з рівнем шкіри. Рекомендовано три процедури з інтервалом 7 днів. Після провединих процедур пацієнтам у
ділянку рубців вводили філлер гіалуронової кислоти Surgiderm 30XP, яким виповнювали атрофічний рубець до рівня шкіри.
У результаті інтрадермального субцизійного введення тромбоцитарної плазми та препарату гіалуронової кислоти в ділянку
атрофічних рубців, спостерігається вирівнювання рубця з рівнем та кольором шкіри. Після 4-ї процедури зберігається стійкий
естетичний результат .
Отже, використання тромбоцитарної аутоплазми та препарату гіалуронової кислоти при лікуванні атрофічних
посттравматичних рубців забезпечує його вирівнювання з рівнем та кольором шкіри, стимулюючи репаративні процеси в шкіри.
Для забезпечення високих естетичних результатів можна поєднувати дану процедуру з лазерною шліфовкою, мікродермією.

ПРОФІЛАКТИКА ПОСТЕКСТРАКЦІЙНИХ АЛЬВЕОЛІТІВ НИЖНІХ ТРЕТІХ МОЛЯРІВ
Петраш О.Ю.
Науковй керівник – к.мед.н., доц. Л.З. Деркач
Кафедра хірургічної стоматології
ДВНЗ «Івано - Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ,Україна, e-mail: nastyaderkach98@gmail.com
Альвеоліт – це запалення лунки щелепи внаслідок її інфікування після травматичного видалення зуба. За статистикою,
близько 3% операцій із приводу видалення зубів, ускладнюються альвеолітом. Тому проблема залишається актуальною.
Мета нашого дослідження полягала у вивченні ефективності використання в якості захисту лунок після видалення нижніх
зубів мудрості - «альвеостаз - губки» і пасти на основі гваякола- DRY SOCKET PASTE (SultanHealthcare). Цими препаратами
виповнювали лунку після видалення зуба.
Обстежено 32 пацієнти у віці 20 - 44 років, в яких після видалення зубів, лунки наповнювали сумішшю «альвеостаз - губки»
і пастою на основі гваякола- DRY SOCKET PASTE (SultanHealthcare).
Ефективність запропонованого лікування оцінювали клінічно(відсутність болю, ознак запалення в ділянці лунки, початок
епітелізації).
Запропонована оперативна технологія дозволила досягти безболісного загоєння лунки в 31(96,8%) пацієнта, відсутності
ознак запалення в 32 пацієнтів (100%), крайової епітелізації на 5 - 6 день у 30( 93,7%) пацієнтів.
Таким чином, захист лунок після видалення зубів «альвеостаз - губкою» і пастою на основі гваякола- DRY SOCKET PASTE
(SultanHealthcare) забезпечує високий рівень захисту від альвеоліту і сприяє профілактиці післяекстракційного болю.

ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ МЕТОДИК У ЛІКУВАННІ ВИВИХІВ СКРОНЕВОНИЖНЬОЩЕЛЕПОВОГО СУГЛОБА
Сорочинська С.І.
Наукові керівники: асист. Т.Л. Малендевич, к.мед.н., асист. О.Т. Білоус
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургічної стоматології
м. Івано-Франківськ,Україна, e-mail: sorochynska.s@gmail.com
Вивих нижньої щелепи залежить від того, в якому напрямку відбувається зміщення суглобової головки нижньої щелепи.
Якщо суглобова головка нижньої щелепи зміщена вперед – такий вивих називається переднім, якщо назад – заднім. Виходячи з
особливостей будови та біомеханіки СНЩС, частіше в клінічній практиці трапляються передні вивихи.
Мета роботи – провести порівняння ефективності використання методів вправлення гострих передніх вивихів нижньої
щелепи, виявити їх переваги та недоліки.
Проведено лікування 7-и хворих із використанням методики Гіппократа та 7-и хворих із використанням методики Г.Л.
Блехмана-Ю.Д. Гершуні. Лікування хворих із гострим переднім вивихом проводили шляхом вправлення вивиху та іммобілізації
нижньої щелепи на 10-15 днів із використанням назубних шин, або пращеподібної пов’язки. Зміст методу Г.Л. Блехмана: лікар
надає необхідного положення хворому, в залежності від загального стану хворого. Далі в присінку порожнини рота лікар визначає
положення виступаючих (при вивиху) в присінок рота вінцевих відростків, ставить вказівні пальці своїх рук на виступаючі в
присінок рота вінцеві відростки нижньої щелепи та проводить натискання на вінцеві відростки у напрямку спереду – назад
і зверху – вниз. Виникаюче при цьому больове відчуття призводить до рефлекторного розслаблення жувальної мускулатури,
вправлення щелепи проходить на протязі декількох секунд. Ю.Д. Гершуні модифікував метод Г.Л. Блехмана: пальпаторно через
шкіру щік, дещо нижче від виличних кісток, визначають положення верхівок вінцевих відростків нижньої щелепи і проводять
натискання на них великими пальцями в напрямку назад і донизу. Отже, у результаті проведеного лікування виявлено, що
методика Г.Л. Блехмана-Ю.Д. Гершуні є більш ефективною у порівнянні з методикою Гіппократа, оскільки вона має ряд переваг:
- вправлення можна проводити при любому положенні хворого і в любих умовах;
- відсутність потреби у застосуванні великої фізичної сили;
- для проведення методики не потрібно асистента;
- вправлення вивихів відбувається швидко та просто;
- у модифікації Ю.Д. Гершуні вправлення проводиться без введення пальців у порожнину рота хворого.
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ВПЛИВ МОСТОВИДНИХ ПРОТЕЗІВ ПЕРЕДНЬОГО ВІДДІЛУ ЗУБНОГО РЯДУ ВЕРХНЬОЇ
ЩЕЛЕПИ НА ФОНЕТИЧНУ АДАПТАЦІЮ ПАЦІЄНТІВ
Федисяк Т.П.
Науковий керівник – асист. І.М. Янковецька
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра ортопедичної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: fedysyakt@gmail.com
Останні роки все більше уваги пацієнтів і стоматологів приділяється вдосконаленню естетичного вигляду зубних протезів,
відновленню функції жування, а питанням нормалізації функції мови достатньої уваги не приділялося. В зв’язку з цим нами
проведено дослідження направлене на вдосконалення протезування мостовидними протезами дефектів верхнього зубного ряду
в передньому відділі.
Мета дослідження: підвищення ефективності протезування включених дефектів зубного ряду верхньої щелепи в передньому
відділі за рахунок фонетичної адаптації, з врахуванням морфометричних досліджень і психологічного статусу пацієнта.
Задачі дослідження:
1. Провести морфометричне дослідження передньої групи зубів верхньої щелепи і вивчити взаємозвя’зок між кутом
нахилу піднебінних фасеток передніх зубів верхньої щелепи і параметрами переднього відділу піднебінного склепіння у осіб з
інтактними зубними рядами при ортогнатичному прикусі.
2. Вивчити якість виготовлених незнімних протезів в передньому відділі зубного ряду верхньої щелепи у пацієнтів, які
скаржаться на порушення дикції після ортопедичного лікування.
3. Вплив різного кута нахилу передніх зубів на фонетичні характеристики звуків мови.
Наукова новизна полягає у встановленні взаємозв’язку між морфометричними показниками положення передньої групи
зубів, їх впливу на звукоутворююючу функцію і естетику обличчя в цілому.

АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПОЄДНАННЯ РІЗНИХ ФОРМ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНИХ РОЗЛАДІВ
Штибель Д.В.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. Р.В. Кулінченко
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Кафедра ортопедичної стоматології
м. Львів, Україна, e-mail: denys.shtybel@gmail.com
Актуальність. Поширеність різних форм скронево-нижньощелепних розладів (СНР)серед населення складає 40-89% (O.
Volovar, 2010). Значний інтерес викликають клінічні випадки, коли у хворих із СНР виявляють перебіг одночасно кількох різних
форм розладів. Пацієнти з комбінованими формами СНР формують особливу групу, яка потребує значно більше уваги, часу та
різних додаткових методів обстеження (R. Kulinchenko, 2016). Лікування таких пацієнтів завжди є комплексним і багатоетапним
(D. Manfredini, 2010).
Мета. Покращити якість диференційної діагностики СНР шляхом визначення варіантів поєднання їх різних форм.
Матеріали та методи. Матеріалом дослідження були 114 пацієнтів, з яких було виділено групу осіб з поєднаними формами
СНР. Для додаткового обстеження використовувалися наступні методи: ортопантомографія, ультрасонографія, комп’ютерна
томографія, магнітно-резонасна томографія.
Результати. Частка пацієнтів із поєднаними формами СНР склала 51,8%.Серед них 88,1% становили жінки, 11,9% чоловіки. Співвідношення жінки/чоловіки становило 7.4:1.0 відповідно. Було проведено аналіз структури поєднаних форм СНР.
Спостерігались наступні варіанти поєднань: «м’язовий розлад + ВСР СНЩС» - 37,3%, «м’язовий розлад + артрит»– 33.9%,
«м’язовий розлад + вивих СНЩС» – 8,5%, «ВСР СНЩС + вивих» – 6,8%, «ВСР СНЩС + артроз» – 1,7%, «м’язовий розлад +
ВСР СНЩС + вивих СНЩС» – 8,4%, «м’язовий розлад + ВСР СНЩС + артрит» – 3,4%.
Висновки. У кожного другого хворого на СНР спостерігається одночасний перебіг двох і більше форм розладів.Серед
пацієнтів з поєднаними формами СНР жінки становили значно більшу групу, ніж чоловіки. Найчастіше спостерігається
поєднання «м’язовий розлад + ВСР СНЩС».

АДГЕЗИВНІ ВЛАСТИВОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ. АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ
ДЖЕРЕЛ.
Шутак Я.О., Бугерчук О.О.
Наукові керівники: д.мед.н.,проф. В.І. Герелюк, д.мед.н., проф. З.Р. Ожоган
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра терапевтичної стоматології,
кафедра ортопедичної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: shutakyaryna1998@gmail.com
На даний час в сучасній стоматологічній практиці представлена велика кількість матеріалів. Для правильного і ефективного
їх застосування необхідна достовірна інформація про їх властивості. Проте, в даний момент, проводиться необгрунтовано
мало досліджень, які стосуються вивчення властивостей стоматологічних матеріалів, що створює певний вакуум інформації.
Таким чином для правильного та раціонального їх вибору необхідно мати достатню кількість об’єктивної та систематизованої
інформації.
Метою нашої роботи було вивчити літературу, в якій висвітлювалися б дані про показники адгезії різних стоматологічних
матеріалів та зробити її аналіз.
Предметом нашого дослідження стали публікації з доступних нам джерел.
Ми зупинилися на вивченні властивостей різних представників фіксаційних матеріалів, котрими користуються в практиці
вітчизняні стоматологи, і про які була опублікована інформація, а саме: KETAC CEM фірми 3M ESPE, FUJI PLUS, TOKUYAMА
ESTECEM, FUJI 1, MERON фірми VOCO, CX-PLUS фірми SHOFU. Адгезивні властивості матеріалів характеризуються,
зокрема і показником міцності адгезії методом зсуву. Саме цей спосіб став об’єктом нашого дослідження, після чого ми могли
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зробити висновки про адгезивні властивості обраних матеріалів.
Отримані результати показали, що міцність методом зсуву у матеріалів: KETAC CEM, FUJI PLUS, TOKUYAMA ESTECEМ,
MERON, FUJI 1, CX-PLUS та інших коливається в межах 6 – 22 МПа.
Проаналізувавши отримані нами результати, ми можемо зробити наступні висновки.
З великої кількості фіксаційних цементів, тільки про невеликий відсоток з них доступна об’єктивна інформація про їх фізичні
та механічні властивості.
Опрацьовані дані, дали нам змогу поставити матеріали по ступеню спадання показників міцності адгезії: TOKUYAMA ESTECEM, FUJI PLUS, MERON фірми VOCO, KETAC CEM, FUJI 1, CX-PLUS фірми SHOFU.
Наявна інформація дозволить обгрунтовано зробити вибів матеріалів в залежності від поставлених завдань стоматологічного
лікування.

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ АДГЕЗИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТОМАТОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Шутак Я.О.
Наукові керівники: д.мед.н.,проф. В.І. Герелюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра терапевтичної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: shutakyaryna1998@gmail.com
Адгезивні властивості стоматологічних матеріалів важлива характеристика, адже вона впливає на якість і довговічність
виконаної роботи. З великої кількості цементів, якими користуються стоматологи, незначна їх частка містить грунтовну
інформацію про хімічні і механічні властивості. Поряд з цим, є дуже мало досліджень, що дозволяють отримати інформацію
по даному питанню. Тож для правильного та раціонального вибору необхідні достовірні, недорогі та доступні методи оцінки їх
адгезивних властивостей.
Метою нашої роботи було розробити і апробувати спосіб визначення адгезії матеріалів методом зсуву, для швидкої та
достовірної її оцінки. Провести порівняльну характеристику адгезивних властивостей літературних даних та результатів,
отриманих нами після досліджень, для того, щоб довести достовірність нашого методу.
Матеріалами дослідження стали цементи для фіксації ортопедичних конструкцій та доступні літературні джерела, дані з
яких ми використали для порівняння з отриманими нами результатами.
Для визначення величини механічного та хімічного з’єднання твердих тканин препарованого зуба і металевої поверхні
штучної коронки нами було створене наступне пристосування. З зубів виготовлялись шліфи на рівні дентину. На металеву
пластину наносили досліджуваний цемент і притискали до шліфу. Після повної кристалізації перевіряли міцність адгезивного
з’єднання методом зсуву. Було досліджено по вісім дев’ять зразків кожного цементу. В загальному шістдесят два виміри.
Отримані результати статистично оброблені і достовірні.
Ми досліджували такі матеріали: FUJI PLUS, MERON, KETAC CEM, CX-PLUS, FUJI 1та інші. Цей перелік досліджених
нами матеріалів вказаний у порядку спадання їх адгезивних властивостей.
Наступним етапом нашої роботи було порівняти отримані результати та дані літературних джерел.
Можемо відмітити, що показники адгезивних властивостей досліджених нами матеріалів та даних з доступних літературних
джерел практично корелюються. Тому можна зробити висновок, що наш метод є достовірним та репрезентативним для
визначення адгезивних властивостей матеріалів, які представлені на стоматологічному ринку.
Отже, запропонований нами метод являється простим, швидким, доступним та достовірним експрес-методом при визначенні
адгезивних властивостей стоматологічних матеріалів.

ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З
ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ ДУГ В БОКОВИХ СЕГМЕНТАХ
Янчинська І.Р.
Науковий керівник – асист. І.М. Янковецька
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра ортопедичної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: yairuna@ukr.net
Одним з найбільш поширених видів патології зубощелепової системи являється часткова відсутність зубів. Кількість осіб ,які
потребують знімного протезування з року в рік зростає і має тенденцію до омолодження. По даних ряду досліджень до 30-40%
пацієнтів мають несприятливі умови до протезування і до 20% не можуть користуватися знімними протезами, виготовленими
повторно, через неякісне попереднє лікування.
Метою нашого дослідження є підвищення ефективності лікування хворих з дефектами зубних рядів комбінованими
конструкціями протезів.
Задачі дослідження:
1. Вивчити стан твердих і м’яких тканин під базисом бюгельного протеза в найближчі і віддалені терміни користування .
2. Дати порівняльну оцінку ефективності відновлення паралельності осей опорних зубів знімними і незнімними протезами
і апаратами.
3. Розробити методику виготовлення бюгельного протеза з м’яким шаром базису.
Наукова новизна полягає в розробці технології виготовлення бюгельного протезу з еластичним шаром базисної пластмаси
методом литтєвого пресування.
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АНАЛІЗ ВИПАДКІВ МІГРАЦІЇ ШПИЦЬ В ХРЕБЕТНИЙ КАНАЛ
Бігун Р.Р., Срібняк А.З.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.С. Сулима
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра травматології та ортопедії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: igraff123@gmail.com
Актуальність. Шпиця є універсальним фіксатором кісткових уламків, який є простим у використанні ташироко
застосовується. Міграція такого фіксатора є ускладненням, яке відомо з перших публікацій Mazetу 1943р. За останні 10 років
в базі даних «PubMed» нами знайдено 187 тематичних джерел, що вказує на актуальність теми. Автори описуютьпереміщення
шпиць до віддалених анатомічних утворів: трахея, стравохід, аорта, сонна, підключична артерії та їхні гілки, плевральна
порожнина, легені, перикард та, рідше, хребетний канал.
Мета і завдання. Виявити основні причини небезпечної міграції шпиць за аналізом наукових публікацій та власного
клінічного випадку.
Матеріали і методи. Пошук в «PubMed» за ключовими словами «міграція, шпиця, хребетний канал» виявив 13 публікацій
з 1977 року за темою міграції шпиць після остеосинтезу в хребетний канал, зних: 7 – з ключиці, 3 - з акроміально-ключичного
суглоба (АКС), 2 – з хірургічної шийки плечової кістки (ХШПК), 1 - з грудини.
Отримані результати. За результатом аналізу публікацій виявили різні причини міграції, серед яких: надмірна фізична
активність в післяопераційному періоді, негативний внутрішньогрудний тиск з дихальною екскурсією, локальну резорбцію
кістки. Основною причиною міграції шпиць з АКС, ключиці та з ХШПК автори вважають недостатньо зігнутий її зовнішній
кінець після остеосинтезу ізольованою шпицею чи після остеосинтезу за Weber. Навіть при вірно виконаній методиці остеосинтезу
при надмірній фізичній активності з циклічними рухами в плечовому суглобі більше 90° спостерігались злами шпиць в АКС
через «втому металу» з подальшою міграцією її фрагментів. Як альтернатива шпицям були запропоновані різьбові стержні, які
міцніше утримались в кістці, проте і ці фіксатори можуть бути нестабільними. Небезпечними наслідками переміщення шпиць
в хребетний канал є пошкодження спинного мозку з ознаками синдрому Броун-Секара, нижніми парапарезами, ураженнями
корінців з розладами чутливості, пошкодження хребтової артерії. Відома міграція шпиці в хребетний канал, якій передувало
пошкодження легеневої паренхіми з колапсом легені без неврологічного дефіциту. Описаний нами клінічний випадок пацієнта
В., 54р. належить до випадків безсимптомного перебування шпиці в просвіті хребетного каналу, з відчуттям дискомфорту в
ділянці шиї.
Висновки. Для запобігання міграції шпиць необхідно ретельно дотримуватись методики остеосинтезу за Weber, а саме
проведення дистального кінця шпиці через кортикальний шар, з обов’язковим гачкоподібним згинанням «хвостової» її частини.
Шпиці необхідно вчасно видалити після досягнення мети фіксації. Інформування хворого про можливу міграцію фіксатора,
динамічне спостереження та регулярне рентгенографічне обстеження, навіть через тривалий час після операції, запобігають
можливим ускладненням викликаним переміщенням фіксаторів в небезпечному напрямку.

КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЕПІФІЗУ
КІСТОК ГОМІЛКИ
Бодруг Н.М., Cтуй А.Б.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.А. Андрейчин
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра травматології і ортопедії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: igraff123@gmail.com
Метою роботи було вивчення застосування сучасних оперативних методик лікування переломів дистального метаепіфізу
кісток гомілки та результатів лікування.
Матеріали і методи. Піддано аналізу стаціонарне лікування 67 хворих з переломами дистального метаепіфізу
великогомілкової кістки, зовнішньої та внутрішньої кісточки, розривами синдесмозу типів 43 і 44 а також їх послідуюче
амбулаторне реабілітаційне доліковування. Чоловіків було 30, жінок – 37. Мали місце переломи типів 43 у 35 хворих, типів 44 у
32. У всіх хворих застосовані оперативні методики: металеві фіксаційні і LCP пластинки (62); шурупи(63), стержні(5), спиці(16).
Фіксація відламка заднього краю великогомілкової кістки здійснена шурупами. Синтез внутрішньої кісточки проводили за
допомогою шурупів або в комбінації їх зі спицею. Оперативні втручання здійснені у строк від доби до 2,5 тижнів з часу травми.
У випадку остеосинтезу розриву міжгомілкового синдесмозу хворі розпочинали навантажувати ногу не раніше ніж 2 міс з дня
операції. Середній строк спостереження від 3 міс до 3 років.
Результати дослідження. Після синтезу відламків розпочинали раннє функціональне лікування, яке прискорювало
післяопераційну реабілітацію пацієнтів. Точна репозиція відламків та внутрішньосуглобових елементів гомілково-ступневого
суглоба попереджували післятравматичні набряки та нейродистрофічний синдром. Невчасне забирання шурупів проведених
для фіксації розриву міжгомілкового синдесмозу привело до їх перелому у 3х хворих; незрощення внутрішньої кісточки
виникло у 1, деформуючий артроз гомілково-ступневого суглоба – 5 пацієнтів. Тривалість лікування з періодом реабілітації при
лікуванні приведеної категорії хворих, склала 3,3 міс.
Висновок. LCP пластини та застосування кортикальних і спонгіозних шурупів забезпечували достатню стабільність
фіксації відламків. Зменшення строку лікування і реабілітації хворих досягались шляхом точної репозиції кісткових відламків,
та відновлення конгруентності елементів гомілково-ступневого суглоба. Кортикальні шурупи які фіксують пошкоджений
міжгомілковий синдесмоз необхідно видаляти у строк до 1,5 міс з дня операції, до початку навантаження на оперовану ногу, для
запобігання їх переломів.
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АНАЛІЗ БАРОПОДОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПЛОСКОЮ СТОПОЮ
Дулаєва О.О.
Науковий керівник – асист. А.Ф. Травінський
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра травматології та ортопедії
м. Івано-Франківськ, Україна, email: oleksandrivna@meta.ua
Актуальність теми. Плоско-вальгусна деформація стоп (ПВДС) є поширеною ортопедичною патологією різних вікових
груп населення, яка має соціальне значення зі схильністю до прогресування. Деформація характеризується зменшенням розмірів медіальної поздовжньої «арки» стопи та вальгусним відхиленням п’яткової кістки. Визначення ступеня деформації різними
методами вкрай необхідне для вибору методу ефективної ортопедичної компенсації зниженого склепіння стопи.
Мета роботи. Оцінити можливості бароподометричної діагностики у хворих з плоско - вальгусною стопою.
Матеріали і методи. Опрацювали 10 тематичних публікацій в базі даних медичних і біологічних публікацій «PubMed» за
останні 5 років, за якими оцінили актуальність застосування бароподометрії при патології стопи. На базі науково-практичного
центру «Баротензометричної діагностики стопи» за допомогою бароподометричної платформи Sigma XL було проведено
обстеження 22 особи (з яких чоловічої статі 15 осіб, жіночої - 7), серед яких виявлено 3 з клінічними ознаками плоско вальгусної деформації стопи. Вік хворих від 18 до 22 років. За допомогою програмного забезпечення Podosat 6 визначили
статичні величини: положення загального центру тяжіння, площу максимального тиску та центр тиску.
Результати. У здорових осіб (19 із 22) максимальна точка навантаження проектувалось на п’яткову кісту, в інших – на
середній відділ стопи. У осіб із плоскою стопою середнє значення максимального тиску на стопі складало 728 г/см2, а здорових
осіб цей показник складав 577 г/см2. Середнє значення площі максимального навантаження на стопі у осіб із плоскою стопою
становить 98 см3, а у інших – 63 см3. У осіб із плоскою стопою спостерігалось відхилення загального центру тяжіння у сторону
патологічно – зміненої стопи, а у здорових осіб не відмічалось жодного відхилення даного показника.
Висновки. Бароподометрія це простий неінвазивний метод, який дозволяє отримати безпосередню та опосередкову
інформацію про розподіл навантажень стопи при стоянні. Метод дозволяє оцінити не тільки ступінь плоско-вальгусної стопи,
але і можливі деформацій осі нижніх кінцівок та хребта. Метод бароподометрії потребує рентгенологічного підтвердження, що
дозволить ефективно скерувати лікувально-профілактичний процес ортопедичної корекції плоскої стопи.

ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE ФОРМ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З БІОМЕХАНІКИ ТА
КЛІНІЧНОЇ КІНЕЗІОЛОГІЇ
Коваль Г.І.
Науковий керівник – асист. В.М. Шлемко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра травматології та ортопедії
м. Івано-Франківськ, Україна, email: galunka18r@gmail.com
Актуальність. Розвиток освіти в Україні, підвищення її якості та доступності, інтеграція в європейський освітній простір
із збереженням національних досягнень і традицій – усе це потребує впровадження в освітніх закладах новітніх методів
навчання, що ґрунтуються на застосуванні сучасних комп’ютерних технологій. Для удосконалення процесу навчання має сенс
використовувати такі потужні технології, як «хмарні обчислення», що, підтримуючи традиційні форми навчання, є новим
етапом розвитку освіти та економічно вигідним, ефективним і гнучким способом задоволення потреб тих, хто прагне отримати
нові знання.
Мета і завдання. Обґрунтувати теоретичні аспекти та розробити алгоритм реалізації хмарних сервісів Google, зокрема
Google-форми у навчальному процесі.Для досягнення визначеної мети сформульовані такі завдання: ознайомитись з сервісом
Google-форми та опанувати можливості його використання при організації навчального процесу; визначити переваги і недоліки
над класичним тестуванням; визначити показники якості тестових завдань за перевіркою важкості запитань тесту; визначити
дискримінативності завдань тесту; аналізувати успішність засвоєння навчального матеріалу студентами.
Матеріали і методи. За складеними викладачами кафедри тестами проведено порівняльне онлайн і класичне (письмово)
тестування31 студента 2 курсу спеціальності «ерготерапія та фізіотерапія» шляхом аналізу успішності засвоєння навчального
матеріалу студентами та визначення показників якості тестових завдань.Завдання традиційно складались з п’яти можливих
відповідей, серед яких є лише одна -правильна.
Отримані результати. За результатами аналізу ми виявили, що зручність використання Google-форм над класичним
(письмовим)тестуванням на заняттях з біомеханіки та клінічної кінезіології полягає в наступному: викладач може переглянути
відповіді студентів поіменно із зазначенням дати і часу виконання завдання, опрацьоване в позанавчальний час (самостійно
вдома) та на занятті; існує прямий і зворотний зв’язок між викладачем й студентом; можливе архівне зберігання великих
обсягів навчальної та звітної інформації з можливостями їх передачі; існує можливість проведення віртуального навчального
експерименту (навичку) з обробкою та аналізом результатів експерименту (навичку); автоматичне реферування і анотування
матеріалів; можливість оцінки якості тестових завдань і контролю рівня опанування відповідною навчальною інформацією й
коригування рівня навчальних досягнень з біомеханіки та клінічної кінезіології.
Висновки. Маючи справу з вільними в доступі Google-формами протягом навчання ми встановили, що це зручний інструмент
для створення й проведення контролю знань студентів на занятті та в позанавчальний час, оскільки: існує можливість створення
різного типу складності питань, перемішувати їх між собою та міняти місцями відповіді; завжди є доступ до тесту для його
редагування чи проходження при наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення; викладач автоматично отримує
звіти у зручному для нього варіанті; існує можливість надіслати тест поштою, або опублікувати в соціальних мережах; нема
обмежень на кількість питань або відповідей. Перспективи подальших пошуків полягають у дослідженні педагогічних умов
запровадження нових сервісів соціального забезпечення на занятті біомеханіки та клінічної кінезіології, впровадження для
інших дисциплін.
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БАРОПОДОМЕТРІЯ ЯК ДОПОМІЖНИЙ МЕТОД ДІАГНОСТИКИ ПРОГРЕСУВАННЯ СКОЛІОЗУ
Легун Н.О., Федоркевич С.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.І. Дубас
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра травматології та ортопедії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: po4tastasy@gmail.com
„Сколіоз – старий хрест ортопедії”, цей афоризм проф. Г.І. Турнера, актуальний і по сьогоднішній день. Ванштейн (США)
стверджує, що біля 3% дітей у США хворіють сколіозом (1994), а в Україні, за даними академіка Фіщенко В.Я. та проф. Шевченко
С.Т., біля 3,5% дітей хворіють сколіозом. Основним методом діагностики сколіоза залишається рентгенографія. Методом
діагностики прогресування сколіозу та відповідності його консервативного лікування і надалі залишається рентгенометрія, що
не сприяє здоров´ю молодого ростучого організму. Ми, опираючись на клінічні дослідження Cordeiro (2014) та Almeida (2016),
пропонуємо використовувати бароподометрію, як допоміжний метод діагностики лікування та прогресування сколіотичної
деформації у дітей.
Мета дослідження: вивчити за допомогою бароподометричної діагностики стоп у дітей з сколіотичною деформацією
можливість діагностики її прогресування та відповідності лікування.
Матеріал та методи. На протязі двох місяців на базі ОДКЛ було обстежено 9 дівчаток віком від 11 до 17 років (±14,5 рок)
з діагнозом: правобічний грудний сколіоз ІІ ст.. – 4 хворих та ІІІст. – 1хвора, правобічний грудопоперековий сколіоз ІІ ст.. – 1
хвора, комбінований S-подібний сколіоз ІІІ ст. – 2 хворих та IY ст. – 1 хвора. Обстеження стоп виконано на бароподометрі фірми
Capron.
Результати та обговорення. Статичний аналіз показав збільшення навантаження на праву стопу у 7 хворих від 4 до 10%.
Зміщення центру ваги тіла вправо зафіксовано у 3 хворих, вліво у 3 хворих та без зміщення у 3 хворих. У 8 хворих для лікування
використовується корсет Шено. Бароподометричне обстеження стоп показало, що у 3 хворих з декомпенсацією сколіозу(
відхилення осі вправо) необхідно скорегувати корсет Шено і виправити деформацію. Відхилення осі навантаження вліво та
правильна центрація ваги тіла вказують на компенсацію сколіозу та корекцію деформації в корсеті.
Висновок. Бароподометрія, як метод обстеження навантаження стоп, дає можливість діагностувати в динаміці як
прогресування сколіозу, так і правильність корсетолікування, що значно зменшить потребу в динамічному опроміненні хворих
при рентгенографії.

ОРТОПЕДИЧНИЙ СКРИНІНҐ МОЛОДОГО ВІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ БАРОПОДОМЕТРА
Маковійчук Р.Д.
Науковий керівник – асист. В.М. Шлемко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра травматології та ортопедії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: garasymjuk73@gmail.com
Актуальність. Медичний скринінґце система первинного обстеження груп клінічно безсимптомних осіб з метою виявлення
випадків захворювання. Пересічна людина інколи не розуміє, чому з підліткового віку відчуває неприємні відчуття в стопах,
литкових м’язах, колінних чи кульшових суглобах, спині. І тільки при випадковому огляді лікаря закрадається підозра на
наявність у неї диспластичних змін опорно-рухового апарату. Ці деформації інколи з’являються чи посилюється з віком і не
завжди проявляються симптомами, які спрямовують особу до лікаря, а неухильне прогресування патології спряє виникненню
дегенеративно-дистрофічних уражень суглобів нижніх кінцівок та хребта з виникненням функціональних порушень зі стійким
больовим синдромом. Для вчасного виявлення ортопедичної патології і покликаний метод скринінґу.
Мета і завдання. Обґрунтувати теоретичні та практичні аспекти ортопедичного скринінґу з метою виявлення проблем
опорно-рухового апарату за допомогою сучасного інструментального методу дослідження – бароподометрії.
Матеріали і методи. Виконали ортопедичний скринінґ у 31 студента 2 курсу, віком 18-22 роки, що навчаються за спеціальністю
«Фізична терапія, ерготерапія» за допомогою анамнестичного та об’єктивного клінічного методів, інструментального методу
обстеження – бароподометрії на платформі «SIGMA XL» та з використанням програмного забезпечення «Podosat 6».
Отримані результати. Серед статичних деформацій нижньої кінцівки відома поздовжньо розпластана стопа (36,4%) та
поперечна (63,6%) в поєднанні з Hallux valgus. Деформація переважає у людей працездатного віку, а саме в 75-82% в осіб
жіночої статі та в 4% - у чоловічої. Виражені ступені деформації суттєво погіршують якість життя. Тільки у 20-30% дорослого
населення стопа зберігає нормальну будову .
При статичному та динамічному бароподометричному аналізі виявили, що 21 (67,7%) обстежених студентів мають ті чи
інші деформації стопи: плоско-вальгусні 3 (9,7%), плоскі гнучкі 6 (19,3%) і жорсткі 3 (9,7%), поздовжні 2 (6,4%)і поперечні
7 (22,6%) розпластані стопи. Переміщення чи зміщення центру маси тіла мали 14 (45,2%), що може свідчити про деформації
хребта: сколіоз, лордоз, кіфоз та неправильну поставу; деформації нижніх кінцівок: вальгусні, варусні деформації колінних
суглобів; плоско-вальгусні деформації стопи, плоска стопа. Для визначення діагностичної чутливостібароподометріїпри
різних проблемахопорно-рухової системи, проведено інші комплексні ортопедичні клінічні обстеженням. За результатами,
якихпроблеми опорно-рухового апарату виявлено у 16(51,6%) обстежених. Діагностична чутливість бароподометрії становить:
16/21×100%=76,2%.
Висновки. Метод бароподометрії в поєднанні з комплексним ортопедичним клінічним обстеженням дозволяє виконати
скринінґові дослідження опорно-рухового системи нижніх кінцівок та хребта людини різних вікових груп.
Це підтверджує обстеження спорадично вибраної групи молодих осіб - студентів віку 18-22 роки.
Після виявлених відхилень показників бароподометрії комплексним ортопедичним клінічним обстеженням, підтверджені
проблеми опорно-рухового апарату у 16 (51,6%) обстежених студентів,що свідчить про 76,2% чутливість методу.
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РЕГІОНАРНА АНЕСТЕЗІЯ (STIMUPLEX) – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ УСУНЕННЯ ЗАСТАРІЛИХ
КОНТРАКТУР
Мандзій А.П., Галій З.І.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.С. Сулима
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра травматології і ортопедії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: s.tonya1403@gmail.com
Актуальність. Контрактура - це обмеження рухів в суглобі, яке виникає в результаті ушкоджень різного ґенезу, наприклад:
після внутрішньо- або білясуглобових переломів кісток, звихів, після відновних оперативних втручань на м’якотканинних
стабілізаторах. Контрактура посідає чільне місце серед ускладнень,частота яких коливається від 5% і до 21,5% (Hanley J.et
al. ,2017; Juan M.Patiño, 2019). Успіх відновлення обсягу рухів в суглобі пов’язаний з ефективністю усунення болю, який
перешкоджає реабілітаційним заходам. Сучасні методи регіонарної анестезії за допомогою пристроїв Stimuplex, сонографії
покликані ідентифікувати нервові стовбури та прицільно застосувати анестетик. Усунутий таким чином больовий синдром
суттєво допомагає ерготерапевту ефективно відновити рухи в суглобі.
Мета роботи: вивчити ефективність застосування регіонарної анестезії за допомогою апарату Stimulplex для відновлення
рухів післязастарілих післяопераційних та післятравматичних контрактур.
Завдання дослідження: визначити динаміку зростання обсягу рухів в процесі ерготерапевтичних заходів спрямованих на
відновлення рухів в ліктьовому і колінному суглобах при застосуванні регіонарної анестезії.
Матеріали та методи: під спостереженням знаходились 5 хворих з застарілими (понад 4 тижні) післятравматичними
контрактурами колінних (2) суглобів,та післяопераційними контрактурами ліктьових (2), та колінних (1) суглобів. Середній вік
хворих склав 28±2,3 роки, серед яких було 4 особи чоловічої та 1– жіночої статі. Усім хворим одноразово виконали регіонарну
анестезію прицільним введенням10-20 мл пролонгованого анестетика біпувакаїну 5 мг/мл до відповідного нервового стовбура
ідентифікованого за допомогою апарату Stimulplex. Анестезія за відсутності больового синдрому дозволило провести розробку
рухів мануальним шляхом та за допомогою механотрону для нижньої кінцівки протягом двох діб по 3-4 рази на день та в
подальшому продовжити амбулаторну розробку протягом 3 міс. Визначили зростання обсягу рухів в колінному та ліктьовому
суглобі після розробки через 3 дні та 3 міс.
Результати. Попередні реабілітаційні заходи були неефективними, супроводжувались вираженим больовим синдромом та
ригідною установкою кінцівки. Хворим з контрактурою колінного суглоба після трьох денної реабілітація під регіональною
анестезією обсяг рухів зріс в межах 42º,після1 місяця подальшої реабілітації без анестезії-52º, після 3 місяців-58º.Хворим з
комбінованими контрактурами ліктьового суглоба обсяг рухів після виконання маніпуляцій зріс в межах 20º,після 1 місяця-27º,
після 3 місяців-37º.
Висновки: Провідникова регіональна анестезію за допомогою апарату Stimulplex при застарілих післяопераційній та
посттравматичній контрактурі колінного або ліктьового суглобів дозволяє отримати протягом трьох місяців зростання обсягу
рухів понад 3 рази та отримати позитивні функціональні клінічні результати при подальшій реабілітації.

ПЕРСПЕКТИВИ FDM-ДРУКУ ДЛЯ ЛІКУВАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ НИЖНЬОЇ
КІНЦІВКИ
Менюк В.В., Федоркевич С.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.П. Омельчук
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра травматології та ортопедії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: djmario0000@gmail.com
Вчасно розпочате лікувально-тренувальне протезування дозволяє не допустити зниження ІІ і особливо І рівнів активності
пацієнтів і не довести їх до рівня лежачих. Навчити інвалідів середнього та особливо старшого віку з цукровим діабетом,
іншими коморбідними захворюваннями, ходити в найкоротші терміни після загоєння кукси, коли ще не втрачений стереотип
двоногого пересування, вселити впевненість в своїх нових можливостях, попередити довготривалі депресивні розлади дуже
важливо, як для нього самого, так і його близьких. Адже виготовлення державного протезу здійснюється після отримання групи
інвалідності, на що витрачається в сумі з раннім післяопераційним періодом від 6 до 9 міс. часу і більше.
Мета: методом 3 D моделювання та наступного FDM-друку виготовити модель протезу гомілки для раннього лікувальнотренувального доступного протезування з широкими адаптаційними можливостями зміни об’єму куксоприймальної гільзи та
регулювання довжини протезу.
Матеріал та методи. Після аналізу літературних, інтернет джерел та ознайомлення з можливостями сучасного протезування
в приватних фірмах Ortolux (Івано-Франківськ), “АРОЛ ПЛЮС” та ЛКЕПЗПіП у м. Львові, нами висунута та реалізована ідея
виготовлення 3D моделі протезу гомілки з наступним FDM-друком для раннього протезування. Використано 3D конструктор
Fusion 360, 3D принтер, пластики полікапролактон та ABS.
Результати. В перші місяці після загоєння ампутаційна кукса схильна суттєво змінювати свої розміри залежно від часового
фактора, терміну перебування у вертикальному положенні, інтенсивності її навантаження, тощо. Для адаптації до змінних
розмірів кукси куксоприймальна гільза виконана з осьовим розрізом та можливістю заходження поступово стоншених країв
один за одний. На куксу одягається силіконовий чохол, який зменшує її подразнення та забезпечує амортизуючу, протиалергічну
та компенсаторну дію. Поступово стоншені краї заходять один за одний і дозовано стягуються декількома
кабельбліндерами. Зменшити об’єм гільзи може сам інвалід, шляхом затягування хомутів або збільшити при заміні на
нові. Навантаження дозується поєднаним використанням милиць та регулюванням довжини двостаканного стержня протезу
змінними адаптаційними вкладками. Після стабілізації кукси (6-9 міс.) виготовляється постійний протез за державне або інше
фінансування.
Висновок. Виготовлена методом FDM-друку модель для раннього протезування гомілки заслуговує на перші спроби
клінічного застосування у інвалідів середнього та старшого віку, ІІІ рівня активності, з можливою модифікацією.
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МЕТОДИ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ НА БОЛЬВИЙ СИНДРОМ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ
Пилип’як М.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Т.М. Ковалишин
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра травматології та ортопедії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: masha.pilipiak@gmail.com
Актуальність теми. У сучасних умовах від остеохондрозу страждають навіть молоді люди. Причиною цього є малорухливий
спосіб життя, оскільки навіть вільний час ми, студенти, нерідко проводимо сидячи за комп’ютером. Остеохондроз із властивими
больовими симптомами може завдати чимало неприємних відчуттів і помітно знизити якість життя.
Мета роботи: ознайомитися із більш широким спектром сучасних методів фізіотерапевтичного впливу на больовий синдром
при остеохондрозі, проаналізувати їх ефективність і, зокрема, ударно-хвильовою терапією, як симптоматичним лікуванням
остеохондрозу.
Результати дослідження: Відомо, що остеохондроз – це комплекс дистрофічних порушень в суглобах та дисках хребта.
Захворювання розвивається з ураження міжхребцевих дисків. Залежно від локалізації виділяють шийний, грудний і
поперековий остеохондроз. Пацієнти, які страждають на остеохондроз скаржаться на різного характеру біль у спині, що часто
приєднується відчуттями оніміння і ломоти в кінцівках. При відсутності адекватного лікування згодом виникає втрата маси
тіла й атрофія м’язів кінцівок. Лікування остеохондрозу та його ускладнень реалізується як за допомогою консервативних
методів, спрямованих на ліквідацію больового синдрому і запобігання прогресу дистрофічних змін в тканинах організму, так і з
використанням арсеналу хірургічних методів. Після ознайомлення із загалом відомих, нашу увагу привернула ударно-хвильова
терапія (УХТ), як інноваційний, високотехнологічний метод терапевтичного впливу на різні тканини людського організму.
Досягнення лікувального ефекту УХТ базується на використанні ефектів широкої дії акустичних хвиль високої інтенсивності. В
процесі лікування виділяють 2 типи ефектів: ранні і віддалені. До ранніх належать місцеве знеболення, поліпшення рухливості
суглобів, прискорення процесів метаболізму в зонах впливу, поліпшення виносливості до значних фізичних навантажень.
Віддалені ефекти супроводжуються поліпшенням метаболізму тканин, прискоренням загоєння ран, підвищенням міцності
зв’язок і сухожиль, швидшим остаточним відновлення переломів після їх зрощення. Перевагами також є: амбулаторне лікування,
що не порушує звичний ритму життя пацієнта (4-6 процедур з інтервалом 5-7 днів); відсутність побічних явищ; лікування
триває впродовж короткого часу (одна процедура за 20-30 хв.); швидке досягненням тривалого терапевтичного ефекту; добра
переносимість пацієнтом.
Висновок: Метод УХТ – відноситься до одного з надійних і безпечних методів консервативного лікування захворювань
опорно-рухового апарату. Його застосування при остеохондрозі стійко знижує больовий синдром, значно покращує якість життя
пацієнтів.

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАКТИЦІ ПЛАНУВАННЯ
ОСТЕОСИНТЕЗУ
Романюк В.І.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Т.М. Ковалишин
Кафедра травматології та ортопедії
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: romanyuk970@gmail.com
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку медичної науки актуальною залишається комп’ютерна візуалізація
травматолого-ортопедичної патології опорно-рухового апарату (ОРА) людини, навігаційної хірургії з плануванням хірургічного
лікування констатованої патології та індивідуальному виготовленні конструкцій для оперативного втручання.
Мета: Моделювання відновлення травматичних пошкоджень дистального епіфізу променевої кістки з застосуванням
алгоритму та адитивних технологій.
Результати дослідження: Для відновлення структури та функції верхньої кінцівки, наприклад, після травматичного
пошкодження дистального епіфізу променевої кістки нами запропоновано алгоритм дій, як варіант пропозиції застосування для
індивідуального відтворення модельованого чи реального перелому дистального відділу променевої кістки людини. Реалізація
поставленої задачі включала вибір об’єкта опрацювання, застосування засобів комп’ютерної візуалізації, належного програмного
забезпечення для 3D реконструкції зруйнованого об’єкта до цілісного вигляду та планування індивідуального хірургічного
лікування з реконструкцією пошкодженої ділянки за адитивними технологіями та результатами аналізу біомеханічних взаємодій
імплантат-кістка, для конкретного типу пошкодження. Моделювання відтворено на послідовних ілюстраціях процесу роботи.
Висновок: Спектр об’єктивних методів обстеження ОРА людини із застосуванням 3D-комп’ютерного моделювання
збільшує можливості практичної реалізації питань планування для вибору обсягу та послідовності тактики хірургічного
лікування. Сучасний стан адитивних технологій в медицині дозволяє на основі віртуального моделювання процесу відновлення
реалізувати програму індивідуальної реконструкції травмованого кісткового сегмента, планування хірургічного лікування та
виготовлення (на основі аналізу біомеханічних взаємодій) імплантатів для кожного клінічного хворого.

СТРУКТУРАМІННО-ВИБУХОВИХ ПОРАНЕНЬ В ЗОНІ АТО ЗА ДАНИМИ КЛІНІКОЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Соколик А.Д., Гринчишин А.В.
Науковий керівник – асист. Ю.Д. Валовіна
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра травматології та ортопедії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: s.tonya1403@gmail.com
Мiнно-вибуховi поранення є результатом дії на організм людини комплексу уражуючих факторів боєприпасів вибухової дії.
Актуальність теми зумовлена високою летальністю, частим розвитком ускладнень та інвалідизацією потерпілих від мінновибухових поранень.
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Мета дослідження: визначення клініко-епідеміологічної структури потерпілих із мінно-вибуховою травмою (МВТ)
унаслідок бойових дій на Сході України, в зоні проведення АТО.
Матеріали та методи. Опрацьовано бібліографічні джерела, що містять інформацію про характеристику поранень
військовослужбовців та місцевого населення в зоні проведення бойових дійта лікування потерпілих і поранених в умовах
цивільних лікарень, що розташовані поруч із зоною АТО,та Військово-медичнихгоспіталях. Зокрема, серед 1051 пораненихякі
перебували у Військово-медичному клінічному центріЗахідного регіону, 770 (73,3%) потерпіло від мінно-вибухової травми та
розриву боєприпасів.За матеріаламимедичної документації поранених у кінцівки, якіпроходили лікування в Дніпропетровській
обласнійклінічній лікарні ім. І.І.Мечникова, Дніпропетровському військовому госпіталі в період з травня 2014 по грудень
2015рр., значна частина пошкоджень, 88,5%, отримана від мінно-вибухових боєприпасів. На момент проведенняДебальцевсь
коїоперації в 2015 роцісеред 101 випадкумінно-вибухової травми, які отримали спеціалізовану хірургічну допомогу в умовах
Артемівської ЦРЛ Донецької області, найбільшу кількість серед потерпілих становили військовослужбовці ЗСУ (76,24 %),серед
цивільного населення ушкодження зазнали24,76 %. Поранення частіше зазнають чоловіки 91,09 %, жінки- 8,01 % і в більшості
випадків це особи віком від 20 до 40 років (59,40%).
Висновок. Мінно-вибухові поранення є одним із найпоширеніших і найбільш складних та специфічних видів пошкоджень
у структурі воєнної травми.Клініко-епідеміологічна характеристика числапотерпілихвнаслідок МВТ вказує на те, що під
часбойових дій поранення зазнають особи найбільш працездатного,зрілоговіку, переважно чоловіки. Співвідношення
постраждалих військовослужбовців та цивільних осіб становить 4:1.

УДОСКОНАЛЕНА МОДЕЛЬ БІОЕЛЕКТРИЧНОГО ПРОТЕЗУ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ
Федоркевич С.В., Менюк В.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.П. Омельчук
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
кафедра травматології та ортопедії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: po4tastasy@gmail.com
Зростаюча в Україні кількість інвалідів-ампутантів верхніх кінцівок працездатного віку, обумовлена високим рівнем ДТП,
бойовими діями, робить актуальним питання їх протезування. Косметичними та механічними робочими протезами переважна
більшість інвалідів, в наш час не задовільняються. Сучасні ж біопрортези імпортного виробництва суттєво дороговартісні як у
виготовленні, так і в наступному сервісному обслуговуванні, що робить їх для більшості практично недоступними.
Мета: Удосконалити попередньо виготовлений біоелектричний протез передпліччя з використанням 3D моделювання
та FDM-друку, дотримуючись принципів доступності матеріалів та технологій, ремонтопридатності, модульності, високої
функціональності, індивідуальної реконфігурації та етапної адаптації куксоприймача і вибраних функцій захоплення та
утримання.
Матеріал та методи. Удосконалена попередньо виготовлена модель біоелектричного протезу (2018 р.) шляхом використання
методу поєднання різних типів матеріалів при FDM-друку (ABS, ELASTAN, Полікапролактон), як для самого протезу так і
куксоприймача, що суттєво покращує його біомеханічні властивості, надійність. В першому варіанті біопротезу використано
сервоприводи MG90, модуль з каскаду операційних підсилювачів Sparkfun Muscle Sensor v3 для перетворення біоелектричного
потенціалу з поверхні шкіри в електричний сигнал та його подальшої інтерпретації, доступний мікрокомп’ютер Arduino
Nano V3.0 AVR ATmega328. Тепер проведено удосконалення вказаного протезу, збільшення його функціоналу та надійності,
шляхом використання нових, більш потужних і надійних сервоприводів SG90, FUTABA 3003, оновлені моделі будови кисті,
принцип згинання фаланг та куксоприймальної гільзи з полікапролактону. При виготовленні моделей пальців, п’ястка в даній
моделі використано поєднання різних видів пластику та тяги для згинання фаланг з гумоподібного пластику, що збільшило
функціональну здатність біопротезу. Собівартість використаних в даній моделі комплектуючих та матеріалів складає до 200
USD, що на 3-4 порядки дешевше в порівнянні з закордонними аналогами BeBionic3 (30˙000 USD), iLimb (100˙000 USD), DEKA
Arm (100˙000 USD).
Висновок. Удосконалена модель біоелектричного протезу передпліччя, виготовленого методикою FDM-друку різними
видами пластику 3D моделі, з новими сервоприводами та варіантами з’єднання комплектуючих є більш надійна та
функціональноздатна. Дослідження є актуальним, перспективним, заслуговує на увагу та спонсорську підтримку.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПЕРЕЛОМАМИ КІСТОЧОК
ГОМІЛКИ
Чужак А.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.С. Сулима
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра травматології та ортопедії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: s.tonya1403@gmail.com
Актуальність. Переломи кісточок гомілки посідають друге місце після переломів променевої кістки в «класичному місці»
та складають 20-28% від усіх переломів кісток кістяку людини. Питома вага незадовільних результатів лікування хворих з
пошкодженнями кісточок залишається високою і сягає 36,8%.
Мета дослідження. Проаналізувати функціональні результати хірургічного лікування хворих з нестабільними переломами
кісточок гомілки малоінвазивним методом інтрамедулярної блокуючої фіксації через- або надсиндесмозних переломів
малогомілкової кістки з еластичною фіксацією синдесмозу в порівнянні з методом остеосинтезу накістковою пластиною і
позиційним гвинтом.
Матеріали і методи. Обстежено 26 хворих з переломами кісточок гомілки та частковим або повним пошкодженням
синдесмозу. З них - І (основну) групу склали 11 хворих (8 осіб жіночої статі та 3 - чоловічої), прооперованих методом
інтрамедулярного остеосинтезу з еластичною фіксацією синдесмозу;ІІ (контрольну) група склали 15 пацієнтів (11 осіб жіночої
статі, 4 - чоловічої), яким проведено остеосинтез накістковою пластиною і позиційним гвинтом. Вік пацієнтів коливався від 20
до 60 років, середній вік - 42,25±8,09 років. Аналіз результатів лікування виконали за функціональною шкалою АОFAS.
Результати та їх обговорення. У хворих І (основної) групи дослідження через 3 місяці після операції отримали відмінні
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(27,27%) та добрі (45,46%) функціональні результати лікування. Лише у третини пацієнтів (18,18%) результати залишились
задовільними. Натомість у 20% хворих ІІ (контрольної) групи встановили незадовільні результати, що у 3,5 рази переважає
порівняльні результати контрольної групи дослідження. Кількість задовільних результатів у хворих групи порівняння виявилив
53,33%. Через 6 міс в І (основній) групі кожен четвертий хворий мав відмінний результат, що у 2,74 рази краще аніж у групі
порівняння. Натомість задовільний результат і через півроку після оперативного втручання був у 33% пацієнтів ІІ групи
порівняння.
Загалом середній бал за функціональною оцінкою АОFAS через 6 місяців становив у І групі дослідження (80,90±4,44 бали)
та у хворих ІІ групи - (90,88±3,84) балів.
Висновки. Застосування стабільного інтрамедулярного блокуючого цвяха для остеосинтезу через- та надсиндесмозних
переломів малогомілкової кістки з еластичною фіксацією синдесмозу дозволяє досягти більш раннього післяопераційного
функціонального відновлення за оцінкою АОFAS на 10 балів в порівнянні з хворими після накісткового остеосинтезу пластиною
з жорсткою фіксацією синдесмозу позиційним шурупом.
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ПОВСТАНСЬКИЙ ЛІКАР ЮРІЙ ЛИПА
Богдан М.В.
Науковий керівник – к.філ.н., доц. Д.Д. Курчій
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра українознавства та філософії
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Письменник, лікар, філософ, громадський діяч, мислитель-геополітик, — Юрій Липа залишив яскравий слід в українській
історії. У своїх історико-філософських працях «Українська доба», «Українська раса», славетній геополітичній трилогії
«Призначення України» Липа визначив місію та обгрунтував геополітичну концепцію України, окреслив шляхи майбутнього
розвитку України як держави та українців як великої нації.
Батьком Юрія був видатний український письменник, лікар і борець за самостійність України Іван Липа — комісар Одеси від
Центральної Ради (1917), міністр культів і віросповідань Директорії УНР та автор проекту її першої Конституції (1918). Початкову
освіту майбутній письменник здобув у гімназії №4 м.Одеси. Тут же вступив до Новоросійського (Одеського) університету. У
1917р. Ю.Липа робить свої перші кроки на літературній ниві — він є редактором часопису “Вісник Одеси”, пише свої перші
брошури: “Союз визволення України” (історія і діяльність), “Королівство Київське за проектом Бісмарка” і т.д. Після вступу у
місто союзних німецько-австрійських та українських частин Ю.Липа стає заступником командира одеської “Січі”. Вступивши
1922р. до Познанського університету на медичний факультет, він не полишає громадсько-політичної діяльності.
Юрій був автором фахових книг «Ліки під ногами», «Фітотерапія», «Цілющі рослини в давній і сучасній медицині». У воєнні
часи ці та інші медичні книги Ю.Липи стали неабиякою допомогою медикам.
Нового прочитання та осмислення потребує його робота «Ліки під ногами», в якій простежено українські традиції лікування
травами, вміщено ботанічні описи рослин, пропонованих для домашньої аптечки, вказано їхню фармакологічну дію.
Юрій Липа пише, як, навчаючись у польському університеті, пильно придивлявся до того, як лікують хворих у медичних
закладах. Прагнення оволодіти фахом зіллярства (зелолікування) було в Юрія Липи таким величезним, що він наполегливо
прагнув стати студентом польського професора Яна Мушинського. Останній поставився до цього іронічно: «Ви знову до
мене – майбутнє медичне світило на ім’я Ліпа?». На що дістав гідну відповідь Юрія: «Прошу шановного професора, але моє
прізвище пишеться і читається саме так – Липа…». На третьому році професор Мушинський прийняв все-таки Юрія Липу на
навчання за впертість, а згодом дуже цінував за здібність і працездатність. Підручник для лікарів «Фітотерапія», що вийшов
друком польською мовою у Варшаві в 1935 році, містив докладну статтю професора Яна Мушинського. А ще Юрій Липа
пригадав свого господаря-залізничника, в якого певний час квартирував. Той, коли слабував, купував якесь зілля, парив, як чай,
і так лікувався. Юрій Липа зацікавився траволікуванням. Корисним стало знайомство з фармацевтом, який добре розумівся на
лікарських рослинах. «Одного разу розповів він про те, що йому трапилося, — писав Юрій Липа. – Це було в 1920 році, коли
він іще з двома товаришами втікав через білоруські ліси. Там один з них зранився в ногу, була халепа з кровотечею. Не було
нічого під рукою. Тоді фармацевт- зелознавець нарвав калиточника в лісі, витиснув сік через полотно, дав напитися раненому, і
кровотеча спинилася. «Ви мали ліки – під ногами!» — зауважив Липа. «Ми всі топчемо ліки ногами, — відповів зелознавець, —
шкода, що часто навіть про це не знаємо. Не знають цього, на жаль, і хворі, і лікарі». Здобуті знання прислужилися Юрієві Липі,
коли йому довелося організовувати підпільні курси з підготовки медичних кадрів для УПА. А до того він провадить активну
творчу діяльність в еміграції.
Працюючи лікарем, Липа організував підпільні курси з підготовки медичних кадрів для УПА, готував тексти листівок
та відозв для населення і німецьких солдатів. Починаючи з 1942 року, відколи на Волині сформувалася УПА, у діяльності
Українського Червоного Хреста (УЧХ) розпочався новий етап його діяльності. Починаючи з 1943 року, забезпечення вояків
УПА медичною опікою здійснював підпільний УЧХ.
Ось тут і знадобилися знання доктора Липи з народної медицини та зелолікування! І хіба не актуально звучать слова
підпільного лікаря УПА нині, хоча від моменту їхнього написання минуло 70 років? «Моя медична праця прислужиться
нинішнім і прийдешнім поколінням українців, — писав Юрій Липа. – Можливо, покоління, які прийдуть за нами, зуміють
розпорядитися нашими надбаннями розумно, з користю для власного здоров’я – як фізичного, так і духовного. Бо з цього і
складається будучина Держави. Збирати рослини для помочі людям – це акт творчий і національний, і вселюдсько дуже
небезпечно було б поставити справу збирання та приготування рослин у площину грошового думання». Юрій Липа не брав
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гроші з хворих, тож люди намагалися віддячити продуктами.
Вночі лікар часто залишався в яворівській лікарні, вивчаючи і вишукуючи можливості лікування складних хвороб.
19 серпня 1944 року Юрія Липу було захоплено підрозділом НКВС у селі Іваники Яворівського району.Зі спецдонесення
НКВС: «22 серпня 1944 року у Бунівському лісі прикордонним загоном затриманий відомий діяч ОУН доктор Юрій Липа.
Дорогою до прикордонної комендатури доктор Липа намагався здійснити втечу, під час якої був убитий…». Хоча на той момент
підпільного лікаря вже не було в живих. Як і батько, Іван Липа, Юрій під час наступу більшовицьких військ категорично
відмовився залишити рідний край.
А заповітом для прийдешніх поколінь стали слова Івана Липи: «Ми свою справу зробили в боротьбі за Україну, а продовжувати
її вже наступним поколінням українців».
Крім своєї численної спадщини, Юрій Липа залишив нам у спадок дивовижну поезію, сповнену енергетикою та вірою в
Україну.

ВІДОМІ ЛІКАРІ СТАНІСЛАВОВА КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ
Борушок І.Б.
Науковий керівник – к.іст.н., Н.М. Винник
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра українознавства і філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Borushok.Igor@gmail.com
Метою роботи є дослідження діяльності відомих лікарів Станіславова і їх ролі в повсякденному медичному забезпеченні
населення міста та рівня здоров’я населення.
Матеріали і методи: було опрацьовано матеріали та дані сайтів http://www.firtka.if.ua blog view vidomi-likari-starogostanislavova141930; http://report.if.ua golovne-za-den najstarishi-apteky-stanyslavova
https://kurs.if.ua/news/stanyslavivski ogoloshennya vidomi ukraintsi davnogo mista 57247.html
https://www.facebook.com/Old.Stanislav.
Результати дослідження. Серед відомих лікарів Станіславова відмітимо Зігмунда Мрочковського, який був лікарем та
громадським активістом. Він безкоштовно консультував бідних, був президентам ремісничого товариства «Гвязда», спортивного
товариства «Сокіл», членом правління бурси (учнівського гуртожитку), директором Міської каси ощадності, депутатом міської
ради, послом на Крайовий сейм. Ще один відомий лікар Роман Яросевич з 1905 проживав у Станіславові, де був контрактовим
лікарем-стоматологом при Дирекції залізниць (мав лікарську практику від 1908 р.). Зі встановленням польської влади у Галичині
обраний головою об’єднання лікарів Станіславівського відділу державних залізниць. Осип Маланюк був військовим лікарем.
Коли розвалилась Австро-Угорська імперія, О.Маланюк став на бік ЗУНР, уряд якої призначив його комендантом Першої
військової лічниці (шпиталю) УГА у Станіславові. Після розгрому ЗУНР доктору пропонували послужити у польському
війську, але він відмовився. Відкрив приватну лікарську практику. Одним з найвідоміших дантистів Станіславова був Ізидор
Вайнґартен, який відкрив свій кабінет у 1902 р. на Площі Ринок, 16. Він успішно застосовував «американську» систему зубного
протезування, в його майстерні пацієнтам встановлювали позолочені й каучукові зубні протези, містки, коронки. До провідних
медиків Станіславова на зламі ХІХ і ХХ ст. належав і Максиміліан Мондшайн, який у жовтні 1905 р. відкрив інгаляційний
кабінет у пасажі Гартенберґів. Він працював у віденській клініці, а по прибуттю до Станіславова певний час спеціалізувався
на дитячих хворобах. Його кабінет вважався справжньою гордістю міста, адже був надзвичайно комфортним і суперсучасним,
звісно, як на той час. У кабінеті застосовувалися інгалятори системи доктора Баллінґа. Доктор Ян Ґутт був надзвичайно
колоритною постаттю і найголовнішим лікарем Станіславова. він єдиний мав власну, приватну клініку. Клініка містилась на
вулиці Камінського, нині Франка, 17.
Висновок: Наше місто завжди славилось хорошими лікарями європейського рівня, навіть задовго до заснування рідного
Івано-Франківського національного медичного університету. Рівень здоров’я населення завжди був одним з найкращих у всій
Галичині. Медицина Івано-Франківська має давні й гідні традиції.

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЛЕМКІВ В УКРАЇНІ
Вівчар І.В.
Науковий керівник – к.іст.н., доц. І.Д. Любчик
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра українознавства та філософії
м. Івано-Франківськ, Україна
Метою роботи є виокремлення та вивчення пам’яток культурної спадщини лемків в Україні, їх особливості та проблеми
збереження.
Дана тема є актуальна, оскільки 2019 рік проголошений у листопаді 2019 року Верховною Радою України роком пам’яті
українців, депортованих з Польщі до Радянського Союзу. Народні депутати підтримали проект постанови про відзначення на
державному рівні 75-х роковин примусового виселення автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя,
Любачівщини, Західної Бойківщини.
Матеріали і методи: для підготовки даної доповіді були опрацьовані матеріали інтернет – ресурсів, свідчення очевидців тих
подій, зокрема Вівчар Цицилії, Терпак Надії, Ясинчака Петра та інші.
Результати дослідження: встановлено, що лемки – етнографічна група українського народу, котрі внаслідок насильного
виселення у 1940-х роках розсіялисьпо всій території України. Ми намагались відтворити особливості збереження лемківської
культури, її основних осередків в Україні через картографування. Зокрема по території України можна зустріти декілька церком,
музеїв, пам’ятних знаків, створення фільмів і проведення фестивалів. Першість у цьому переліку належить Львову, ІваноФранківську і Тернополю.
Зустрічаємо пам’ятники депортованим, зокрема: «Дерево без коріння» у Тернополі, депортованим лемкам у с. Переможному
Луганської області, в Лозовій Тернопільської області та Самборі Львівської області.
Є музейний комплекс «Лемківське село» в Монастириську Тернопільської області, заснований 1996 року.
Висновок: внаслідок дослідження можемо стверджувати, що найбільша лемківська спадщина є в Тернопільській, Івано
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– Франківській, Львівській та Луганській областях. Окрім відбудованих окремих церков відзначаємо і спроби музеєфікації
лемківської спадщини найбільше у Західному регіоні України

ЛІКАРСЬКА СПРАВА У ЗАПОРІЗЬКІЙ СІЧІ
Гапонюк О.М.
Науковий керівник – к.іст.н. Н.М. Винник
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра українознавства і філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: gaponyuk.o.m@gmail.com
Метою роботи є вивчення особливостей і закономірностей становлення лікарської справи у Запорізькій Січі, та методи
лікування, особливо вогнепальних поранень та рубаних ран.
Матеріали і методи: було опрацьовано матеріали статей та дані сайту:
http://na-skryzhalyah.blogspot.com/2017/04/blog-post_24.html;
http://ukrcossacks.at.ua/index/medicina_ukrajinskogo_
kozactva/0-25.
Результати дослідження. Життя козака здебільшого проходило у виснажливих військових походах та запеклих битвах.
Велика кількість поранених потребувала організованої медичної допомоги. Тому козаки мусили створити власну дієву систему
військово-польової медицини. Між річками Нова і Стара Самара на Дніпропетровщині були засновані перші шпиталі. Головний
запорізький госпіталь був розташований у Межигір’ї поблизу Києва. Цікаво, що більшість шпиталів утворювалося при
монастирях і не тільки через святість ченців. Відомо, що козаки віддячували чималими сумами за лікування своїх побратимів.
Монахи зціляли травами й молитвами, забезпечували постійний догляд. Запорожці мали особливий ритуал купання. Купалися
вони в будь-яку погоду і пору року, а після заходили в зарослі злакових рослин наділених чудодійною силою. Козаки знезаражували
питну воду кип’ятінням або адсорбентами в якості яких виступало вугілля з багаття. Воду також збагачували оксидами різних
металів. В їх організм надходило чимало вітамінів з узварами, інгаляціями та травами в яких січовики полюбляли полежати.
Це відігравало важливу роль в опорних властивостях організму. Часто практикувалося самолікування. Наприклад, козак сам
здійснював первину обробку рану мішанкою основою якої були земля та попіл. Накладався компрес зі свіжої риби. Ненасичені
жирні кислоти пришвидшували процеси регенерації. Також робили компреси з риб’ячим клеєм, який готували з риб’ячої луски
з додаванням листя подорожника і нагрівали до утворення драглів, які наносили як мазь для загоєння ран. Гетьман Богдан
Хмельницький організував медичне обслуговування не тільки свого війська, але й населення козацьких земель.
У Запорозькій Січі майже в кожній сотні були цирульники — люди, які першими надавали медичну допомогу, крім того, вони
пускали кров, виривали зуби, при переломах накладали шини. Цирульники допомагали проводити хірургічні операції. Окрім
того, збереглися описи операцій, зроблених кубанськими козацькими лікарями — нащадками українського козацтва. Присутнім
на одній з них був наш видатний хірург Микола Пирогов.
Висновок: Традиційна медицина козаків була зумовлена тими умовами, в яких перебували українські землі того періоду
і передбачала екстрене реагування та підручні засоби. Функції медиків виконували всі, хто міг. Більшість методів лікування
сьогодні є застарілими.

МИКОЛА ЯСІНСЬКИЙ: «ЛЕТЮЧИЙ МЕСНИК»
Двояк С.В.
Науковий керівник – к.іст.н., доц. О.О. Гайдукевич
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра українознавства та філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: sofi.dvoyak@gmail.com
Метою роботи є дослідження життя та діяльності Миколи Ясінського.
Матеріали і методи: для написання даної доповіді були опрацьовані ряд матеріалів бібліотеки ІФНМУ, дисертаційного
відділу Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника та матеріали Iвано-Франкiвської обласної унiверсальної
наукової бібліотеки iменi I. Франка, та свідченя сина Ясінського – Яремою Ясінським.
Результати дослідження. Зовсім молодим хлопцем, Микола Ясінський був завербований в ряди УВО, щоб потім посіяти
зерно найвідчайдушнішого та найвідданішого члена організації. У складі особливого угрупування – «Летюча бригада» –
бойовик брав участь у численних експропріаціях, забезпечуючи УВО фінансовою базою. Крім меркантильного результату,
напади забезпечували психологічний та політичний ефект. «Екси» були сильним ударом по авторитету окупаційної влади,
показово демонструючи її безсилля проти українського підпілля. Жодне зазіхання на національну ідентичність чи свободи
українців не залишались без уваги УВО. Люди скидали оману безнадійності, страху, немічності й знаходили в собі сили до
згуртованого опору.
Пильний нагляд польських спецслужб, заведена справа, що велась буквально по хвилинах, не завадили Ясінському й надалі
крокувати важким шляхом державотворення, вже під керівництвом ОУН. Тут, як досвідчений бойовик, він передавав знання
молодим товаришам, організовував та орудував різноманітними акціями. Поширював культурно-духовну спадщину свого
народу у Станіславській «Просвіті».
За свою діяльність Микола Ясінський був неодноразово засуджений, відбуваючи покарання у найсуворіших колоніях. Перше
чотирьохрічне ув’язнення «подарувало» йому довічного супутника – туберкульоз, що, окрім знищення фізичної сили, зрештою,
вдихне в нього смерть.
Висновки: Таким чином, дослідивши життя та діяльність Миколи Ясінського, приходимо до висновку, що біографія
бойовика тісно переплетена з подіями історії 20 століття; безперечним є його вклад у формування незалежної української
держави. Такі шляхетні постаті українського підпілля є натхненниками для патріотичної молоді сьогодення й майбутнього.
Адже вияв найвищої любові до батьківщини – це готовність віддати за неї своє життя. Наприкінці хотілось би згадати слова
Лева Ганкевича, відомого оборонця українських політичних в’язнів: «… я виступав у багатьох політичних процесах і багато
знав наших політичних в’язнів, але Ясінський був один, що йому належиться в Українській Державі пам’ятник».
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КАТЕГОРІЯ ЩАСТЯ В ФІЛОСОФСЬКОМУ ТА РЕЛІГІЙНОМУ СЕНСІ
Касілов К.І.
Науковий керівник – к.філ.н., доц. А.В. Сініцина
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра українознавства та філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: maryb5709@gmail.com
Люди за своєю природою прагнуть бути щасливими, але, на жаль, щастя знаходять не всі. Зрозуміло, що категорія «щастя»
характеризується як особистісне, суб’єктивне, і тому повністю залежить від поглядів індивіда.
Актуальність теми зумовлена тим, що людина не завжди відчуває себе щасливою в силу розгубленості, невпевненості
в цьому світі. Оскільки уявлення про щастя, розуміння його сутності істотно впливають на якість життя, тому дана тема не
залишає людину впродовж її існування як екзистенціального проявлення.
Метою роботи є спроба дослідити моделі «щастя» у філософсько-релігійному контексті, адже ця категорія є однією з
ціннісних означень життя людини, з яким пов’язується сприйняття світу особистістю.
На нашу думку, пізнання сутності щастя пов’язується із з’ясуванням того, чим воно насправді є для людини: метою чи
результатом, станом чи відчуттями означеними у часі.

СТАНОВЛЕННЯ АПТЕКАРСЬКОЇ МЕРЕЖІ СТАНІСЛАВОВА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Квасняк Н.Є.
Науковий керівник – к.іст.н. Н.М. Винник
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра українознавства і філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: marianakrasii@gmail.com
Метою роботи є вивчення особливостей і закономірностей становлення аптекарської мережі Станіславова кінця ХІХ –
початку ХХ століття та їх значення для місцевих жителів.
Матеріали і методи: було опрацьовано матеріали сайтів: https://www.facebook.com/Old.Stanislav;
report.if.ua/golovne-za-den/najstarishi-apteky-stanyslavova/
Результати дослідження. Історія станіславівських аптек досить цікава та у ній простежується певна закономірність. Якщо
аптека починала працювати, то вона залишалась діючою, незважаючи на зміну власників чи приходу до влади інших політичних
сил у країні та краї. Аптечна справа у Івано-Франківську (колишньому Станіславові) має досить давню і неоднозначну історію.
Дані документів засвідчують, що в 1709 році серед ремісників було два аптекарі, що досить мало як на таку велику територію
. Цікаво, що мала свою аптеку і єзуїтська школа, яка існувала у місті. Наводяться дані, що не тільки монахи даного ордену
лікувались і отримували ліки в своїй аптеці, оскільки навчалось у ній не так багато, та й монахів нараховувалось мало, а
послугами, звичайно, за відповідну оплату, могли користуватись і містяни. Управителем даної аптеки, за спогадами німецького
мандрівника І.-Г. Коля, був монах Юрій Тенклоффен. Особливістю аптечної мережі необхідно відмітити їхні назви. Завжди
використовувався прийменник «під», тобто завжди під чимось. Наприклад, видатний аптекар Теодор Торосевич, який вивчав
аптекарську справу у Відні (відповідно отримав європейську освіту), назвав свою аптеку « Під римським імператором Титусом»
на вулиці Личаківській (вона є діючою і сьогодні). Відомі аптеки «Під ангелом», «Під левом». Остання працювала до минулого
року на вулиці Вовчинецькій під номером 6 і сьогодні закрита на реконструкцію. Цікавим фактом є регулювання цін на ліки. Так,
тернопільський губернатор (саме в це воєводство тоді, входив Станіславів – сучасний Івано-Франківськ) заборонив аптекарям
ставити націнку на ліки більше 30 %, що може слугувати гарним прикладом і сучасній владі для регулювання цін на ліки. Також
маємо дані російської поліції під час Першої світової війни у 1916 році під час окупації Галичини, де наводяться дані про те,
що в Станіславові діяло сім аптек. Не обходилось і без курйозів та самозванців. Серед чиновників станіславівського магістрату
1916 року згадується ветеринар і аптекар Антон Банах. Але у подальших довідниках він називається суто ветеринаром і до
аптек стосунку не має, що дозволяє нам зробити висновок, що він самовільно присвоїв собі звання аптекаря, але чи був за це
покараний, даних, на жаль, немає. Швидше всього, що ні, оскільки працював далі як ветеринар.
Висновок: Звичайно, нами висвітлено діяльність не усіх аптек, оскільки обмежені рамки тез нам цього не дозволяють.
Відмітимо тільки закономірність існування аптек Станіславова – вони продовжували існувати, незважаючи на зміну власників
чи влади в краї та завжди містили прийменник «під» у назві.

ЛІКАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БУЛГАКОВА МИХАЙЛА ОПАНАСОВИЧА (1891-1940)
Могильний Д.А.
Науковий керівник – к.іст.н., доц. О.О. Гайдукевич
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра українознавства та філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: o.gayduk17@gmail.com
Метою роботи є вивчення діяльності Булгакова Михайла Опанасовича як лікаря.
Матеріали й методи: для написання даної доповіді були використані біографія лікаря-письменника опрацьовано
ряд матеріалів бібліотеки ІФНМУ, дисертаційного відділу Прикарпатського національного університету ім. В.
Стефаника та матеріали Iвано-Франкiвської обласної унiверсальної наукової бібліотеки iменi I. Франка.
Результати дослідження. У 1909 р. майбутній письменник вступає на медичний факультет Київського
імператорського університету Святого Володимира. Бажання прийти у світ медицини Булгаков виявив у зв’язку з
тим, що двоє братів матері працювали лікарями, один у Москві, другий у Варшаві, обидва були добре забезпечені. Він
двічі лишався на другий курс, причиною чого, в проханні до ректора писав, була хвороба (ниркова недостатність).
Витративши на навчання сім років Михайло Опанасович у 1916 році отримує диплом про затвердження «в ступені
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лікаря з відзнакою з усіма правами й перевагами, законами Російської Імперії цієї ступені присвоїними». Після
подає рапорт для служби лікарем на флоті, але дістав відмову від медичної комісії через свою хворобу (ниркову
недостатність), тому просив послати його добровольцем Червоного хреста в госпіталь. Оскільки російська армія
в той період просунулася вперед і мала неймовірні за числами втрати, молодий лікар майже не мав вільного часу.
Його шпиталь був перебазований з Кам’янця подільського до Чернівців. Потім він був направлений на роботу в
село Нікольське Смоленської губернії, після чого працював лікарем в Вязьмі. З 1917 року Булгаков став вживати
морфій, спочатку з метою полегшити алергічні реакції на антидифтерійний препарат, який прийняв, побоюючись
дифтерії після проведеної операції. Потім прийом морфію став регулярним. Навесні 1918 року Булгаков повернувся
до Києва, де почав приватну практику як лікар-венеролог. Під час Громадянської війни в останні дні Гетьманату
(грудень 1918 року) записався добровольцем (за іншими даними був мобілізований) в офіцерські дружини для
захисту Києва від військ Директорії. У лютому 1919 року Булгаков був мобілізований як військовий лікар в армію
Української Народної Республіки. Потім, за його спогадами, працював лікарем Червоного Хреста. Після взяття
Києва Добровольчою армією в серпні 1919 року пішов у Збройні сили Півдня Росії і був призначений військовим
лікарем в 3-й Терський козачий полк. Під час відступу Добровольчої армії на початку 1920 року був хворий на тиф
і тому вимушено не покинув країну. У 1921 році Булгакови переїжджають до Москви, де Михайло відмовляється
від лікарської практики.
Висновки: Без сумніву можна сказати, що Михайло Булгаков, перебуваючи на фронті, отримав неймовірну лікарську
практику, якій упевнено може позаздрити кожен лікар сьогодення. Доля перекидала його у різні військові формування країн
того непростого часу, але він залишався вірний лікарській справі.

ВПЛИВ ЛІТЕРАТУРИ ДЕНА БРАУНА НА МОЛОДЬ
Пташник С.М.
Науковий керівник – викл. Я.М. Калин
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра українознавства та філософії
м. Івано-Франківськ, Україна
Мета роботи - є дослідження творчості Дена Брауна, якого журнал «TIME» назвав одним зі 100 найвпливовіших людей у
всьому світі. Його романи перекладені 52 мовами, розійшлися загальним накладом понад 200 млн. примірників і стали справжньою світовою сенсацією.
Дана тема є актуальною, бо романи Дена Брауна збурили цілу хвилю обговорень серед читачів і неодноразово ставали темою
наукових дискусій.
Результати дослідження. Встановлено як сприймається творчість Дена Брауна у молодіжному середовищі. Зокрема, як його
романи впливають на розширення культурного, мистецького, інтелектуального світогляду молоді. Як автор «Коду да Вінчі»
сприяє напливу туристів, охочих побачити місця, де побували головні герої його романів.
Висновок: Ден Браун неперевершений автор історичного трилера, автор численних світових бестселерів зчинив збурення в
сучасній літературі і в релігійному середовищі і був заборонений католицькою церквою. Цим самим викликав неабиякий інтерес у всьому світі. Його романи екранізовані, встановлюють світові рекорди з касових зборів. Тому і викликають такий інтерес
серед молоді.

АВГУСТИН ВОЛОШИН – ПРЕЗИДЕНТ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ
Ткач О.
Науковий керівник – доц. Л.В. Сливка
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра українознавства та філософії
м. Івано-Франківськ, Україна
Дослідження життєдіяльності Августина Волошина є актуальним на сьогодні з огляду на сучасні політичні трансформації в
нашій державі. А особливо актуальним є його звернення до українців у заповіті: « Із гарячої любови до тебе, народе мій, бажаю,
щоб ти чимскоріше обновив свою церковну й народну єдність і щоб в будучности не дав себе розбивати чужими інтересами».
Метою роботи є дослідження біографії Президента Карпатської України Августина Волошина (1874-1945 рр.).
Августин Волошин – педагог, учений-філолог, журналіст, просвітитель, громадсько-політичний, церковно-релігійний діяч,
греко-католицький священик. У 1938 р.він займав посаду прем’єр-міністра автономного уряду Карпатської України, а у 1939 р.
став президентом цієї держави.
Досліджуючи життя та діяльність цього діяча, можна визначити декілька етапів його життєдіяльності. Августин Волошин
народився 17 березня 1874 р. в с.Келечин на Закарпатті в сім’ї сільського священика. Він навчався в Ужгородській гімназії,
а в 1897 р. був висвячений на священика. У 1900 р. А.Волошин закінчив Вищу педагогічну школу в Будапешті з дипломом
викладача математики і фізики, яким пропрацював до 1917 р. У 1896 році він одружується з Іриною Петрик, з якою разом
опікувалися дитячим будинком для сиріт.
Після входження Закарпаття під назвою «Підкарпатська Русь» до складу Чехословацької Республіки в 1919 р. розпочався
наступний етап суспільно-політичної діяльності А.Волошина. З 1917р. по жовтень 1938 р. займав посаду директора учительської
семінарії в Ужгороді.Заснував і очолив Народно-Християнську партію (1923 р.), від якої обирався послом до чехо-словацького
парламенту. Був ініціатором відкриття товариства «Просвіта», автор багатьох наукових посібників і підручників про українську
мову.
Третім важливим етапом діяльності А.Волошина був 1938-1939 рр., коли його призначили прем’єр-міністром Карпатської
України та обрали президентом Карпатської України.15 березня 1939 р. було першим і останнім днем існування незалежної
республіки Карпатська Україна. Сойм проголосив повну державну самостійність Карпатської України, державний устрій –
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президентська республіка, державну мову – українська. У ніч з 13 на 14 березня 1939 року Угорщина за підтримки гітлерівської
Німеччини розпочала війну проти Карпатської України. Найбільший бій відбувся на Красному полі – 16 березня, а 18 березня
більша частина території Карпатської України була окупована угорськими військами, а її керівництвом емігрувало.
Життя в еміграції та арешт радянськими спецслужбами 1945 р., смерть в Бутирській в’язниці стали завершальним етапом
життєдіяльності А.Волошина.
Отже, можна зробити висновок, що Августин Волошин був справжнім патріотом українського народу. Завдяки його діяльності
було відновлено державотворчу традицію українців, а українське населення Закарпаття продемонструвало чітку національну
ідею самовизначення.

ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТА МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Троян К.С., Христич Є.О.
Науковий керівник – к.філ.н., доц. Л.П. Кустарьова
Українська медична стоматологічна академія
Кафедра філософії і суспільних наук
м. Полтава, Україна, e-mail: kari.troyan@gmail.com
Сучасний етап розвитку ладу громадянського здоров’я відповідно до стратегії вдосконалення національної системи охорони
здоров’я ставить важливі завдання щодо рівня підготовки сучасних фахівців медичної сфери. Працівники мають володіти
здатністю оцінювати вплив наздоров’я людей різних чинників. Особливого значення набуває проблема розвитку духовності
майбутнього медичного робітника, яку неможливо вирішити без його естетичного розвитку.
Метою дослідження є аналіз сучасних підходів до естетичної культури, виявлення важливості значення естетичного
виховання для формування особистості майбутнього медичного фахівця.
Естетика вивчає загальні закони та закономірності естетичної свідомості, що втілюється в потребах та діяльності особистості.
Саме їх аналіз дозволяє зрозуміти, як людина розвиває в себе здібності і потреби творити прекрасне у житті.
Вплив естетичної діяльності на фізичний та психологічний стан людини завжди привертав увагу філософів, психологів,
педагогів та лікарів. Твори Стародавнього Сходу і Стародавньої Греції свідчать про перші спроби використати оздоровчі сили
мистецтва з метою лікування. Міф свідчить, що покровитель муз Аполлон був батьком Асклепія – засновника мистецтва
лікування.
Медична естетика являє собою науку, яка вивчає вплив естетичних явищ на організм і організацію естетичного середовища
в лікувальних цілях. Використання засобів мистецтва і естетичної діяльності для боротьби із хворобами вимагає від медичного
фахівця додаткової підготовки в галузі естетики, мистецтвознавства та особливостей процесів естетичного сприйняття.
З часом технічні можливості використання мистецтва для лікування та організації здорового середовища стали значно
ширшими. Великого впливу на людину, її психічний станта здоров’я є застосування музики. Видатний вчений і лікар В. М.
Бехтерев стверджував, що колискові сприяють профілактиці неврозів у дітей.
Важливе значення для відновлення і зберігання здоров’я мають архітектура та оформлення інтер’єрів. Відомо, що всі кольори
значно впливають на людину. Один колір може нормалізувати серцеву діяльність і обмін речовин, а інший підсилювати мозкову
діяльність. Досвід оформлення лікувальних закладів свідчить, що навіть вдало підібраний відтінок стін позитивно впливає на
процес лікування хворих.
Здоров’я людини ґрунтується на основі генетичних факторів, екологічних умов і способу життя. Воно залежить від свідомого
ставлення особистості до себе і оточуючого середовища. Адже естетична діяльність –це компонент здорового способу життя.
Таким чином, естетичний розвиток–це важлива складова виховного процесу в медичному навчальному закладі. Шляхом
вдосконалення естетичної свідомості у медичного персоналу підвищується якість їх роботи та обслуговування.

МИТРОПОПОЛИТ В.ЛИПКІВСЬКИЙ – ПОБОРНИК УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
Цідило О.С.
Науковий керівник – к.іст.н., доц. Г.Л. Гладка
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра українознавства і філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olove2001@ukr.net
Видатний діяч Української автокефальної православної церкви Митрополит Василь Липківський є одним із ініціаторів
відновлення в Україні незалежної від Москви церкви. Досі симпатики російської церковності вважають його «руйнівником
церковної єдності».
Народився В. Липківський 7 березня 1864 р. у селі Попудня на Вінничині. Навчався в Уманському духовному училищі
та Київській духовній академії. Після висвячення був настоятелем Микільського собору у м. Києві. У 1917 р. його обрали
головою Революційного з’їзду православного духівництва Київщини. У цьому ж році він утворив «Братство Воскресіння»
для реформування церковного життя, що згодом перетворилось на Всеукраїнську Православну Церковну Раду. Результатом
діяльності ВПЦР стало прийняття урядом Директорії 1 січня 1919 р. «Закону про автокефалію Української Православної Церкви
та її вищий уряд», який проголошував незалежність від Всеросійського патріарха.
Першу літургію українською мовою отець Василь відслужив у Микільському соборі 22 травня 1919 р., за що ієрархи
російської церкви двічі забороняли йому проведення богослужінь. Зусиллями Липківського і його однодумців 14 жовтня 1921р.
в Софії Київській скликано перший Всеукраїнський Церковний Собор, який затвердив автокефалію Української православної
церкви та обрав В.Липківського митрополитом Київським і всієї України.
Неабиякою заслугою Митрополита стало переведення богослужінь на українську мову, переклад богослужбових книг з
церковнослов’янської мови на українську та організація українських православних парафій.
Через тиск на УАПЦ з боку Державного політичного управлінняу жовтні 1927 р.2-й Всеукраїнський собор УАПЦ усунув
Липківського від керівництва Церквою. У січні 1930р. більшовицька влада організували проведення надзвичайного «собору»,
який ліквідував УАПЦ.
22 жовтня 1937р. Митрополита заарештували та звинуватили в антирадянській діяльності. Згідно з вироком «трійки» НКВС
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Липківського розстріляли 27 листопада 1937 р. Точне місце поховання невідоме.
Боротьба митрополита Липківського та його соратників не була марною. Результатом цієї титанічної праці є надання Томосу
Вселенською патріархією про автокефалію єдиної Православної Церкви України.

СКЛАДНА ДОЛЯ ПРОСТОЇ ЛЮДИНИ - ПАНЕВНИКА МИКОЛИ ДМИТРОВИЧА
Цюкевич Р.О.
Науковий керівник – к.іст.н., доц. О.О. Гайдукевич
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра українознавства та філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: telepuzic2809@ukr.net
Метою роботи є дослідження життя та діяльності Паневника Миколи Дмитровича, який був засуджений до 25-ти років
таборів особливого режиму, одночасно захоплено становище інших політв’язнів в тогочасних таборах ГУЛагу.
Матеріали і методи: для написання даної доповіді були опрацьовані ряд матеріалів бібліотеки ІФНМУ, дисертаційного
відділу Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника та матеріали Iвано-Франкiвської обласної унiверсальної
наукової бібліотеки iменi I. Франка.Для доповіді використано ряд свідчень очевидців тих подій, зокрема, Паневника Миколи
Дмитровичата його дочки.
Дана тема є актуальною, оскільки 75% політв’язнів були українцями, які відбували покарання в таборах ГУЛагу по всьому
Радянському Союзі. Кожен міг опинитися на місці того чи іншого в’язня, засудженого по 10-й статті частині другій.
Результати дослідження. Розглянуто життєвий шлях Паневника Миколи Дмитровича, який народився 20-го листопада 1928
року в селі Баня Лисовицька Стрийського району Львівської області. Отримавши освіту, він почав працювати вчителем з 1948го року. І через 6 місяців молодого вчителя визвали в Мединичі до завідуючого освітою, де сидів майор КГБ, який оглянув його і
вийшов. Після короткої бесіди Микола Дмитрович пішов геть. На дорозі два офіцери взяли його під руки і повели в приміщення
КГБ, де відбувся короткий допит, а звідти – в Дрогобицьку тюрму за співпрацю з УПА та агітацію проти «совітів».
Через два місяці засудили по десятій статті частини другої на 25 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вивезли у
Львів, де товарним поїздом 300 чоловік відправили в Казахстан. Доля політв’язня проходила через такі концтабори як: «Степлаг»
(або табір 3-го відділення №4 (м.Кенгір), Омська тюрма, Петропавловськ, Екібастузький табір суворого режиму, Магадан( або
18-ий лагерний пункт). У 1958 році випущений на волю.
Висновок: внаслідок дослідження було встановлено важкі етапи з життя Паневника Миколи Михайловича. Терпіння і
прагнення вижити, віра в Бога і надія повернутися до рідного дому-все це допомогло йому вижити. Неординарна доля цієї
людини допоможе кожному із нас краще зрозуміти ціну життя, коли його хочуть відібрати, а ти тримаєшся до останнього.

РЕПРЕСИВНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ З ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ: ВОЄННОЇ
ТА ПІСЛЯВОЄННОЇ РІВНЕНЩИНИ
Чернега О.А.
Науковий керівник – к.іст.н., доц. О.О. Гайдукевич
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра українознавства та філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olyacherneha@gmail.com
Метою роботи є вивчення особливості репресивної політики радянської влади з Західній Україні на прикладі: воєнної та
післявоєнної Рівненщини.
Матеріали і методи: для написання даної доповіді були опрацьовані ряд матеріалів бібліотеки ІФНМУ, дисертаційного
відділу Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника та матеріали Iвано-Франкiвської обласної унiверсальної
наукової бібліотеки iменi I. Франка, та матеріали Об’єднаного Трудового архіву Корецького району Рівненської області. Для
доповіді використано ряд свідчень очевидців тих подій, зокрема, Чернеги Андрія Георгієвича та Чернеги Георія Андрійовича.
Результати дослідження. На Рівненщині перші депортації почались у 1939-1940 рр., згодом, продовжувались у 1944 - поч.
50-х роках. 1939-1940 рр. вперше за багато століть українці возз’єдналися в межах однієї державної структури, але разом з
тим возз’єднання принесло населенню західного регіону трагічні випробовування, породжені системою сталінізму. Восени
1939 р. і навесні 1940 р. почалась депортація з Рівненщини в глиб країни польських осадників, службовців польського апарату
правління, поліцейських, сімей польських військовополонених, які потім були знищені НКВС в таборах, біженців з центральної
та західної Польщі, які знайшли в Західній Україні притулок від фашистів. Головний удар спрямувався на політичну та
культурну інфраструктуру. Друга хвиля депортації прокотилась у квітні 1940 р., коли було вивезено заможних селян–«куркулів»
(до 6000 сімей із Західної України та Західної Білорусі). Всього із Західної України в 1939-1940 рр. було вислано до Сибіру,
Поволжя, Казахстану та на Північ, за різними підрахунками, від 10 до 20 % населення.У 1944 р. на західноукраїнських землях
знову почалася «радянізація», що супроводжувалась масовими репресіями проти «ворогів народу». Складовою репресій були
депортації місцевого населення у віддалені регіони СРСР. Спочатку планувалось депортувати 75 тис. осіб (25 тис. сімей).
Депортація завершилася 26 жовтня 1947 р.У 1948–1953 рр. найбільше постраждали заможні селяни, яких радянська влада
вважала головною перешкодою у колективізації західноукраїнського села. Виселяли «куркулів», які підтримували ОУН та
УПА й не хотіли вступати до колгоспів. Загалом протягом 1949 р. було депортовано 1524 сім’ї. Майно депортованих підлягало
конфіскації.
Висновки:Встановлено, що в під час першої хвилі переселень у 1939-1940, за різними підрахунками, було виселено 1020% населення. Під час другої, яка відбувалась у 1944 році, було виселено 14729 сімей або 36609 чоловік, які підозрювались
у співпраці із ОУН або УПА. Крім того, зі сторони місцевого населення мали факти відкритого співчуття до виселенців та
надання їм допомоги. Під час третьої хвилі, а саме операції «Запад» з Рівненської області депортували 3829 родин у складі
13165 осіб, при тому 338 родин уникли страшної долі через те, що мали хворих на інфекції або були виключені зі списків з
оперативних міркувань.
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ФАРМАКОЛОГІЯ
FARMACOLOGY
COMPARATIVE ANALYSIS OF GUSAR AND PASS COMPUTER METHODS FOR PREDICTING
BIOLOGICAL ACTIVITY AND ADVERSE EFFECTS ON HIGH AND LOW MOLECULAR MASS DRUGS.
Morenko M.V., Buchkovskyi P.S.
Scientific supervisor – Prof. L.M. Sheremeta, PhD
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Pharmacology Department
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: mykola.morenko@icloud.com
In age of technology pharmaceutical companies spend millions of UAH on research and development of new types of drugs. Way the
therapeutic compound must went through to become available to end consumer consists of many stages including computer modeling
which is the easiest, cheapest and readily available for everyone. It is estimated that every year in U. S. only over 26 million animals are
being used by pharmaceutical companies for drug testing and much more all around the globe. This number can be reduced by using
computer methods for predicting effects of drugs before animal testing.
Purpose: to evaluate GUSAR and PASS methods as a first stage of predicting active and adverse effects of hypoglycemic drugs which
act on PPARs. And to determine if it’s a reliable method for drug research. Also, this will allow to reduce number of laboratory animals
used for testing and discovering active effects.
Materials and methods: Toxicity was predicted using GUSAR with QSAR models (Quantitative structure–activity relationship) and
PASS program to prognosticate active and toxic therapeutic effects. Compounds that were tested: Thiazolidinediones which are used in
treatment of Type 2 diabetes. Also, pectin was used as a high molecular mass compound.
Results: Programs successfully predicted active and toxic effects of both low molecular mass drugs which then were confirmed by
clinical trials. Predicted effects for high molecular mass cannot be clinically tested because of its low bioavailability.
Conclusion: methods based on QSAR analysis like GUSAR and PASS are good start point for drugs development, but they need
further development and evaluation. Using suggested programs can lower cost and time needed for drug development. It will greatly
reduce number of laboratory animals needed for drug testing by providing possible side effects before trials.

Експериментальне дослідження впливу нестероїдних протизапальних засобів
на судомну готовність мозку
Бакум Д.О.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.І. Опришко
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Кафедра фармакології і клінічної фармакології
м. Дніпро, Україна, e-mail: dboflugpost@gmail.com
Мета. Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) є однією з найбільш широко застосовуваних груп лікарських засобів. Особливості фармакодинаміки ефектів НПЗЗ на периферії глибоко вивчені та детально описані в літературі. У той же час їх центральна дія досліджена в значно меншій мірі, а інформація про неї недостатньо систематизована. Якщо взяти до уваги, що біль
різного походження, по-перше, – це найбільш частий синдром, який є ознакою основного захворювання, і, по-друге, цей синдром може бути коморбідним з іншими патологічними станами нервової системи, зокрема епілепсією. У цьому випадку виникає
питання про вплив НПЗЗ на судомну готовність мозку.
Матеріали та методи дослідження. Дія коразола 40 мг/кг щурам та 100 мг/кг мишам та досліджуємі препарати (Кеторолак,
10 мг/кг; Целекоксиб, 50 мг/кг; Анальбен, 1 мг/кг; Бензофурокаїн, 10 мг/кг) вивчалася на 40 мишах обох статей масою 1825 г, вводили одноразово внутрішньоочеревинно, з 1% розчином ТВИН-80 у випадку таблетованої форми, за півгодини до
хемоконвульсанту коразолу.
Результати. Кеторолак (10 мг/кг) вкорочував латентний період появи перших судомних реакцій на 38,62% (р<0,05) та
тривалість життя тварин з судомами на 24,43% (р<0,05).
Вибірковий інгібітор ЦОГ-2 целекоксиб (50 мг/кг) збільшував на 149,54% (р<0,05) час до початку посмикування м’язів, і в
1,4 рази тривалість життя загиблих тварин..
Вітчизняні анальгетики анальбен (1 мг/кг) і бензофурокаїн (10 мг/кг) достовірно змінювали тільки проміжок часу від
моменту введення коразолу (100 мг/кг) до появи перших передвісників судомного нападу (на 65,08% (р<0,05) та 29,36% (р<0,05)
відповідно.
Висновок. Анальгетики в досліджених нами дозах по впливу на судомну готовність мозку можна умовно поділити на дві групи:
а) проконвульсанти: кеторолак
б) антиконвульсанти: целекоксиб > анальбен > бензофурокаїн
Отримані експериментальні дані можна, як нам здається, використати для обґрунтування вибору анальгетиків за умов
протирецидивної терапії судомних станів: для усунення чи послаблення больового синдрому більш доцільно застосовувати
анальгетики, яким притаманна антиконвульсантна активність, наприклад целекоксиб.

ОЦІНКА СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ СТОСОВНО ПРАВИЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ЗДОРОВ’Я
ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
Коцовська О.О.
Науковий керівник – проф. Шеремета Л.М.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фармакології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olichka_withlove@ukr.net
Актуальність теми: сьогодні велика частина людей захоплюється ідеєю правильного та дієтичного харчування. Наскільки
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розпоширена проблема порушення травлення та обміну речовин серед студентів ?
Мета дослідження: оцінити усвідомленість студентів стосовно принципів підтримки здоров’я шлунково-кишкового тракту
та корекції паталогічних відхилень.
Матеріали і методи: Проведено статистичні дослідження відносно частоти випадків паталогій ШКТ, правильності і
доцільності їх лікування та методів профілактики розладів травлення серед студентів третього курсу медичного факультету
ІФНМУ.
Результати дослідження: Дані проведеної роботи свідчать про те, що лише 17.6% студентів ніколи не турбували
неприємні відчуття з боку ШКТ. Проте, 69.2% студентів не зверталися із своїми проблемами до фахового лікаря та займалися
самолікуванням. При цьому, найбільшу популярність отримали ферментні препарати (62.8%).
Також виявлено, що 50% студентів притримувались за життя певної дієти (лікувальної, з метою схуднення чи набору маси
тіла). 9% студентів постійно ведуть облік спожитих з їжею калорій, а ще 55.2% займаються цим не систематично. Зрештою,
73.1% студентів підтримують ідею правильного харчування, проте не мають змоги постійно притримуватися її постулатів через
брак коштів або часу, лише 3% вказали, що харчуються виключно органічною їжею.
Висновок: Проблема корекції дієти є вкрай актуальною та потребує подальшого вивчення, зокрема у галузі фармакології.

ДОСЛІЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАВИ ЯК ДЖЕРЕЛА АЛКАЛОЇДІВ ТА ВІТАМІНІВ. ВСІ ЗА ТА
ПРОТИ КАВИ.
Полюк І.І., Самборська Б.Р., Улізько А.С.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Л.М. Шеремета
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фармакології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: irynap99@gmail.com
Актуальність. Кава – це стародавній напій, який має багато історію. За результатами численних досліджень було встановлено,
що кава є другим за обсягом споживання напоєм після води на Землі. Воно й не дивно, окрім свого тонізуючого ефекту, кава
містить безліч речовин, які є корисними для здоров’я. А саме: кофеїн – алкалоїд та вітаміни групи В, що збуджують ЦНС;
вітаміни групи А, D та Е, які стимулюють всмоктування Кальцію та Фосфору в кишечнику, беруть участь в зростанні і розвитку
організму. З огляду на багатий хімічний склад, кава надає як сприятливий, так і негативний вплив на здоров’я, що безпосередньо
залежить від індивідуальних властивостей людини і обсягу випитого напою на добу.
Мета дослідження. Виявити вплив кави на стан здоров’я студентів ІФНМУ на основі опитування, оцінити їхню про
інформованість щодо користі та шкоди даного напою.
Матеріали та методи дослідження. Аналіз наукової літератури, опитування студентів ІФНМУ.
Результати дослідження. На основі проведеного опитування виявлено, що більшість студентів (63%) віддають перевагу
каві, 28% – чаю і лише 9% не вживають. 87% студентів стверджують, що кава не допомагає активізувати їхні сили впродовж дня.
На питання в яких напоях міститься більше кофеїну, 72% вибрали енергетики, 20% віддали перевагу чаю і лише 8% вибрали
каву. Більше ніж 90% студентів вважають, що тривале вживання кави негативно впливає на серцево-судинну систему, так як
зумовлює підвищення артеріального тиску, виникнення головних болей. Основні скарги студентів були наступними: надмірна
збудливість, пожовтіння емалі та безсоння.
Висновок. Враховуючи отримані результати, можна стверджувати, що кава приносить як користь, так і шкоду для нашого
здоров’я, тому необхідно вживати її в обмеженій кількості.

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА АНАЛЬГЕЗУЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ ПАРАЦЕТАМОЛУ ТА АЦЕКЛОФЕНАКУ
ПРИ ОСТЕОАРТРОЗІ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ
Синявська В.В.
Наукові керівники: к.мед.н., доц. А.А. Капустянська, к.мед.н., доц. Г.Ю. Островська
Українська медична стоматологічна академія
Кафедра експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією
м. Полтава, Україна, e-mail: 888Lera888@ukr.net
Вступ. У патології опорно-рухового апарату, остеоартроз (ОА) колінних суглобів займає одне з провідних місць. Дана
нозологія є серйозною медико-соціальною проблемою серед жінок середнього віку у зв’язку з проградієнтним перебігом, що
призводить до стрімкого погіршення якості життя. Больовий синдром значно обмежує рухову активність, лімітує емоційну та
психологічну стабільність.
Мета роботи. Порівняти анальгезуючу дію препаратів парацетамолу та ацеклофенаку у жінок пременопаузального та
менопаузального періоду з ОА колінни суглобів.
Матеріали і методи дослідження. У дослідженні брали участь 28 пацієнтів, жінок, середній вік яких 47±3,5 років.
Тривалість захворювання 1 - 3 років. Діагноз ОА колінних суглобів встановлено за відповідними клініко-лабораторними
показниками. Категорію виключення з вибірки склали хворі з ускладненим анамнезом зі сторони шлунково-кишкового тракту.
Дизайн дослідження був відкритим порівняльним. Тривалість спостереження кожного хворого склала 3 тижнів. Під час оцінки
рентгенограм уражених суглобів у 14 жінок (50%) виявлено І стадію, у 11 жінок (39,3%) - ІІ стадію, у 3 жінок (10,7%) - І-ІІ
стадію. Характеристику болю провели за шкалою ВАШ: 11 жінок відмітили 8 балів, 6 жінок - 7 балів, 10 жінок - 6 балів та в
однієї жінки - 8,5 балів. Сумарний індекс WOMACу всіх хворих коливався від 130-150. Вибірка першої групи (n=11) пацієнток
приймала парацетамол 500 мг 3 рази на день, після прийому їжі. Вибірка другої групи (n=17) жінок отримувала ацеклофенак
100 мг 2 рази на день, після прийому їжі. Сумарна тривалість лікування склала 10 дні. Під час проведеної терапії в обох групах
спостерігали позитивний клінічний ефект.
Результати. Вибірка пацієнток другої групи відмітила швидке зменшення болю за шкалою ВАШ та більш пролонговану дію
у порівнянні з вибіркою пацієнток першої групи.
Висновки. Під час порівняння двох препаратів було виявлено, що ацеклофенак має більшу анальгезуючу дію, яка проявилась
в коротші терміни прийому у порівнянні з парацетамолом.
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USING AND ABUSING OF BEER
Tsidylo M.S.
Scientific supervisor – Prof. L.M. Sheremeta, PhD
SHEE «Ivano Frankivsk National Medical University»
Pharmacology Department
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: violetmad021@gmail.com

The novelty of the study is due to the magnitude of abusing of beer among medical students.
The aim of the study is to define the prevalence and the frequency of beer consumption by students at the medical faculty and compare
the findings with studies in 2015 to investigate the changes that have taken place.
Materials and methods. To achieve the goal 178 third-year students of the medical faculty were interviewed by questioning.
Among them were 104 girls and 74 boys. Through the survey, they indicated what beer they like, how often they drink it, under which
circumstances and if they can refuse consumption. In addition, we investigated the attitude of students towards drinking beer by pregnant
women and children, as well as the influence of advertising on the desire of young people to try beer.
Research results. Studies have shown that compared to 2015, the level of beer consumption by students has significantly declined
by 25%, but it remains regular. The number of young people who have tried beer in preschool years has increased by 7%. The impact of
advertising has been discarded because students do not watch it. The number of people who do not use beer at all and those who can easily
refuse to do so has increased.
Conclusion. Summarizing the results of the study, it should be noted that, compared to 2015, students became more aware of using
of beer.
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ANALISYS OF LEGISLATIVE REGULATIONOF COUNSELLING PROCESS IN UKRAINIAN AND
GERMAN PHARMACIES
Ayaou A., Plakhotna K.Yu.
Scientific supervisor – Assoc. prof. S.V. Zhadko, PhD
National University of Pharmacy
Kharkiv, Ukraine, e-mail: ayaou@bluewin.ch
In modern society, the role of pharmacists has ceased to be limited to the sale of medicines. Pharmacists are an important source of
information about drugs; they should warn about possible mistakes in treatment and have a direct impact on pharmacotherapy. They
should provide the population with high-quality pharmaceutical services and high-quality pharmaceutical care and promote the rational
use of medicines.
The purpose of this work is to compare counselling process in Ukrainian and German pharmacies and its legislative regulation.
In Ukraine national standards for good pharmacy practice (GPP) are not defined, there is no personal responsibility of the pharmaceutical workers for providing the pharmaceutical service, feedback from the pharmaciststo the doctor about the pharmacological effectiveness
of the medicinal products and pharmacists access to medical information about the patient.
In Ukraine recommendations for pharmaceutical workers on counselling patients for the issue of non-prescription medicines are given
in the pharmacist’s protocols. This document is of a recommendatory nature and is not mandatory.
The obligation to inform and advise the patient in Germany is regulated by the law § 20 Apothekenbetriebsordnung (Pharmacies Operational Regulations). Thereafter, the pharmacy manager must ensure that patients are adequately informed and advised about medicines,
especially on aspects of drug safety. The advice must include the necessary information on the proper use of the medicinal product, if
necessary, including any side effects or interactions resulting from the prescription and patient information, and the proper storage and
disposal of the medicinal product.
In Germany there are guidelines for counselling patients for both prescription and non-prescription drug delivery. (Guideline: “Information and advice to the patient on the delivery of medicines – self-medication”, “Guideline: drug information in the pharmacy”,
“Guideline: Information and advice to the patient on the distribution of medicinal products – First and Repeat Receipts”). There are also
guidelines for the correct use of dosage forms and pharmaceutical care, analogues of which in Ukraine are not available (“Guide to counseling: “Information and advice in public pharmacies”).
Confidentiality of advice must be ensured at all places where medicines are dispensed. According to Ordinance on the Operation of
Pharmacies (1987 amended in 2008), a consultation room (Beratungszimmer) is necessaryto obtain a pharmacy license in Germany.
There specialists carry out expert counselling on drug interactions, healthy lifestyles, vaccinations, allergies, methods of using medical
products and other issues. In Ukraine licensing conditions do not provide requirements for such a counselling room.

LIP BALMS: COMPOSITION AND TECHNOLOGY
Obeme-Ndukwe Chiamaka
Scientific supervisor – Assoc. prof. M.I. Fedorovska
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Department of Organisation and Economics in Pharmacy Drug Technology
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: chiamakaobemendukwe@gmail.com
The aim of the work: to review the characteristic and preparation of lip balms used in pharmacy and medical cosmetic.
Lip balms are formulations applied on the lips to prevent drying and for the protection against harmful environmental factors. Lip
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balms often contains beeswax, or carnauba wax, camphor, cetyl alcohol, lanolin, paraffin and petrolatum, among other ingredients. Some
varieties containdyes, flavor, fragrance, phenol, salicylic acid and sunscreens.
The similarity between lipstick and lip balm extends to include organoleptic and stability requirements, such as resistance to temperature
variations, pleasant taste, innocuousness, smoothness during application, adherence and easy intentional removal. Lip balm should not be
considered equivalent to the lip gloss, because lip balm is a product intended for use by both men and women.
Method of Lip Balm Preparation.Initially melt the accurately weighed amount of waxes in hot water bath in descending order of
their melting point with continuous stirring/heated till it melts completely. Then colouring agent dissolved in oil or water depending on
solubility and add to the mixture of melted waxes. Finally add flavouring agent like honey, vanilla which are also act as a preservative and
continuously stirred to get a homogenized mixture. The mixture should be stirred vigorously until a smooth emulsion form. Then, this
mixture could be poured into clean and lubricated moulds and allow them to cool to achieve contraction of the waxes to facilitate easy
removal of the balm.
In formulating of lip balms, it is important to balance the concentration of the main ingredients including butters, oils and waxes, so
that the end product will have an adequate coalition of between 35ºC and 45ºC. Depending on the proportion of wax, oils and pigments,
the formulation will have different characteristics. A long-wearing product may be obtained by incorporating a high proportion of wax and
pigment, while the opposite will produce a smoother lipstick or lip balm.
Thus, contact of the product with the skin will not cause an impact of resistance or dryness, and should allow the forming of a
homogeneous layer over the lips in order to protect the labial mucous susceptible to environmental factors such as UV radiation, dryness
and pollution.

MODERN IN SILICO STRATEGIES FOR DRUG DESIGN
Pavlyk O.R.
Scientific supervisor - Assoc. prof. O.V. Klenina, PhD
SHEE «Danylo Halytsky Lviv National Medical University»
Department of General, Bioinoorganic, Physicaland Colloidal Chemistry
Lviv, Ukraine, e-mail: olena_klenina@yahoo.com
Introduction. Modern tendencies of in silico design strategy application for the process of novel potent biologically active compounds
construction include molecular modeling and virtual screening methodologies which have recently become an approximate but useful
alternative to laboratory-based high-throughput screening methods.
Aim of the work. Explore the backgrounds for in silico strategies of novel potent drug candidates’ development.
Materials and methods. Literature surveys, original research articles, medical and pharmaceutical databases and other web-resources.
Results. Typically, drug discovery strategy with the computational chemistry methods implementation is aimed on the potent lead
compounds identification for a pre-selected protein target from the virtual library of drug-like chemicals using receptor-based and ligandbased virtual screening techniques. The most potent compounds are selected for chemical optimization towards the specific molecular
target. The mains stages and methodologies of drug design with computational chemistry tools include:
ligand-basedand receptor-based virtualscreening methodologies realization;
3Dpharmacophore modeling as the predictive tool for the design of more potent inhibitors for the preferable molecular targets with the
protein-ligand interaction fingerprints approach;
virtual combinatorial library scaffold-based generation with the privileged structures as the scaffold starting point via bio-isosteric
replacements synthetic accessibility;
throughput ligand-based and receptor-based virtual screening realization for the virtual combinatorial library compounds. Lead
compounds identification and optimization;
directed synthesis of the identified lead compounds with the appropriate chemical transformations protocols development;
virtual screening of the lead synthesized compounds. Their pharmacological screening;
metabolic stability study of the compounds as in vitro liver microsomes and NADPH LC-MS assay.
Conclusions. The search of novel efficient drug candidates is not only a recent problem that requires development of new methodological
approaches for the synthesis of novel compounds and screening of pharmacological activity, but also one of the main tasks of life sciences,
including pharmaceutical and medical chemistry.

DEFINITION OF CONTENT BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN LEAVES EUCALYPTUS
GLOBULUS LABILL. AND EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHNH. OF NAMIBIAN FLORA
Salomo Clementine
Scientific supervisor – Assist. G.Yu. Starchenko
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Department of Pharmacy
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: starchenkogalya@ukr.net
The Eucalyptus genus is represented by 900 species and subspecies. It corresponds to one of the principal genus of the Myrtaceae
family, native from Australia and cultivated in several countries worldwide. Eucalyptus globulus Labill. and Eucalyptus camaldulensis
Dehnh. are growing in Namibia and have perennial leaves that are odorous due to the presence of essential oils which are produced and
stored in secretory cells. Biological activities of Eucalyptus essential oils several studies on antioxidant and antimicrobial activities of
essential oils from Eucalyptus have been published in recent years.
The purpose of our research was to identify groups of biologically active substances leaves Eucalyptus globulus Labill. and Eucalyptus
camaldulensis Dehnh. of Namibian flora. The raw material was harvested in July-August 2018 in Namibia Outapi, Omusati region. Biologically active substances was extracted from leaves Eucalyptus globulus Labill. and Eucalyptus camaldulensis Dehnh. with purified
water, 0.1% hydrochloric acid solution, 70% ethanol, and analyzed for the presence of simple phenols, saponins, anthracene derivatives,
tannins, amino acids, chromons, flavonoids, ascorbic acid, cardiosteroids, coumarins ets. It has been established that leaves Eucalyptus
globulus Labill. and Eucalyptus camaldulensis Dehnh. contain simple phenols, saponins, anthracen derivatives, tannins, amino acids,
flavonoids, alkaloids, ascorbic acid, coumarins.
The analysis shows that leaves Eucalyptus globulus Labill. and Eucalyptus camaldulensis Dehnh. of Namibian flora contains a large
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number of biologically active substances and is a promising medicinal plant material for further investigation of their quantitative content.

АЛОЄ ДЕРЕВОВИДНЕ – РОСЛИННИЙ БІОГЕННИЙ СТИМУЛЯТОР. ВИКОРИСТАННЯ У
ГІНЕКОЛОГІЇ
Агаєва Х.Е., Лопатко О.С.
Українська медична стоматологічна академія
Медичний коледж
м. Полтава, Україна, e-mail: Kristena1987@yahoo.com
Збереження здоров’я – один з важливих аспектів життя людини. Кожного дня на нас впливають ряд факторів, які негативно
діють на життєдіяльність організму. Перш за все – це екологічні чинники(забруднення навколишнього середовища), напружений
темп життя, стресові ситуації, незбалансоване харчування. Вплив таких негативних факторів призводить до зниження імунітету,
що призводить до виникнення різних захворювань в тому числі і гінекологічних. До вашої уваги хочу представити таку групу
біологічно активних речовин, як біогенні стимулятори, вони бувають рослинного і тваринного походження. Ця група речовин
була відкрита В.П. Філатовим. Він виявив специфічні речовини у рослині Алое деревовидне, проводячи досліди з лікарською
рослинною сировиною, він помістив пагін рослини у несприятливі умови(темне і холодне приміщення, температура 8-10С)
залишивши на 12 діб. Під час таких умов активізується друга фаза фотосинтезу і підвищується синтез органічних метаболітів.
Використовуються стимулятори у гінекології для лікування запальних, дегеративних процесів, нормалізації порушених функцій
відповідних органів та тканин. Дані речовини застосовуються для профілактики і терапії таких захворювань, як аднексит,
ерозія шийки матки, ендометріоз і безпліддя. Був запропонував новий метод лікування – тканинна терапія. Біостимулятори
підвищують процеси розсмоктування і регенерації. У гінекологічній практиці використовують екстракт Алое в ін’єкційній
формі. По результатам дослідження лікування у жінок запалення яєчників були представлені наступні дані: повне одужання
9,3% жінок із 100%, покращення у 86,5%, без результатів 4,2%. Екстракт Алое має адаптогенну і загальнотонізуюсу дію,
покращує клітинний метаболізм, трофіку тканин. У висновку хочемо зауважити, що під час лікування біологічним стимулятором
з Алоє деревовидного спостерігався стійкий терапевтичний ефект, а покращення настало у 86,5% хворих, які знаходилися під
контролем. Екстракт Алое призводить до регенерації тканин і підвищення гуморального імунітету, і в результаті цього настає
одужання.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ КРЕМУ З КЕРАТОЛІТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРИ
ГІПЕРКЕРАТОЗІ СТОП
Березовська Ю.Р.
Науковий керівник – к.фарм.н., доц. М.І. Федоровська
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: berezovskayulia@gmail.com
Сухість шкіри, ущільнення рогового шару епідермісу, тріщини п’ят є симптоматичними ознаками гіперкератозу стоп. При
нормальному стані шкіри верхній роговий шар постійно оновлюється за рахунок злущення ороговілих клітин. Цей процес
проходить непомітно для людини. Активні заняття спортом, носіння незручного взуття, порушення постави, довготривале
фізичне навантаження на ноги та чимало інших факторів здійснюють відповідний вплив на шкіру стоп. У відповідь виникає
реакція у вигляді проліферації клітин кератиноцитів, що в кінцевому підсумку призводить до розвитку гіперкератозу стоп. При
даному захворюванні порушується процес злущення поверхні епітелію шкіри, ущільнення, загрубіння шкірного покриву та
виникнення хворобливих тріщин. У цих випадках косметологічні засоби безсилі, так як лише замасковують проблему, але не
вирішують її.
Для лікування даної патології застосовують лікарські засоби (ЛЗ), що вміщують емоленти, антимікробні, регенеруючі,
кератолітичні діючі речовини. Проте наявні на ринку ЛЗ представлені малим асортиментом кератолітиків. Зважаючи на це,
перспективною є розробка препаратів для лікування даного захворювання шкіри. Кератолітичні ЛЗ здатні швидко і ефективно
відлущувати відмерлі клітини з поверхні шкіри. Механізм дії даної групи лікарських засобів пов’язаний із руйнуванням
зв’язків між ороговілими клітинами епідермісу. Особливої уваги заслуговує сечовина, яка володіє кератолітичною, а також
протизапальною і зволожувальною дією.
Метою нашого дослідження була розробка ЛЗ у формі крему для лікування гіперкератозу стоп. При розробці ЛЗ одним із
головних завдань є вибір емульгатора і перевірка його емульгуючих властивостей. Для цього було зроблено 6 зразків крему
із різними видами емульгаторів (Planta M, Dehyquart® C 4046, Ercanol 1620, NatureMuise, Емульгуючий віск та ланолін). Для
покращення щільності ввели віск білий, який в свою чергу виявляє додаткову зволожуючу дію. В ролі консерванту використали
сорбінову кислоту, масляна фаза гетерогенної системи – мигдалева олія, дисперсне середовище – вода очищена і гліцерин,
активний фармацевтичний інгредієнт – сечовина. Порівняння дослідних зразків здійснювали за вивченням однорідності,
колоїдної та термостабільності. Одержані результати показали, що стабільними системами були зразки з використанням
емульгаторів Planta M та Емульгуючий віск (емульгатор №1).
Отже, саме ці зразки були використанні для подальших експериментальних досліджень з вивчення дисперсності, структурної
в’язкості, рН, а також особливостей приготування готового ЛЗ.

КЛІНІКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ
ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КЛІНІКИ ІФНМУ
Бобуляк В.В.
Науковий керівник − к.мед.н., доц. С.М. Калугіна
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра клінічної фармакології та фармакотерапії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: v.bobulyak@icloud.com
Пептична виразка (ПВ) шлунка та дванадцятипалої кишки є однією з найактуальніших проблем сучасної гастроентерології. В
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Україні зареєстровано 5 млн. хворих на ПВ, при цьому кожен другий лікується в стаціонарі, а кожен третій втрачає працездатність
повторно протягом одного року. Часто ПВ є причиною інвалідності, вона може давати тяжкі ускладнення, які у ряді випадків
призводять до летальних наслідків.
Мета роботи – комплексна оцінка реальних фінансових витрат при лікуванні хворих із ПВ шлунка та дванадцятипалої кишки
на прикладі університетської клініки ІФНМУ для подальшого використання одержаних результатів при розробці організаційноекономічних заходів щодо підвищення доступності медичної та фармацевтичної допомоги даній категорії хворих.
Матеріали і методи. Нами було проаналізовано 80 історій хвороб і листків лікарських призначень хворих на ПВ шлунка та
дванадцятипалої кишки, що перебували на лікуванні у стаціонарі університетської клініки ІФНМУ в 2018 р.
Результати дослідження. Дослідження показали, що у 37 осіб було діагностовано ПВ шлунка, а ПВ дванадцятипалої кишки
у 43 осіб, що складало 46,25% і 53,75% відповідно. Аналіз виявив, що на ПВ хворіють значно частіше чоловіки 51 (63,75%),
ніж жінки – 29 (36,25%). Майже половина пацієнтів 38 (47,5%) працюють, 16 (20%) тих, що не працюють, студентів 14 (17,5%),
пенсіонерів 12 (15%). Стосовно вікового роподілу результати свідчать, що особи молодого та середнього віку складали 53,75%,
найменше було пацієнтів похилого віку - 7,5%. Більшість хворих 52 (65%) були жителями міста. Середня тривалість перебування
хворих на стаціонарному лікуванні складала 9 ліжко-днів.
Висновок. Таким чином, беручи до уваги медичне та соціально-економічне значення ПВ шлунка та дванадцятипалої кишки,
доцільним є вивчення проведеної фармакотерапії хворих на ПВ методами клініко-економічного аналізу, що стане наступним
етапом нашого дослідження.

СТІЙКІСТЬ КОМПЛЕКСІВ ГЛІЦИНУ, АЛАНІНУ ТА ГІСТИДИНУ З ДЕЯКИМИ
МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ
Буличева Л.В.
Науковий керівник – к.хім.н. О.Я. Мельник
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хімії фармацевтичного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: liana.bulicheva000206@gmail.com
Робота присвячена методиці вивчення стійкості утворення комплексів металів з амінокислотами квантово-хімічними
методами. Досліджувались комплекси Ni2+, Cu2+, Mo2+, Zn2+, Ca2+, Mg2+ з гліцином, аланіном та гістидиномза допомогою
комп’ютерної програми Gaussian. Використання квантово-хімічних розрахунків для передбачення геометричної будови, енергії,
термодинамічних характеристик та ін. Для відомих і передбачуваних молекул є, в даний час, одним з важливих і швидких
методів хімічних досліджень. Особливу цінність цей метод набуває в разі передбачення властивостей невідомих сполук.
Наукова новизна. Квантово-хімічні дослідження комплексів металів з амінокислотами практично не проводилось, тому
комп’ютерне моделювання таких систем для вивчення стійкості комплексів, що здатні транспортувати мікроелементи в
людський організм є підґрунтям для створення нових лікарських препаратів.
Мета роботи було створити коректну модель комплексу амінокислот з катіонами різних металів та провести оптимізацію
геометрії таких моделей з метою дослідити енергетичні параметри таких систем. Порівняти отримані дані з відомими
експериментальними значеннями та зробити аналіз таких комплексів.
З даних отриманих при моделюванні комплексів досліджуваних катіонів з гліцином можна зробити висновок, що найстійкіший
комплекс буде утворювати катіон Ni2+, дещо меншу Zn2+, а найслабше зв’язування з катіоном Ca2+. При чому форма утвореного
комплексу не має вирішального впливу на стійкість комплексу, лише природа катіону. Аланін, подібно до гліцину, найкраще
зв’язується з катіоном Ni2+, а найслабше з катіоном Ca2+. Гістидин найкраще зв’язується з катіоном Zn2+, а найслабше, як і інші,
з катіоном Ca2+.
Якщо порівнювати стійкості комплексів досліджуваних катіонів з аніонами гістидину і аланіну то вони будуть приблизно
однаковим і нижчою ніж з гліцином. За рахунок збільшення замісників амінокислоти, які не беруть участі в утворенні пептидного
зв’язку і відповідно в утворенні комплексів з металами, зростають стеричні утруднення при утворенні комплексів з катіонами,
які дещо компенсуються утворенням додаткових координаційних зв’язків Нітрогеном імідазольного кільця.
При можливості утворення додаткових координаційних зв’язків не буде утворюватися більше ніж п’ятикоординований
комплекс з природними амінокислотами, які мають певний один стереоізомер.

АНАЛІЗ РИНКУ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ІНФАРКТУ МІОКАРДА
Варивода О.А.
Науковий керівник – к.фарм.н., доц. О.Р. Левицька
ДВНЗ «Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького»
Кафедра організації та економіки фармації
м. Львів, Україна, e-mail: olenkavar12@gmail.com
Мета: аналіз продуктової кон’юнктури ринку тест-систем для діагностики інфаркту міокарда.
Матеріали та методи. Інструкції фірм-виробниківдо тест-систем для діагностики інфаркту міокарда. Методи –
інформаційного пошуку, аналізу, узагальнення.
Результати. Одним із важливих методів діагностики інфаркту міокарда (ІМ) є визначення вмісту в крові тропонінів –
невеликих білків, які включені в процес регуляції м’язового скорочення, а також інших кардіомаркерів, а саме креатинкінази
МВ та міоглобіну. Серцеві тропоніни представлені трьома основними субодиницями: Т, I та С.
Встановлено, що більшість експрес-тестів призначені для визначення тропоніну І (60,7% номенклатури). Четверта частина
аналізованого асортименту кардіо-тестів призначені для комплексного визначення міоглобіну/КК-МВ/тропоніну І, і лише 14,3%
номенклатури – для визначення тропоніну Т.Розподіл кардіологічних експрес-тестів за країнами-виробниками засвідчив, що
вони представлені такими зарубіжними країнами, як Китай, Німеччина, Австрія, Франція, Ізраїль і США (сумарно 9 фірмвиробників) та Україною (2 фірми-виробники). При цьому максимальна питома вага притаманна експрес-тестам китайського
виробництва – 28,6%. Четверту частину асортименту представляють кардіо-тести вітчизняного виробництва, а 17,8%
асортименту – виробництва Німеччини. Інші країни представляють по 3,6 – 10,7% асортименту. Щодо фірм-виробників, то по
4 номенклатурні позиції кардіологічних експрес-тестів представляють фірмиRocheDiagnostics (Німеччина), Фармаско (Україна)
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та InTecProducts (Китай). Такі виробники, як DIALAB m.b.h. (Австрія), Veda (Франція) та Медбіоальянс (Україна) представляють
по 3 номенклатурні позиції кардіологічних експрес-тестів. Інші фірми – по 1-2 номенклатурні позиції. Далі нами проаналізовано
асортимент тест-систем, які призначені для експрес-аналізаторів. Усі вони представлені тест-системами одного виробника –
RocheDiagnostics, Німеччина, призначеними для портативного аналізатора кардіомаркерів Cobas H232, Roche, Німеччина.
Висновки. Таким чином, вітчизняний ринок кардіо-тестів для діагностики інфаркту міокарда більшою мірою сформований
тест-системами імпортного виробництва.

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЇ АКТИВНОСТІ ЕКСТРАКТІВ ВИДІВ РОДУ
ЗОЛОТУШНИК
Грицик Ю.А.
Науковий керівник – доц. О.А. Струк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: grycyk@ ukr.net
Останні роки в Україні відзначається суттєве підвищення чисельності людей зі захворюваннями гепатобіліарної системи.
Але арсенал сучасних гепатопротекторних засобів на фармацевтичному ринку України є незначним. Тому важливим є пошук
нових засобів з гепатопротекторною активністю як синтетичного, так і природного походження.
Актуальним є вивчення гепатопротекторних властивостей лікарських рослин, серед яких види роду Золотушник – золотушник
звичайний (Solidago virgaurea L.), золотушник канадський (Solidago canadensis L.) та золотушник кавказький (Solidago caucasica Kem.-Nath.) родини Айстрові (Asteraceae). Види роду Solidago (S.) – багаторічні трав´янисті рослини з багатим хімічних
складом, що забезпечує широку фармакологічну активність рослин.
Метою роботи було дослідження гепатопротекторної активності екстрактів Solidago virgaurea L., Solidago canadensis L. та
Solidago caucasica Kem.-Nath.
Матеріали і методи. Вивчення гепатозахисної активності екстрактів Solidago virgaurea L., Solidago canadensis L. та Solidago
caucasica Kem.-Nath. проводили на моделі гострого тетрахлорметанового гепатиту. Як препарат порівняння був використаний
гепатопротектор вітчизняного виробництва «Силібор». Висновок про фармакотерапевтичну ефективність досліджуваних
екстрактів робили на основі біохімічних показників стану печінки та сироватки крові, які визначали через 24 год після останнього
введення тетрахлорметану. Стан антиоксидантної системи оцінювали за вмістом церулоплазміну. Оцінку інтенсивності
перекисних деструктивних перетворень в організмі тварин визначали за вмістом ТБК-реактантів в сироватці крові та гомогенаті
печінки. У сироватці крові визначали активність аланінамінотрансферази та аргінази.
Вивчення біохімічних показників проводили на базі Центру біоелементології ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет» (атестат акредитації № 037/14 від 29 квітня 2014 р.).
Результати дослідження. Результати досліджень гепатопротекторної активності, свідчать, що застосування екстрактів
S. virgaurea L., S. canadensis L. та S. caucasica Kem.-Nath. та препарату порівняння «Силібор» при гострому гепатиті
супроводжувалося помітним покращенням досліджуваних показників.
Висновок. Одержані результати свідчать, що екстракти трави S. virgaurea L., S. canadensis L. та S. caucasica Kem.-Nath.
при токсичному уражені печінки проявляють помірну гепатопротекторну активність, пригнічуючи перекисні деструктивні
процеси та зменшуючи розвиток синдрому цитолізу і практично не поступаються гепатопротекторній дії препарату порівняння
«Силібор».

СКОПОЛІЯ КАРНІОЛІЙСЬКА. БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ
Гудивок І.В.
Науковий керівник – викл. Л.В. Вовк
Медичний коледж ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: jarikcat35@gmail.com
Рослинний світ - це найбільш доступне і дешеве джерело одержання лікарських засобів, створене самою природою.
Люди споконвіку користуються лікарськими рослинами. Наукова медицина продовжує розвиватись на базі глибокого і
повнішоговивчення діючих речовин, які містяться в рослинах.
Метою роботи є виявлення основних груп біологічно активних речовин у сировині скополії карніолійської.
Матеріали і методи: в роботі проаналізовано розповсюдження, хімічний склад, фармакологічні властивості та використання
скополії карніолійської.
Результати дослідження: свідчать, що скополію карніолійську використовують як спазмолітичний, болетамувальний,
заспокійливий засіб, при паркінсонізмі, низькому кров’яному тиску.
Скополія карніолійська (Scopolia carniolica) – багаторічна трав’яниста рослина родини пасльонових. Має повзуче
кореневище до 12см завдовжки і 3см завтовшки. Стебло прямостояче, 20-50см заввишки, вгорі вилчасто –
розгалужене. Листки чергові, нижні – лускуваті, безколірні, решта – еліптичні, 12-18см завдовжки і 4-9 см завширшки. Квітки
правильні, двостатеві, 1-2,5см завдовжки, одиничні, повислі на ніжках.
Рослина трапляється зрідка в Карпатах, на Розточчі-Опіллі, в Західному Лісостепу та в західній частині Правобережного
Лісостепу в широколистних лісах, серед чагарників, на галявинах, по краях просік. Рідкісна зникаюча рослина, занесена до
Червоної книги України.
Для виготовлення ліків використовують кореневище і траву скополії. Кореневища заготовляють після плодоношення
рослини. Їх викопують, миють від землі й сушать на відкритому повітрі. Усі частини рослини отруйні, при маніпуляціях з нею
треба захищати очі, ніс, рот, після роботи мити руки.
Усі частини рослини містять алкалоїди тропанової структури, найважливішими серед яких є L-гіосціамін, скополамін, тропін,
кускгігрин та псевдоатропін. Крім того, в корінні скополії знайдено бетаїн, холін та похідні кумарину (скополін, скополетин).
Для скополії карніолійської характерні загальні фармакологічні властивості атропіноподібних сполук, основною особливістю
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яких є здатність блокувати м-холінореактивні системи організму. Атропіну сульфат (Atropinisulfas) використовують як
спазмолітик і болетамуючий засіб, в очній практиці (лікування й діагностичні цілі), для лікування серцево-судинних захворювань.
Скополаміну гідробромід (Scopolamini hydrobromidum) призначають як заспокійливий засіб при гострому психічному збудженні,
використовують у хірургічній практиці й офтальмології.
У народній медицині відвар кореневищ скополії на білому вині дають пити при хворобі Паркінсона, а настій трави — при
низькому кров’яному тиску.
Висновок: перспективним джерелом БАР є скополія карніолійська, фармакологічне та фітохімічне дослідження якої є
актуальним.

МОРФОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ТРАВИ BORAGO OFFICINALIS
Гуменний М.Б.
Науковий керівник – доц. А.Т. Недоступ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: gumennyy.mykola@gmail.com
Пошук сировинних джерел рослинного походження для створення нових лікарських засобів – одна з актуальних проблем
сучасної фармації. Огірочник лікарський однорічна трав’яниста рослина родини Шорстколисті. Огірочник лікарський
культивують в багатьох країнах світу, в тому числі і на території України, має запах свіжих огірків. В Україні рослина неофіцинальна.
Трава огірочника лікарського містить слиз, вітаміни, органічні кислоти, каротиноїди, алантоїн, алкалоїди смолисті та дубильні
речовини. Траву використовують у народній медицині як вітамінне, протизапальне, діуретичне, жарознижуюче, антидепресивне
при неврозах та безсонні, поліпшує обмін речовин при серцевій слабкості, суглобовому ревматизмі, захворюваннях нирок,
шлунково-кишкового тракту, дихальних шляхів.
Метою роботи вивчення морфологічної будови трави огірочника лікарського та визначення макроскопічних діагностичних
ознак сировини.
Цільна сировина. Стебла прямі, циліндричні, злегка ребристі, порожнисті, з поверхні шорстко опушені заввишки 80 – 100
см. Ступінь опушення стебел збільшується до верхівки, де волоски розташовані переважно під кутом 900 до поверхні. Листя
чергові, прості, без прилистків, трьох формацій: нижні, середні та верхні стеблові. Листя має широко-еліптичну листкову
пластинку з цільними або слабко хвилястим краєм, загостреною верхівкою. Листя густо опушені криючими волосками, які добре
помітні неозброєним оком. Ступінь опушення листя збільшується від нижніх до верхніх. З нижньої сторони листя по жилках та
по черешку, по криловидних виростах черешка розташовані часті поодинокі великі щетинисті волоски на широкій підставці.
Листя всіх формацій відрізняються розмірами листкової пластинки, довжиною черешка та ступенем опушення. Нижні листки
– великі, довго черешкові, до 22 см завдовжки, де довжина листкової пластинки сягає 13 см, ширина 7 см, а довжина крилатого
черешка 8 см; середні - черешкові, до 14 см завдовжки (листкова пластинка до 9 см завд. та до 5 см завш.); верхні стеблові –
сидячі, завдовжки до 7 см, завширшки до 3 см. Квітки двостатеві, правильні, в квіткових завійках, які складають щитковидноволотевидне суцвіття; віночок зрослопелюстковий, темно-голубий, рідше - білуватий, 2,5-3 см у діаметрі, з короткою трубочкою
і п’ятилопатевим відгином. Плід сухий, розпадається на 4 горішки. В сировині забарвлення стебел зеленкувате, інколи бурувате;
на зламі – світло коричневе; листя – сірувато або бурувато-зелене. Запах слабкий, своєрідний. Смак трави злегка солонуватий,
плодів – приємний, трохи маслянистий.
В результаті проведеної роботи було виділено морфологічні діагностичні ознаки трави огірочника лікарського.

ПРОФІЛАКТИКА ГРИПУ ТА ГРВІ ОЧИМА НАСЕЛЕННЯ
Деркач А.О., Кіщук В.М.
Науковий керівник – викладач вищої категорії В.М. Кіщук
КЗВО «Рівненська медична академія»
Кафедра хіміко-фармацевтичних дисциплін
Рівне, Україна, e-mail: nastуaderkach@gmail.com
Мета. Проаналізувати мотиваційну складову придбання лікарських засобів (ЛЗ) населенням для профілактики грипу та
ГРВІ, а також участі фармацевта в процесі, згідно вимог чинного законодавства.
Методи та матеріали. Опрацьовано протокол провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних ЛЗ стосовно
профілактики захворювання на грип та ГРВІ, затверджений наказом МОЗ України № 875 від 11 жовтня 2013 року. Розроблено
анкету та проведено опитування відвідувачів аптек (557 респондентів). Здійснено моніторинг можливих профілактичних
підходів до аналізованих захворювань.
Результати і обговорення. В опитуванні взяли участь 73% жінок та 27% чоловіків; молодого віку 39 %респондентів,
середнього – 43% та похилого – 18%. Свою прихильність до вакцинації як основного методу профілактики грипу та ГРВІ,
згідно рекомендацій МОЗ України, висловило 18% населення. При цьому лише 64% із них вакцинуються. Інші ж відмовляються
від маніпуляції у зв’язку з високою вартістю вакцинації (42%), страхом побічних реакцій (66%) та низькою проінформованістю
щодо ефективності вакцинації (73%). З-поміж методів профілактики віддають перевагузастосуванню противірусних ЛЗ
69% населення, вітамінно-мінеральних комплексів–32%, гомеопатичних та фітопрепаратів - 37%, за загально-оздоровлюючі
процедури (загартовування, прогулянки на свіжому повітрі, вітамінне збалансоване харчування)висловилося лише 7%. При
виборі препаратів керуються призначеннями лікаря 5% респондентів, порадами фармацевтичних працівників – 43%, власним
досвідом – 22%, рекламою та рекомендаціями знайомих – 30%.
Висновок. В результаті дослідження встановлено, що інформаційно-просвітника робота стосовно вакцинації та загальнооздоровлюючих процедурз метою профілактики грипу та ГРВІ проводиться на разі мало ефективно. Тому потрібно розробити
комплекс міроприємств, що сприятимуть позитивному сприйняттю вакцинації тазагально-оздоровлюючих процедурнаселенням.
Основним мотивом вибору варіанту фармакотерапії відвідувачів аптек є реклама, власний досвід та поради знайомих, що
свідчить про низьку культуру споживання медикаментів і часто нераціональне застосування ЛЗ. Що в свою чергу зобов’язує
фармацевтичних працівників до ретельного і надзвичайно компетентного здійснення фармацевтичної опіки.
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КЛІНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ХВОРИХ З ДІАГНОЗОМ ХРОНІЧНИЙ
РЕЦИДИВУЮЧИЙ ПАНКРЕАТИТ
Дехтяр Д.Г., Феденько С.М.
Науковий керівник – проф. Д.В. Семенів
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: dianka13031997@gmail.com
Вступ. Хронічний панкреатит займає одне з провідних місць серед низки сучасних проблем захворювань органів системи
травлення за частотою виникнення, складнощами клінічного перебігу і незадовільними результатами лікування. Значний
ріст захворюваності, часті рецидиви, тимчасова непрацездатність та інвалідизація хворих визначають соціально-економічну
значимість цієї хвороби.
Метою роботи було проведення гендерних та вікових досліджень хворих на хронічний рецидивуючий панкреатит (ХРП),
проведення частотного аналізу препаратів, які використовуються при даній патології.
Матеріали та методи дослідження. Для аналізу було використано 100 медичних карток хворих на ХРП, які проходили
стаціонарне лікування на базі університетської клініки ІФНМУ (ЛПЗ) м. Івано-Франківськ впродовж 2017 – 2018 рр. Використано
системно-логічний, статистичний та ретроспективні клініко-економічні методи дослідження.
Результати дослідження. На першому етапі ретроспективного клініко-економічного аналізу був проведений аналіз пацієнтів із ХРП. Для цього з архіву ЛПЗ відібрано 100 медичних карток хворих. Віковий діапазон хворих коливається від 20 до
81 року. Найбільшу частину госпіталізованих становлять пацієнти у віці 51 до 69 років – 59 %, 40 – 50 років складають 22
%, 70 – 81 років – 12 %, найменша частина хворих (7 %) – від 20 до 39 років. Розподіл пацієнтів за статевою приналежністю
виявив, що більшу частину хворих складають жінки – 53 %, частка чоловіків становить – 47 %. 62 % хворих, що звернулися у
клініку є жителями м. Івано-Франківська, 38 % – проживають у селах та селищах міського типу. Встановлено, що найчастіше
дана патологія зустрічалася у тимчасово не працюючих – 51 % та пенсіонерів – 27 %. Пацієнти із інвалідністю становили – 9
%; службовці – 13 %. Тривалість перебування хворих на стаціонарному лікуванні складає від 8 до 15 ліжко-днів. Наступним
етапом було проведення ретроспективного частотного аналізу, за яким визначено сумарне і середнє число призначень, загальну
та відносну кількість призначених ЛЗ, розподіл їх за АТС-класифікаційними групами. Як свідчать результати аналізу, сумарно
100 пацієнтам було зроблено 778 призначень – в середньому по 8 призначень на одну медичну картку. Лідерами за частотою
призначень були: Контрівен р-н д/ін 10000 1 мл, Натрія хлорид р-н. д/інф. 0,9 % 200 мл, 100 мл, Глутаргін р-н д/інф. 400 мг/мл
амп. 5 мл, Тіотриазолін р-н д/ін. 25 мг/мл амп. 4 мл, 2 мл, Тівортін р-н. д/інф. 42 мг/мл по 100 мл.
Висновок. За результатами частотного аналізу хворим на ХРП найбільш часто призначали препарати групи В (Засоби, що
впливають на систему крові і гемопоез) та А (Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм) АТС класифікації.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ CANNABIS SATIVA L.
Доскоч Х.Р.
Науковий керівник – к.фарм.н., доц. О.А. Струк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, е-mail: kristi97@ukr.net
Актуальність. Серед значної кількості сільськогосподарських культур чільне місце займає Cannabis sativa L. Одним із перспективних напрямів використання промислових конопель є виробництво олії. Конопляна олія – єдина з природних олій, що
містить у оптимальному співвідношенні лінолеву та ліноленову кислоти, які необхідні для збереження й захисту функцій різних
клітин організму людини.
Олія коноплі є джерелом вітаміну Е і токоферолів, багата омега жирними кислотами, які відновлюють шкіру. Конопляна олія
сприяє зменшенню жирових відкладень на стінках судин, розрідженню крові та запобігає розвитку варикозу. У косметології
застосовують як компонент лікувальної косметики з пом’якшувальним і зволожуючим ефектом. За хімічним складом конопляна
олія може використовуватися у виробництві оліф, лаків і фарб. У рибальстві - як прикормку при ловлі риби.
Метою роботи було визначення перспектив застоcування насіння та жирної олії Cannabis sativa L.
Методи та результати дослідження. Насіння коноплі посівної для дослідження отримано з Інституту луб’яних культур
НААНУ. Це сорт спеціально виведеної технічної коноплі, який не містить канабіноїдів. Методом холодного пресування
при температурі до 50°С на лабораторному шнековому пресі ми отримували жирну олію з насіння Cannabis sativa L. Якісні
характеристики олії визначали за наступними показниками: кислотне і йодне числа, число омилення, кислотність, вони були в
межах норми. За органолептичними характеристиками конопляна олія темно-зеленого кольору з приємним горіховим ароматом.
Визначення жирнокислотного складу проводили за ДСТУ ISO 5509:2001 «Жири та олії тваринні й рослинні. Приготування
метилових ефірів жирних кислот». В зразках олії нами досліджено вміст насичених та ненасичених жирних кислот: пальмітинової
кислоти – 6,65%; пальмітоолеїнової – 0,02 %; стеаринової – 2,79 %; олеїнової – 16,22 %; лінолевої – 57,73 %; ліноленової– 14,81
%; γ-ліноленової– 1,15 % та ейкозенової – 0,60 %.
Висновок. В результаті проведеного дослідження нами встановлено жирокислотний склад олії коноплі посівної. Основними
жирними кислотами були олеїнова, лінолева та ліноленова. Ці важливі компоненти в значній кількості зустрічаються у природі
досить рідко і відносять рослини з їх вмістом до найбільш цінних для фармації та косметології. Результати проведеного
дослідження свідчать про перспективність подальшого дослідження Cannabis sativa L.

ВИВЧЕННЯ ПРИХИЛЬНОСТІ ДО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
Зубняк С.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Н.В. Губіна
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра клінічної фармакології та фармакотерапії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: natali.gubina1974@gmail.com
Артеріальна гіпертензія (АГ) є доволі поширеним захворюванням в загальній популяції й асоціюється з високим ризиком
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виникнення кардіоваскулярних подій. Результати чисельних клінічних досліджень свідчать, що для досягнення цільового рівня
артеріального тиску (АТ) більше половини пацієнтів потребують призначення комбінованої терапії двома і більше препаратами.
Прихильність до лікування та дотримання рекомендацій лікаря забезпечує ефективний контроль АТ, зменшує ураження органівмішеней, ризик кардіоваскулярних подій, підвищує якість і тривалість життя пацієнтів з АГ.
Мета дослідження: вивчити причини порушення прийому медикаментів та прихильність до терапії антигіпертензивними
препаратами у хворих на АГ.
Матеріали і методи: Проанкетовано 42 хворих на АГ ІІ-ІІІ стадій (з них - жінок 18, чоловіків – 24), котрі звернулися у
поліклінічне відділення КЗ «Івано-Франківський клінічний кардіологічний центр». Середній вік хворих склав 44,09±1,64 року,
тривалість АГ 9,5±2,67 року. Пацієнти приймали гіпотензивну терапію у різних комбінаціях. Усім пацієнтам було проведено
опитування за допомогою тесту Моріскі-Гріна (1986), який включає в себе 4 питання (4-item Morisky Medication Adherence
Scale – MMAS-4), що свідчить про прихильність хворого до призначуваної терапії: 1) Чи Ви забуваєте приймати ліки? 2) Чи
порушуєте години прийому? 3) Чи пропускаєте прийом препаратів, якщо себе добре почуваєте? 4) Якщо Вам погано після
прийому ліків, чи Ви припиняєте їх прийом? Результати тесту оцінювали за 4 бальною шкалою. Хворі, які набрали 4 б.,
вважаються прихильними, 3 б. – частково (недостатньо) прихильними, 1-2 б. – не прихильними до лікування.
Результати: установлено, що рекомендації з прийому препаратів отримали всі пацієнти. Однак, 72,5% хворих не завжди
виконували призначення лікаря, з них 69,9% - звернули увагу на особливості та кратність прийому препаратів, були попереджені
про можливі побічні дії та навчені знімати можливі гіпертензивні кризи. Забували прийняти препарати 40,2%, порушував ли
години прийому 38,4%, не приймали ліків при задовільному самопочутті 42,3%, не приймали при поганому самопочутті після
прийому лікарського засобу – 7,2%. У 52% опитаних було декілька варіантів порушень прийому препаратів. Комплаєнтна
прихильність згідно тесту MMAS-4 складала: 4 бали – у 43,2%, 3 бали – у 19,9%, 1-2 бали – у 36,8% хворих.
Отже, не дивлячись на отримані рельтати, все ж прихильність до лікування у пацієнтів залишається низькою, що спонукає
підвищувати комплаєнтність пацієнтів до призначуваної терапії з метою попередження укладень АГ та покращення якості
життя шляхом удосконалення роботи провізора в аптеці при видачі лікарських засобів.

ОЖИРІННЯ – ВАЖЛИВА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ
Іванюра З.М.
Науковий керівник – к.фарм.н., доц. О.Р. Левицька
ДВНЗ «Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького»
Кафедра організації та економіки фармації
м. Львів, Україна, e-mail: zoryana96ivanura@gmail.com
В Україні від зайвої ваги страждає 50,5%чоловіків, 56% жінок, 10% дітей, а ожирінняспостерігається у 16% чоловіків
і 26% жінок. Заостанніми даними Всесвітньої організації охорониздоров’я ожиріння впливає на здоров’я 13% людейу всьому світі. Якщо не вирішувати проблему, то рівень ожиріння може вирости ще на 4%до 2025 року. Зайва вага та ожиріння є
причинамивиникнення 44% випадків діабету, 23% випадківішемічної хвороби серця, і, вкінцевому результаті, скорочує
тривалість життя в2-3 рази.
Мета: визначення ставлення молоді до проблеми надлишкової ваги та ожиріння, а також здорового способу життя та здорового (раціонального) харчування.
Матеріали та методи. Первинна інформація зі 190 анкет оцінки важливої сучасної медико-соціальної проблеми – ожиріння.
Опитувальна анкета складалась з трьох частин – вступної (вказана мета анкетування, а також наведена інструкція щодо заповнення анкети), паспортної (містила питання демографічного характеру) та основної. Остання включала питання, які дозволяли
визначити рівень ознайомленості молоді про здорове харчування, зайву вагу і ожиріння; рівень поширеності здорового харчування серед молоді; ставлення студентів до правил здорового харчування тощо. Респондентами виступали студенти 4, 5 курсів
фармацевтичного факультету очної та заочної форм навчання. Застосовано методи опитування, аналізу, узагальнення.
Результати. Встановлено, щосередній вікопитаних становив 21 рік. Серед них переважали жінки (85%). Тільки 14% респондентів вважають своє харчування здоровим;16% студентів стверджують, що часто переїдають, а 49% – інколи. 66% респондентів не дотримуються ніяких дієт і тільки 36% регулярно займаються фізичною активністю. Більшість опитуваних вважають,
що малорухливий спосіб життя, нераціональне харчування і стрес є головними причинами ожиріння. Найбільш ефективними
методами боротьби із зайвою вагою респонденти вважають дієту і фізичну активність.При цьому чоловіки більш схильні займатися спортомі не обмежувати себе в харчуванні, а жінки надають перевагу дієті. 72% студентів вважають свою вагу нормальною, 18% – надмірною, 10% – недостатньою. Разом з тим, розрахований нами індекс маси тіла засвідчує, що тільки 42,1%
респондентів мають нормальну вагу, у 35,8% встановлено дефіцит маси тіла, у 16,8% – надлишок маси тіла, в 1,6% – ожиріння
І ступеня, а в 0,5% – ожиріння ІІ ступеня. Для 3,2% опитаних індекс маси тіла не розраховували через відсутність необхідних
вихідних даних.
Висновки. Результати дослідження показують, що студентськамолодь достатньо ознайомлена з проблемою ожиріння. При
цьому необхідно підтримувати і укріплювати їх мотивацію до здорового способу життя та раціонального харчування.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ В ТРАВІ КНЯЖНИКА АЛЬПІЙСЬКОГО
Карас Ю.І.
Науковий керівник – к.фарм.н., доц. М.В. Мельник
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: karasyulia1997@gmail.com
Пошук і створення нових безпечних та ефективних лікарських засобів рослинного походження, а також раціональне та
комплексне використання сировини дикорослих і культивованих рослин України залишається актуальним завданням сучасної
наукової та практичної фармації. До таких рослин належить княжник альпійський - один з представників родини Жовтецеві,
поширений в Україні на території Карпат. Основним із факторів, що зумовлює фармакологічну активність лікарської рослинної
сировини, є якісний та кількісний вміст різних груп біологічно активних речовин. Одними з них є аскорбінова та органічні
кислоти. Вільні органічні та аскорбінова кислоти мають різноманітні біологічні властивості.
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Метою даного дослідження було виявлення та визначення вмісту органічних кислот в траві княжника альпійського.
Об’єктами дослідження була повітряно-суха трава княжника альпійського заготовлена у фазу цвітіння.
Матеріали і методи. Органічні кислоти виявляли методом паперової хроматографії. Визначення кількісного вмісту вільних
органічних кислот в перерахунку на яблучну кислоту та аскорбінової кислоти проводили за фармакопейними методиками.
Результати дослідження. В результаті хроматографічного аналізу у траві княжника альпійського встановлено наявність
органічних кислот: аскорбінової, щавелевої, винної. Встановлено, що кількісний вміст суми вільних органічних кислот у
траві княжника альпійського становить 1,87±0,09 % – 2,09±0,11 %. Кількісний вміст аскорбінової кислоти у траві княжника
альпійського становить 0,15±0,001 – 0,18±0,001 %.
Висновок. Одержані результати свідчать про достатньо високий вміст органічних кислот у сировині княжника альпійського.

РЕЗУЛЬТАТ ПОШУКУ ОЛІЙ У ДЕРЖРЕЄСТРІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Кметик О.В., Фургач О.В.
Науковий керівник – к.фарм.н., доц. І.О. Федяк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Olakmetik97@gmail.com
Актуальність. Рослинні олії – ліпідні матеріали, отримані з рослин. Їстівні рослинні олії використовуються в їжу, як для її
приготування, так і як харчові додатки («нутрацевтики») через вміст поживних речовин та їх передбачуваний медичний ефект.
Деякі олії є належнозареєстрованими лікарськими засобами.
Мета роботи: аналіз інформаційно-пошукової системи «Державний реєстр лікарських засобів (ЛЗ) України» за словом
«Олія», вивчення асортиментних та цінових характеристик олій як ЛЗ.
Матеріалидослідження: інформація про зареєстровані ЛЗ(www.drlz.com.ua/); дані Програмного комплексу «Аптека» за
розділом «Ціни на ЛЗ і ВМП», www.apteka.ua/ceny-na-lekarstvennye-sredstva-i-izdeliya-mednaznacheniya).
Результати: Станом на 01.03.19 р. у Державному реєстрі ЛЗ України 7олій знайдено якЛЗ за пошуком словом «олія». А
саме: проносний засіб з кодом АТХ А06АВ05 – Рицинова олія, олія по 30, 50, 100 г у флаконі (фл.); по 1 фл. у пачцівітчизняних
виробників: ПАТ «Галичфарм», ПрАТ ФФ «Віола», ПАТ «Лубнифарм», ПРАТ «ФІТОФАРМ» (за оптово-відпускними цінами
(ОВЦ) 1,55–16,69 за 100 мл) та субстанція АмбухаСолвексПрайвет Лтд., Індія у виглядірідиниу поліетиленових бочках. Олія
насіння гарбуза – олія по 50,100 мл у фл.; по 1 фл. в пачці 2-х вітчизняних виробників: ПАТ «Лубнифарм» іТОВ «ДЗ «ГНЦЛС»
як гіполіпідемічні засоби (С10АХ, ОВЦ: 9,83–22,26 грн. за 100 мл). Як субстанції для екстемпорального виготовлення і
промислового виробництва лікарських форм (ЛФ) зареєстровано 5 олій: Олія евкаліптова, ректифікована; Олія м’яти перцевої,
подвійної ректифікації; Олія сосни звичайної, ректифікована – усі рідини у сталевих барабанах для фармзастосування німецького
виробника Фрей+ЛауГмбХ; Олія сосни гірської – рідина у банках жерстяних / каністрах пластмасових для виробництва
нестерильних ЛФ, БрюдерУнтервегерГмбХ, Австрія; Олія хмелю – рідина у фл. скляних,ПАТ «Фармак», Україна.Окрім того,
знайдено Камфорнуолію із групи «Засоби, що застосовують місцево при суглобовому та м’язовому болю» (М02АХ10) – олія
для зовнішнього застосування 10% по 25,30 мл у фл., ПРАТ «ФІТОФАРМ», ПрАТ ФФ «Віола», ДП «ІБОНХ НАН України»
(усіУкраїна)за ОВЦ 6,78–7,89 грн. Шипшини олія – олія по 50, 100 мл у фл.; по 1 фл. в пачці, ПП «Ян», Україна із групи
«Засоби для лікування ран та виразкових уражень шкіри» (D03АХ, відсутня на ринку). Обліпихи олія – олія по 50 мл у фл., ТОВ
«Житомирска ФФ», Україна, із групи «Засоби для лікування кислотозалежних захворювань» (А02Х, ОВЦ 13,96–16,69 грн.).
Висновок. Встановлено, що пошук олій як ЛЗ у Державному реєстрі ЛЗ України недостатньо вести лише за пошуковим
словом «Олія», а доцільно також використовувати і друковану версію «Компендіум. ЛЗ», Моріон, 2018.

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ ВИТЯЖОК В ПРОЦЕСІ СУДОВО-ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Кметик О.
Науковий керівник – к.фарм.н., доц. Р.Б. Винницька
Кафедра хімії фармацевтичного факультету
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vunnutskaya@gmail.com
При вивченні токсикологічної хімії для виявлення отруйних речовин обов’язковим етапом є виділення їх з біологічного
матеріалу та очищення отриманих витяжок. Сучасний рівень науки і техніки пропонує використовувати альтернативні методи
очищення ( а саме: СО2 надкритичну екстракцію). Це спрощує і прискорює процес дослідження у порівнянні з традиційними
методами.
СО2-екстракція в порівнянні зі звичайною ( гексаном, хлороформом, ацетоном і т.д.) мають ряд переваг:
практично повністю виділяється з витяжки після екстрагування;
не токсичний та фізіологічно безпечний;
не потребує багаторазової екстракції та реекстракції ;
СО2 дешевий та доступний у великих кількостях (особливо для виробництв);
СО2 не горючий і не вибухонебезпечний;
бактеріостатичний і стерильний;
не забруднює навколишнього середовища і витрат проточних вод для очистки;
Вуглекислий газ використовують в якості екстрагента при певних технологічних параметрах процесу. Якщо створити умови,
при яких тиск і температура будуть перевищувати так звані критичні параметри, то газ переходить в надкритичний стан. Для
СО2 це : Рк=72,9 атм , Тк=31 °С, рк=0,47 г/см3.
На сьогоднішній день надкритична СО2-екстракція впроваджується на великих фармацевтичних (біотехнологічних)
підприємствах для очистки сировини і витяжок при виробництві лікарських препаратів та біотехнологічної сировини. Цей метод
потребує складної і дороговартісної апаратури. Крім того, експериментального потрібне налаштування параметрів процесу для
кожного виду сировини чи окремих цільових продуктів.
Цей метод також може бути застосований для очистки сировини при добуванні синтетичних лікарських препаратів, що є
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актуальним і економічно доцільним для фармацевтичної галузі.
В промисловості надкритичну СО2-екстракцію використовують для вилучення кофеїну з зерен кави, виділення цінних
компонентів (БАДів, рослинних масел і т.д) з рослинної та тваринної сировини, регенерації адсорбентів в нафтохімічній галузі,
в парфумерній, харчовій, хімічній промисловості та токсикологічній хімії для вилучення (наприклад , пестицидів) з грунту та
стічних вод, нітратів з продуктів харчування та очистки витяжок для подальших фізико-хімічних досліджень.

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ УРЯДОВОЇ ПРОГРАМИ «ДОСТУПНІ ЛІКИ» НА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ
РІВНІ
Ковальська Л.В.
Науковий керівник – к.фарм.н., доц. І.О. Федяк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: lyudmyl506@gmail.com
Актуальність. З 01.04.2017 в Україні реалізується урядова програма «Доступні ліки» (Програма). На даний час наявна
проблема неплатоспроможності більшості верств населення в питанні самозабезпечення лікарськими засобами (ЛЗ) хронічно
хворих, а Програма покликана дати старт змінам такої непростої ситуації. Перелік міжнародних непатентованих найменувань
(МНН) ЛЗ, на які поширюється реімбурсація,затверджено постановою КМУ №863від 09.11.2016 р.На сьогодні він містить 23
МНН, 22.01.2018 р. було опублікувало оновлений Реєстр ЛЗ, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню
державою (Реєстр), який стосується 239 торгових найменувань (ТН) ЛЗ. Із 41 ТН, на які розширився Реєстр, 24 ТНпередбачено
для лікування серцево-судинних захворювань (ССЗ), 14 – цукрового діабету (ЦД) II типу та 3 – бронхіальної астми (БА). Участь
у Програмі може взяти будь-який суб’єкт господарювання, який має ліцензію на роздрібну торгівлю ЛЗ, при умові підписання
договору з місцевим органом влади.
Мета роботи: аналіз реалізації урядової програми «Доступні ліки» на рівні окремо взятої аптеки, яка є підписантом Програми
від часу її запровадження.
Матеріали дослідження: рецептурні бланки, які чинно зберігаються в аптеці і за якими було відпущено ЛЗ упродовж
вересня 2018–лютого 2019 рр. для реалізації Програми для населення м. Івано-Франківська.
Методи: кількісно-якісний метод аналізу документів.
Результати: Визначено, що у межах однієї аптеки, яка реалізує відпуск ЛЗ за рецептами, виписаними лікарями місцевих
поліклінік, за 6 місяців було відпущено 17 із 23 МНН. Загалом було реалізовано355 ТН, серед яких лідером відпуску за МНН
був метформін – ЛП для терапії хворих на інсуліннезалежний ЦДпри неефективності дієтотерапії. Частка реалізації ТН із цим
активним фармацевтичним інгредієнтомстановила 22,82%. На другому місці за кількістю відпущених ТН виявився клопідогрель,
ЛП із групи «Антитромботичні засоби» для профілактики проявів атеротромбозу у дорослих із часткою 17,18 %, на третьому –
лозартан, ЛП для лікування есенціальної артеріальної гіпертензії у дорослих (16,62 %). Наступними у цьому ряду розмістилися
МНН: еналаприл (7,04 %), бісопролол та гліклазид(по 6,76 %). Інші МНН виписували рідше.
Висновок. Встановлено, що територіальна наближеність аптеки до поліклініки, яка обслуговує певну категорію хворих,
напряму впливає на фармакотерапевтичну групу відпущених МНН. З іншого боку, роздрібному фармацевтичному ринку в
кожній адміністративній одиниці необхідно постійно моніторити хід реалізації Програми, оскільки із розширенням Реєстру
існують ризики передчасного освоєння виділених на Програму річних коштів.

АПТЕКА ДЛЯ ВАГІТНИХ
Красько І.І., Штрімайтіс О.В.
Науковий керівник – к.фарм.н. О.В. Штрімайтіс
КЗВО «Рівненська медична академія»
Кафедра хіміко-фармацевтичних дисциплін
м. Рівне, Україна, e-mail: kraskoi13@ukr.net
Вагітність – це звичайний функціональний стан організму жінки, при якому можуть виникати повсякденні нездужання, що
потребують безпечної та раціональної фармакотерапії. Перед цим питанням постають, як вагітні жінки, сімейні лікарі, так і
фармацевти.
Мета. Сформувати асортимент безрецептурних лікарських засобів (ЛЗ) «Аптеки для вагітних» з метою симптоматичного
лікування алергії, болю у горлі, діареї, кашлю, стресу, безсоння, головного болю, запору, печії, підвищеної температури тіла,
риніту, грипу та ГРВІ, зубного болю.
Методи та матеріали. Опрацьовано протоколи провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних ЛЗ стосовно
симптоматичного лікування вище вказаних захворювань, що затверджені наказом МОЗ України № 875 від 11 жовтня 2013 року;
інструкції до медичного застосування усіх можливих ЛЗ, що є в Переліку, затвердженому МОЗ України, та визначено, які з
них можна застосовувати під час вагітності. ЛЗ згідноінформації з інструкцій до медичного застосування ЛЗ під час вагітності
класифікували на 3 групи, виходячи з категорій ризику по FDA. Так, препарати, безпечні до застосування під час вагітності
віднесли до категорії І; до ІІ – відносно безпечні при вагітності; до ІІІ – протипоказані, не рекомендуються, не вивчено. В процесі
дослідження виникла необхідність розділити ЛЗ також згідно того, в якому триместрі вагітності вони можуть застосовуватися.
Результати і обговорення. Визначили асортимент безрецептурних ЛЗ стосовно фармакотерапії аналізованих захворювань.
Препарати І групи –4 позиції (4,9 % від внесених у Переліки, визначені МОЗ України), ІІ групи –20 позицій (24,4 % від внесених
у Переліки, визначені МОЗ України), ІІІ групи – 12 позицій (14,6 % від внесених у Переліки, визначені МОЗ України). 46 ЛЗ
згідно міжнародних непатентованих назв(МНН) (56%) можна застосовувати, але не всіх фармацевтичних виробників. Оскільки
є препарати дозволені до застосування лише в окремих триместрах вагітності, виникла необхідність окремо їх розподілити на
підгрупи. Серед таких з-поміж ЛЗ І категорії для лікування вищезгаданих нездужань в 1 триместрі дозволено до використання –
8 ЛЗ, в 2 триместрі – 17, в 3 триместрі - 9; з-поміж ЛЗ ІІ категорії в 1 триместрі дозволено до використання –2 ЛЗ, в 2 триместрі
– 6, в 3 триместрі – 7.
Висновки. В асортименті аптеки для вагітних буде раціонально відтворити
85, 4 % ЛЗ, внесених у Переліки визначені МОЗ України, для лікування аналізованих патологічних станів.Фармацевтам
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потрібно наголосити на здійсненні фармацевтичної опіки та рекомендаціям стосовно вибору фармакотерапії відповідно до
триместру вагітності пацієнтки, та акцентувати увагу на вивченні інструкцій до медичного застосування ЛЗ різних торгових
марок.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ВОВЧУГА ПОЛЬОВОГО (ONONIS
АRVENSIS L.)
Куртяк Х.О.
Науковий керівник – к.фарм.н., асист. Н.І. Рущак
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: khristinakurtyak28@gmail.com
Лікарські засоби рослинного походження володіють широким спектром дії, рідше викликають ускладнення, характеризуються
низькою токсичністю та практично не викликають алергічних реакцій. Тому, пошук перспективних рослинних джерел, створення
на їх основі лікарських засобів, а також раціональне та комплексне використання лікарської рослинної сировини є актуальним
завданням сучасної фармації. З огляду на це, особливої уваги заслуговує вовчуг польовий (Ononis аrvensis L.) родини бобові
(Fabaceae). На території України зустрічається 7 видів роду Ononis: Оnonis (O.)pusilla, О.arvensis, О.antiquorum, О.intermedia,
О.spinosa, О.repens, О.leiosperma. Різноманітний хімічний склад рослини зумовлює широкий спектр їх фармакологічної
активності. Саме ці обставини створюють передумови для подальшого і всебічного вивчення трави вовчуга польового.
Метою роботи було дослідити якісний склад та кількісний вміст основних груп біологічно активних речовин в траві вовчуга
польового.
Матеріали і методи. Обꞌєктом дослідження була трава вовчуга польового, заготовлена в Івано-Франківській області в 2018
році в період масового цвітіння. Якісний склад біологічно активних речовин у рослинній сировині вивчали за допомогою
реакцій ідентифікацій та хроматографічних методів аналізу.
Результати дослідження. За результатами специфічний якісних реакцій та хроматографічного аналізу у витяжках
встановлено, що найбільш багатий хімічний склад має надземна частина, а саме: ізофлавоноїдів, органічних кислот, дубильних
речовин, тритерпенових сапонінів, тощо.
Висновок. Результати проведених дослідження свідчать про перспективність подальшого фітохімічного дослідження трави
вовчуга польового.

ПОШИРЕННЯ ГОРОБИНИ ЧОРНОПЛІДНОЇ (ARONIA MELANOCARPA) РОДИНИ РОЗОВИХ
(ROSACEAE) В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В
МЕДИЦИНІ.
Литвинець Л.Ю.
Науковий керівник – асист. О.В. Бучко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, е-mail: l_buchko@ukr.net
Матеріали і методи. Об’єктом дослідження були надземні і підземні органи Горобини чорноплідної В роботі використано
літературні джерела, матеріали гербарію кафедри фармації ІФНМУ, власні гербарні збори і результати спостережень у польових
умовах, маршрутний метод геоботанічних досліджень.
Результати дослідження:
Аронія чорноплідна або Горобина чорноплідна (Aronia melanocarpa) — кущ родини розових (Rosaceae) 1–2.5 м заввишки.
Листки прості, цілокраї, блискучі, чергові, черешкові, еліптичні або оберненояйцевидні, загострені, з країв пилчасті, зверху
темно-зелені, зісподу — світліші, 2.5–7 × 2.5–3.5 см; черешки короткі з широкими прилистками, що не опадають.
Квіти двостатеві, правильні, 5-пелюсткові, білі або рожеві, запашні, в щитковидних суцвіттях. Цвіте рослина з середини
травня майже до кінця червня.
Плоди достигають у серпні-вересні. Плід опушений, у час стиглості голий, округлої форми, чорного або сливового кольору з
сизою поволокою, соковитий, 6—12 мм у діаметрі. У пору плодоношення вступає на 3—4-й рік.
Лікарські властивості: Лікувальні якості ягід обумовлені збалансованим хімічним складом. Чорноплідна горобина має
загальнозміцнюючу, гіпотензивну, ранозагоювальну, сечогінну, протиалергічну (при зовнішньому застосуванні), полівітамінну
дію. Відвар і сік аронії виявляють протизапальну і бактерицидну дії при ГРВІ і ГРЗ, а також при ангіні. Цінною властивістю
аронії є її здатність приводити в норму рівень холестерину в крові, що з успіхом використовується при лікуванні і профілактиці
атеросклерозу.
Найбільше аронія цінна високим вмістом вітаміну Р, якого в ягодах в два рази більше, ніж в чорній смородині (визнане
джерело вітаміну Р), і в двадцять, ніж в лимонах або яблуках. Дана рослина містить ряд речовин-флавоноїдів (рутин, цитрин,
кверцетин), в значній мірі знижують проникність судин, особливо в присутності великої кількості аскорбінової кислоти. У зв’язку
з цим пацієнти, що приймають ягоди з лікувально-профілактичною метою, поєднують їх з іншими лікарськими рослинами,
багатими на вітамін С, наприклад, з настоєм шипшини. Чорноплідна горобина містить невеликі кількості бета-каротину,
ретинолу, вітамінів: С, Е, РР і групи В. Корисні речовини аронії представлені цілим комплексом макроелементів - фтор, натрій,
мідь, марганець, молібден, бор, йодисті з’єднання. Кількість йоду, присутнього в м’якоті плодів, дозволяє зарахувати рослина
до концентратора цієї речовини. З мікроелементів в ягодах міститься залізо. Своєрідний смак і терпкість ягодам надають
дубильні речовини і пектинові сполуки. Крім цього чорноплідна горобина багата цукрами, органічними кислотами, харчовими
волокнами, ефірними маслами, антоціанами, золою.
Висновок: аналіз літературних джерел і власних досліджень свідчить, що Горобина чорноплідна є цінним лікарським видом,
оскільки містить ряд БАР, а також рослина розповсюджена по всій території України. Може зростати на болотах, вологих
заростях, краях ставків та озер, гаях, вологих високогірних лісах.

210

Тези доповідей 88-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині», 2019
Abstract of the 88th Scientific Conference of Students and Young Scientists «Innovations in medicine», 2019

ВИВЧЕННЯ КРИСТАЛІЧНОЇ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ СТРУКТУР ТЕТРАРНОЇ СПОЛУКИ TbCo0,29Li0,Sn2
05
Льохерт М.В.
Науковий керівник - д.хім.н., доц. А.О. Стецьків
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хімії фармацевтичного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна
Метою роботи було встановлення структури сполуки складу TbCo0,29Li0,05Sn2, яку виявили у ході систематичного дослідження
фазових рівноваг в системі Tb-Co-Sn в області, багатій оловом.
Матеріали і методи: Сплави виготовляли методом тигельного синтезу, використовуючи метали наступної чистоти: тербій
– 0,9999, літій – 0,999, кобальт - 0,999, олово – 0,9999 масових часток основного компоненту. Приготовлену шихту із наважок
чистих компонентів плавили в електродуговій печі з вольфрамовим електродом на мідному водоохолоджуваному поді в
атмосфері очищеного аргону (99,998 об’ємних % Ar) під тиском 1,0 атм. Як гетер використовували губчастий титан. Втрати під
час плавлення не перевищували 1 мас. % для кожного сплаву, тому склад сплавів приймали таким, що дорівнює складу шихти.
Одержані зразки відпалювали у вакуумованих кварцових ампулах при температурі 400 °C впродовж 480 годин. Відпалені
сплави гартували в холодній воді, не розбиваючи ампул.
Фазовий аналіз синтезованих зразків проводили за масивами експериментальних даних дифракції рентгенівського
випромінювання, одержаних за допомогою дифрактометрів ДРОН-2,0М (FеКα-випромінювання) та URD-6 (CuКα
-випромінювання). Для детальнішого вивчення кристалічної структури використовували масив даних, отриманих на
дифрактометрі STOE STADI P (CuKα-випромінювання). Щоб запобігти текстуруванню, зразки наносилися на поверхню кварцевої кювети у вигляді пасти з порошку сплаву, розтертого в індиферентному маслі. Для усунення інструментальних помилок,
що впливають на точність вимірів кутів відбить на дифрактограмі, в досліджуваний сплав вводився внутрішній стандарт – порошок Cиліцію.
Результати дослідження. Отримані дані показують, що сполука TbCo0,29Li0,05Sn2 належить до ромбічної просторової групи
Сmcm і кристалізується в структурному типі CeNiSi2 (символ Пірсона oS16). Параметри комірки мають наступні значення: a =
0,44425 (7) нм, b = 1,6463 (3) нм, c = 0,43898 (7) нм.
Упорядкована модель тетрарної фази зі структурою типу CeNiSi2 була проаналізована. За результатами розрахунків
встановлено, що атоми Тербію, Кобальту та Літію віддають свої електрони атомам Стануму, навколо яких функція електронної
локалізації є приймає значення від 0,5 до 0,87. Натомість, біля атомів Tb, Co і Li ця функція має невеликі значення.
Висновок: методом монокристалу досліджено кристалічну структуру нової тетрарної сполуки TbCo0,29Li0,05Sn2 (структурний
тип CeNiSi2, просторова група Cmcm). Густина станів в області рівня Фермі свідчить про металічний тип зв’язку у дослідженій
фазі.

ПРОБЛЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ХІМІЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВІДХОДІВ
Макота Х.В.
Науковий керівник – викл. Л.Б. Будзан
Медичний коледж ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: lilija.bogdanivna@gmail.com
Актуальність: В Україні серйозне занепокоєння викликають проблеми, пов’язані з охороною довкілля та здоров’ям
населення, однією з причин яких є низький рівень утилізації небезпечних відходів. До небепечних відходів відносять лікарські
засоби та хімічні реактиви, які використовують в галузі фармації під час виробництва, контролю якості чи освітнього процесу
в навчальних закладах.
Мета та завдання: ознайомитись із питанням утилізації хімічних та фармацевтичних відходів, дослідити дану проблему та
методи її подолання.
Матеріали і методи: аналіз Закону України та чинної законодавчої документації Міністерства охорони здоров’я та
Міністерства екології та природних ресурсів України.
Результати дослідження. Базовим документом в цій сфері є Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР.
Закон визначає, що небезпечні відходи – це відходи фізичні, хімічні чи біологічні, характеристики яких створюють чи можуть
створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та вимагають спеціальних методів
і засобів поводження з ними.
Згідно із Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.07.2004р. № 349 «Про затвердження Правил проведення
утилізації та знищення неякісних лікарських засобів» відходи лікарських засобів можуть бути утилізовані шляхом використання
як вторинних матеріалів чи енергетичних ресурсів у власній установі або передані для утилізації до іншої установи. Але, на
жаль, поки в Україні немає або майже немає належного поводження з небезпечними відходами. Така ситуація виникла через
мораторій, що забороняє проводити перевірки, в тому числі 200 ліцензіатів на ринку України, які утилізують небезпечні відходи.
Тому на ринку з’явилися компанії, які декларують можливість утилізації відходів, пропонують низькі ціни за свої послуги,
виграють тендери, але відходи не утилізують належним чином.
Проте 8 листопада 2017 року Кабінет міністрів України схвалив Національну стратегію поводження з відходами до 2030
року, яка передбачає значне скорочення обсягу захоронення відходів і збільшення рівня їх переробки.
Висновки: через високий рівень забруднення навколишнього середовища хімічними та фармацевтичними відходами,
була прийнята стратегія, яка сприятиме впровадженню в систему управління відходами інноваційних засад; розробленню
відповідного законодавства; покращенню стану навколишнього природного середовища.

ФАРМАЦІЯ
PHARMACY

211

МАРКЕТИНГ-АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРЕПАРАТІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО НЕКАЛЬКУЛЬОЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ
Осадцева Х.І., Феденько С.М.
Науковий керівник – к.екон.н., доц. С.М. Феденько
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kosadceva@gmai.com
Вступ. Сьогодні захворювання органів травлення займають за поширеністю третє місце у структурі загальної захворюваності
та потребують особливої уваги у зв’язку із збільшенням їх кількості, істотним впливом на стан громадського здоров’я.
Оцінюючи існуючі проблеми у сфері організації лікарського забезпечення хворих на хронічний некалькульозний холецистит
(ХНХ) доцільним є проведення аналізу вітчизняного ринку з метою удосконалення фармацевтичного забезпечення хворих.
Метою роботи є аналіз ринку та оцінка економічної доступність препаратів рослинного походження для профілактики та
лікування ХНХ, наукове обґрунтування доцільності розробки нового фітозасобу.
Матеріали і методи. Вітчизняний фармацевтичний ринок лікарських засобів (ЛЗ), Державний реєстр ЛЗ України, дані
системи Pharmbase; використано методи асортиментного і цінового аналізу, порівняння та узагальнення.
Результати дослідження. Станом на 01.10.2018 р. було зареєстровано 29 ЛЗ рослинного походження для профілактики та
лікування ХНХ. Серед них 35 % – таблетки, 24 % – трави, 14 % – капсули, 10 % – збори, по 7 % – сиропи та розчини, 3 % – краплі.
В асортименті зареєстрованих ЛЗ 76 % – вітчизняні, 24 % – імпортні. На ринку переважають монокомпонентні препарати (69
%). Для оцінки економічної доступності фітозасобів розраховано коефіцієнти ліквідності (Kliq), платоспроможності (Ka.s.) та
вартість курсу лікування. В результаті досліджувані ЛЗ розподілено на три групи: Kliq≤ 0,15; 0,16≤ Kliq ≤ 0,50; Kliq ≥ 0,31. До
першої групи увійшли 4 іноземні ЛЗ: Хофітол таб. 200 мг № 60, Цинарікс таб. № 60, Цинарікс форте таб. № 30, Холагол кр.
10 мл та 5 вітчизняних: Алохол таб. № 50, Артіхол таб. 200 мг № 30, Артишока ек-т-Здоров’я кап. 300 мг № 30 та р-н 100 мл,
Розторопші плоди 50 г «Віола», Холосас сироп 250 мл. Друга група включає 12 - вітчизняних ЛЗ та 1 імпортний. Третя група
представлена тільки 6 препаратами вітчизняного виробництва. За аналізом Ka.s. встановлено, що найдоступнішими є препарати
вітчизняного виробництва: Холосас сироп 130г, 250 г, Холосас –Тернофарм сироп 250 г, найменш – розчин Хофітолу 120 мл
імпортного виробництва. Розрахована вартість курсу лікування ХНХ фітозасобами вітчизняного та імпортного виробництва
становить в межах 91,80 грн. – 467,97 грн., що є досить дороговартісним.
Висновок. Незважаючи на широкий асортимент фітозасобів для лікування ХНХ, їх доступність є низькою для пересічного
громадянина, тому розробка нового фітозасобу аптечного виробництва є на часі.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ЖИРНО-КИСЛОТНОГО СКЛАДУ
OLEUM LINI
Пуфка Ю.М.
Науковий керівник – к.фарм.н., доц. В.М. Водославський
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: pufka997@gmail.com
Лляна олія входить до складу шампунів, зволожувальних кремів, аерозольних масок для обличчя, кондиціонерів для волосся,
кремів для рук і нігтів. Лужним гідролізом гідроксидом калію з лляної олії отримують зелене мило (мило «К»), а також м’яке
мило, що входить до складу лініментів і використовується для звільнення шкіри від лусок при псоріазі, для попередньої
дезінфекції шкіри, при розтягненні зв’язок і лікуванні забитих місць. Препарат «Лінетол» містить етилові етери ненасичених
жирних кислот з лляної олії. Він знижує рівень холестеролу у крові й використовується для лікування атеросклерозу. Лінетол
входить до складу аерозольних препаратів «Вінізоль», «Левовінізоль», «Лівіан», «Тегралезоль», «Ліфузоль». Препарати
«Сингран» і «Сингран-В» (водорозчинна модифікація) є сумішшю етилових етерів лінолевої та ліноленової кислот і аналогом
лінетолу для використання у дерматології і косметології.
Метою даної роботи було вивчення фізико-хімічних властивостей та жирно-кислотного складу олії, отриманої з насіння льону.
Матеріали та методи. Для дослідження використовували олію з насіння льону звичайного, отриману методом холодного
пресування при температурі до 50°С. Для визначення показників якості лляної олії застосовували стандартні методи.
Органолептичні властивості олії оцінювали за зовнішнім виглядом, кольором, запахом та смаком згідно ДСТУ 4536:2006. Йодне
число - за ДСТУ ISO 3961:2004, кислотне число – ДСТУ 4350:2004. Визначення жирно-кислотного складу проводили згідно
ДСТУ ISO 5509:2002 на газовому хроматографі «Купол-55».
Результати дослідження. Органолептичний аналіз лляної олії показав, що це оліїста рідина світло-жовтого кольору
з буруватим відтінком, характерним запахом та приємним смаком. Кислотне число становить 0,95 мг КОН/г, йодне – 176 г
І2/100 г. Результати дослідження жирно-кислотного складу за допомогою методу газової хроматографії свідчать, що за вмістом
основних жирних кислот олія льону складається з ненасичених жирних кислот – 39,93 % ліноленової, 28,78 % лінолевої, 20,77
% олеїнової, та насичених – 5,38 % пальмітинової і 5,15 % стеаринової кислот.
Висновок. В результаті проведених досліджень вивчено фізико-хімічні властивості та жирно-кислотний складу лляної олії,
які в подальшому будуть використані для стандартизації сировини.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ГРУП БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН РОЗХІДНИКА
ЗВИЧАЙНОГО
Пуфка С.З.
Науковий керівник – к.фарм.н., доц. У.Б. Сікорин
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: pufka1997@gmail.com
Широке використання рослинних препаратів в медичній практиці зумовлено їх певними перевагами перед синтетичними
препаратами - широтою терапевтичного спектру, властивістю комбінованих рослинних засобів одночасно впливати на стан
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різних органів і систем. Перспективним є дослідження розхідника (р.) звичайного (Glechoma hederacea L.) родини Губоцвітих
(Lamiaceae), який зростає по всій території України і широко використовується в народній медицині.Препарати розхідника
стимулюють функцію бронхіальних залоз, мають холеретичну, холекінетичну, сечогінну, тонізуючу, стимулювальну,
антиоксидантну, протизапальну, протимікробну, знеболювальну, репаративну та антитоксичну властивості.
Метою роботи є дослідження основних груп біологічно активних речовин розхідника звичайного з метою вивчення
можливостей створення нових лікувально-профілактичних засобів.
Матеріали і методи. Об’єктом дослідження була трава р. звичайного заготовлена на території Івано-Франківської та
Тернопільської областей, враховуючи особливості заготівлі. Визначення кількісного вмісту вільних органічних та аскорбінової
кислот у траві розхідника звичайного здійснювали у фазу масового цвітіння за фармакопейною методикою.
Результати дослідження. Органічні кислоти, виявлені в траві розхідника звичайного, є важливим класом БАР. Вони
регулюють численні процеси організму, відіграють важливу роль у підтримці його кислотно-лужного балансу та виявляють
антимікробну і протизапальну дію. Найважливішою серед органічних є аскорбінова кислота, що належить до похідних поліоксиg-лактонів ненасичених карбонових кислот. Вітамін С є життєво-необхідною природною речовиною, що приймає безпосередню
участь у регулюванні окисно-відновних процесів, формуванні комбінованого антиоксидантного захисту організму, утворенні
стероїдних гормонів, посиленні детоксикаційної функції печінки. В результаті проведених досліджень встановлено, що
кількісний вміст суми вільних органічних кислот у траві розхідника звичайного становить 1,70– 2,1 % в залежності від місця
зростання. Кількісний вміст аскорбінової кислоти у траві розхідника звичайного становить 0,029 – 0,032 % відповідно.
Висновок. Вивчення рiзних класiв біологічно активних речовин розхідника звичайного (Glechoma hederacea L.) проводили з
метою комплексного використання рослинної сировини і вивчення можливостей створення нових лікувально-профілактичних
засобів.

Визначення розмірів пОВЕРХНЕВО-АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ
Ридван І.І.
Науковий керівник – к.хім.н., доц. А.М. Дмитрів
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хімії фармацевтичного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: anjela78y@gmail.com
По відношенню що межі поділу вода-повітря, поверхнево-активними речовинами є органічні речовини, які мають дифільну
будову молекули, наприклад жирні кислоти, спирти, кетони, мила. Вони містять в своєму складі неполярну частину – зокрема,
вуглеводневий радикал і полярну частину, представлену функціональними групами –СООН, –ОН, –NH2, –SO2OH і т.д.
Поверхнева активність дифільних молекул залежить від довжини вуглеводневої групи. За правилом Дюкло-Траубе:
поверхнева активність жирних кислот, спиртів та інших дифільних сполук у водних розчинах однакової концентрації зі
збільшенням довжини вуглеводневої групи на одну групу –CH2– збільшується у 3-3,5 рази.
Однак, правило Дюкло-Траубе найбільш точно виконується за низьких концентрацій розчинених речовин. Із нього випливає
важливий висновок: площа, яка припадає на одну молекулу максимально насиченого поверхнево-активною речовиною
адсорбційного шару, залишається сталою в межах гомологічного ряду.
Згідно з Ленгмюром при максимальній адсорбції ПАР на поверхні утворюється насичений мономолекулярний шар. За
ізотермою адсорбції, яка є функцією Г=f(c) можна визначити значення максимальної адсорбції Г∞ та розрахувати розміри
молекул ПАР. Відсутність залежності площі поперечного перерізу від довжини ланцюга молекули жирної кислоти СН3–(CH2)
–COOH вказує на те, що молекули дійсно орієнтуються вертикально що поверхні.
n
Дослідженню властивостей мономолекулярних шарів, які утворені на поверхні води або водних розчинів важкорозчинними
або нерозчинними речовинами, присвячено багато робіт (Ленгмюр, Гаркінс, Адам, Марселен, Ребіндер, Ізмайлова та ін.).
Великий інтерес викликають мономолекулярні шари білків і ферментів, одержані на водних розчинах, зокрема сульфату амонію.
Білки в моношарах часто зберігають свої ферментативні властивості й здатність що імунних реакцій та зв’язування антитіл,
що було встановлено за збільшенням товщини моношарів (Ленгмюр, Гаркінс). Шляхом моделювання плівок, ідентичних тим,
які мають велике значення для життєдіяльності клітин (білкові, ліпопротеїдні, нуклеопротеїдні шари), була вивчена взаємодія
поверхнево-активних речовин з білками, реакції аденозинтрифосфорної кислоти з міозином у моношарі та ін.

ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ З ГРУПИ СТАТИНІВ У РАМКАХ УРЯДОВОЇ ПРОГРАМИ
«ДОСТУПНІ ЛІКИ»
Свирида А.Г.
Науковий керівник – к.фарм.н., доц. О.Р. Левицька
ДВНЗ «Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького»
Кафедра організації та економіки фармації
м. Львів, Україна, e-mail: asvirida950@gmail.com
Мета: аналіз номенклатури та цін ЛЗ симвастатину у рамках урядової програми «Доступні ліки».
Матеріали та методи. Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 21 січня 2019 р.,
Державний реєстр ЛЗ України. Методи – інформаційного пошуку, аналізу, узагальнення.
Результати. З 1 квітня 2017 року в Україні діє урядова програма «Доступні ліки», у рамках якої пацієнти за рецептом лікаря
можуть отримати безкоштовно або з доплатою лікарські засоби (ЛЗ) для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового
діабету II типу та бронхіальної астми. Наказом МОЗ України від 21.01.2019 р. №148 затверджено Реєстр ЛЗ, вартість яких
підлягає відшкодуванню станом на 21 січня 2019 р. (далі Реєстр), який налічує 257 препаратів. Однією із груп ЛЗ, включених у
Реєстр, є гіполіпідемічні ЛЗ з групи статинів, а саме симвастатин. Встановлено, що на 1.01.2019 року в Україні зареєстровано
17 номенклатурних позицій ЛЗ на основі симвастатину, 13 з яких входить до Реєстру. Серед них 38,4% препаратів індійських
фірм (ЛЗ Симвастатин 20 та 40 Ананта – табл. в/о по 20, 40 мг №28 виробництва фірми Марксанс Фарма Лтд.; ЛЗ Кардак – табл.
в/о по 10, 20, 40 мг №30 виробництва фірми Ауробіндо Фарма Лімітед). По 23,1% номенклатури представлені Словенією (ЛЗ
Вазиліп табл. в/о по 20, 40 мг № 28 та Вазиліп табл. в/о по 40 мг № 84 виробництва фірми КРКА д.д., Ново Место) та Україною
(ЛЗ Вазостат-Здоров’я табл. в/о по 20, 40 мг № 30 виробництва фармацевтичної компанії «Здоров’я»). Решту номенклатурних
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позицій – це ЛЗ Аллеста – табл. в/о по 20, 40 мг №30 виробництва фірми Алкалоїд АД-Скоп’є, Республіка Македонія. Виявлено,
що ЛЗ Аллеста табл. в /о по 20 мг № 30 та Аллеста табл. в/о по 40 мг № 30 пацієнти можуть отримати безкоштовно. За 5 ЛЗ, а
саме Кардак табл. в/о по 10, 20, 40 мг № 30 та Симвастатин 20 Ананта табл.в/о, 20 мг № 28 і Симвастатин 40 Ананта табл. в/о,
40 мг № 28 споживачі повинні доплатити близько 20% вартості. За 6 ЛЗ, а саме за Вазиліп табл. в/о, 20 і 40 мг № 28 та Вазиліп
табл. в/о по 40 мг № 84, а також Вазостат-Здоров’я табл. в/о по 10, 20, 40 мг № 30 споживачі повинні доплатити 21-30% вартості.
Висновки. Встановлено, що в урядову програму «Доступні ліки» включено 13 номенклатурних позицій ЛЗ із групи
симвастатину. Показано, що повна реімбурсація вартості характерна для 2 ЛЗ симвастатину, а часткова (мінімально 70%) – для
решти 11 ЛЗ. Тобто 2 ЛЗ симвастатину пацієнти можуть отримати безкоштовно, за 5 ЛЗ споживачі повинні доплатити до 20%
вартості, а за 6 ЛЗ споживачі повинні доплатити 21-30% вартості.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ ЛОСЬЙОНУ-ТОНІКУ З ЕКСТРАКТОМ МАЛЬВИ ЛІСОВОЇ
Степник Т.Л.
Науковий керівник – к.фарм.н., доц. Л.М. Грицик
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків,
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: tanka.stepnik@gmail.com.
Значна кількість людей в тій чи іншій формі страждали у своєму житті від ксерозу, або сухості шкіри. Ця проблема може
впливати на людей як фізично, так і емоційно. Ключ до перемоги над симптомами ксерозу — у правильному щоденному
догляді за шкірою, який не погіршує її стан та забезпечує належне піклування й зволоження. Розуміння різноманітних причин
виникнення сухості та застосування відповідного догляду допомагає індивідуалізувати цей процес для підвищення його
ефективності. На даний час у косметології для догляду за обличчям використовують велику кількість косметичних і лікувальнокосметичних засобів, серед яких значну кількість становлять лосьйони і тоніки.
Метою роботи було вивчення перспективи розробки косметичного засобу для догляду за сухою шкірою з екстрактом мальви
лісової.
Мальва лісова - Malva sylvestris L. - дворічна, рідше багаторічна трав’яниста рослина з родини Мальвові (Malvaceae). Зростає
мальва лісова як бур’ян біля будинків, парканів, уздовж доріг, на полях, луках, берегах річок, лісових узліссях, серед чагарників
по всій території України, але частіше в лісових районах та на півночі Лісостепу.
Надземна частина рослини містить слизи, дубильні речовини, флавоноїди, цукри, каротин, вітамін C. У квітках, крім цього,
є барвні речовини (мальвін, мальвідин).
Сировина мальви лісової виявляє пом’якшувальну, відхаркувальну, обволікаючу, заспокійливу та знеболюючу дію. Препарати
мальви лісової приймають всередину при захворюваннях дихальних шляхів (бронхіт, сухий нестримний кашель, охриплість
тощо), при запальних процесах у шлунку і кишечнику та при діареї. Зовнішньо у вигляді полоскань, обмивань, примочок і
припарок мальву лісову використовують при гінгівітах, запальних станах верхніх дихальних шляхів, при ангіні й геморої та для
лікування опіків, ран, виразок та інших захворюваннях шкіри. Комплекс біологічно активних речовин мальви лісової сприяє
покращенню структури шкіри, підвищує її еластичність, знімає подразнення та запалення. Мальва лісова має пом’якшуючу
і зволожуючу дії, активізує захисні механізми організму, регулює жировий баланс. У косметичних засобах екстракт мальви
лісової входить до складу кремів для догляду за сухою шкірою обличчя та ніг.
Таким чином, мальву лісову можна рекомендувати як перспективну лікарську рослинну сировину для розробки косметичного
засобу для догляду за сухою шкірою у формі лосьйону-тоніку. Так як, серед рослин, що використовуються у виробництві
косметичних засобів, мальва лісова має яскраво виражену пом’якшуючу і зволожуючу дії.

НАРКОМАНІЯ ЯК СУСПІЛЬНА ПРОБЛЕМА
Стецька Н.В.
Наукові керівники: ст.викл. В.Я. Тимошенко, асист. Г.О. Деркач
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хімії фармацевтичного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: nadiiastetska@gmail.com
Наркоманія – одна з глобальних суспільних проблем в Україні, породжена моральною кризою сучасної культури, втратою
цінностей та сенсу життя.
Проблема наркоманії на сучасному етапі характеризується різким зростанням не медичного зловживання наркотичних засобів громадянами середнього класу суспільства, та більш молодого населення, навіть дітей.
Наркотик в перекладі з грецької “narkoticus”, той, що затьмарює свідомість. Вже сама назва відображає негативну дію на
психіку людини, повторне застосування яких призводить до звикання та хворобливої пристрасті (потягу до постійного їх
прийому у значно більших дозах).
У природі існує незліченна кількість видів збуджуючих і наркотичних речовин, які здійснюють вплив на людину. Наркотики
поділяються на дві категорії: рослинного походження (виготовлені з маку чи коноплі) та фармацевтичні препарати і хімічні
сполуки.
Одними з найбільш розповсюджених є опіумні препарати, що містяться в коробочках маку (випарений молочний сік з
недозрілих коробочок маку називається опіумом) та речовини, які містяться в різних частинах коноплі. З коноплі виготовляють
гашиш, який буває у вигляді порошку, пластинок, зелених кульок, а також у рідкому стані. З опію виділяється морфін, з якого
виготовляється героїн. Верхні висушені частини коноплі (марихуана) вживаються, окрім нюхання, і для куріння в суміші з
тютюном.
Програма по боротьбі з наркоманією в Україні існує, але, на жаль, не прийняті конкретні заходи щодо її практичного
застосування, тому для успішної реалізації необхідно прийняти ряд нових законодавчих актів, які б регламентували діяльність
судових токсикологів.
Продовжується також реструктуризація ринку незаконних наркотиків, які поповнюються більш небезпечними наркотиками,
такими як героїн, моноацетилморфін і стимуляторами амфетамінового ряду.
Таким чином, із всього вищенаведеного можна зробити висновок, що боротьба з наркоманією є однією із самих складних
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проблем сучасного українського суспільства, розв’язанню та фінансуванню якої повинно надаватися першочергове значення на
державному рівні.

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ
Тригуб І.Ю.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.І. Данилюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра клінічної фармакології та фармакотерапії
м.Івано-Франківськ, Україна, e-mail: oxanadanylyuk@gmail.com
Актуальність теми. Цукровий діабет (ЦД) становить глобальну й одну з найактуальніших проблем системи охорони
здоров’я. За даними ВООЗ, в даний час біля 425 млн людей в світі страждають від ЦД, щороку кількість хворих зростає на
5-7%, і до 2045 р. очікується цей показник в межах 629 млн. Хронічна гіперглікемія при ЦД супроводжується ураженням,
дисфункцією й недостатністю різних органів, особливо очей, нирок, нервів, серця й кровоносних судин. В Україні діабет посідає
третє місце за поширеністю після серцево-судинних і онкологічних захворювань. За останні десять років поширеність ЦД в
Україні збільшилася в півтора рази. Одним з основних критеріїв компенсації ЦД, адекватності обраної цукрознижувальної
терапії, ефективності проведеного лікування, а також прогнозу захворювання є рівень глікозильованого гемоглобіну (HbA1c).
Мета дослідження: вивчити особливості перебігу та компенсації ЦД 2 типу.
Матеріали та методи: проаналізовано 63 амбулаторних карт пацієнтів з ЦД 2 типу, котрі звернулися до КЗ «МП№2» м.
Івано-Франківськ (24 чоловіків та 39 жінок). Середній вік хворих становив 56,1±1,53 року, тривалість ЦД 9,3±2,04 року.
Результати. У структурі пацієнтів з ЦД 68,2 % мали сумарно надлишкову масу тіла та ожиріння I-III ступеня, АГ ІІ-ІІІ
стадій діагностовано у 66,6%, дисліпідемія – у 65,07%, мікроальбумінурія – у 52,3 % хворих. Переважали пацієнти, 87,3% котрі
отримували лікування пероральними цукрознижуючими середниками (з них 27,3% – монотерапію, 54,5% – подвійну, 7,3% –
потрійну терапію, 10,09% – комбіновану терапію з препаратами інсуліну), 12,7% хворих були інсулінопотребуючими і лікувалися
лише інсуліном. На тлі фармакотерапії практично половину становили пацієнти з рівнями HbA1с вище 9% (44,4%) та 41,3%
хворих з HbA1с 7-9%, і лише 14,3% пацієнтів перебували в задовільній компенсації захворювання – досягали зниження HbA1с
< 7%. Рівень HbA1с був достовірно вищим у пацієнтів з високими рівнями глікемії, мікроальбумінурії, дисліпопротеїнемією.
Висновки. Визначення кількості глікозильованого гемоглобіну у хворих на ЦД 2 типу є важливим показником компенсації
захворювання. Негативний ступінь компенсації ЦД є одним із факторів ризику розвитку інвалідизуючих ускладнень цього
захворювання. За даними аналізу амбулаторних карт менше 20% хворих на ЦД 2 типу досягли цільових рівнів HbA1с. У 44,4%
випадків рівень HbA1c становить >9%, що свідчить про виражену декомпенсацію захворювання і доцільність агресивнішої
терапії.

АНАЛІЗ РИНКУ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТУ ГІНКГО БІЛОБА
Трофімова Д.С.
Наукові керівники: Л.А. Канак, В.В. Нестеренко
Черкаська медична академія
Кафедра фармацевтичних дисциплін
м. Черкаси, Україна, e-mail: tereshkova2017@ukr.net
Для препаратів гінкгобілобахарактерний увесь комплекс фармакологічних ефектів ноотропних засобів.Унікальною
особливістю є їх здатність підвищувати венозний тонус, що відрізняє дані препарати від більшості вазотропних засобів. В
результаті активізується кровообігв тканинах головного мозку,зменшуються прояви циркуляторної гіпоксії, покращується
живлення нервових клітин.Основні фармакологічніефекти екстракту гінкгобілоба зумовлені дією флавонових глікозидів,
терпенлактонів (гінкголіди А, В, С і білобалід) та гінкголевих кислот.
В результаті численних клінічних досліджень встановлена безпечність препаратів з екстрактом гінкго в порівнянні з
синтетичними аналогами.
Метою роботи є проведення аналізу ринку препаратів на основі екстракту гінкгобілоба.
Матеріали та методи. Матеріалом для аналізу стали даніКомпендіумів 2007–2018 рр. та ресурсу «Програмнийкомплекс
«Аптека» (http://pharmbase.com.ua/), науково-практичніпублікації за темою дослідження. Методидослідження-аналіззмістутекстовихмасивів, порівняння та групування.
Результати. Сьогодні на українському фармацевтичному ринку широко представлені препарати на основі гінкгобілоба – 26
торгових найменувань (без урахування кількості в упаковці), з яких 16 найменувань – монопрепарати та 10 – комбіновані.
Препарати гінкгобілоба виробляються в різноманітних лікарських формах: капсули (12 - 46,15%), таблетки вкриті оболонкою
(9 - 34,62%), розчини оральні (4 – 15,38%), сиропи (1 – 3,85%). Виробниками продукції цього сегменту лікарських препаратів є
переважно зарубіжні фірми. Серед вітчизняних підприємств ТОВ «Астрафарм» (Гінкгобілоба), ВАТ «Монфарм» (Гінкокапс-М),
ТДВ «Інтерхім» (Гінкгоба), ТОВ «Валартінфарма» (Неокардил) випускають препарати гінкгобілоба у вигляді капсул та ТОВ
«ДКХ Фармацевтична фабрика» (Меморин) у вигляді орального розчину. Комбіновані препарати на основі гінкгобілоба
представлені в поєднанні з квітковим пилком, рутином, аскорбіновою кислотою (Вазавітал, ТОВ «Українська фармацевтична
компанія»), з екстрактами квітів і плодів глоду, пуерарії (Неокардил, ТОВ «ВалартінФарма»).
Європейські регуляторні органи рекомендують таку специфікацію екстракту: 22—27 % флавонових глікозидів, 5—7 %
терпенлактонів (у тому числі 2,8—3,4 % гінкголідів А, В, С і 2,6—3,2 % білобаліду.Науковцями доведено, що препарати гінкго
і гінкговмісніБАДи з недостатнім ступенем очистки лікарської сировини можуть викликати побічні ефекти внаслідок токсичної
дії надлишкових концентрацій гінкголевихкислот.Згідно з міжнароднимивимогами їх вміст не має перевищувати 5 мг/кг. Тому
важливим є використання стандартизованого екстракту рослини.
Особливої уваги заслуговує лікарськийпрепарат Білобіл, що містить еталонний стандартизований високоочищений екстракт
листя гінкгобілоби. Білобіл – єдиний препарат гінкго в Україні, що представлений у трьох дозованих формах — у вигляді капсул
по 40 мг (Білобіл), 80 мг (Білобіл Форте) та 120 мг (БілобілІнтенс).
Висновки. Враховуючи, що на українському ринку представлено більшість закордонних препаратівгінкгобілоба (67,54%),
перспективним є створення високоефективних лікарських засобів у вигляді капсул, таблеток, крапель, сиропів з використанням
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стандартизованого екстракту гінкгобілоба.

ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ БОЛИГОЛОВА ПЛЯМИСТОГО
Тузін Л.М.
Науковий керівник – асист. О.В. Бучко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичнийуніверситет»
Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: l_buchko@ukr.net
Болиголов плямистий – це унікальна лікарська рослина, яка з незапам’ятних часів використовується в народній медицині.
Вперше корисними властивостями цього представника флори зацікавився давньогрецький лікар Гіппократ, який припустив, що
вживання в малих дозах отруйного соку може принести неоціненну користь людському організму.
Метою роботи: було дослідити використання в медичній практиці лікарську рослину родини Зонтичні (Apiaceae) – Болиголов
плямистий (Conium maculatum).
Отруйні всі частини рослини: листя, корені, квіти, стебла та насіння. Смертельною дозою для качок є 50-70 грам трави, для
коней 2-3 кг, корів – 5-7 кг. Знаючи властивості болиголова ще в давні часи його використовували для отруєння людей. Саме цією
рослиною був отруєний давньогрецький філософ Сократ, який був приговорений до смерті античним судом.
Медичне застосування. З лікувальною метою використовується трава (лат. Herbaconiimaculati). Вона містить в собі алкалоїди:
коніїн, 7-коніцеїн, конгідрин, псевдоконгідрин, н-метилконіїн. Найважливіший з них коніїн. Найбільше його міститься в насінні
(2%), менше в квітах (0,24%), ще менше у листі, стеблах та коренях (0,1%). У складі рослини присутні наступні біологічноактивні компоненти: алкалоїди (коніїн, коніцеїн, конгідрин, псевдоконгідрин, метилконіїн); рослина містить жирне масло до
складу якого входять гліцериди петрозелідинової і петрозелінової кислот; кавова кислота; коніінове ефірне масло; кемпферол
і кверцетин (вітамінгрупи PP). Як показує багатолітня практика болиголов ефективний при: онкологічних пухлинах різних
органів (головного мозку, горла, гортані, кишечника, підшлункової залози, шлунка, грудей, легень, матки, печінки, яєчників,
простати та інших органів); болях різного походження; лейкозі, лімфогранулематозі, запаленні лімфатичних вузлів (лімфаденіті);
аутоімунних захворюваннях (системній червоній вовчанці, ревматоїдному артриту); доброякісних новоутвореннях (ендометріоз,
поліпозних та кістозних утвореннях різних органів, ліпомах, фібромах і фібріомах матки, мастопатії і фіброаденомі молочної
залози, аденомі простати); гіпертонії, мігрені, головних болях; судинних порушеннях (атеросклероз, геморой); поліартриті,
деформуючому артрозі, подагрі; хронічних інфекційних захворюваннях (сифілісі, туберкульозі).
Висновок: аналіз літературних джерел і власних досліджень свідчить, що болиголов плямистий є дуже цінною лікарською
сировиною, оскільки містить ряд біологічно активних речовин, які широко та ефективно використовуються в медицині.

ДОКІНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ІНГІБІТОРІ БІЛКІВ CTLA-4 ТА PD-1
Хмілевська К.В.
Науковий керівник – к.хім.н., доц. Д.О. Мельник
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хімії фармацевтичного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: katerinahmilevska78@gmail.com
Синтез нових біологічно активних речовин зараз здійснюється цілеспрямовано, після попереднього передбачення їхньої
потенційної дії. Для цього широко використовуються бази даних та комп’ютерні технології.
Розробка альтернативних методів боротьби із захворюваннями, що завдають великої шкоди всьому людству, має глобальне
значення для розвитку сучасної медицини. Вже наприкінці ХХ століття, зокрема, розпочалися активні дослідження у сфері
альтернативного лікування злоякісних пухлин. Вони базувалися на ідеї синтезу речовин, здатних змусити імунну систему
протидіяти раковим клітинам. Пізніше двома вченими із США та Японії Джеймсом Еліссоном (James P. Allison) і ТасукуХондзьо
(TasukuHonjo) було відкрито білки CTLA-4, PD-1 (Cytotoxic T-lymphocyteassociatedprotein 4, Programmedcelldeathprotein 1),
які є головною причиною пасивності імунної системи щодо таких клітин. Після цього відкриття, розробка альтернативних
методик лікування злоякісних пухлин звелася до конструювання інгібіторів для CTLA-4 iPD-1. ТогорічЕліссон і Хондзьо стали
лауреатами Нобелівської премії з фізіології та медицини. Вони зуміли опрацювати нову терапію лікування, яка використовує
здатність імунної системи людини атакувати клітини ракової пухлини, шляхом пригнічення експресії відкритих вченими білків.
Наукова новизна. перше проведено молекулярний докінг нових органічних молекул з білками CTLA-4 та PD-1, що
відповідають за пасивність імунної системи до ракових клітин. Змодельовано нові перспективні молекули на основі структури
зв’язування відомих лігандів з даними білками.
Метою роботи було визначити актуальність інтеграції комп’ютерних технологій у дослідження взаємодії білкових структур
з органічними молекулами. Завданням дослідження було змоделювати структури лігандів для інгібування цільових білків, які
можна використати для подальшої розробки альтернативних методик лікування ракових пухлин.
Молекулярне докування проводилося окремо для кожного білка в два етапи. Спочатку з ProteinDataBank відбиралися вже
відомі ліганди білків CTLA-4 i PD-1 та проводилися розрахунки їх зв’язування. За отриманими результатами відбиралися
сполуки, що виявили найкращу інгібуючу дію. Структура цих сполук дещо змінювалася, з неї вилучалися певні групи атомів
та додавалися нові, які мали б краще зв’язуватися з сайтом білка. Таким чином утворювалися нові змодельовані ліганди. Потім
проводився повторний докінг, за результатами якого було зроблено висновки про можливість зв’язування нових сполук.
Загалом, проведення молекулярного докінгу зі сполуками-мішенями CTLA-4 та PD-1 за описаною схемою дало змогу
теоретично підтвердити доцільність використання нових методик молекулярного моделювання у наукових дослідженнях.
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LASEQUE TEST – THE INFLUENCE OF TECHNICAL EXAMINATION
Frąckowiak K., Roden N.
Scientific supervisors: M.Sc. Kosowski Ł, M.Sc. Matusz T, PhD Rajfur J
The Public Higher Medical Professional School in Opole
Department of Physiotherapy
Opole, Poland
Introduction: Diagnostic tests are an important part of the therapeutic process. They are a key point for correct diagnosis and selection
of appropriate therapy. Therefore, it is not only the right choice of tests that is important, but also the technique to perform them.
Purpose: The purpose of the work was an attempt to assess the impact of the Laseque test technique on its diagnostic value in the case
of sciatica.
Materials and methods: 40 people were qualified for the study. The subjects were assigned to two equal comparison groups. The
first group were people diagnosed with sciatica confirmed using palpation of the sciatic nerve and Slump test. The second group included
people without symptoms. Two diagnostic tests were performed in both groups: Laseque test and SLR test. Both tests were performed
in two attempts: until the compensation of the lumbar spine and the occurrence of sciatic nerve symptoms in the first group and the
appearance of stretching sensation in the second group. To detect the compensation, a PBF stabilizer (Chattnooga Pressure BioFeedback)
was used located under the lumbar spine. In each attempt, the angle obtained between the couch and the straightened lower limb of the
subject was measured. The measurements were made using the “Novacel goniometre” application.
Results: In both groups, the appearance of compensation of the lumbar spine in the Laseque test was observed. In the first group,
compensation up to 90% of respondents occurred, while in the second - all subjects examined. In the SLR test no compensation was noted
in any of the groups. Significant statistical difference was obtained at the level (p <0.05) in the case of trials carried out until the appearance
of symptoms.
Conclusions: The study and obtained results allow us to state that the technique of performing a diagnostic test may affect its credibility.

SOFT TISSUE MOBILIZATION TECHNIQUE ON THE TATTOED REGION OF THE BODY AS A PART
OF PHYSIOTHERAPHY
Frąckowiak K., Roden N.
Scientific supervisors: M.Sc. Kosowski Ł, M.Sc. Matusz T, PhD Rajfur K
The Public Higher Medical Professional School in Opole
Department of Physiotherapy
Opole, Poland
Aim: Nowadays, having a tattoo is considered fashionable, and thus performing this type of art on the skin has become a common
practice. Various colored inks are injected to the dermis using the needles. However, not every side effects are known. The study was
carried out in order to try to evaluate the impact of soft tissue mobilization within the tattoo on the change of the patient’s ailments.
Materials and methods: The study qualified a 29-year-old man with chronic pain in the area of the left shoulder joint and it’s
protraction. The patient had a tattoo made within the following muscles: the pectoralis major, trapezius, biceps brachii and triceps brachii
on the side of the symptoms. The patient underwent a soft tissue mobilization therapy according to the BLT technique on the biceps
brachii muscle. Before the treatment, the size of the long head tendon of biceps brachii muscle was measured with the use of ultrasound
and the bioelectric potential of the biceps muscle and the ascending part of the trapezius muscle. This measurement was made with EMG
MyoPlus2Pro and a set of self-adhesive electrodes that were arranged according to the SENIAM protocol. The tests were repeated after
the therapy. In addition, an analogue VAS pain scale was used to assess the change in the severity of pain.
Results: As a result of the therapy, the bioelectric potential of the ascending part of the trapezius muscle was observed. In addition, the
size of the long head tendon of biceps brachii muscle was reduced. There was also a reduction patient’s pain.
Conclusions: The obtained results allow to suppose that the mobilization of tattoed soft tissue within the biceps brachii muscle
increases the bioelectric potential of the ascending part of the trapezius muscle. The collected data may also indicate the analgesic effect
of the conducted therapy. In order to confirm the conclusions, a larger group of people should be tested.

COMPARATIVE ANALISIS OF EFFECTS OF ROLLING AND MASSAGE USING CHINESE CUPPING
ON BIOELECTRICAL POTENTIAL OF TRICEPS SURAE MUSCLE
Roden. N, Frąckowiak. K
Scientific supervisors: M.Sc. Tkocz. P, M.Sc Matusz. T
The Public Higher Medical Professional School in Opole
Department of Physiotherapy
Opole, Poland
Introduction: Today all extra activities, sports and fit life are top and modern. This way, people started using a different ways of
stretching like rolling or massaging.
Purpose: The purpose of the project was to compare two relaxation methods: rolling and massage using Chinese cupping.
Materials and methods: The study included 14 women which were randomized to two comparison groups. They underwent a
Chinese cupping massage or rolling the area of triceps surae muscle, for 5 minutes. The massage was based on a rubber acupuncture
cup and rolling was made with Blackroll Roller. The bioelectrical potential of the triceps surae muscle was measured before and after

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ ТА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
PHYSICAL REHABILITATION, ERGOTHERAPY AND PHYSICAL EDUCATION

217

the treatment. sEMG was tested with EMG MyoPlus2Pro and self-adhesive electrodes. They have been arranged in accordance with the
SENIAM protocol. Also the range of dorsiflexion of the foot was checked and finger-to-toe test was taken.
Results: Based on the collected results, it was observed that both methods may contribute to the relaxation of the triceps surae musce
to a similar extent, but the results did not reach statistical significance (p> 0.5). After massage results always were lower. After first
intervention by 8,8% and after second intervention by 2,5%. Dorsiflexion of the foot and finger-to-toe test in both cases increased in
rolling group by 0.5% and in cupping group by 8,6%. Based on ouer results, we can note that after massage using a Chinese bubble cups,
observed effects were longer and patients preferred this kind of therapy.
Conclusions: Roller and massage using Chinese cupping are both effective at the same level. They can be used for relaxation and
stretching muscles, with a very similar effect.

INFLUENCE OF DYNAMIC ROLLING OF THE QUADRICEPS FEMORIS MUSCLE ON SELECTED
LOWER LIMBS PARAMETERS
Szewczyk M., Konrad J., Strzelecka M.
Scientific supervisors: M.Sc. Tkocz P., PhD Rajfur K.
The Public Higher Medical Professional School in Opole
Department of Physiotherapy
Opole, Poland
Introduction: Self-myofascial release using a foam roller is increasingly enjoying more interest recent years. They are most often
used to relax muscle after training, but also as an element of dynamic warm up. Available literature does not specify how long the rolling
should be performed.
Purpose: The purpose of research was the assessment of the usage of quadriceps femoris muscle rolling for various time on selected
parameters.
Materials and methods: There were 45 people qualified for the research. Participants were assigned to 3 research groups randomly. In
the first group (n=15) pre-training rolling lasting 20 seconds was applied, while in the second group (n=15) rolling lasted for 40 seconds.
Third group (control) didn’t perform any rolling. All participants were examined before and after rolling, by: measuring bioelectrical
activity of the quadriceps femoris using sEMG MyoPlus2Pro, testing quadriceps femoris muscle strength using StabilizerTM Pressure
Bio-Feedback, examining the range of motion in knee joint using metric tape and checking the surface temperature of the skin area under
intervention using the FLIR Exx thermal imaging camera.
Results: After rolling, statically significant (p<0,05) improvement of range of motion in knee joint in the intervention groups was
observed. In the second measurement increasing of the surface temperature of the skin was recorded. Additionally, after rolling medium
shrinkage voltage of muscle in the group III has decreased. Also in Group II and III the muscle strength of quadriceps femoris has
increased. Results of bioelectric activity and muscle strength (p>0,05) were both statistically insignificant.
Summary: Based on preceding research, we can maintain that self-myofascial release can lead to improvement of selected parameters
of quadriceps femoris muscle. However, further research is planned, in order to find even more effective rolling time.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ
Бабінець Д.І.
Науковий керівник − викл. О.В. Янів
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: dianababinez2516@gmail.com
Мета: вивчення впливу засобів фізичної терапії на пацієнтів з гіпертонічною хворобою.
Матеріали та методи: аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури за темою дослідження та оцінка
ефективності впливу засобів фізичної терапії на хворих з гіпертонічною хворобою.
Результати досліджень: В Україні на сьогоднішній день налічується 13 млн. гіпертоніків. Згідно з даними Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ), гіпертонія щорічно вбиває по всьому світу біля 17 млн людей, а до 2030 року ця цифра
збільшиться ще на 7 млн. ВООЗ називає основні причини гіпертонії: відсутність фізичних навантажень, неправильне харчування,
надлишкова вага, перевтома, стрес, куріння, підвищений рівень глюкози.
Данні аналізу літературних джерел за темою дослідження свідчать про те, що застосування фізичної терапії при гіпертонічній
хворобі, а зокрема ЛФК в поєднанні з медикаментозним методом лікування є ефективним. Цей метод застосування потребує не
тільки індивідуального підходу, а також врахування загального стану пацієнта, стадії захворювання, ускладнення та супутніх
діагнозів, а також принципів послідовності, комплексності та поступовості.
Використання фізичних вправ сприяє покращенню загального самопочуття, розвитком витривалості, працездатності та
зниженням артеріального тиску у пацієнтів. Дозоване, індивідуально підібране фізичне навантаження є засобом фізичної
терапії, який не потребує значних фінансових затрат і може використовуватися, як на лікарняному, так і післялікарняному
етапі реабілітації. Пацієнти також можуть самостійно займатися фізичними вправами, після надання консультації фізичним
терапевтом, що є особливо важливим, враховуючи малозабезпеченість лікувальних закладів необхідними спеціалістами в даній
області.
Висновок. Застосування засобів фізичної терапії, а зокрема фізичних вправ при гіпертонічній хворобі допомагає значно
знизити дозу лікарських засобів, а також зменшити ризик їх побічної дії на організм, що є дуже важливим для продовження
тривалості життя пацієнтам.
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РІВЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ ІФНМУ ДО
ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
Барбанова Т.О.
Науковий керівник - к.н.фіз.вих., доц. Н.Р. Голод
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: tettyba24@gmail.com
Метою є визначення факторів ризику здоров’я студентів 1 курсу медичного факультету до фізичних навантажень.
Матеріали та методи: Дослідження проводилось серед 47 студентів медичного факультету першого курсу ІваноФранківського національного медичного університету; синтез та аналіз фахових літературних джерел; методи математичної
статистики.
Результати дослідження: На сьогоднішній день є тенденція до зростання кількості студентів з проблемами серцевосудинної системи. За даними світової федерації серця, від кардіологічних хвороб потерпає більше людей, ніж від раку, СНІДу,
туберкульозу разом узятих. Показник смертності саме від цих хвороб досягає 64%, і є одним із найвищих у світі. Останнім
часом багато студентів вищих навчальних закладів стикаються з такими проблемами. Причинами цього явища є: схильність
до серцево-судинних захворювань, незадовільна якість харчування, шкідливі звички та спосіб життя – тотальна гіподинамія.
Остання з часом може призвести до ішемічної хвороби, гіпертонії, атеросклерозу та до передчасного старіння. Завдяки тестам
можна виявити навіть мінімальну напругу в діяльності організму і своєчасно відкоригувати ці процеси. В зв’язку з цим, актуально
визначати реакцію організму людини на навантаження різного ступеня важкості. В спортивно-медичних дослідженнях, для
визначення витривалості людини до фізичних навантажень, використовують різноманітні функціональні тести. В даному
випадку,ми використовували пробу Руф’є.
У відсотковому еквіваленті за пробою Руф’є було визначено рівень толерантності серцево-судинної системи до фізичних
навантажень у студентів 1 курсу медичного факультету: висока працездатність – 0%; хороша працездатність – 6,4%; середня
працездатність – 19,1%; задовільна працездатність – 42,5%; погана працездатність – у 32% студентів. У середньому показник
склав 11,34.
Висновок: у більшості студентів задовільна працездатність, але серед них немає людей з високою, а також великий відсоток
з поганою працездатністю, що в загальному свідчить про низький рівень толерантності серцево-судинної системи студентів 1
курсу ІФНМУ до фізичних навантажень.

ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЛЮДЕЙ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
Барбанова Ю.О.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. І.К. Чурпій
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: jj1210609@gmail.com
Метою роботи є визначити користь фізичних навантажень для людей з цукровим діабетом.
Матеріали та методи: синтез та аналіз фахових літературних джерел.
Результати дослідження: Фізичне здоров’я людини залежить від дуже важливих факторів, таких як: біологічних
(спадковість), соціальних (спосіб життя, фактори зовнішнього середовища, харчування, недостатня рухова активність), якості
медичної допомоги та ін. Кількість людей, які страждають на широко розповсюджене й дуже важке ендокринне захворювання
- цукровий діабет щорічно збільшується. На теперішній час у світі проживає 387 мільйонів людей з цим захворюванням. За
прогнозами, до 2025 року кількість збільшиться до 592 мільйонів.
За таких умов особливої актуальності набувають методи фізичної реабілітації хворих. Адже одним із неприємних проявів
порушення обміну речовин, що відбувається при цьому захворюванні, вважається ожиріння. І, як відомо, найефективнішим
засобом боротьби із цим станом може слугувати комбінаційне, здорове харчування й регулярні фізичні навантаження.
Системні тренування позитивно впливають на загальний стан здоров’я: підвищується рівень витривалості; знижується
артеріальний тиск; збільшується сила; налагоджується самоконтроль маси тіла. Правильно організовані заняття приносять
хворим на діабет додаткову користь. Наприклад, підвищується сприйнятливість організму до інсуліну, що дозволяє
використовувати меншу його кількість для зниження концентрації глюкози. Додатково знижується ризик розвитку серцевосудинних захворювань, налагоджується сон, зміцнюється емоційна і стресова стійкість, знижують виразність артеріальної
гіпертензії й зменшують ризик смерті від інфаркту міокарда. За допомогою фізичних навантажень підвищується активність
фібриноліза, знижується ризик розвитку остеопорозу й хвороб суглобів.
Висновок: за допомогою фізичних навантажень пацієнт уже починає боротьбу з ожирінням, що приведе до підняття його
самооцінки, підвищенню працездатності й поліпшенню якості життя в цілому.

КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ МІОКАРДА
Бокій Я.Р.
Наукові керівники: викл. О.В. Янів, к.мед.н., доц. Р.В. Деніна
ДВНЗ «Івано–Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: yanabokiy14@gmail.com
Ішемічна хвороба серця (ІХС) становить основну причину захворюваності та смертності серед дорослого населення як у
світі, так і в Україні. Проблема діагностики, лікування та реабілітації хворих з ІХС знаходиться в полі діяльності сімейних
лікарів, терапевтів та кардіологів.
Одним з сучасних етапів лікування хворих на інфаркт міокарда (ІМ) є стентування коронарних артерій, якому передує та за
яким наступає раціональна структура лікувально-реабілітаційної допомоги.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ ТА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
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Основною метою реабілітації таких хворих, є відновлення максимально повноцінного життя, включаючи повернення до
праці. Під час реабілітації потрібно брати до уваги фізичні, психологічні і соціально-економічні чинники. Процес потрібно
починати якомога раніше після поступлення в стаціонар і продовжувати упродовж наступних тижнів і місяців, поступово
збільшуючи дозовані фізичні навантаження.
На базі Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного центру була проведена реабілітацій 20 хворим з гострим
інфарктом міокарда після ургентного черезшкірого короронарного втручання (ЧКВ). Програма фізичної реабілітації хворих
з ІМ в госпітальну фазу складається з урахуванням приналежності хворого до одного з 4-х класів важкості. Клас важкості
визначається на 1-3-й день захворювання після ліквідації больового синдрому, ускладнень (кардіогенний шок, набряк легень,
важі порушення ритму та провідності) та у залежності від скарг хворого, самопочуття, даних електрокардіограми, фракцію
викиду (Ехо КГ). Весь період стаціонарного етапу реабілітації ділиться умовно на 4 ступені, з поділом кожного ступеня на
підступені для підбору щоденного рівня навантажень та поступового його збільшення.
Особливості кардіореабілітації хворих після ЧКВ:
в перший день після ЧКВ: 12-24 годин проводиться моніторне спостереження за роботою серця; (Ступінь активності І) з
другого дня дозволений самостійний прийом їжі, сидячи, самообслуговування; (Ступінь активності ІІ)
з третього дня вихід в коридор і долання дистанції від 50 до 200м; (Ступінь активності ІІІ а) з 6-7 дня – ходьба по сходах;
освоєння ходьби на поверх. (Ступінь активності ІІІа-ІІІб) на 10-й день ГІМ консилярно розглядаються покази і протипокази до
раннього тредміл тестування.
Перехід від ступеня до ступеня активності здійснюється за умов контролю за адекватністю реакцій хворого на попередній
об’єм навантажень, відсутність протипоказів до розширення активності. Лікарем проводиться оцінка кожного ступеня активності
і вирішується перехід до наступного рівня, але не переступається без оцінки через один - два підступені і ступені активності.
Отже, реабілітація після кардіохірургічних втручань є актуальним завданням сучасної кардіології, яка потребує методичних
підходів та комплексу заходів, скерованих на підвищення якості життя таких пацієнтів.

АНАЛІЗ АНАМНЕСТИЧНИХ ДАНИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ХВОРИХ НА
РЕЦИДИВУЮЧИЙ БРОНХІТ
Бурда О.С.
Науковий керівник – к.н.фіз.вих., доц. Н.Р. Голод
ДВНЗ «Прикарпатьский університет імені Василя Стафаника»
Кафедра фізичної терапії, ерготерапії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: t.sheptur@gmail.com
Метою є провести аналіз анамнестичних даних дітей молодшого шкільного віку хворих на рецидивуючий бронхіт
Матеріали та методи: обстежено 24 дітей віком від 6 до 8 років хворих на рецидивуючий бронхіт; аналіз фахових наукових
джерел, методи опитування, анкетування
Результати дослідження: На сьогодні від 20 до 65% дітей досить часто (3-5 разів на рік і більше) хворіють гострими
вірусними респіраторними інфекціями. Частина таких дітей складає від 25 до 50% від усіх захворювань дітей. Як правило,
це діти з обтяженим анамнезом, морфологічними і функціональними особливостями, а отже, діти із ризиком розвитку у них
хронічних захворювань органів дихання. Згідно даних наукових вітчизняних досліджень, у дитячому віці в структурі хронічних
неспецифічних захворювань легень переважає рецидивуючий бронхіт (40%) та бронхіальна астма (40%), а первинний
хронічний бронхіт складає тільки 3%. За останні роки відбувається ріст респіраторних захворювань і збільшення кількості
хворих із хронічними захворюваннями легень та вродженими вадами розвитку, які в подальшому і є причиною подальшого
розвитку хронічних захворювань легень. Пульмонологи не виключають, що затяжні бронхолегеневі захворювання, при певних
умовах, можуть бути причиною фіброзних змін у легеневій тканині та стати причиною виникнення ХОЗЛ .
Методом опитування батьків дітей молодшого шкільного віку хворих на рецидивуючий бронхіт та аналізу анамнезу показав,
що у 16,67% дітей була недоношеність, 72,5% дітей віці до 3 років хворіли на важкі вірусні респіраторні інфекції, у 62,51% дітей
була пневмонія, з важким, або ускладненим перебігом. У половини дітей виявлено обтяжену спадковість. Тривалість кашлю в
середньому на рік була 138±10,34 днів.
Під час загострення скарги на задишку були в 16,67% пацієнтів, а під час ремісії у 12,5% пацієнтів. Скарги на задишку під час
незначного фізичного навантаження були у 41,67% дітей, що говорить. Встановлено, що у половини дітей один з батьків курить,
а у 12,5% дітей курять обоє батьків. Тобто у 75% дітей потерпають від пасивного паління. У середньому стаж захворювання
складав 4,63±0,51 років.
Висновок: отже, аналіз анамнестичних даних показав обтяжену спадковість, скарги на задишку при незначних фізичних
навантаженнях, наявність пасивного куріння, тривалий перебіг хвороби. Все вище сказане вказує на те, що дана категорія
пацієнтів потребує подальшого обстеження і розробки реабілітаційних заходів.

З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ШАХІВ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ
Глушко Ю.О.
Науковий керівник – доц. Я.Ф. Остафійчук
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна
Мета роботи – розкрити генезис шахів в Івано-Франківському національному медичному університеті та дослідити вклад
окремих фахівців у підготовку висококваліфікованих шахістів.
Методи дослідження. У процесі дослідження використовували опитування, архівні документи, звіти про змагання із шахів.
Результати досліджень. Як свідчать архівні дані, історія розвитку шахів у колишньому Станіславському медичному
інституті бере початок далекого 1949 року, коли завідувачем курсу фізичного виховання і спорту був призначений Ігор Сейц.
Ігор Андрійович організовував шахові гуртки. Сам неодноразово брав участь у змаганнях із шахів, 1949-го став чемпіоном
Станіславської області. Того ж року він був призначений суддею шахового чемпіонату України, який проходив у м. Одесі. 14-
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18 жовтня 1949-го в складі збірної команди області, за яку виступали також першокурсник інституту Куценюк і третьокурсник
Заціха, Сейц взяв участь у чемпіонаті України в м. Ужгороді. Є дані про те, що в змаганнях на першість Станіславської області
з шахів серед медичних працівників, які відбулися 2 березня 1960 р., збірну команду медичного інституту представляли
викладачі кафедри фізичного виховання Рудольф Фрезані і Костянтин Дімітріаді, а також викладач кафедри іноземних мов Я.М.
Ульванський та викладач кафедри біології Лев Антків.
У 70-х роках минулого століття шаховим гуртком в інституті керував студент кмс Степан Полюляк. Тривалий час роботою
секції опікувався студент, громадський активіст, а нині дмн, проф. завідувач кафедри організації та економіки фармації і
технології ліків Дмитро Семенів. Під його орудою збірна команда медінституту займала лідируючі позиції серед студентських
команд м. Івано-Франківська. Одним із її лідерів був на той час Василь Ощипко. Наступним керівником шахового гуртка був
нинішній викладач місцевого медичного коледжу Олександр Цибаньов. На зміну йому прийшли брат і сестра Юрій і Людмила
Герасимчуки, а також Олександр Дмитренко, Мар’яна Йосипчук, Віталій Мізюк, Олег Гоголь Люба Зеленчук, Світлана Олійник,
Мар’яна Волошин, Станіслав Скидоненко. Свого часу лідером у команді був кмс Петро Ванджарук.
На нинішній день регулярно проводяться змагання з шахів як серед студентської молоді, так і серед професорськовикладацького складу та співробітників університету. Спортивну честь університету в різні часи захищали професори, доценти
та асистенти. До числа таких викладачів входили М.П. Збирак, В.І. Волошинський, І.Я. Козовик, Л.І. Хананаєв, Д.Д. Непорадний,
К.О. Діамантопуло, С.М. Чапуга, П.В. Бигар, Є.А. Остапенко, З.М. Остап’як В.М. Рижик, І.М. Остап’як, Р.П. Герич, І.Я. Юрків,
Ю.М. Багайлюк, Р.В. Василевич та багато інших.
Нині значно активізувалась робота збірної команди університету. Цьому сприяло те, що її очолив майстер спорту з шахів
Андрій Шанковський. Декілька днів тому збірна команда повернулася з Києва, де під його керівництвом здобула звання
чемпіонів серед медичних ВНЗ України.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ ІФНМУ
Губаль А.І.
Науковий керівник − к.н.фіз.вих., доц. Н.Р. Голод
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: antoninaifnmu@gmail.com
Мета: за допомогою функціональних проб визначити рівень функціонального стану дихальної системи студентів 1 курсу
ІФНМУ.
Матеріали та методи: дослідження проводилось серед 47 студенток першого курсу медичного факультету ІваноФранківського національного медичного університету; проби Штенге, Генча, пікфлоуметрія, методи синтезу, аналізу,
математичної статистики.
Результати дослідження: Дихання – необхідний фізіологічний процес постійного обміну газами між організмом і зовнішнім
середовищем. Функціональний стан дихальної системи відіграє важливу роль в адаптації організму до фізичних навантажень
і є одним із основних показників функціональних можливостей організму. Під час оцінки функціонального стану дихальної
системи в підлітків можна використовувати морфологічні дані, функціональні показники та проби.
Ми визначали функціональний стан дихальної системи за допомогою проби Штанге (затримка дихання на вдиху); проби
Генча (затримка дихання на видиху); пікфлоуметрія(ОФВ1, л). Дані проби відображали резерв дихальної системи. Час затримки
дихання реєстрували за секундоміром і зіставляли отримані цифри з нормальними показниками.
Обстежено 47 студентів 1 курсу ІФНМУ, при рості – 167,96±1,87 та вазі – 57,82±2,46 середнє значеннняпікфлоуметрії
становить – 2,54±2,85л; проба Штанге – 33, 04±2,81сек.; проба Генча – 25,05±2,30сек.
Висновок: При проведенні проб для визначення функціонального стану дихальної системи встановлено, що для студенток
1 курсу ІФНМУ характерний значно знижений від показників норми час затримки дихання на вдиху (проба Штанге), а
функціональна проба на затримці дихання на видиху є на нижній межі норми. Також показники об’єму форсованого видиху
свідчать про дещо знижені параметри функції зовнішнього дихання від норми, що спонукає до подальших досліджень причин
зниження функціонального стану дихальної системи.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ГІПЕРАКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ
Дяків М.В., Йовжій М.В.
Науковий керівник − д.мед.н., проф. І.К. Чурпій
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: maryadyaky@ukr.net, lina.jovzhij@gmail.com
Мета: вивчення впливу засобів фізичної реабілітації, а саме масажу та пасивної лікувальної фізичної культури на поведінковий
та фізіологічнийстан у дітей з гіперактивністю.
Матеріали та методи: аналіз науково-методичної літератури за темою дослідження, узагальнення практичного досвіду
фахівців фізичної реабілітації.
Результати досліджень. Гіперактивність - це стан, при якому активність і збудливість дитини перевищує норму, процеси
збудження переважають над процесами гальмування.Найбільш явною ознакою гіперактивності є поведінкові проблеми. Це
проявляється у надмірних, невпорядкованих та хаотичних фізичних рухах та різкою зміною поведінки. Поведінкові особливості
дітей з гіперактивністю зводяться в середньому в 70% випадків до появи занепокоєння, на що 50% припадає на неврологічні
звички і у 20% - проблеми із сном.
Практичне дослідження сучасного стану проблеми підтвердило необхідність пошуку ефективних реабілітаційних засобів,
спрямованих на попередження, подолання чи відновлення порушених функцій і систем організму та корекцію вторинних
недоліків у дітей з гіперактивністю різного віку.
При гіперактивності у дітей з основних засобів та методів фізичної реабілітації застосовують масаж та пасивну лікувальну
фізичну культуру. Масаж при гіперактивності виконується у щадному режимі за трьома основними прийомами класичного
масажу. Головна мета масажу в даній ситуації це вирівняти м’язовий тонус. Тривалість такого масажу складає 60 хвилин.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ ТА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
PHYSICAL REHABILITATION, ERGOTHERAPY AND PHYSICAL EDUCATION

221

Особливістю проведення масажу у дітей з гіперактивністю є те, що дитина вільно і невимушено обирала своє зручне положення.
Також в такий курс масажу входить і внутрішній та зовнішній логопедичний масаж.
Проведення лікувальної фізичної культури передбачає певні цілі: покращити рухи в суглобах, стан вестибулярного апарату,
дрібної моторики; зняти фізичну та емоційну напругу; запобігти ряду ортопедичних проблем; сприяти кращому апетиту,
травленню. Проводиться пасивнореабілітологом. Виконуються спеціальні вправи у всіх суглобах з повною амплітудою рухів, у
повільному темпі, ритмічно.
Висновок. Проведене дослідження свідчить пропокращення стану здоров’я та зростання всіх показників психофізичного
розвитку, як результат високоефективногозастосування програми фізичної реабілітації у дітей з гіперактивністю різного
вікового періоду.

ЗАСОБИ ЕРГОТЕРАПІЇ ПРИ ОБМЕЖЕННІ САМООБСЛУГОВУВАННЯ У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ
Зятик К.Й.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. І.К.Чурпій, к.фіз.вих., доц. Н.Р. Голод
ДВНЗ« Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, g-mail: katya.zyatik@gmail.com
Мета дослідження: на основі аналізу та синтезу фахових літературних джерел визначити основні засоби ерготерапії при
обмеженні самообслуговування у осіб похилого віку.
Матеріали і методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури з даної проблематики; світова демографічна
статистика; демографічна статистика України.
Результати дослідження: діяльність по догляду за собою включає:догляд за зовнішністю, купання, гігієна порожнини рота,
одягання, користування туалетом, прийом їжі, транспортування, приготування їжі, прийом медикаментів. Догляд за собою
ускладнюється, коли пацієнт не може: дотягнутися руками до обличчя і голови, дійти до раковини і туалету, використовувати
одночасно обидві руки.Пацієнтам з порушеннями рухів і зниженням сили м’язів верхніх кінцівок і шиї, рекомендується
використовувати: високу підставку під лікоть, зуби для відкривання контейнера з вмістом, обидві руки, щоб тримати склянку,
зубну щітку і т.д., користуватися рідким милом з розпилювача. Якщо є порушення координаційної функції верхніх кінцівок,
рекомендується: змінити зачіску, щоб вона не вимагала особливого догляду, збільшити навантаження кінцівок, використовувати
допомогу здорової руки, фіксувати верхні кінцівки, притискаючи їх до тулуба. При зазначених вище порушеннях можна
використовувати такі допоміжні засоби: пристосування для передпліччя, пристрої на присосках, протезні пристосування,,
механічні ортопедичні пристрої, вбудовані ручки на зубні щітки і щітки для волосся, зубну пасту у флаконі з пульверизатором,
пристосування для розбризкування дезодоранту і піни для гоління.
Висновок: використання допоміжних засобів ерготерапії дозволить значно покращити якість життя пацієнтів похилого віку.

МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ПРИ СКОЛІОЗІ
Коваль Г.I.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. І.К. Чурпій, к.н.фіз.вих., доц. Н.Р. Голод
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: galunka18r@gmail.com
зу.

Мета: визначити основні підходи для для діагностики основних клінічних, ортопедичних та функціональних проявів сколіо-

Матеріали та методи: аналіз та синтез науково-методичної літератури.
Результати дослідження: Сколіоз - викривлення хребта у фронтальній площині, яке у більшості випадків розвивається у
дітей віком від 6 до 15 років, у дівчат в 4 рази частіше, чим у хлопчиків. У першій стадії сколіоз практично не проявляється
клінічно. Починаючи з другої стадії є необхідність лікування. Проте найбільш загрозливим для здоров’я є сколіоз третього і четвертого ступенів. До методів діагностики деформації хребта належать: об’єктивні та суб’єктивні. Суб’єктивні візуальний огляд,
який має ряд суттєвих недоліків: вимагає досвіду лікаря, неможливо достовірно визначити ступінь деформації.
Об’єктивно визначити ступінь сколіозу та постави можна з допомогою приладів та інструментів. Дані методи засновані на
визначенні оцінці хребта у лінійних та кутових величинах. Абсолютна величина деформації визначається між найближчими до
вершини нейтральними краніальним та каудальним хребцями. Вимірювання вигинів хребта у caгітальній площині проводять
з допомогою механічного інклінометра «Baseline». Даний метод вимірювання характеризується простотою, високим рівнем
інформативності швидкістю отримання результатів.
Для визначення ступенів сколіозу використовують рентгенограми, що визначають різними методами. Ортопед із США Кобб
розробив власну методику аналізу рентгенівського знімка, яка ґрунтується на визначенні кута кривини хребта, і є актуальною
для призначення належного лікування. Кут кривини, який вимірюють з допомогою рентгенівських знімків, прийнято називати
«кутом Кобба». Для визначення повороту хребта, використовують рентгенографію і рентгенографію хребта використовують,
аби визначити форми і тип сколіозу, здійснюється у положенні лежачи та стоячи для уточнення викривлення, його локалізації і
ступеня.
Висновок: Суб’єктивні методи оцінювання сколіозу досить прості та придатні для масових обстежень, але вони не дають
кількісної характеристики постави; вимагають достатніх для надійного оцінювання кваліфікації й досвіду роботи. Об’єктивні
методи діагностики дають детальну та об’єктивну інформацію про стан хребта й зміни форми та орієнтації тулуба в просторі,
забезпечуючи достовірний контроль ходу лікування і реабілітації хворих на сколіоз.

222

Тези доповідей 88-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині», 2019
Abstract of the 88th Scientific Conference of Students and Young Scientists «Innovations in medicine», 2019

ЗАХВОРЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДЛЯ НИХ
Корійчук М.І.
Наукові керівники: к.мед.н., доц. В.П. Левко, к.н.фіз.в., доц. Н.М. Зінченко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mikoriychuk2@gmail.com
Актуальність дослідження: Фізична культура і спорт у плані збереження і відновлення здоров’я у житті студента повинні
займати значно вище місце ніж вони займають зараз. На сьогодні, певний відсоток студентів з послабленим здоров’ям потребує
особливої уваги та індивідуального підходу до фізичних навантажень.
Мета дослідження: Згрупувати діагнози захворювань у студентів СМГ в групи за спільними ознаками і сформулювати
загальні рекомендації щодо їх рухової активності.
Методи дослідження: медичне та педагогічне спостереження, аналіз та узагальнення науково- медичної літератури.
Проаналізовано кількість студентів зареєстрованих в СМГ та детальний розподіл захворювань.
Результати дослідження: Загальна кількість студентів у 2018-2019 н. р. направлених на заняття фізичною культурою у СМГ
становить – 81, з них 31 студент 1-2 курсу університету та 50 студентів 1- 4 курс медичного коледжу (МК).
На основі діагнозу, захворювання, були виокремленні в певні групи за загальними ознаками.
Так, з захворюваннями опорно-рухового апарату (остеохондроз, S-подібний сколіоз, хондроз, часткові розриви зв’язок)
виявлено 24 студенти ( з них 12 студентів – університет та 12 студентів – МК).
З захворюваннями серцево-судинної системи (вторинна кардіоміопатія, порушення ритму серця, декстракардія, вроджений
двохстулковий аортальний клапан) – 29 студентів (з них університет 8 студентів та 21студент – МК).
Ідіопатична епілепсія, дитячий церебральний параліч були виділені у групу захворювань центральної нервової системи і
налічують 5 студентів ( 2 студенти університету та 3 – МК).
У 4 студентів, троє з яких навчається в МК спостерігались ендокринні захворювання (цукровий діабет, анемія легкого
ступеня) та у 3 студентів, двоє з яких навчаються в університеті, виявили захворювання сечо-видільної системи ( пієлонефрит,
хвороби нирок).
Також зафіксовано 1 студента з проблемами дихальних шляхів (бронхіальна астма) та 2студентів з захворюваннями ШКТ
(фенілкетонурія класичної форми та флегмонозний апендицит).
Всі перелічені захворювання можна розділити на вроджені та набуті.
Тому для набутих ми пропонуємо вводити заняття ФВ чи рухову активність, які б сприяли зупинці їх подальшого прояву,
а для вроджених захворювань пропонуємо види рухової активності які б сприяли стабільному стану та покращенню здоров’я
студентів.
На основі отриманих даних з визначеними захворюваннями ми пропонуємо заняття у СМГ проводити для кожної групи
захворювань окремо та за спеціально підібраними програмами рухової активності.
Висновок: Визначено різноманітні види захворювань, які відносять до СМГ, але це ні в якому разі не зобов’язує відмовитися
від фізичних навантажень. Для кожної групи захворювань ми пропонуємо підібрати певний вид рухової активності та,
спеціальні засоби реабілітації. Заняття фізичною культурою та фізичними навантаженнями допомагають всебічному розвитку,
покращенню і зміцненню здоров‘я.

ЗАСТОСУВАННЯ ЛФК І МАСАЖУ У ХВОРИХ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ
Кочержук О.В.
Науковий керівник – викл. О.В. Янів
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, України, e-mail: oleksandrakocerzuk20@gmail.com
Мета: оцінка впливу ЛФК та масажу на стан хворих з бронхіальною астмою.
Методи та матеріали: аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури та практичного досвіду фахівців з
фізичної реабілітації з даної проблематики.
Результати дослідження: Бронхіальна астма - важке поширене хронічне алергічне захворювання, етіологічно пов’язане з
впливом різних алергенів інфекційної і неінфекційної природи, протікає із загостреннями, які в більшості випадків змінюються
періодами ремісій, та приводить до непрацездатності людини в найбільш активному віці.
Реабілітація хворих на бронхіальну астму - комплекс лікувально-відновних заходів, що включає застосування лікувальної
фізкультури, масажу, та фізіотерапії. Під час виконання фізичних вправ у хворого підвищується тонус симпатичної частини
вегетативної нервової системи, в результаті чого зменшується або ліквідується спазм бронхів і бронхіол. Впливаючи на нервову
систему і м’язи фізичними вправами, домагаються відновлення функції дихального апарату, зміцнення дихальних м’язів,
зменшення гіпоксії, зняття патологічних рефлексів.
Систематичне використання фізичних вправ, покращує крово-і лімфообіг в легенях і плеврі, сприяє швидшому
розсмоктуванню ексудату. Фізичні вправи сприяють попередженню ряду ускладнень, які можуть розвинутися в легенях і в
плевральній порожнині (спайки, абсцеси, емфізема, склероз), і вторинних деформацій грудної клітки. Істотним результатом
трофічного впливу фізичних вправ є відновлення еластичності й рухливості легень. Поліпшення оксигенації крові при виконанні
дихальних вправ активізує обмінні процеси в органах і тканинах всього організму.
Лікувальний масаж позитивно впливає на хворих з бронхіальною астмою. Масаж грудної клітини нормалізує ритм дихання,
збільшує його глибину і вентиляцію. Прискорення венозного відтоку та збільшення швидкості артеріального кровотоку
призводять до підвищення систолічного і зниження діастолічного артеріального тиску. Застосування прийому вібрації сприяє
кращому відходженню мокротиння і суб’єктивного поліпшення стану хворого з бронхіальною астмою.
Висновок. Основна мета реабілітації при бронхіальній астмі - купірувати бронхоспазм, закріпити цей ефект на максимально
тривалий період, нормалізувати або підвищити показники функції кардіореспіраторної системи за допомогою ЛФК та
лікувального масажу, а також підготувати хворого до виконання своїх професійних обов’язків.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ПОПЕРЕКОВИЙ ОСТЕОХОНДРОЗ,
УСКЛАДНЕНИЙ НЕСТАБІЛЬНІСТЮ СЕГМЕНТІВ І ПРОТРУЗІЄЮ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ
Кравець А.С.
Науковий керівник − к.н.фіз.вих., доц. Н.Р. Голод
ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: nanasha_777@i.ua
Метою є визначення основних аспектів фізичної терапії хворих на поперековий остеохондроз, ускладнений нестабільністю
сегментів і протрузією міжхребцевих дисків на постклінічному етапі
Матеріали та методи: 24 хворих на поперековий остеохондроз, ускладнений нестабільністю сегментів і протрузією
міжхребцевих дисків аналіз і синтез науково-методичної літератури, аналіз отриманих даних результатів первинного дослідження
Результати дослідження: Поширеність вертеброгенної патології в економічно розвинених країнах, за даними експертів
ВООЗ, досягла розмірів неінфекційної епідемії і є однією з найчастіших причин стійкої втрати працездатності, тому медикосоціальна значущість вертеброгенних захворювань винятково висока. За даними Міністерства охорони здоров’я України до 21,8
% населення нашої країни страждає на вертеброгенну патологію та біль у спині, а в США і країнах Західної Європи – до 40–80
% населення.
Аналізуючи результати первинного обстеження пацієнтів встановлено наявність почуття тяжкості, втоми дискомфорту в
спині, біль у нижніх кінцівках, люмбаго, люмбалгія, люмбоішіалгія, слабкість нижніх кінцівок майже у всіх пацієнтів. Біль
навіть підчас сну відчували 75% пацієнтів. Результати деталізації вираженості больового синдрому за шкалою ВАШ становили
5,95 ±1,34 бала. У більшості пацієнтів обидвох груп спостерігалося обмеження щоденної активності і як наслідок - третина
пацієнтів обох груп відчували невелику тривогу та депресію.
Результати реабілітації хворих з вертеброгенною патологією поперекового відділу залежать від адекватності реабілітаційних
заходів і тривалістю реабілітаційної програми. Багатьма авторами доведена необхідність створення програми фізичної терапії
із застосуванням методів і засобів, що поєднують стандартні і нетрадиційні підходи та засоби побудови індивідуальних
програм фізичної терапії для хворих з даною патологією. Велика увага у фізичній реабілітації тематичних хворих приділяється
переформованим фізичним чинникам, лікувальній гімнастиці, гідрокінезіотерапії, лікувальному масажу, фізіотерапії,
постізометричній релаксації. Все частіше застосовуються такі засоби фізичної терапії, як силові тренування спеціальної
спрямованості.
Очевидно, що основними завданнями програми реабілітації для таких пацієнтів будуть зняття больового симптому та
покращення якості життя.
Висновок: Широка доступність засобів і відсутність значних витрат для занять зумовлюють застосування засобів фізичної
терапії як складових реабілітаційних програм для осіб з даною патологією.

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ПРОГРАМ АЕРОБНОГО
СПРЯМУВАННЯ
Кремльова В.
Науковий керівник: д.мед.н., проф. І.К. Чурпій, викл. Л.В. Морська
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: alcatel20102015@gmail.com
На сьогоднішній день скандинавська ходьба застосовується в 65 країнах світу та налічує близько 20 млн.займаючихся.
Скандинавська ходьба активно використовується медичними та реабілітаційними установами в якості складового елемента терапії
після пошкоджень хребта, відновленні після інфарктів та хвороб легенів. Використання палиць частково розвантажує організм,
знижуючи навантаження на суглоби ніг та поперековий відділ за рахунок перерозподілу власної ваги. Оздоровчий біг залишається
доступним широко розповсюдженим видом оздоровчо-рекреаційної рухової активності широкого кола людей різного віку.
Метою нашого дослідження було проаналізувати ефективність індивідуальних рекреаційно-оздоровчих програм
скандинавською ходьбою та оздоровчим бігом по показниках щоденників самоконтролю.
Матеріали та методи: теоретичні – аналіз та узагальнення наукової літератури, аналіз показників рухових тестів,
функціональних показників серцево-судинної та дихальної систем, показників кистьової динамометрії. Нами було обстежено
16 осіб, займаючихся за індивідуальними програмами скандинавською ходьбою та оздоровчим бігом.
Результати дослідження підтвердили існуючий взаємозв’язок між рівнем фізичного стану займаючихся та ризиком
розвитку серцево-судинних захворювань. Відмітили покращення показників респіраторної системи, зокрема збільшення
показників життєвої ємності легень на 1/3 практично у всіх займаючихся оздоровчими програмами аеробного спрямування,
приріст показників кистьової динамометрії на 5-6 од. показали особи, що займались скандинавською ходьбою. Спостерігалась
позитивна динамікарівня фізичної працездатності та самопочуття займаючихся.
Висновки: скандинавська ходьба і оздоровчий біг як засіб превентивної реабілітації підтвердила свою ефективність в
рекреаційно-оздоровчих програмах може бути рекомендована широкому колу осіб різних вікових груп і фізичного стану з
метою первинної і вторинної профілактикизахворювань серцево-судинної та дихальної системи організму.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АПЛІКАТОРІВ ЛЯПКО
ПРИ СПАСТИЧНИХ ФОРМАХ ДЦП
Кузьмик Х.І.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. І.К. Чурпій, викл. Р.Я. Богославець
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kkuzmyk@icloud.com
Мета: Створення комплексної прогрaми фізичної терапії для дітей із спастичними формами ДЦП із застосуванням
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аплікаторів Ляпко.
Матеріали та методи: Для вирішення зaвдaнь дослідження зaстосовaнонaступні методи: aнaліз нaукової і спеціaльної
літерaтури, педaгогічне тестувaння, методи визнaчення покaзників фізичного розвитку, функціонaльної підготовленості і
функціонaльногостaну дихальної та серцево-судинної систем, методи мaтемaтичної стaтистики.
Результати дослідження: На сьогодні кількість дітей із інвалідності в Україні набуває постійного зростання у структурі
дитячого населення. За даними офіційної статистики, загальна чисельність дітей-інвалідів щорічно збільшується на 0,5 %, де
однією з найбільш частих причин є дитячий церебральний параліч (ДЦП). Поширеність ДЦП становить від 1,5 до 3-5% (в
Україні – 2,5%). Частіше такий діагноз реєструється у дітей, які народились недоношеними. Станом на 01.01.2017 показник
захворюваності на дитячий церебральний параліч на 1000 дітей становить 0,11‰ (на рівні 2014 року). У 2015 році вперше
встановлений діагноз ДЦП 846 дітям, проти 804 дітей у 2014 році. Найбільш частими є спастичні варіанти захворювання, які
спостерігаються у 70– 85 % дітей: спастична диплегія (36,6 %), спастичний геміпарез (29,6 %), подвійна геміплегія (18,3 %).
Дитячий церебральний параліч – це група стійких непрогресуючих рухових синдромів (парези, паралічі, гіперкінези, атаксії),
що поєднані з ортопедичними ускладненнями, психічними та мовленевими порушеннями, рідше – епілептичними нападами,
ліквородинамічними розладами, патологією зору, слуху інших органів та систем або без них, які є наслідком органічного
ураження центральної нервової системи в пренатальному, інтранатальному та ранньому неонатальному періодах.
Одже, у зв’язку з вищесказаним, у роботі подaно теоретичне узaгaльнення і нове вирішення покращення фізичного та
функціонального стану дітей із спастичними формами ДЦП за допомогою використання аплікаторівЛяпко.
З цією метою розробленaкомплекснaпрогрaмa фізичної терапії дітей із спастичними формами ДЦП, проведено теоретичне
обґрунтувaння доцільності включення ковриків та лентаплікаторівЛяпко для цих хворих.
Висновок. Наша програма фізичної терапії для дітей дошкільного віку із спастичними формами ДЦП була направлена на
зменшення м’язового тонусу за допомогою використання аплікаторів Ляпко, збільшення амплітуди рухів у суглобах, загального
зміцнення організму, покращення координації та рівноваги, навчання дитини вертикалізації та пересуванню. Включена у
програму пасивна гімнастика сприяла виробленню кінестетичних і зорових відчуттів схеми руху, гальмувала рухи співдружності,
попереджала розвиток контрактур і деформацій, стимулювала вироблення ізольованих рухів.

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
Лаврик Х.М.
Науковий керівник – викл. О.В. Янів
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ,Україна, email: Lavryk_Kh@ifnmu.edu.ua
Мета: З’ясувати вплив фізичної реабілітації на функціональний стан легенево-серцевої системи у хворих на туберкульоз.
Матеріали та методи: аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури за темою дослідження та оцінка
ефективності впливу засобів фізичної терапії у хворих на туберкульоз.
Результати досліджень: Туберкульоз - інфекційне захворювання. Без лікування може бути смертельним. Найчастіше при
туберкульозі уражені легені, також може розвиватися патологічний процес в інших органах і тканинах. За даними Всесвітньої
організації охорони здоров’я, поширеність та захворюваність на туберкульоз з 2007 року в Україні йде на спад: у середньому
на 4,4% та 3,3% на рік відповідно. У 2015 році розрахункова захворюваність становила 91 на 100 тисяч населення (за даними
рутинного епіднагляду – 70,5 на 100 тисяч). Таким чином у 2015 році своєчасно не виявлено 22,5% випадків захворювання, що
спричинило подальше поширення туберкульозу серед населення.Протягом 2017 року в Україні зареєстровано 27 121 випадків
захворювання на туберкульоз, що становить 63,9 на 100 тисяч населення. При цьому найвищі показники захворюваності на
туберкульоз та ВІЛ-інфекцією зафіксовані в Одеській області.Протягом останніх 5 років захворюваність на туберкульоз чоловіків
в 2 - 2,3 рази перевищує рівень захворюваності серед жінок. Частка чоловіків постійно перевищує частку жінок у загальній
структурі захворюваності на туберкульоз.Кожен четвертий хворий на туберкульоз недообстежуваний, або замовчує своє
захворювання, при цьому Україна входить до п’ятірки країн світу з найбільш високою часткою стійкого до ліків туберкульозу. В
даний час на обліку перебуває 34 966 українців, з них близько 8 тисяч з лікарсько-стійким туберкульозом.
Методи фізичної терапії фахівці рекомендують застосовувати в період затихання процесу захворювання. В комплекс ЛФК
підбирати фізичні вправи, що сприяють правильному диханню пацієнта,поліпшенню вентиляції легень, розробляти функції
діафрагми. Лікувальну фізкультуру можна починати з ранкової гігієнічної гімнастики, ходьби, прогулянок.
Висновок:Основним завданням фізичної терапіїдля таких пацієнтів є підвищення функції дихальної системи, збільшення
витривалості та працездатності, підготовка до трудової діяльності.

Влив ароматерапії на показники уваги та працездатності у студентів
Марченко М.В., Фешовець Т.М.
Наукові керівники: асист. Т.М. Фешовець, асист. О.С. Бурба
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: m0730380056@gmail.com
Актуальність. Численні дослідження властивостей ефірних масел дозволяютьговорити, що діапазон їх дії широкий і
різноманітний. Вони здатні пригнічувати розвиток різних груп, грампозитивних і грамнегативних коків, багатьох видів грибів,
найпростіших. Вони так само мають високу антивірусну активність. Ефірні олії володіють вираженими антиоксидантними
властивостями, порівняно по активності з такими антиоксидантами як іонол і токоферол.
Також заслуговує на увагу вплив певних видів ефірних олій на показники уваги, працездатності. Деякі з них детально вивчені
(лимон, кориця, кава), тоді як ряд інших розглядався лише з метою лікування певних захворювань (ялина – як противірусний засіб).
Мета дослідження: Визначити вплив аромотерапії ефірною олією ялини на рівень стійкості уваги і динаміку працездатності у
студентів.
Матеріали і методи: В дослідження включено 24 студенти, які були розділені на дві групи та 10 студентів, які склали
контрольну групу.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ ТА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
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І групі (12 студентів) проводився сеанс ароматерапії ефірною олією ялиною, тривалістю 15 хвилин.
ІІ групі(12 студентів) проводився сеанс ароматерапіїефірною олією лимона, тривалістю 15 хвилин
Середній вік обстежуваних складав 19+1,3 років (18-21 р). Показники рівня уваги визначали за допомогою методики
«Таблиць Шульте».
Студентам було визначено рівень стійкості уваги та динаміку працездатності до процедури ароматерапії ялиною та лимоном
і після 15 хвилинної ароматерапії.
Результати: До початку обстеження в пацієнтів обох груп було визначенорівень уваги.
У студентів І групи, до початку сенсу ароматерапії ялиною, виявились різні рівні уваги, високий рівень переключення їх
уваги, що діагностувався у 2 студентів,середній рівень у 7 студентів, низький – у 3 студентів.
У студентів ІІ групи високий рівень виявлено у 3 студентів, середній у 7 та низький рівень переключення уваги у 4 студентів.
Після 15-ти хвилинного сеансу ароматерапії ялиною та лимоном в І та ІІ групах відповідно, встановлено: І група, досягнено
високого рівня переключення уваги у 3 студентів, середнього у 9 та низького у одного. В той час, як:
У ІІ групи, 6 студенів мали високий рівень переключення уваги, 6 – середній. Низького рівня переключення уваги, після
сеансу ароматерапії, в студентів не спостерігалось.
Висновки: Ароматерапія чинить певний позитивний вплив на показники рівня переключення уваги у студентів. На рівні
з вже відомими природніми ароматичними стимуляторами (лимон), ароматерапія ялиною показала також значну позитивну
динаміку на рівень працездатності студентів.

ЛЕГЕНЕВА РЕАБІЛІТАЦІЯ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ХОЗЛ
Островська К.М., Прокопенко А-М.С.
Науковий керівник − к.фіз.вих., доц. Н.Р. Голод
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kseniia.ostrovska@gmail.com
Метою роботи є оцінка ефективності легеневої реабілітації, що проводяться хворим на хронічне обструктивне захворювання
легень (ХОЗЛ).
Матеріали та методи: проаналізовано ефективність проведеної легеневої реабілітації у 35 хворих на ХОЗЛ. Застосовувалися
методи опитування, математичної статистики, визначення фізичної працездатності і функціонального стану дихальної системи.
Результати дослідження. ХОЗЛ є гетерогенним захворюванням, яке постійно прогресує та потребує комплексного
лікування. Внаслідок гіпоксії, недостатньої фізичної активності та через частий прийом системних стероїдів виникають зміни в
дихальній мускулатурі, у тому числі і в діафрагмі, що полягають у втраті м’язової маси та дисфункції м’язів, що призводить до
дестабілізації перебігу хвороби. Кінцевими цілями лікування ХОЗЛ є зменшення кількості і тяжкості загострень, покращення
дихальної ємності для збільшення толерантності до фізичних навантажень, тому останнім часом поряд з медикаментозною
корекцією патології особливо наголошують на легеневій реабілітації пацієнтів, яка включає оцінку стану, навчання хворого,
дихальну гімнастику. Для кожного пацієнта підбирають індивідуальну програму реабілітації, з урахуванням специфічних
порушень та змін, викликаних основним та супутніми захворюваннями. Завдання лікаря – переконати хворого в необхідності
та доцільності лікування як основного захворювання, так і його наслідків. Нами було відібрано 35 пацієнтів із ХОЗЛ. І група
– 18 пацієнтів, яким додатково до базової терапії згідно наказу №555 призначали легеневу реабілітацію, ІІ група контрольна
отримувала тільки базову терапію. Комплекс реабілітації підбирався індивідуально для кожного пацієнта, враховуючи його
функціональний стан та порушення функції зовнішнього дихання (ФЗД). Оцінку ефективності проводили, враховуючи ряд
клінічних показників – прояв симптомів хвороби, частоту використання бронхолітиків та дані спірографії. За результатами
спостереження показники ФЗД були вищими на 8,9 %, зменшення клінічних проявів хвороби на 13,4 %, що призвело до
мінімізації використання бронхолітиків, а покращення сну та збільшення фізичної працездатності спостерігалось частіше на
19,4%, ніж у пацієнтів контрольної групи.
Висновок. Результати спостереження свідчать про ефективність легеневої реабілітації у хворих на ХОЗЛ в комплексній
терапії, що може використовуватись для покращення перебігу даної недуги та якості життя пацієнтів без додаткового вираженого
фінансового навантаження.

ОБГРУНТУВАННЯ КІНЕЗІОЛОГІЧНОГО ТЕЙПУВАННЯ ЯК МЕТОДУ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ
ГОСТРИХ ПОРУШЕННЯХ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ
Продан І.І.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. М.Г. Аравіцька
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: prodan1313@gmail.com
Мета роботи: дослідити принципи застосування кінезіологічного тейпування у пацієнтів з гострими порушеннями мозкового
кровообігу (ГПМК).
Матеріали та методи дослідження: аналіз та узагальнення даних фахової літератури, присвяченій реабілітації хворих з
ГПМК.
Результати дослідження. Несприятливий вплив хронічного емоційного і психосоціального стресу серед населення України
підсилюється шкідливими екологічними факторами і неправильним способом життя (гіподинамія, паління,надмірне вживання
алкоголю, нераціональне харчування), що у сукупності викликають передчасне старіння і розвиток патології внутрішніх
органів. У її структурі на першому місці знаходяться захворювання серцево-судинної системи - ішемічна хвороба серця і мозку,
артеріальна гіпертензія і їх ускладнення - інсульт або інфаркт, що є причиною передчасної смерті більшості дорослого населення.
Одним з відносно нових в Україні допоміжних методів фізичної терапії є кінезіологічнетейпування. Це ефективний
профілактично-корегуючий метод при проблемах відвисання плеча та стопи при ГПМК, а також допомога для розслабленняабо
стимуляції м’язівпри спастичних парезах, збільшення амплітуди рухів у суглобахпри їх контрактурах,обмеження
патологічної рухливості, зменшення больового синдрому в паретичних ділянках. Метод також характеризується вираженим

226

Тези доповідей 88-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині», 2019
Abstract of the 88th Scientific Conference of Students and Young Scientists «Innovations in medicine», 2019

лімфодренажнимефектом.
Висновок: кінезіологічне тейпування доцільно призначати у фізичній терапії хворих на ГПМК, оскільки воно пришвидшує
відновлення рухових функцій і та є профілактикою біомеханічних ускладнень.

ПОРІВНЯННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ МЕТОДИК РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ВРОДЖЕНІЙ
КЛИШОНОГОСТІ
Романович С.В.
Науковий керівник − д.мед.н., проф. І.К. Чурпій
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: sergio29114@gmail.com
Мета: Оцінка наслідків порушень дітей з вродженими вадами клишоногості та постановка завдань реабілітації, з виявлених
порушень.
Матеріали та методи: синтез та аналіз фахових літературних джерел
Результати дослідження: На основі аналізу літературних джерел за темою дослідження з’ясовано, що, попри значні
досягнення практичної медицини в реалізації оперативних заходів і консервативного лікування вродженої клишоногості дітей
у дошкільному періоді, у віковій перспективі вони є малоефективними, а для системи застосування методів відновлювального
лікування на основі фізичної реабілітації, характерних спектр недоліків.
У дітей із легкою формою захворювання, внаслідок кваліфікованого консервативного лікування, за умови своєчасного
звернення, досягають позитивного результату 80 % випадків, утім із 26 – 74 % з виникненням рецидиву; у дітей із важкою
формою захворювання лікування передбачає проведення у віці 5-6 до 12-18 місяців первинного оперативного втручання, однак
із 35-64 % виникненням рецидиву через недостатню ефективність методик фізичної реабілітації у післяопераціному періоді,
зумовлену нерозробленістю підходу щодо індивідуалізації її форм, засобів і методів.
За даними фахових джерел досягнення позитивного результату у вітчизняній практиці досягається більш пасивними
методами, такими як масаж, пасивні вправи, пасивно-активні, лікування положенням та ЛФК.
Практика зарубіжних європейських країн доводить більш швидке і ефективне застосування спеціальних коригувальних вправ,
а також вправ на тренажерах, вправ на поліпшення функції нижніх кінцівок, рухливих ігор (для поліпшення функціональних
показників, фізичних якостей, навчання основних життєво необхідних рухів).
Висновок: кожна з методик по-своєму є ефективною, але на нашу думку, вітчизняну методику більш доцільно використовувати
на ранніх післяопераційних етапах, а більш активні методи – на більш пізніх. Проте, кожна методика має свої позитивні сторони
і їх поєднання для таких хворих може стати більш дієвою.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЖІНОК В ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД
Семчук Н.О.
Науковий керівник – к.н.фіз.вих., доц. Н.Р. Голод
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: semchuk.nataliya1@gmail.com
Метою роботи є визначення основних аспектів фізичної терапії жінок у післяпологовий період
Матеріали та методи: синтез та аналіз фахових літературних джерел
Результати дослідження: Післяпологовий період розпочинається після народження посліду та триває від шести до восьми
тижнів. Впродовж цього терміну в організмі породіллі відбуваються досить важливі фізіологічні процеси: всі зміни, які виникли
через вагітність та пологи, зазнають зворотного розвитку (інволюції). Післяпологовий період умовно поділяють на ранній та
пізній. Перші дві години після народження дитини та посліду відокремлюють та називають раннім післяпологовим, оскільки
цей час особливо небезпечний щодо можливого виникнення ускладнень. Пізній післяпологовий період розпочинається після 2
перших годин після пологів та триває протягом 6-9 тижнів. У зв‘язку з вагітністю в організмі жінки відбуваються різноманітні
зміни та порушення в роботі практично всіх внутрішніх органів та систем, а саме: у статевій системі, ендокринній, нервовій,
серцево-судинній та інших. Винятком є функція молочних залоз, яка досягає максимального розвитку саме в післяпологовий
період. Впродовж цього терміну породілля може поставати перед труднощами, а саме: біль внизу живота, біль у спині, запори,
геморой, нетримання калу і сечі, порушення постави та поступове відновлення фігури. Відновлення опісля пологів або, так
звана, післяпологова реабілітація – це комплекс заходів бажаним результатом яких є відновлення фізичного та психологічного
стану жінки. При перебігу пологів без ускладнень реабілітація повинна розпочинатися на другий день.
Висновок: Якщо пологи були нормальними, то жінку вважають здоровою, але комплекси фізичних вправ та навантажень,
підібраних реабілітологом допоможуть жінці прискорити відновлення організму та сприяти попередженню хвороб у
майбутньому.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ТРАВМАХ У СПОРТСМЕНІВ
Смаглій П.І., Мадяра О.В.
Науковий керівник – викл. О.В. Янів
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: petro-2001@i.ua
Мета: дослідити вплив фізичної реабілітації при травмах у спортсменів.
Матеріали та методи:аналіз та узагальнення науково-методичноїлітератури за темою дослідження, оцінкаефективності
раннього початку реабілітаційного втручання при травмах у спортсменів.
Результати досліджень. Останнім часом збільшилася кількість травм колінних, плечових суглобів, а
такожвнутрішньосуглобових пошкоджень у спортсменів. Частота травм під час змагань переважає над частотою травм під час
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тренувань.В подібних випадках реабілітаційних заходів, направлених на відновлення і адаптацію до повсякденних помірних
фізичних навантажень може бути недостатньо, адже потрібно підготувати суглоби до важких і навіть екстремальних навантажень
під час спортивних тренувань і змагань.
Реабілітація спортсменів перш за все починається з оцінки ситуації, яка склалася, вибору самих ефективних методів лікування
та імовірного періоду відновлення. Для правильного вибору лікування та реабілітації необхідне точне виставлення діагнозу. Для
цього проводиться комплексне обстеження, в тому числі, оцінка м’язової сили і функціональних можливостей опорно-рухового
апарату.
Після більшості типів спортивних травм,навіть якщо довелося провести хірургічну операцію, реабілітаційна програма
починається відразу, щоб не допустити дегенеративних процесів у тканинах. Ранні рухи після травми є дуже важливими,
оскільки завдяки такому підходу можна підтримувати суглоби в хорошій формі, збільшити міцність зв’язок і сухожиль навколо
суглобової сумки.Якщо спортивна травма не вимагає хірургічного втручання, реабілітацію починають, як тільки знизиться біль
і пройде набряклість. Реабілітаційний період завершується, коли функціональність відновлюється на 95%.
Для відновного лікування використовують мануальну терапію, якавідновлює біомеханіку руху, і впливає на прилягаючі
тканини для зняття спазмів.Також використовують фізіотерапію у вигляді цілого комплексу процедур, а саме таких, як локальна
кріотерапія для швидкого зняття болю і посилення кровопостачання.Ударно-хвильова терапія, що відновлює рух і еластичність
зв’язкового апарату; лазеротерапія, ультразвукова терапія, магнітотерапія, які дають протизапальний, протинабряковий,
знеболюючий ефекти. Використовують лікувальний масаж, що є незамінним в спортивній реабілітації, а також гідромасаж.
Висновок. Спортивна реабілітація являє собою не лише лікування травм у спортсменів, а і швидке і повне відновлення їх
стану, щоб вони змогли в найкоротший час повернутися до своїх попередніх результатів і мали можливість досягати ще більших
результатів, так як тривале випадіння із спорту погано впливає на кар’єру і спортивні досягнення.

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ХОЗЛ
Телега Л.В.
Науковий керівник − викл. О.В. Янів
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: lyuda.telega2001@gmail.com
Мета: визначити особливості застосування засобів фізичної терапії, зокрема дихальних вправу хворих на хронічне
обструктивне захворювання легень.
Матеріали та методи:аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури та практичного досвіду фахівців з
фізичної реабілітації по темі дослідження.
Результати дослідження. Хронічні обструктивні захворювання легенів (ХОЗЛ) – це поширена патологія бронхолегеневого
апарату, що проявляється незворотними змінами дистальних відділів дихальних шляхів за обструктивним типом, які
виникають у результаті тривалого впливу етіопатогенетичних факторів незапального характеру. ХОЗЛ у медичній практиці
є комплексом патологій легенів, що включає хронічний бронхіт обструктивного типу та емфізему. У зв’язку з погіршенням
світовоїекологічноїситуації щорічно статистична реєстрація захворюваності на ХОЗЛ зростає. Негативним фактом є те,
що рівень летальності від цієї патології залишається високим, незважаючи на досить хороший розвиток фармакологічної та
діагностичної промисловості.
Дихальні вправи є обов’язковим компонентом в програмі фізичної реабілітації хворих на ХОЗЛ. У комплексі лікувальної
гімнастики вони покращують дренажнуфункції бронхів, сприяють ліквідації бронхоспазму, посиленню газообміну, зняттю
напруження з дихальних м’язів і регуляції їхньої роботи, а також сприяють рівномірнійвентиляції легень, збільшеннюїх
розтяжності, запобігають ранньому експіраторному закриттю дихальних шляхів і формуванню правильного стереотипу
дихання.
Основні дихальні вправи, які застосовують в програмах фізичної реабілітації: статичне дихання - сповільнюється дихання,
нормалізується його ритмічність; динамічне дихання - збільшується обсягвентильованої поверхні легень; статичне діафрагмальне
дихання - «дихання животом»; довільно кероване, або локалізоване;• дихальні вправи з дозованим опором.
Під час виконання більшості вправ необхідно дихати носом і лише при виконанні окремих вправ видих треба роби через рот
для його посилення. Усі види навантажень, пов’язані із зусиллям, проводяться під час видиху. Попри класичні методи дихальної
гімнастики, використовують різні методи довільного керування диханням, основна мета яких покращення бронхіальної
прохідності.
Висновок. Зважаючи на те, що ХОЗЛ – одна з провідних причин захворюваності та смертності в усьому світі, виникає
об’єктивна потреба розробки програм реабілітаційного втручання для таких пацієнтів. Дихальні вправи – обов’язковий
компонент усіх програм фізичної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень.

ПІДБІР ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ З ВАРИКОЗНИМ РОЗШИРЕННЯМ ВЕН ПРИ ВАГІТНОСТІ
Тичковська Ж.
Науковий керівник: к.н.фіз.вих., доц. Н.Р. Голод
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна
Метою роботи є визначення основних аспектів фізичної терапії з варикозним розширенням при вагітності
Матеріали та методи: синтез та аналіз фахових літературних джерел
Результати дослідження: варикоз – небезпечне і неприємне захворювання, яке локалізується на венах нижніх кінцівок і яке
може загрожувати кожному. Особливо часто на нього хворіють жінки репродуктивного віку. Виношування дитини це велике
навантаження, яке впливає фактично на всі органи і системи організму, а особливо на вени нижньої частини тіла.
Аналіз фахових наукових джерел вказує на те, що позитивний вплив мають такі види фізичної активності як плавання і
аквафітнес. Встановлено, що плавання добре знімає навантаження з попереку, нижніх кінцівок і спини, покращує лімфатичний
на кров’яний обіг. Правильно підібрані фізичні вправи з йоги для вагітних жінок із застосуванням дихальних вправ допомагають
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позбутися набряків нижніх кінцівок та болів у спині, підготувати організм до пологів. У практиці використовують спеціальну
лікувальну гімнастику для вагітних під наглядом фізичного терапевта в амбулаторних умовах і самостійно вдома.
Великий терапевтичний вплив чинить дозована ходьба у зручному взутті на підборах не більше 3-4 сантиметрів.
Окремої уваги потребує підбір зручного одягу, який не буде перешкоджати нормальному кровообігу у нижніх кінцівках.
Необхідно виключити зі свого гардеробу вузькі брюки, які порушують нормальний кровообіг стегнах і гомілках ніг. Також
рекомендовано носіння спеціального бандажу, спеціальних панчіх.
Висновок: Використання різноманітних засобів фізичної терапії при варикозному розширенні вен у вагітних, дотримання
режиму дня і відпочинку сприятиме хорошому перебігу вагітності та покращенню здоров’я жінок.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ПУХЛИНАХ СТОВБУРУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У
ДІТЕЙ
Ткаченко О.О.
Науковий керівник − д.мед.н., проф. І.К. Чурпій
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: tkacenkoola2000ukr.net
Метою є визначити основні аспекти фізичної терапії при пухлинах стовбуру головного мозку у дітей
Матеріали та методи: Аналіз та синтез фахових літературних джерел
Результати дослідження: за результатами фахової літератури встановлено, що пік захворюваності у дітей припадає на вік
3-9 років. Вони становлять 7-10% усіх внутрішньочерепних неоплазм у дітей. При пухлинах стовбуру головного мозку у дітей
виникають альтернуючі синдроми (ураження черепних нервів на боці процесу та геміпарез протилежних кінцівок). Також часто
приєднуються розлади дихання та серцево-судинної системи, розлади мовлення та ін.
При позитивному консервативному лікуванні такі пацієнти потребують кваліфікованої реабілітаційної допомоги, направленої
на відновлення втрачених функцій.
У першу чергу будуть вирішуватися завдання на відновлення життєво важливих функцій організму, таких як дихання.
Основним засобом будуть слугувати дихальні вправи. Існує позитивний досвід методики «Рухова корекція», яка включає в
себе наступні стандартні блоки вправ: дихальні вправи - з них завжди починається заняття. За допомогою цих вправ у дитини
виробляється звичка правильного дихання; «вправи-розтяжки» - вправи на розслаблення і напругу м’язів; фізичні вправи на
відновлення функції м’язової системи; окорухові вправи.
Висновок. Звичайно, що для повноцінної реабілітації таких пацієнтів потрібна також мультидисциплінарна команда, яка
буде складатися з лікаря, фізичного терапевта, медсестри, корекційного педагога, логопеда, психолога, яка зможе забезпечити
швидке і різностороннє відновлення та розвиток втрачених функцій.

ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ
Тудоси В.Г.
Науковий керівник − к.н.фіз.вих, доц. Н.Р. Голод
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: tudosyv@gmail.com
Метою даної роботи є дослідити значення фізичної терапії для хворих після лапароскопічної холецистектомії.
Матеріали та методи дослідження: метод аналізу і синтезу фахової науково-методичної літератури.
Результати дослідження та їх обговорення. Останнім часом у всьому світі відзначається неухильне зростання хвороб органів
травлення в зв’язку з урбанізацією населення, гіпокінезією, а також такими негативними соціально обумовленими явищами,
як неадекватне, незбалансоване харчування, алкоголізм, куріння, та інші фактори, які зумовлюють розвиток захворювань.
Одне з найпоширеніших захворювань органів шлунково-кишкового тракту є холецистит. У більшості випадків консервативне
лікування цього захворювання не дає бажаний результат, тому застосовують хірургічні методи лікування – холецистектомію.
Задля найшвидшого повернення до активної діяльності і адаптації в суспільстві, в перші години після проведення хірургічного
втручання починається ранній реабілітаційний період, в якомуфізична терапія спрямована на зменшення больового синдрому,
покращення відтоку жовчі, стимулювання моторики шлунково-кишкового тракту, загальне зміцнення організму, стабілізації
психоемоційного стану організму, та профілактики післяопераційних ускладнень. Підбираючи засоби і форми фізичної терапії
важливо використовувати індивідуальний підхід з урахуванням стану серцево-судинної, нервової системи, а також загального
стану хворого. Позитивним фактором є можливість використання абсолютно всіх форм ЛФК: ранкової гігієнічної гімнастики,
лікувальної гімнастики, гідрокінезітерапії, самостійних занять, лікувальної ходьби.
Висновок: фізична терапія після холецистектомії має застосувувати різноманітні методи та засоби, такі як лікувальна фізична
культура,елементи ерготерапії, які спрямовані на відновлення фізичної працездатності та соціальну адаптацію хворого. Тільки
різноманітне співвідношення цих методів, і завдань, дають змогу якнайшвидше повернутися до звичного способу життя і праці.

ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИНІВСЬКОГО РОДОВИЩА МІНЕРАЛЬНИХ
ВОД У РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ОЗДОРОВЛЕННІ
Труляєва Н.О.
Науковий керівник − к.фіз.вих. Н.Р. Голод
ДВНЗ «Івано Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичного виховання та здоров’я
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: trulyaeva.98@gmail.com
Мета: впровадження більш широкого використання мінеральних лікувальних вод для медичної реабілітації, профілактики
та оздоровлення населення.
Матеріали дослідженя: аналіз літературних джерел.
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Результати дослідження: нинівське родовище пов’язане з внутрішньою зоною Прикарпатського неогенового прогну,
заповненого товщею молас, які залягають на крейдяних флішових відкладах Складчастих Карпат. Мінеральні розсоли
досліджуваного об’єкта пов’язані з покладами калійних солей. Метою аналізу літературних джерел було з’ясування результатів
до клінічних досліджень визначення безпечності для організму та біологічної активності мінеральних вод. Аналіз проведення
клінічних випробувань та подальшого використання вод на курорті Моршин.
В ході дослідження встановлено, що курсове вживання МВР №3 збільшує добовий діурез. При чому застосування вод
3,5та 14,0 г/дм3 сприяє зниженню реабсорбції, при збереженій фільтрації, а з концентрацією 7,0 та 21,0 г/дм3 зберігає сталу
реабсорбцію при підвищенні фільтрації первинної сечі. При застосуванні мінералізацій 7,0; 14,0 та 21,0 г/дм3 збільшується
виведення йонів калію, а концентрації 3,5; 14,0 та 21,0 впливає на добове виділення хлорид-іону. При використанні концентрації
3,5 та 14,0 г/дм3 проявляється седативний вплив на ЦНС. А при концентраці 7,0 та 21,0 г/дм3 покращується також емоційний
стан. Додатково стимулює вивідну функцію нирок.
Висновок: води Нинівського родовища є корисними, у концентраціях 3,5; 7,0; 14,0; 21,0 при курсовому застосуванні у дозі
1% від загальної маси тіла мають позитивний лікувальний ефект. Впливають на ЦНС, а також органи сечовиділення та йонні
показники. Що дозволяє використовувати їх з ціллю реабілітації, оздоровлення та профілактики.

ОЦІНКА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ КУРОРТУ «ЧЕРЧЕ»
Фітьо Ю.Р.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. І.К. Чурпій, викл. О.В. Янів
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: jula.fitio@gmail.com
Мета: оцінити реабілітаційний профіль та потенціал курорту «Черче».
Матеріали та методи: аналіз фахових наукових джерел, звіт санаторію «Черче» про лікувальну діяльність.
Результати дослідження: Санаторій «Черче» може розмістити 181 пацієнта відповідно до кількості ліжок. Сірководнева
вода (сульфітно-сульфатно-гідрокарбонатно-кальцієва вода із вмістом сірководню 30-60 мг/л) є основним природнім місцевим
лікувальним засобом у санаторії, яка використовується у вигляді ванн для купання, а також торф’яні грязі, які містять біля
80 лікувальних компонентів (включаючи мікроелементи та біологічно активні речовини, домішки сірководню, що надають їм
специфічний лікувальний ефект), які використовуються у вигляді аплікацій.
На оздоровлення в санаторії «Черче» можуть направлятися пацієнти з наступними патологіями: запальні процеси хребта:
анкілозуючий спондилоартрит (хвороба Бехтєрева); дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта: остеохондрози,
спондилоартрози, деформуючі спондильози. Дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів: запальні процеси суглобів:
ревматоїдні артрити (поліартрити); ревматичні артрити; інші види артритів та поліартритів; первинні деформуючі артрози
(поліостеоартрози); післятравматичні артрози та ін.
Також санаторій може приймати хворих з функціональними розладами центральної нервової системи: вегетосудинні
дистонії, неврастенії; астенічні стани. Захворювання центральної нервової системи: стани після перенесених інсультів та
черепно-мозкових травм, які супроводжуються парезами та паралічами (такі хворі можуть приїжджати на лікування з особами,
які їх будуть супроводжувати упродовж всього періоду реабілітації); стани після перенесених запальних процесів головного та
спинного мозку. Захворювання периферичної нервової системи: неврити, радикуліти, полірадикулоневрити та нейропатії, стани
після перенесених травм периферичних нервів.
У санаторії з метою реабілітації та оздоровлення використовують наступні методи лікування та процедури: грязелікування;
ванни з лікувальною сірководневою водою; сучасна фізіотерапія (магнітотерапія, лазеротерапія, електрогрязелікування та
ін.); ЛФК та лікувальна фізкультура у поєднанні з механотерапією; лікувальний масаж; підводний душ-масаж у комплексі з
підводним витяжінням хребта; нетрадиційні методи лікування, такі як: рефлексотерапія та психотерапія; інгаляції тощо.
Висновок. Використання санаторієм «Черче» різноманітних засобів реабілітації дозволяє забезпечити високу ефективність
реабілітаційного процесу при патології опорно-рухового апарату.

МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ,
ОБМЕЖЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗДОРОВ’Я В ДІЯЛЬНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЧНОЇ
СЕСТРИ ПУЛЬМОНОЛІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Чухніцька Л.А.
Науковий керівник - викл. Н.Е. Рудакова
Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини
ім. А. Крупинського
м. Львів, Україна, e-mail: natali.rudakova79@gmail.com
Актуальність проблеми. Хвороби органів дихання залишаються найбільш розповсюдженою патологією в структурі
захворюваності населення України. Значно перевищують середньоукраїнський рівень поширеності хвороб органів дихання
показники у таких областях: Львівській – 31 844,9; Дніпропетровській – 28 175,1; Вінницькій – 27 977,3; Івано-Франківській
– 28 358,3 та у м. Києві – 37 881,7; на 100 тис. дорослого населення. Питання зменшення кількості захворівших на хронічні
захворювання легень турбують не тільки лікарів профільних галузей, а і медичних працівників різних ланок допомоги.
Реабілітаційна медична сестра є повноправним учасником реабілітаційного процесу. Вона входить в склад
мультидисціплінарної команди, яка здійснює пульмональну реабілітацію. Основна мета пульмональної реабілітації – зменшити
симптоми, покращити якість життя, фізичну та емоціональну участь у повсякденній активності.
В Україні, значною проблемою залишається недостатня, а точніше практично відсутня адекватна реабілітаційна допомога,
яка б зменшила кількості загострень, покращила функціональні показники організму та якость життя. На даний час в Україні
існує проблема орієнтації на біомедичну проблему хвороби, яка базується на Міжнародній класифікації хвороб (International
Classification of Diseases, ICD), де увагу максимально зосереджено на захворюванні і практично не враховується соціальне
середовище та психологічний стан пацієнта. Сучасна реабілітація ґрунтується на потребах пацієнта, індивідуальному підході
до кожного пацієнта і має починатися з того моменту, коли пацієнт звернувся по медичну допомогу. Внаслідок чого, необхідно
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формування нового підходу сприйняття пацієнта, як особистості. Фундаментом для цього виступає Міжнародна класифікація
функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) (International Classification of Functioning, Disability and Health,
ICF).
Мета дослідження. Визначити необхідність використання міжнародної класифікації функціонування в діяльності
реабілітаційної едичної сестри.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Головне, що дає МКФ для фахівця – це розуміння концепції здоров’я,
на основі людських потреб, де людина розглядається з трьох біопсихосоціальних позицій. Найбільш складним є використання
МКФ в практичній діяльності фахівців з реабілітації, що створює необхідність у розробці засобів та інструментів, щодо
оптимізації та полегшення її використання. Запровадження МКФ, дають значно повнішу картину рівня функціонування
пацієнтів пульмонологічного профілю, сприяють точнішому визначенню реабілітаційного діагнозу, точніше планування
реабілітаційного та сестринського процесів, а в кінцевому результаті краще відновлення та покращення якості життя. МКФ
являє собою інструмент для забезпечення свого роду «універсальної мови», за рахунок чого фахівці з різних спеціальностей і
медичних установ можуть розуміти один одного.

ФТИЗІАТРІЯ
PHTHYSIOLOGY
ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ХОЗЛ З НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА
Островська К.М.
Науковий керівник – асп. Н.В. Корж
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kseniia.ostrovska@gmail.com
Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) є розповсюдженою патологією, яка істотно впливає на якість життя
пацієнтів (ЯЖ). Метою лікування є зменшення симптоматики, попередження загострень та досягнення тривалої ремісії, що
призведе до покращення стану та, відповідно, і якості життя пацієнтів. Особливої уваги заслуговують пацієнти з ХОЗЛ із
надмірною масою тіла, яка є важливим предиктором хронічного системного запалення та значного прогресування патології.
Мета: оцінити показники якості життя у хворих на ХОЗЛ в поєднанні з надмірною масою тіла.
Обстежено 29 хворих на ХОЗЛ GOLD III із надмірною масою тіла (ІМТ 25-29,9 кг/м²), яких було розподілено дві групи:
перша – 19 хворих, котрі отримували базисну терапію відповідно до існуючих протоколів, друга – 10 хворих, котрим поряд з
базисною терапією після консультації з дієтологом було призначено корекцію харчування із зниженням енергетичного балансу
їжі. Всі пацієнти були чоловіки середній вік яких становив (61,9 ± 3,2) років та знаходились в фазі ремісії ХОЗЛ. Період
спостереження складав 4 місяці. Якість життя оцінювали за допомогою опитувальника госпіталю святого Георгія (S. George’s
Respiratory Questionnaire — SGRQ). Контрольна група становила 10 практично здорових осіб.
Результати дослідження: у всіх пацієнтів на початку спостереження показники за всіма шкалами опитувальника SGRQ
були істотно нижчі в порівнянні з контрольною групою. Так, показник «симптоми» становив (61,7±2,89) бали, «активність» (54,21±2,61) бали, «вплив» - (49,95±2,95) балів, а «загальна якість життя» - (52,36±2,58) бали (р<0,05). Наприкінці спостереження
у пацієнтів другої групи було вірогідне збільшення показників за всіма шкалами опитувальника SGRQ. Так, показник
«симптоми» був у 1,2 рази (р<0,05), «активність» у 1,2 рази (р<0,05), «вплив» у 1,1(р<0,05) рази, а «загальна якість життя» у 1,2
(р<0,05) рази вищими від показників у пацієнтів першої групи, що становило (74,04±5,60) бали, (65,05±5,41) бали, ( 54,95±6,0)
балів, та (62,83±4,11) балів, відповідно.
Висновки: отримані результати обґрунтовують необхідність індивідуального підходу до лікування хворих на ХОЗЛ
із надмірною масою тіла, метою якого є не лише інгаляційна терапія, а й корекція харчового енергетичного балансу задля
попередження прогресування хвороби.

СТРУКТУРА І ПОКАЗНИКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ У ХВОРИХ НА ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ
ТУБЕРКУЛЬОЗ ЗА 2015-2018рр.
Островська К.М., Чорній С.
Науковий керівник – асист. О.О. Лобанова
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kseniia.ostrovska@gmail.com
Метою роботи є аналіз структури і показників захворюваності у хворих на хіміорезистентний туберкульоз в ІваноФранківській області за 2015-2018рр.
Матеріали і методи: проведено ретроспективне медико-статистичне дослідження 430 історій хвороб пацієнтів на
хіміорезистентний туберкульоз за період з 2015 по 2018 рік у відділенні хронічного і хіміорезистентного туберкульозу ІваноФранківського обласного фтизіо-пульмонологічного центру Івано-Франківської області.
Результати та обговорення: Проблема туберкульозу для України є вельми актуальною.Його особливостями
є високий рівень захворюваності, велика кількість задавнених форм та поширені деструктивні процеси, що
супроводжуються масивним бактеріовиділенням і хіміорезистентністю збудника. Остання характеризується високою
частотою первинної резистентності до антимікробних препаратів 1 ряду(18.9-29.3%), а також досить швидким
розвитком вторинного хіміорезистентного туберкульозу(63,7-72,5%),що значно перевищує середні показники ВООЗ.
Для дорослого населення Івано-Франківської області ця тенденція теж зберігається, та є ще багато питань у плані раннього
виявлення, лікування і профілактики. Аналіз соціальної структури дорослого населення, які захворіли на резистентні форми
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туберкульозу свідчить, що в містах проживає більше хворих, ніж у селах, відповідно 266(62%) та 164(38%). По віковій
структурі пацієнтів переважали чоловіки 78(83%) у віці 25-34(42,7%) і 35-44(42,7%) у порівнянні з жінками відповідно 39,5%
і 32,6%. Серед клінічних форм туберкульозу органів дихання переважає мультирезистентний(МРТБ)-205(47,7%), значно
менше туберкульозу з розширеною резистентністю (РРТБ)-93(21,6%) та туберкульозу резистентного до рифампіцину(РифТБ)
– 80(18.6%), полірезистентних (ПРТБ)-13(3%). Ще особливістю резистентного туберкульозу є те, що деструктивні форми
виявляли у половини пацієнтів 211(49,1%), але тільки у 28(13,27%) деструкції закрились. Бактеріовиділення встановлено у
249(58,9%), припинення бактеріовиділення наступило у 322(74,7%). З дослідженої групи 26 пацієнтів померло(6,05%).
Висновки: Як ми бачимо з вище викладеного хіміорезистентний туберкульоз є великим тягарем для охорони здоров’я.
Продовжує збільшуватись захворюваність, поширеність і смертність від цієї недуги. Дороговартісне лікування не завжди
є ефективним. Тому доцільніше використовувати скорочені схеми лікування з застосуванням нових протитуберкульозних
препаратів типу бедаквіліну і деламаніду.

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВАРТОСТІ СХЕМ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ВДТБ
ТА МРТБ ВІДПОВІДНО ДО ПРОТОКОЛУ
Федяк П.І.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.Б. Молодовець
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: fediapetia1234@gmail.com
Вступ. В Україні за 9 місяців 2018 р. кількість уперше зареєстрованих захворювань на ТБ, включно з його рецидивами,
становила 19 893, або 47,1 на 100 тис. населення. Резистентний ТБ – захворювання, яке не піддається лікуванню щонайменше
одним протитуберкульозним препаратом (ПТП). У світі налічується 30 країн з високим рівнем захворюваності на медикаментозно
стійкі форми ТБ. В Україні діагностують мультирезистентний туберкульоз (МРТБ), стійкий до ізоніазиду (H) i рифампіцину (R),
у кожного третього пацієнта із вперше виявленим ТБ, і у кожного другого, в якого виник рецидив.
Мета роботи – порівняння вартості схем лікування хворих на ВДТБ та МРТБ.
Матеріали і методи. Матеріалом дослідження став аналіз вартості курсу етіотропного лікування з врахуванням витрат на
одного пацієнта з чутливим ТБ (ВДТБ) і МРТБ, які перебували на лікуванні в обласному фтизіо-пульмунологічному центрі
м. Івано-Франківська. Лікування проводилось згідно Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної та третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги. Туберкульоз (Протокол, наказ МОЗ України № 620 від 04.09.2014 р.) у частині
«Етапи діагностики і лікування» для визначення рекомендованих схем лікування хворих на ВДТБ та МРТБ.
Результати. Відповідно до наказу МОЗ №620, хворим на ВДТБ рекомендоване приймання 2-х ПТП: ізоніазиду (0,3 г/добу),
рифампіцину (0,6) упродовж 6-ти місяців та етамбутолу (1,6), піразинаміду (2,0) упродовж 2-х місяців. Вартість такої схеми
за цінами найдешевших ПТП становила 982,80 грн. для середньо статистичного пацієнта 1, 2, 3 категорії. Хворим на МРТБ
(4 категорія) згідно протоколу стандартною схемою фармакотерапії є: піразинамід (2,0), канаміцин (1,0), левофлоксацин (1,0),
етіонамід (0,75), циклосенрин (0,75), ПАСК (8,0). Підрахована вартість цієї схеми на курс лікування одного пацієнта упродовж
20-ти місяців склала в середньому 129 156 грн., тобто у 131,4 рази більше.
Висновки. Державні закупівлі ПТП Україна передала міжнародним організаціям, що дозволяє зменшити їх вартість. А
перехід на новітні доказові схеми повинен забезпечити скорочення ще й термінів терапії. Однак, безсумнівною складовою
процесу лікування хворих на ТБ в Україні повинен стати соціальний супровід з контролем приймання ПТП при ВДТБ, що
зменшить відсоток переходів ТБ у мультирезистентний, оскільки його лікування щонайменше у 131 раз вартісніше, ніж хворих
на ВДТБ.
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PREVENTION OF COMPLICATIONS OF LAPAROSCOPIC SURGERY
Oluwaseyi J.E., Nimoh E.K.
Scientific supervisor – k.med.s., M.V. Pyuryk
Ivano-Frankivsk National Medical University
Departament of Surgery of Postgraduate Study
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: eknimoh28@yahoo.com
The advantages of minimally invasive surgery were confirmed by the results of domestic and foreign surgeons. Wide introduction
of operative laparoscopy has led to the emergence of new, previously unknown, specific complications. Possible complications of endosurgery are following: iatrogenic damage to the internal organs, vessels, extraperitoneal insufflation, suppuration of surgical wounds,
and the formation of postoperative hernia defects. On the department of postgraduate education, thanks to the accumulated experience
of operational interventions, the experience of domestic and foreign surgeons introduced a number of modifications of standard methods
of surgery.
Purpose: to improve the efficiency of laparoscopic interventions by reducing the number of laparoscopy complications.
Materials and methods. In order to achieve this goal, we carried out a retrospective analysis of the results of over 2000 laparoscopic
operations conducted over the past 3 years on the basis of the Department of Surgery «Educational and Research Institute of Postgraduate
Education» and the results of research by foreign surgeons.
Complications due to trocar use were divided into the following groups: damage to the anterior abdominal wall, extraperitoneal
insufflation, damage to the internal organs, damage to the large peritoneal vessels, gas embolism, pinching of the gland in the wound of
the anterior abdominal wall, suppuration of surgical wounds in the trocar insertion, development postoperative hernia.
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Research results. In order to prevent complications of laparoscopic operations, an algorithm has been developed in which we propose
to adhere to a number of rules. At the beginning of the operation, the patient should lie horizontally with the empty bladder and stomach,
according to the results of ultrasound examination and palpation should determine the pulsation of the aorta and other formations. Previously, patients were divided into groups with an increased risk and without the risk of developing damage. We recommend using an
open laparoscopy for Hasson in patients at high risk (abdominal surgery in history, severe obesity, extreme weight loss, intraperitoneal
adhesions). Instead of the initial introduction of Veresh needle in patients without high risk of trocar complications, our clinic is practicing
the direct administration of the trocar vertically at an angle of 90 ° to the skin and 45 ° to the horizon. Under the control of the laparoscope,
we introduce the following trocar, avoiding wounding of the epigastric vessels. The number of trocar complications decreased to 0.4%,
postoperative lethality was 0.002%.
Conclusions. Comprehensive examination of patients before surgery, improvement and optimization of surgical intervention techniques and an individualized approach with the application of the developed algorithm allow to prevent the development of complications
in laparoscopy and improve the results of surgical treatment of patients.

THE RESULTS OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF DIALYSIS BY MODIFYING THE METHOD
OF OVERLAYING THE FISTULA ON THE SHOULDER
Yasmine Agyemang
Scientific supervisor – O.Y. Popadyuk
SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University»
Department of general surgery

According to WHO nearly 2 million people worldwide currently receive treatment with dialysis or suffer from kidney failure. Yet
this number may only represent about 10% of people who actually need the treatment to live. According to the Ukrainian National
Renal Registry as of 2015, there were registered 465,641 patients who suffered from renal failure. Out of these patients 5335 needed
hemodialysis.
When your kidneys can’t properly function due to acidosis, sepsis, intoxication and chronic kidney disease (CKD) stage 5 it is suggested
that the patient undergoes hemodialysis. However, dialysis is not the overall cure for kidney failure.
Different methods are used for dialysis. The AV fistula is a connection made by a vascular surgeon, of an artery to a vein.
An AV fistula frequently requires 1 to 3 months to develop, or mature, before the patient can use it for hemodialysis. If an AV fistula
fails to mature after surgery, the surgeon must repeat this surgery.
The goal of the work to improve dialysis in patients with fistulum deficiency in a hospital setting
Tthe task of scientific work 1. increase the maturation rate of the arteriovenous fistula. 2. to improve the method of overlaying the
fistula.
We increased the variability of the ripening of arteriovenous fistula for dialysis by insisting on the method of overlaying the fistula on
the forearm the vein basil crosses and in the distal direction the balloon is introduced and the balloon vein separation is carried out in a
distal direction.
We conducted 5 surgical interventions for patients without the use of the balloon and 5 patients with the use of a balloon for the
dilatation of the vein.
The analysis showed that in patients with a balloon angioplasty study fistula was suitable for dialysis up to 3 weeks, which is a very
positive result.
1. The preliminary data we have received indicate that the proposed method is effective and requires further research.
2. The proposed method allows faster maturation of the fistula and faster dialysis, thereby improving the patient’s condition.

АГРЕГАЦІЯ ТРОМБОЦИТІВ У ХВОРИХ З ВИРАЗКОВОЮ ХВОРОБОЮ ШЛУНКА ТА
ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ УСКЛАДНЕНИХ КРОВОТЕЧЕЮ
Богословська В.З., Загарук Х.Т.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Я.М. Кучірка
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургії стоматологічного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vi999vi@gmail.com
Вступ. В останні роки спостерігається значний ріст захворюваності на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки
(ДПК) ускладнених кровотечею. В літературі є численна кількість повідомлень по дослідженню агрегатного складу крові, але
вони стосуються, в основному, питань агрегації еритроцитів.Тому, вивчення агрегації тромбоцитів є дуже важливим,особливо,
у хворих з геморагічними ускладненнями виразкової хвороби, асоційованих хелікобактеріями.
Мета дослідження. Дослідити характер змін агрегації тромбоцитів під час геморагій, вивчити зв’язок з урахуванням
локалізації виразки, врахувати інфікування слизової оболонки шлунка та ДПК Helicobacter pylori (HP) та їх можливий вплив на
даний процес.
Матеріали та методи. Дослідження проводили на базі хірургічного відділення ЦМКЛ м. Івано-Франківська. З 2010 по 2018
роки ( 2010-2015 – ретроспективно, 2016-2018 – проспективно) спостерігали 126 хворих з виразковою хворобою шлунка та
ДПК, ускладнених кровотечею різного ступеню крововтрати на фоні наявності НР. Усім хворим проводилось дослідження
агрегації тромбоцитів у вимірах індексу агрегації тромбоцитів (ІАТ) та індексу швидкості агрегації тромбоцитів (ІШАТ) під
впливом адреналіну. З них жінок – 39, чоловіків – 87. Вік пацієнтів коливається від 18 до 80 років. Дослідження проводили на
ФЕК-56. Контролем служили хворі на виразкову хворобу шлунка та ДПК без кровотечі (19 осіб). При цьому ІАТ коливається в
межах 24-29%; ІШАТ – 0,011-0,013 одиниць екстинції за хвилину.
Усі пацієнти пройшли ендоскопічне обстеження шлунка та ДПК на предмет встановлення локалізації патологічного процесу
та виявлення НР.
Інтенсивність крововтрати оцінювали по клінічних показниках з поділом на 4 ступені.
Результати досліджень. Встановлено, що при І ступені крововтрати обидва показники змінюються на 3,87 – 15,45%, а при
ІV ступені – 50,68 – 58,92% з більш вираженими змінами у хворих з дуоденальними виразками при наявності хелікобактерій. У
процесі комплексного лікування протягом 14 днів, вказані показники поступово приходять до значень, як у контрольних хворих.
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В кінці лікування навіть до норми. У хворих ІІІ-ІV ступенів крововтрати - виявляється недостатнім, що вимагає проводити
контрольне ендоскопічне дослідження на предмет встановлення стану патологічних змін слизових оболонок шлунка та ДПК і
наявності НР, та подальшого призначення ди- або монотерапії.
Висновки. Зміни агрегації тромбоцитів залежить від ступеню крововтрати, І ступінь обсіювання слизової оболонки
антрального відділу шлунка хелікобактеріями - дана залежність пропорційна.
Також встановлено, що більш виражені зміни розвиваються у хворих з дуоденальними виразками, що вимагає у даної
категорії пацієнтів призначити препарати дезагрегантної дії. Курс лікування повинен бути тим довшим, чим глибші порушення
агрегації тромбоцитів і навпаки.

АНАЛІЗ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ НА ОРГАНАХ ЧЕРЕВНОЇ
ПОРОЖНИНИ
Власенко О.В., Гордієнко В.В., Вєрємєй Д.А.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. В.І. Лупальцов, д.мед.н. К.О. Вандер
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
Кафедра хірургії №3
м. Харків, Україна, e-mail: mega_olga_vlas@ukr.net
Лапароскопію, як інноваційну методику ендовідеохірургії, сьогодні широко використовують фахівці загальнохірургічної,
гінекологічної, урологічної сфери. Методику застосовують, як для діагностичного огляду органів черевної порожнини, так і для
лікування. Тим більше що реабілітаційний період, в порівнянні з відкритим методом операції, значно коротший. Але оперативна
лапароскопія, як і будь-яке хірургічне втручання, може супроводжуватися ускладненнями, що можуть становити загрозу навіть
життя хворого.
Завдання дослідження: визначити кількість ускладнень при лапароскопічних операціях; визначити специфічні ускладнення
при лапароскопічних операціях. Метою дослідження було: порівняльний аналіз характеру ускладнень у пацієнтів, які були
оперовані лапароскопічним і традиційним способами.
Матеріали і методи. Нами ретроспективно проаналізовано 210 історій хвороби пацієнтів, оперованих лапароскопічним
методом в період 2016-2018 рр. Серед хворих було 102 чоловіки (48,5%) і 108 жінок (51,5%). Середній вік пацієнтів склав 54,2
± 2,9 року, при цьому 76,3% з них були в найбільш працездатному віці (від 20 до 60 років). Для порівняння за цей же період
проаналізовано 187 історій хвороби пацієнтів, оперованих відкритим методом. Серед хворих було 92 чоловіки (49,1%) і 95
жінок (50,8%). Середній вік пацієнтів склав 53,8 ± 2,7 року. Ускладнення аналізували згідно з французькою класифікацією.
Результати дослідження. Лапароскопічним методом було прооперовано з приводу: гострого або хронічного апендициту
– 43 (20,4%), жовчнокам’яної хвороби – 31 (14,9%), гриж живота – 41 (19,6%), виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої
кишки – 16 (7,7%), спайкової хвороби очеревини – 21 (10%).
Кількість пацієнтів оперованих відкритим методом з приводу: гострого або хронічного апендициту – 33 (17,7%),
жовчнокам’яної хвороби – 22 (11,8%); гриж живота – 31 (16,6) виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки – 15 (8%),
спайкової хвороби очеревини – 24 (12,9%). Структура ускладнень у пацієнтів, оперованих лапароскопічним та відкритим
методом була така (відповідно): поранення судин із значущою кровотечою в черевну порожнину або в рану з формуванням
гематоми – 0,4% і 2,1%, поранення кишечника і сечового тракту, нерозпізнані під час операції – 0,9% і 1,6%, серцеві аритмії –
1,4% і 4,2%, гострий панкреатит – 0,9% і 2,1%. Специфічним, але не загрозливим, ускладненням для лапароскопічних операцій
була емфізема сальника або підшкірної клітковини, яка мала місце у 5,7% випадків.
Висновки. Кількість ускладнень при лапароскопічних операціях менше, ніж при відкритих, за винятком специфічних для
лапароскопічного методу; лапароскопічні операції мають специфічні ускладнення, наприклад, емфізема сальника або підшкірної
клітковини, але вони не є загрозливими.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНОЇ ПЛІВКИ «БІОДЕП-ДФ» ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ШВА ШЛУНКА В ЕКСПЕРИМЕНТІ
Воронич В.О., Харченко А.В., Чібрик П.М.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.Я. Попадюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра загальної хірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: melmannew@gmail.com
Актуальність дослідження зумовлена пошуком нових шляхів підвищення надійності швів у шлунково-кишковій хірургії. Порушення герметичності швів (фізичної чи біологічної) може супроводжуватись інфікуванням рани, черевної порожнини
та розвитком перитоніту. Відомо про використання додаткових засобів для підвищення міцності швів, зокрема, клеїв, плівок,
біополімерних композицій тощо.
Мета: експериментально дослідити ефективність застосування біополімерних композицій для підвищення герметичності та
міцності шва післяопераційної рани шлунка.
Матеріали і методи. Дослідження проводили на морських свинках (n=45) масою 300-320г, яких утримували на стандартному
режимі віварію. Тварини були розділені на три дослідні групи: 1-ша (контрольна) – накладання шва тваринам без корекції; 2-га
- накладання на ділянку рубця біодеградуючої полімерної плівки «Біодеп ДФ».
Тваринам проводили серединну лапаротомію під загальним знеболенням (оксибутират натрію, 0,15мл/100 г маси тіла), лінійно
розсікали стінку шлунка довжиною 15 мм. Рану шлунка ушивали однорядним швом ниткою полігліколід 6.0 з атравматичною
голкою, промивали ділянку шва розчином декасану. Тваринам 2-ї групи на шов накладали смужку біодеградуючої плівки
«Біодеп-ДФ», виготовленої на кафедрі загальної хірургії ІФНМУ (Попадюк О.Я. та ін., Патент на корисну модель U 127302 від
25.07.2018, бюл. № 14). Передню черевну стінку ушивали наглухо пошарово. На 1-шу, 3-тю, 7-му та 10-ту доби тварин виводили
із експерименту шляхом евтаназії, проводили релапаротомію та оцінювали стан рубця шлунка шляхом пневмокомпресії.
Утримання, вигодовування та евтаназію тварин проводили з дотриманням біоетичних норм Європейської конвенції про захист
хребетних тварин.
Результати дослідження. Установлено, що розрив стінки неоперованого шлунка відбувається при тиску (153±3,6) мм.рт.ст.
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Герметичність шва порушувалась одразу після його накладання при Р - (46,4±5,4) мм рт.ст., на 1-шу добу після оперативного
втручання при Р -(47,6±4,5) мм рт.ст. Наступні дослідження проведені зі знятими швами. Виявлено, що у тварин 2-ї дослідної
групи міцність шва була більшою на 1-шу добу – у 1,5 раза (р< 0,05), на 7-му добу - на 20 % (р<0,05) щодо даних у тварин 1-ї
дослідної групи. На 10-ту добу відбувався розрив тканин біля рубця в місцях проколів.
Висновок. Підтверджено ефективність застосування біодеградуючої плівки «Біодеп ДФ» з метою підвищення міцності та
герметизації шва шлунка в експерименті.

АНАЛІЗ ЧАСТОТИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА СПАЙКОВУ ХВОРОБУ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ
ПОРОЖНИНИ ЗА ДАНИМИ КЛІНІКИ КАФЕДРИ ХІРУРГІЇ №1
Гринів Н.М., Фреїк С.П., Гирикович І.А.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.В. Біцька
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра хірургії №1
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: hryniv1010@gmail.com
Актуальність. Не дивлячись на тривалу історію вивчення спайкової хвороби очеревини, дослідники не втрачають інтерес до
проблеми. За даними ВООЗ, частота розвитку внутрішньо-очеревинних спайок варіює від 67 до 93 % всіх загально-абдомінальних
операцій. Більшість внутрішньо-очеревинних спайкових ускладнень потребує повторного хірургічного втручання, що є більш
травматичне та небезпечне, ніж первинна операція. Профілактика утворення спайок після операцій на органах черевної
порожнини традиційно залишається найбільш важким розділом абдомінальної хірургії. Основним етіологічним чинником
спайкоутворення є відкриті оперативні втручання на органах черевної порожнини.
Мета. Враховуючи вище сказане, метою нашої роботи було вивчити частоту захворюваності на спайкову хворобу очеревини,
шляхом аналізу кількості проведених оперативних втручань по причині спайкової хвороби в періоди з 1985 по 1990 рр., та з
2013 по 2017 рр., на базі клініки кафедри хірургії №1, з урахуванням збільшення кількості лапароскопічних втручань на органах
черевної порожнини ( з 1993 року і по даний час), при яких утворення спайок в черевній порожнині є достовірно нижчим.
Матеріали і методи: проведено ретроспективний аналіз історій хвороб пацієнтів, оперованих в клініці кафедри хірургії № 1,
по причині спайкової хвороби органів черевної порожнини в період з 1985 по 1990 роки та з 2013 по 2017 роки.
Результати проведених досліджень. Кількість хворих прооперованих по причині гострої чи хронічної спайкової хвороби
очеревини є достовірно нижчою на 18,6 % у період з 2013 по 2017 роки, в порівнянні з періодом з 2013 по 2017 роки. Середній
вік оперованих пацієнтів у І період становив 46±14, у ІІ період - 56±11. В обох періодах в співвідношенні по статі переважають
жінки в середньому 1:2. Аналізуючи захворюваність в період з 1985 по 2013 роки виявлено, що пік захворюваності припадав
на зимово-весняний період, тоді як у період з 2013 по 2017 роки сезонність захворювання не так чітко виражена, хоча є деяка
перевага у осінньо-зимовий період. В останні роки майже у 30% випадків застосовується лапароскопічне роз’єднання спайок
при спайковій хворобі очеревини, а також введення протиспайкових гелів на основі гіалуронової кислоти.
Висновок. Таким чином, впровадження лапароскопічних методик в лікуванні хірургічних захворювань органів черевної
порожнини достовірно зменшило частоту розвитку спайкової хвороби очеревини в післяопераційному періоді, що має важливе
медичне і соціально-економічне значення.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ІНВАГІНАЦІЇ КИШЕЧНИКА У ДІТЕЙ
Желем Л.В., Щепанська І.В., Стойка О.С.
Науковий керівник – д.мед.н, проф. О.Д. Фофанов
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: LukianZhelem@gmail.com
Не дивлячись на те, що інвагінація кишечника (ІК) добре відома дитячим лікарям, частота діагностичних помилок, і як
наслідок їх, пізньої госпіталізації, ускладнень ІК, досить висока і досягає 50-80%, а летальність досягає 18% при ускладненій
інвагінації. Багато дискутабельних питань залишається стосовно тактики лікування ІК, насамперед показів і протипоказів до
консервативного лікування. Спірними і такими, що переглядаються, є питання можливості консервативної дезінвагінації при
тривалості захворювання більше доби, при рецидивній інвагінації та при ІК у дітей, старших 1 року.
Мета дослідження: встановлення причин ускладнень ІК у дітей та визначення оптимальної діагностичної і лікувальної
тактики.
Матеріали та методи. Проведено аналіз медичної документації та обстеження 100 дітей віком від 1 місяця до 17 років,
які лікувались з приводу ІК в клініці дитячої хірургії Івано-Франківського НМУ. За локалізацією найчастіше спостерігалася
ілеоцекальна інвагінація (77 дітей), у 13 хворих була тонкокишкова ІК, товстокишкової інвагінації не спостерігали, у 10 хворих
локалізація інвагінації не встановлена. Лікування ІК проводили в ургентному порядку одразу після встановлення діагнозу.
Пріоритетним було консервативне лікування, яке проведено у 74 хворих, виявилося ефективним в 64 хворих (86,5%). Решта
36 хворих прооперовані, у 9 з них (25%) проведена лапароскопічна дезінвагінація. У 27 дітей проведена відкрита операція –
дезінвагінація.
Результати та обговорення. Типовий вік (4-12 місяців) був відмічений лише у 50% хворих, проте 38% пацієнтів були у віці
старше 1 року, а 20% дітей були старші 3 років. Усі діти з ІК одужали. Ускладнення ІК спостерігалися у 7 хворих, більшість
з них поступили до клініки після 24 годин від початку захворювання. Релапаротомії виконані у трьох хворих, у двох хворих
планово (програмована релапаротомія) і у однієї - за ургентними показами, в зв’язку з ознаками перитоніту. Рецидив інвагінації
спостерігався у 5 хворих, у 4 – після консервативної дезінвагінації, у однієї дитини після оперативного лікування.
Висновки: ускладнення інвагінації кишечника у дітей переважно пов’язані з несвоєчасною діагностикою і лікуванням.
Діагностична лапароскопія є високоінформативним методом діагностики за відсутності типових клінічних та параклінічних
симптомів інвагінації кишечника, яка одночасно є і ефективним малоінвазивним методом лікування. При виборі методу лікування
інвагінації кишечника слід керуватися тривалістю кров’янистих випорожнень з прямої кишки та даними доплерографії, що
є найбільш важливими критеріями ступеня порушення гемомікроциркуляції інвагінованої кишки. Пріоритетним методом
лікування інвагінації кишечника є консервативна дезінвагінація.
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КОМБІНОВАНІ ЕНДОСКОПІЧНІ ВТРУЧАННЯ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ ВІДМЕЖОВАНИМИ
ВОГНИЩАМИ НЕКРОЗУ ТА ПСЕВДОКІСТАМИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
Кабан В.Р., Труш А.І., Кузенко Р.Т.
Науковий керівник – доц., к.мед.н. Р.Т. Кузенко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургії №2 та кардіохірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kaban98v@gmail.com
Актуальність. «Розгерметизація» протокової системи підшлункової залози (ПЗ) характерна для некротичного гострого
біліарного панкреатиту (ГБП) . Утворення вогнищ некрозу в паренхімі ПЗ призводить до витоку панкреатичного соку за її межі,
що є причиною формування локальних рідинних утворень у вигляді псевдокіст (ПКПЗ) або відмежованих вогнищ некрозу
(ВВН).
Мета.Визначити можливість пріоритетного застосування черезшкірних пункційно–дренувальних, трансентеральних (через
стінку шлунку чи ДПК) та комбінованих ендоскопічних втручань у хворих з некротичним ГБП.
Матеріали та методи дослідження. В дослідження було включено142 пацієнта, у яких діагностовано некротичний ГБП.
У 74 (52,1%) пацієнтів діагностовані гострі парапанкреатичні скупчення рідини. Їх регрес після перших 4 тиж захворювання
відзначили у 31 (41,9%), про що свідчив ультразвуковий моніторинг. Після 4–го тижня захворювання локальні рідинні утворення
діагностовані у 43 (30,3%) хворих, з них, ВВН – у 26 (60,5%), ПКПЗ – у 17 (39,5%) хворих.Черезшкірна пункція і дренування
ПКПЗ катетером по типу «свиний хвостик» під ультразвуковим контролем була маніпуляцією першого порядку. Черезшкірне
зовнішнє дренування було ефективним у 10 (66,67 ± 12,17) хворих за відсутності зв’язку з протоками підшлункової залози
(ППЗ), секвестрів у просвіті чи наявності великих судин за траекторією пункційної голки.
Трансентеральні і комбіновані ендоскопічні втручання застосовані у 33 (76,74 ± 6,44) хворих. За відсутності порушень
цілісності ППЗ встановлених при ендоскопічній ретроградній холагіопанкреатографії (ЕРХПГ) у 16 (48,48 ± 8,70) хворих
ендоскопічне лікування полягало у трансентеральному дренуванні. У 5 (15,15 ± 6,24) хворих одночасно здійснили ендоскопічну
панкреатонекрсеквестректомію.
Результати досліджень та їх обговорення. Тимчасове стентування ППЗ сприяло зменшенню частоти формування локальних
рідинних утворень з 35,00 ± 7,54 в I–й та 47,06 ± 6,99 у II–й групах порівняння до 9,80 ± 4,16 у досліджуваній групі хворих,
(р<0,01).Трансентеральне дренування та комбіновані ендоскопічні втручання при ПКПЗ і ВВН були ефективними у 26 (78,79 ±
7,12) із 33 хворих, (р<0,01).
Висновки. Застосування черезшкірних пункційно–дренувальних, трансентеральних (через стінку шлунку чи дванадцятипалої
кишки) та комбінованих ендоскопічних втручань у хворих некротичним ГБП є ефективним при формуванні локальних рідинних
утворень.

імуннозапальНі реакції та вплив апоптозу при розшаруванні аневризми аорти
Карамян А.А.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.В. Бучнева
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України»
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
Кафедра хірургії №1
м. Харків, Україна, e-mail: dr_karamian@ukr.net
Вступ. Накопичений великий досвід хірургічного лікування ускладнень аневризм різної локалізації та етіології,
запропоновано чимало методів та модифікацій лікування даної патології. Хірургічне втручання є єдиним ефективним методом
лікування розриву аневризм. Проте зростаюча кількість самих аневризм вимагає подальшого вивчення цієї патології, виділення
основних патофізіологічних компонентів для поліпшення якості лікування, профілактики можливого ускладненого перебігу
захворювання.
Мета. Дослідити імуннозапальні реакції та вплив апоптозу при розшаруванні аневризми аорти (РАА), оцінити можливості їх
впливу на періопераційний перебіг та ускладнення в процесі хірургічного лікування.
Матеріали та методи. Дослідження було проведено на базі ДУ “Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева
НАМН України” з 2010 по 2018 рр. Маркери апоптозу імунного запалення досліджені у 12 пацієнтів (5 жінок; 7 чоловіків) з
розшаруванням аневризми аорти (РАА). У даних пацієнтів супутньої аутоімунної патології не виявлено. Вік пацієнтів був від
40 до 73 років. Проаналізували показники імунної системи (АНФ, ЦІК, АКЛ, pANCA, IgG, IgА, IgМ) та маркери апоптозу
(нуклеосоми) в сироватці у хворих, що надійшли на для хірургічне лікування з приводу РАА.
Результати. При аналізі показників у пацієнтів з РАА були виявлені високі рівні СРБ (2,2 ±0,2), ШОЕ (12±0.7), що відповідало
високому рівню нуклеосом (1/5/5). У хворих з розривами РАА були виявлені значно або сильно виражені позитивні кореляційні
зв’язки між давністю розшарування та наявністю в сироватці АНФ (1/20), ЦІК (166±34), АКЛ (29±1,8). Треба відзначити, що для
цієї групи пацієнтів виявлена повна залежність між наявністю антитіл та високими показниками СРБ та ШОЕ. На тлі не великого
підвищення IgG (16,7±2,24 мг/мл), спостерігалось незначне зниження IgA (2,06±0.81 мг/мл), при нормальних показниках IgM.
Порівнюючи ці показники з виявленими антитілами, ми виявили, що високі титри IgG завжди корелюють з високими рівнями
нуклеосом, СРБ, АКС, ЦІК. У той час як зниження рівня IgA відзначалося лише у пацієнтів з виявленими, крім перерахованих
вище, титрами pANCA (1/20) та АНФ.
Висновки. Виявлення високих титрів таких антитіл як АКС, АНФ, pANCA спільно з ЦІК на тлі активного процесу апоптозу
та імунного запалення може свідчити на користь припущення про активацію продуктами апоптозу імунного запалення.
Виявлення великих титрів IgG асоційованого з антитілами та нуклеосомами може так само свідчити на користь теорії індукції
імунного запалення, що здебільшого значно ускладнює процес хірургічного лікування та обтяжує післяопераційний період.
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИВЕРТИКУЛЯРНОЇ ХВОРОБИ ТОВСТОЇ КИШКИ
Лагно Є.С.
Науковий керівник – д.мед.н., проф В.О. Шапринський
Кафедра хірургії № 1
ДВНЗ «Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова»
м. Вінниця, Україна, e-mail: lagno.liza.liza@gmail.com
Актуальність. Як часто хірургам доводиться зустрічатися з дивертикульозом товстої кишки? Що це за захворювання і звідки
воно виникає? Дивертикулярна хвороба (дивертикульоз) – це захворювання, за якого утворюються поодинокі чи множинні
грижеподібні вип’ячування слизової оболонки крізь м’язовий каркас за межі контурів стінки кишки (несправжні дивертикули).
В більшості випадків це – набуте захворювання. Часто дивертикульоз виявляють вже при наявності ускладнень, таких як:
дивертикуліт, кишкова кровотеча, перитоніт, нориці та ін. Для профілактики, раннього виявлення і запобігання ускладнень, стає
необхідним вивчити дану проблему з хірургічної точки зору.
Мета: проаналізувати результати лікування хворих на дивертикульоз товстої кишки з метою профілактики ускладнень.
Завдання:
Визначити частку дивертикульозу товстої кишки в структурі захворювань, з якими зверталися пацієнти до хірургічного
стаціонару ВОКЛ ім. М. І. Пирогова;
Дослідити вікову структуру даного захворювання;
Вирахувати, люди якої статі більш схильні до дивертикулярної хвороби;
Визначити частоту кожного ускладнення дивертикульозу;
Дослідити клінічну картину дивертикулярної хвороби товстої кишки;
Розглянути методи лікування даного захворювання.
Матеріали та методи. Ми проаналізували 3848 історій хвороб з 2017 по 2018 рік. З них, 60 пацієнтів знаходились на
стаціонарному лікуванні з дивертикулярною хворобою товстої кишки.
Результати. Частка дивертикульозу в структурі захворювань, з якими зверталися пацієнти до хірургічного стаціонару: за 2
роки було проліковано в хірургічному стаціонарі ВОКЛ ім. М. І. Пирогова 3848 хворих, з них – 60 випадків дивертикульозу (
1,56%).
Вік:
- Молодші 40 років – 2 (3,33%)
- 40-49 років – 4 (6,67%)
- 50-59 років – 10 (16,67%)
- 60-69 років – 13 (21,67%)
- 70-79 років – 26 (43,33%)
- 80-89 років – 4 (6,67%)
- 90 років і старше – 1 (1,67%)
Наймолодший пацієнт звернувся в 29 років, найстарша – в 95 років.
Стать:
- Ч – 22 (36,67%)
- Ж – 38 (63,66%)
Ускладнення:
Всі пацієнти, які поступили в хірургічне відділення ВОКЛ ім. М. І. Пирогова з діагнозом «дивертикульоз», вже мали
ускладнення, які і стали причиною звернення.
- Дивертикуліт – 43 (71,67%)
- Кровотеча - 31 (51,67%)
- Постгеморагічна анемія – 13 (21,67%)
- Перфорація – 10 (16,67%)
- Абсцес – 6 (10%)
- Перитоніт – 4 (6,67%)
- Часткова кишкова непрохідність – 5 (8,33%)
- Нориця – 3 (5%)
Симптоматика:
- Біль в животі, загальна слабкість, сухість в роті – 100%
- Підвищення температури до фебрильних значень – 17 ( 28,33%)
- Наявність крові в стулі (темний…, з алою/вишневою кров’ю…., зі згустками…) – 31 (51,67%)
Лікування
- Виключно консервативне – 25 (41,67%)
- Консервативне + переливання – 20 (33,33%)
- Оперативне - 15 (25%)
Висновки.
• Дивертикульоз товстої кишки – захворювання, яке протікає безсимптомно і часто проявляє себе вже в ускладненій формі
в старшому віці (найбільше – 70-79 років – 43,33%). Це відповідає даним дослідження по Європі. Частіше хворіють жінки
(63,66%).
• Частка дивертикульозу в структурі захворювань, з якими зверталися пацієнти до хірургічного стаціонару – 1,56%.
• Найбільш поширені ускладнення – дивертикуліт (71,67%) і кровотеча (51,67%). Лікувальна тактика визначається клінічними
проявами дивертикульозу, наявністю та характером ускладнень.
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ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ГОСТРОГО АПЕНДЕЦИТУ І ПОРУШЕНОЇ ПОЗАМАТКОВОЇ
ВАГІТНОСТІ
Лапковський С.А.
Науковий керівник – проф. М.Г. Гончар
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургії стоматологічного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: staslapkovskiy@gmail.com
Недивлячись на глибоке вивчення етіопатогенезу і клініки гострого апендециту і вагітності до цього часу немає чітких
симптомів, які могли б допомогти в диференціальній діагностиці цих захворювань. В той же час летальність вагітних при
гострому апендециті за даними деяких авторів складає 15% випадків.
За останні 10 років в хірургічному відділені ЦМКЛ було прооперовано 8 хворих з порушеною позаматковою вагітністю.
Трьом з ним виконана апендектомія ( 1- катаральний апендецит, 2- флегмонозні). Всі жінки були виписані додому в задовільному стані. Діагноз ставився на підставі ретельно зібраного анамнезу, об’єктивного огляду, після консультації гінеколога,
лабораторного обстеження. Кінцевим етапом діагностики була – лапароскопія.
Для відмінності позаматкової вагітності від апендециту мають значення більш низька локалізація болю, менш виражене
м’язове напруження і подразнення очеревини, негативний симптом Воскресенського. Відсутність м’язової напруги при
вираженій різкій пальпаторній хворобливості і подразнення очеревини вважається характерним для позаматкової вагітності.
Притуплення перкуторного звуку сигналізує про великі скупчення крові або ексудату. Огляд молочних залоз в ряді випадків
виявить нагрубання, пігментацію сосків, виділення молозива. Хворі з позаматковою вагітністю навіть при загальному доброму
стані більш неспокійні, ніж хворі з апендецитом, вони часто змінюють позу, приймають положення на правому боці.
На позаматкову вагітність досить переконливо вказують ціаноз слизових оболонок зовнішніх статевих органів, деяке
збільшення матки, розм’якшення і потовщення шийки, болючість Дугласового простору, позитивний симптом Промптова,
темно-коричневі мізерні виділення з матки. Як завершальний етап розпізнавання ряд авторів рекомендують пункцію заднього
склепіння. Інші вважають пункцію показаною лише у випадках неясної діагностики, або лапароскопії.

ГОСТРИЙ АПЕНДЕЦИТ У ВАГІТНИХ
Маланюк Х.В.
Науковий керівник – д.мед. наук, проф. О.В. Пиптюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургії стоматологічного факультету.
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: malanyuk.99@ukr.net
Мета:дослідити перебіг гострого апендициту у вагітних.
Матеріали та методи. За даними деяких авторів у І триместрі було діагностовано 19-32% захворювання гострого апендициту,
в ІІ – 44-66%. Діагностичні помилки під час вагітності коливаються в межах 11,9-44,0 %, причому в рівній мірі допускається
гіпо- і гіпердіагностика, співвідношення яких складає відповідно 25,0% і 31,0 %.
Своєчасна діагностика гострого апендициту значно утруднена на тлі вагітності, гінекологічних захворювань, а також патології
нирок, сечовидільної та травної системи.
З 2012 по 2014 роки з діагнозом гострий апендицит у клініку поступило 108 вагітних. Гострий апендицит підтвердився лише
у 75 пацієнток.Для діагностики гострого апендициту використовуються клінічні симптоми, показники загального аналізу крові
та сечі. При цьому досліджують інформативність рівня лейкоцитів в загальному аналізі крові, симптоми Кохера-Волковича,
Бартом’є- Міхельсона, Сітковського, Ровзінга, Щоткіна- Блюмберга, Воскресенського, Іванова.
Результати. Локалізація болю у вагітних була різноманітною: у 32 біль визначався в епігастральній ділянці та попереку
справа, у 15 жінок він локалізувався внизу живота справа, у 8 вагітних – біль не мав чіткої локалізації, був менше виражений. При
збільшенні строку вагітності біль зміщувався вгору, був тупим або тягнучим і визначався у 28 жінок у попереку і правомупіребер”ї.
Із симптомів найбільш часто виявлявся симптом Кохера-Волковича – у 53 вагітних. Симптом Ровзінга, Сітковського, Бартом’єМіхельсона виявилися у 38,6% з 69,3% випадків.
Вивчаючи перебіг гострого апендициту залежно від строку вагітності, було встановлено, що катаральна форма апендициту
виявлена у 30 (40,0 %) пацієнток. Із них в І триместрі - 10 (38,4 %), в ІІ триместрі- 11 (42,3 %), в ІІІ триместрі - 9 (34,6 %).
Деструктивні форми апендициту (флегмонозна, гангренозна, гангренозно-перфоративна) виявлені у 45 (60,0 %) жінок: в І
триместрі - 16 (35,5 %), в ІІ триместрі - 23 (51,1 %), в ІІІ триместрі - 6 (13,3 %).
Деструктивні форми апендициту (флегмонозна, гангренозна, гангренозно-перфоративна) виявлені у 45 (60,0 %) жінок: із них
в І триместрі - 16 (35,5 %),в ІІ триместрі - 23 (51,1 %), в ІІІ триместрі - 6 (13,3 %).
Аналіз отриманих даних показав, що кількість лейкоцитів, швидкість осідання еритроцитів ШОЕ) мають тенденцію до
зростання у міру посилення деструктивних процесів у червоподібному відростку.
При флегмонозній і гангренозній формах відмічено достовірне підвищення ЛІІ в 1,89 і 2,77 рази відповідно, що свідчить про
вираженість інтоксикаційного процесу внаслідок наростання запальних і деструктивних змін.
Висновки.
1. Діагностика гострого апендициту у вагітнихявляє собою певну проблему. Інформативність основних клінічних симптомів
не була достатньо значущою. Їх діагностична ефективність при цьому коливалась від 54,1% до 77,7%. Чутли- вість таточність
ультразвукового методу склала 57,3% і 63,9%, наявність лейкоцитозу – 72,0%.
2. У важких для діагностики випадках найбільш інформативним методом є відеолапароскопії, її чутливість і діагностична
ефективність у вагітних дорівнює – 93,3%.
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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙ ШКІРИ ТА М’ЯКИХ ТКАНИН
Некрасова Ю.В., Момот А.А., Виноградов Б.А., Динь Л.Ф.И.
Науковий керівник – проф. В.О. Сипливий
ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
Кафедра загальної хірургії №2,
м. Харків, Україна, e-mail: meduniver@knmu.kharkov.ua
Актуальність: розвиток значної резистентності мікробних штамів обумовлює той факт, що у близько 15-20% пацієнтів
гнійно-септичних відділень хірургічного профілю лікування загально прийнятими місцевими антисептиками є неефективним.
Це значно підвищує вартість лікування, потребує використання системних препаратів та подовжує строки знаходження пацієнтів
у відділенні.
Мета: розробити комбінацію місцевих антисептиків для підвищення ефективності лікування хворих з гнійною інфекцією,
що викликана високо резистентними штамами мікроорганізмів.
Матеріали та методи: проаналізовано результати лікування 80 пацієнтів з наявністю ІШМТ стійких до місцевого лікування.
Основну групу склали 40 пацієнтів, з них: трофічні виразки мали 16 (40%), карбункули – 8 (20%), гнійно-некротичні флегмони
– 4 (10%), абсцеси – 12 (30%). У даних пацієнтів для місцевого лікування ІШМТ було застосовано комбінацію антимікробних
засобів, що складалась з хлорамфеніколу, сульфадиметоксину, метилурацилу, тримекалу, хлорфілліпту (масляного розчину),
диметилсульфоксиду, декаметоксину та канаміцину. Групу порівняння склали 40 паціентів, з них: трофічні язви мали 18
(45%), карбункули – 6 (15%), гнійно-некротичні флегмони – 6 (15%), абсцеси -10 (25%). Для оцінки тяжкості інфекційного
процесу використано критерії IDSA Guidelines 2014. Для оцінки ефективності терапії проводилося бактеріологічне дослідження
пункційних біопатів, планіметричний аналіз і візуальна оцінка ступеню очищення раньової поверхні. Результат оцінювали на
3, 5, 7 добу лікування.
Результати: за критеріями IDSA Guidelines 2014 отримано наступні результати для основної групи: ІШМТ легкої ступені
тяжкості – 13 (32,5%) пацієнтів, 17 (42,5%)- середньої, 10 (25%) – важкої; для групи порівняння: ІШМТ легкої ступені тяжкості
– 15 (37,5%) пацієнтів, 16 (40%)- середньої, 9 (22,5%) – важкої.
За результатами бактеріологічного посіву було отримано наступні результати: Staphylococcus aureus 68%, Staphylococcus
haemolyticus 27,2%, Streptococcus pyogenes 15,9%, Staphylococcus simulans 4,3%, Staphylococcus epidermidis 17,7%, Pseudomonas
aeruginosa 19,3%, Pseudomonas stutzeri 4.3%, Escherichia coli 10%.
В основній групі відмічено зниження загального мікробного числа на третій день на 70% у 87,5% пацієнтів, на п’ятий день на
80% у 90% пацієнтів, на сьомий день на 90% у 92,5% пацієнтів. В контрольній групі відмічено зниження загального мікробного
числа на третій день на 60% у 62,5% пацієнтів, на п’ятий день на 70% у 70% пацієнтів, на сьомий день на 80% у 65% пацієнтів.
За результатами планіметрії до сьомої доби лікування площа ураженої поверхні в основній групі зменшилась на 72,5% (при
трофічних виразках на 31,7%), в контрольній – на 53,5% (при трофічних виразках на 18,4%).
При візуальній оцінці очищення з формуванням грануляційної тканини у хворих основної групи виявлено на 3-5 добу; у
групі порівняння - на 5-7 добу.
Висновки: місцеве застосування комбінації антимікробних засобів, що складається з хлорамфеніколу, сульфадиметоксину,
метилурацилу, тримекалу, хлорфілліпту (масляного розчину), диметилсульфоксиду, декаметоксину та канаміцину, має широкий
спектр дії щодо багатьох резистентних мікроорганізмів різних штамів, тому застосування даної комбінації при ІШМТ сприяє
більш швидкому очищенню та загоєнню ран та скорочує строки знаходження пацієнтів у стаціонарі.

АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ТРОМБОЗОМ ГЛИБОКИХ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК
Ничик М.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.С. Ткачук
ДВНЗ «Івано–Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургії № 1
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: qwerty2910@ukr.net
Тромбоз глибоких вен (ТГВ) нижніх кінцівок є досить поширеною та актуальною проблемою хірургії. Частота цієї патології
становить від 100 до 160 хворих на 100 000 населення в рік. Близько 40 % з них складають пацієнти з індукованим тромбозом
після перенесених ортопедичних та хірургічних оперативних втручань. Ще 60 % випадків пов’язують з наявністю гострого
варикотромбофлебіту малої підшкірної вени. ТГВ - це поліетіологічне захворювання, в основі якого лежить порушення
цілісності стінки вени і сповільнення венозного кровотоку.
Мета дослідження. Проаналізувати досвід лікування хворих з тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок для оптимізації
діагностично-лікувального алгоритму.
Матеріали та методи дослідження. Матеріал дослідження склали історії хворіб 192 пацієнтів з ТГВ нижніх кінцівок, що
знаходились на стаціонарному лікуванні у клініці хірургії № 1 за період з 2013 по 2018 рік. Чоловіків було 110 (57,29%), жінок 82
(42,71%), віком від 18 до 95 років. Більшість із них (107 осіб) у віці від 20 до 59 років є особами працездатного віку, що говорить
про соціальну значущість проблеми. Середній ліжко-день перебування хворого в стаціонарі склав 11,33.
Результати дослідження та їх обговорення. Порівняли за даними наукової літератури та власними спостереженнями
частоту виникнення наступних клінічних ознак: біль у нижній кінцівці 100% та 98% відповідно, набряк 98% та 95%, підвищення
температури і зміна кольору кінцівки 78% та 63%. Вираженість симптомів була варіабельною та залежала від поширеності
ТГВ. Лікування проводили консервативно. 70% пацієнтів отримували парентеральне введення низькомолекулярних гепаринів
(НМГ) впродовж 4-5 діб. НМГ вводили підшкірно в дозі 0.1 мл на 10 кг маси тіла хворого. В подальшому вони отримували
таблетований варфарин під контролем міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) впродовж 3-6 місяців. Перші 2 доби
хворим призначали строгий ліжковий режим з елевацією ураженої кінцівки на 10-150. Після проведення ультразвукової локації
вен, при відсутності флотуючого тромба, гіперехогенності стінки вени, високій ехогенності тромба призначали загальний режим
з помірними динамічними навантаженнями на кінцівку. 30 % пацієнтів отримували Ксарелто в дозі 15 мг двічі на добу протягом
10 днів з подальшою рекомендованою дозою 20 мг на добу 3-6 місяців. Впродовж лікування в цієї групи не застосовували
строгий ліжковий режим. Для контролю якості лікування проводили ультрасонографію.
Висновки. Таким чином, обидві схеми консервативної терапії ТГВ дозволяли досягнути клінічного ефекту, покращити
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якість життя хворих у віддаленому періоді і знизити ризик розвитку ускладнень, характерних для ПТС, однак застосування
Ксарелто є більш зручним у повсякденному житті пацієнта.

ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛАЗЕРА У ХІРУРГІЇ ДЕСТРУКТИВНИХ ФОРМ
ГОСТРОГО КАЛЬКУЛЬОЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ
Пилип’юк Б.Р., Білас О.Ю.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. А.І. Гуцуляк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургії №1
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olegbilas111@gmail.com
Актуальність: частка операцій на печінці, позапечінкових жовчних протоках в загальнохірургічному стаціонарі неухильно
збільшується, оскільки на жовчнокам’яну хворобу страждає біля 10% населення. Разом з тим збільшується складність цих
втручань, як у відкритій, так і в лапароскопічній хірургії. Проблема вибору оптимальної методики фізичного впливу на тканини
при виконанні ендоскопічних операцій залишається на сьогоднішній день досить актуальною. На думку ряду дослідників,
вельми перспективним видається використання високоенергетичного лазерного випромінювання для дисекції та коагуляції
тканин.
Мета: аналіз результатів використання високоенергетичного лазерного випромінювання та електрокоагуляції під час
лапароскопічної холецистектомії при деструктивних формах гострого калькульозного холециститу.
Матеріали і методи: було проведено аналіз літератури 166 проведених лапароскопічних холецистектомій при гострому
калькульозному холециститі.
Всі пацієнти були розділені на дві групи. В першу групу (основну) увійшли 52 хворих, яким при лапароскопічному втручанні
використовували високоенергетичне лазерне випромінювання з довжиною хвилі 940 нм. Другу групу (контрольну) склали 114
пацієнтів, яким була проведена лапароскопічна холецистектомія з використанням монополярної електрокоагуляції.
Результати дослідження: використання високоенергетичного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 940 нм має такі
переваги перед електрокоагуляцією: безконтактність (відсутній ефекту прилипання інструменту до коагульованої поверхні);
значно зменшується глибина термічного пошкодження тканин; менша задимленість в зоні операції; немає потенційної небезпеки
електрохірургічних ускладнень; забезпечується більш ефективний гемо- та жовчостаз. Післяопераційний період після лазерної
коагуляції протікає з меншою ексудативною та лейкоцитарною реакцією.
Висновок: високоінтенсивне лазерне випромінювання з довжиною хвилі 940 нм є ефективною альтернативою
електрокоагуляції при виконанні лапароскопічної холецистектомії при деструктивних формах холециститу.

ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛАЗЕРА В ХІРУРГІЇ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ
ПОРОЖНИНИ
Пилип’юк Б.Р., Білас О.Ю.
Науковий керівник – д.мед.н. А.І. Гуцуляк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургії №1
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olegbilas111@gmail.com
Актуальність: поряд з розробками нових хірургічних операцій і технологій, поліпшенням діагностики, передопераційної
підготовки, інтенсивної терапії перспективним науковим напрямком також є пошук нових джерел енергії, що дозволяють
виконувати резекцію тканини печінки, підшлункової залози та інших органів, забезпечуючи хороший гемостаз і мінімальну
шкідливу дію на прилеглі тканини. До таких джерел належить високоенергетичне імпульсне лазерне випромінювання.
Мета: вивчення обгрунтування та можливості використання високоенерге-тичного лазерного випромінення в хірургії
органів черевної порожнини.
Матеріали і методи: було проведено аналіз літератури по проведеним оперативним втручанням, у яких використовувалось
лазерне випромінювання, а саме: резекції печінки (n=36), резекції підшлункової залози (n=35), холецистектомії (n=233),
операції на зовнішніх жовчних протоках (n=16), резекції кист печінки (n=9), резекції наднирників (n=7), резекції кист селезінки
(n=12), спленектомії (n=25), ендоскопічні літотрипсії каменів зовнішньопечінкових жовчних проток (n=3). Використовувалось
випромінювання з довжиною хвилі 1064, 1320, 1440 нм і потужністю 15-24, 25-30, 35-46 Вт в режимі різання та коагуляції. У
експериментах було задіяне лазерне устаткування «МУЛ-хирург». Також у спектр наших досліджень було включено аналіз
літератури, яка базується на експериментальних дослідженнях із застосуванням малопотужного лазера для формування
міжкишкових анастомозів. Із джерел відомо, що такі дослідження проводились на тваринах (in vivo), а також на ізольованих
органах (in vitro).
Результати дослідження: методика використання лазерних технологій у хірургічній практиці має ряд переваг порівняно з
традиційним використанням електрокоагуляції, а саме: зменшення часу операції, більш ефективний гемостаз, біліостаз (при
операціях в гепатопанкреатобіліарній зоні), зменшення рівня тяжких специфічних післяопераційних ускладнень. Однією із
специфічних властивостей лазерного випромінювання є вапоризація (висушування) оброблюваних тканин.
Висновок: використання високоенергетичних багатохвильових лазерів перспективно в хірургії органів черевної порожнини,
дозволяє ефективно проводити розтин і коагуляцію тканини печінки, підшлункової залози, селезінки та ін., а також формувати
анастомози між порожнистими органами.
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ЛІКУВАННЯ ЗАКРИТИХ ТРАВМ НИРОК У ДІТЕЙ
Прийма М.О., Лукашевський О.Я.
Науковий керівник: асист. Т.З. Земан-Габур, проф. М.В. Зеляк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра урології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Priyma1965@gmail.com
Вступ. Урогенітальна травма складає 10% звернень у відділення невідкладної допомоги. Досить частою причиною звернень
є закрита дитяча травма нирок . Нирки у дітей є більш схильні до травм, через те, що стінка живота, її м’язи та підшкірно жирова
клітковина стоншені, а внутрішні органи більші, ніж у дорослих.
Метою роботи була ретроспективна оцінка результатів лікування пацієнтів з закритими травмами нирок.
Матеріали і методи: переглянуто та проаналізовано 44 історії хворіб пацієнтів у віці 6 місяців - 18 років (середній вік 9,3),
які мали закриту травму нирки в 2000 -2014 рр. Тяжкість травми оцінювали 5-бальною шкалою за Американською асоціацією
хірургії травм (AAST).
Визначали гемодинамічну стабільність при поступленні, була травма ізольованою або комбінованою, проводили лікування
консервативне чи хірургічне,спостерігали втрату нирки під час травми чи операції, яка функція нирок і частота розвитку
артеріальної гіпертензії після лікування.
Результати і обговорення. Діагностику ураження нирок в гемодинамічно стабільного пацієнта проводили з використанням
екскреторної урографії, КТ з внутрішньовенним введенням контрасту, МРТ, УЗД. У 13 (29,84%) пацієнтів спостерігалась травма
I ступеня, у 14 (31,72%) - травма II ступеня, 10 (22,63%) - III ступінь, у 5 (11,27%) - IV ступеня, у 2 (4,54%) пацієнтів - V ступеня. У
40 хворих було ізольоване ураження нирки, в 3 інших спостерігали поєднану з черепно-мозковою травмою, розривом селезінки
в 1 випадку. Всі пацієнти, крім одного, були гемодинамічно стабільні. 24 пацієнтів лікували консервативно, 13 пацієнтам було
виконано черезшкірне дренування параренальної уриноми, у трьох пацієнтів було тотальне пошкодження нирки – їм зроблена
нефректомія. Ушкодження полюса нирки спостерігали в двох пацієнтів, їм була проведена резекція нирки. Одному пацієнту
виконана операція лапаротомії, спленорафії, ще одному провели стентування сечоводу. У всіх хворих в період 6-12 місяців після
травми нирка функціонувала задовільно, артеріальну гіпертензію не спостерігали в жодному випадку.
Висновок : було встановлено, що в більшості випадків, мінімальне інвазивне лікування при ретельному догляді пацієнтів з
ізольованими травмами нирок мало позитивні наслідки, які не супроводжувалися втратою нирки та 0 невідкладним хірургічним
втручанням та артеріальною гіпертензією.

ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ І НЕПОРУШЕНА ПОЗАМАТКОВА ВАГІТНІСТЬ
Радиш І.-В. Я.
Науковий керівник – проф., д.мед.н. О.В. Пиптюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургії стоматологічного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ilona.radysh88@gmail.com
Гострий апендицит(ГА) – одне з найпоширеніших хірургічних захворювань органів черевної порожнини. За результатами
статистичного аналізу, в Україні захворюваність на ГА становить у середньому 20,7 випадку на 10 тис. населення, варіюючи
залежно від регіону від13,8 до 31,1 на 10 тис. населення. Згідно з офіційною статистикою МОЗ України, рівень летальності
при ГА становить 0,4%. Ускладненням ГА є апендикулярний інфільтрат, який часто перебігає безсимптомно і його необхідно
диференціювати з непорушеною позаматковою вагітністю.
Диференціальні ознаки:
І. Непорушена позаматкова вагітність
Менструальний цикл порушений; шийка матки набрякла, рихла; матка дещо збільшена; заднє склепіння опущене; кровянисті
виділення; переймоподібні болі; молочні залози збільшені; непритомний стан; нудота та блювота слабо розвинені; температура
тіла субфебрильна; дефанс відсутній; блідість, ціаноз; лейкоцитоз не спостерігається; анемія; ШОЕ дещо прискорене; при
пункції заднього склепіння – рідка кров; метод діагностики – лапароскопія.
ІІ. Гострий апендицит
Матка і придатки в нормі; кровянисті виділення відсутні; присутні нудота та блювота; біль у животі; присутній дефанс;
спостерігається динаміка наростання запального процесу; підвищена температура тіла; підвищений лейкоцитоз; еритроцити в
нормі; метод діагностики – УЗД.
В результаті, необхідно відзначити:
Стерті форми ПВ нерідко приймають за гострий апендицит.
Ретельно зібраний анамнез і гінекологічний огляд в більшості випадків сприяють правильній діагностиці.
Операція полягає не тільки у видаленні труби – джерела кровотечі, але і включає ревізію придатків протилежної сторони та
ілеоцекального кута.

ВПЛИВ ГЕНЕТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА РИЗИК РОЗВИТКУ ТРОМБОЗІВ ШУНТІВ ПІСЛЯ
РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ НА АРТЕРІЯХ НИЖНІХ КІНЦІВОК
Ризюк Н.М.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. Р.В. Сабадош, асист. В.А. Решетило
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургії стоматологічного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: shepitvitru@gmail.com
Хронічними облітеруючими захворюваннями артерій нижніх кінцівок хворіє близько 202 мільйонів людей Земної планети.
У значної частини з них наявна критична ішемія нижньої кінцівки, яка несе високу загрозу щодо її ампутації. «Золотим
стандартом» лікування згаданих хворих є реконструктивні операції на артеріях, і зокрема - шунтування. Однак, у близько
половини пацієнтів шунти з часом тромбуються, що стає причиною ампутацій кінцівок у більш ніж 20% таких осіб. Набуті
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чинники ризику тромбозів шунтів у наш час вивчені глибоко, тоді як вплив генетичних чинників залишається маловідомим.
Мета: зменшити частоту виникнення тромбозів шунтів після реконструктивних операцій на артеріях нижніх кінцівок
шляхом виявлення їх генетичних предикторів з подальшою корекцією лікування хворих.
Завдання. Порівняти частоту різних генетичних мутацій у пацієнтів з тромбозами артеріальних шунтів та без таких
тромбозів. Виявити генетичні предиктори тромбозів артеріальних шунтів.
Матеріали і методи. Обстежено 35 чоловіків та 5 жінок з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок, яким були здійснені
шунтуючі операції на артеріях. Медіана їх віку - 64 роки, а міжквартильний інтервал 57 – 71 рік. У 15 з цих хворих у різні терміни
після операцій розвинулися тромбози шунтів. У всіх пацієнтів за допомогою цитогенетичних методів дослідження вивчалася
наявність чи відсутність мутацій у генах, що кодують І, ІІ і V фактори зсідання крові, тромбоцитарні рецептори колагену і
фібриногену, тромбоцитарний глікопротеїн 1b, інгібітор активації плазміногену І та метилентетрагідрофолат редуктазу. Для
виявлення генетичних предикторів тромбозів шунтів обрано U критерій Mann-Whitney та однофакторний дисперсійний аналіз
ANOVA.
Результати. Серед вищевказаних пацієнтів абсолютна більшість мутацій генів мали тенденцію до частішого виявлення у
осіб з тромбозами шунтів, однак ця тенденція не була статистично значущою для жодної окремої мутації (p>0,05). При аналізі
ж поєднаного впливу мутацій різних генів на ризик тромбозів шунтів було виявлено статистично значущий вплив загальної
кількості мутацій, яких зазнали чотири з досліджуваних генів: FGB, G1691A, ІTGA2 та ITGB3-β (p=0,006). При цьому, порівняно
з пацієнтами, що не мали жодної мутації вказаних чотирьох генів, у осіб з наявністю навіть однієї їх мутації, ризик тромбозів
шунтів статистично значуще підвищувався (p=0,04).
Висновки. 1. Абсолютна більшість досліджуваних нами мутацій мали статистично незначущу тенденцію до частішого
виявлення у осіб з тромбозами шунтів. 2. Генетичним предиктором розвитку тромбозів артеріальних шунтів можна вважати
наявність хоча б однієї мутації в генах FGB, G1691A, ІTGA2 та ITGB3-β.

ДИНАМІКА ЗАГОЄННЯ РІЗАНИХ РАН ШКІРИ ВТОРИННИМ НАТЯГОМ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
ПОЛІМЕРНОЇ ПЛІВКИ «БІОДЕП-НАНО»
Семченко В.А., Дацишин Н.А., Ревчук О.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.Я. Попадюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра загальної хірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vladas97@gmail.com
Актуальність дослідження зумовлена високим рівнем інфекційних ускладнень ран, зростанням випадків множинної антибіотикорезистентності, токсичності антисептичних засобів. Тому виникає потреба пошуку засобів із вираженим протизапальним,
протимікробним та дезінтоксикаційним ефектами, що сприятиме фізіологічному перебігу репаративних процесів.
Мета: дослідити в експерименті вплив біодеградуючої полімерної плівки «Біодеп-нано» на перебіг репаративнорегенераторних процесів при лікуванні різаних післяопераційних ран шкірних покривів, у тому числі інфікованих Staphylococcus
aureus.
Матеріал і методи. Дослідження проводили на морських свинках масою 350-400 г, яких утримували на стандартному
режимі віварію. Тваринам під загальним знеболенням (оксибутират нартію, 0,15 мл/100 г маси тіла) з дотриманням усіх
правил асептики та стерильності в операційній розсікали шкіру на міжлопатковій ділянці довжиною 50 мм, після чого рану
не ушивали для заживлення вторинним натягом. Тварини були розділені на сім дослідних груп, у тому числі 1-3-тя – тваринки
із асептичними ранами, 4-7-ма – рани інфіковані Staphylococcus aureus. 1-ша (контрольна, n=12) - тварини без лікування; 2-га
(n=12) – застосування пластинок Curasorb ZN; 3-тя (n=12) – використання біодеградуючої полімерної плівки «Біодеп-нано»;
4-та (n=12) – без додаткового лікування зі щоденною заміною стерильних марлевих серветок; 5-та (n=12) – щоденна перев’язка
рани із застосування декаметоксину; 6-та (n=12) – застосування біодеградуючої полімерної плівки «Біодеп-нано», що додатково
насичувалась розчином гідратованого фулерену С60. У тварин заміряли площу рани, а саму рану не ушивали. Упродовж
експерименту (на 3-тю, 7-му, 14-ту та 21-шу доби) спостерігали за поведінкою тварин, апетитом, станом їх ран, у тому числі
вимірювали її площу. Утримання, вигодовування та евтаназію тварин проводили з дотриманням біоетичних норм Європейської
конвенції про захист хребетних тварин.
Результати дослідження. У тварин 1-ї дослідної групи площа ран достовірно не відрізнялась до 7-ї доби, а надалі наростали
явища інтоксикації та тварини гинули. Рани тварин 2-ї та 3-ї груп поступово зменшувались до 3-ї доби (на 13 % та 20 %
відповідно, p<0,05). На 7-му добу площі вільної поверхні ран зменшувались відповідно на 48 % (p<0,05) та 61 % (p<0,05) щодо
вихідних даних. На 12-ту добу у тварин без інфікування вільної раневої поверхні не було. Загалом процес заживлення ран у
тварин 1-ї групи був повільний щодо динаміки у тварин 2-ї та 3-ї груп. Така ж тенденція спостерігалась у тварин із інфікованими
ранами. Загалом у дослідних групах, де застосовувались полімерні плівки, було відмічено зменшення площі ран уже на 3-тю
добу після некректомії майже на 25 % (p<0,05), а ймовірність інфікування була нижчою.
Висновок. Установлено ефективність застосування біодеградуючої плівки «Біодеп-нано» з метою запобігання інфікування
різаних ран, укорочення терміну їх за живлення.

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА РЕАКЦІЯ МІКРОЦЕРКУЛЯРНОГО РУСЛА В КІНЦІВКАХ ПРИ
ДІАБЕТИЧНОМУ УРАЖЕННІ
Сілецька О.В., Гафійчук Ю.С.
Науковий керівник – доц., к.мед.н. Я.М. Кучірка
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургії стоматологічного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olja.silezka2596@gmail.com
Ураження судин нижніх кінцівок є найбільш частим і важким проявом при цукровому діабеті. За допомогою сучасних
методів дослідження різні стадії діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок виявляють у 71,2% хворих.
Мета дослідження. Вивчити морфофункціональні зміни мікроциркуляторного русла судин нижніх кінцівок при їх
діабетичному ураженні.
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Матеріали та методи. В період з 2010 по 2018 роки було обстежено 140 пацієнтів, віком від 21 до 71 років, з різними
стадіями діабетичних ангіопатій нижніх кінцівок.
Реовазографічне дослідження судин нижніх кінцівок проводилось на 4-канальному реографі марки 14-02. Відносним
контролем були показники реограм 10 здорових людей.
Ультразвукова доплерографія проводилась на апараті «Model 500м ТСД», з використанням гемогенізованого гелю.
Мікроскопічне дослідження біоптатів литкового м’яза проведено у 8 хворих: по 3 забори з різним ступенем важкості
діабетичної ангіопатії.
Результати та їх обговорення. У пацієнтів з І ступенем діабетичної ангіопатії майже в 2 рази зменшується реографічний
індекс і в 5 раз кровонаповнення – анакрота, також характерне зниження магістрального кровоплину в гомілкових – 12,3%,
артеріях ступні – 6,03%.
Ультраструктурні дослідження мікроциркуляторного русла гомілки проводили хворим з II ст., у яких виявили наявні
характерні ознаки гідропічної дистрофії.
При реовазографії індекс знижується на 0,28 в порівнянні з І ст.. Висота реографічної хвилі на 35,7% нижче норми, кількість
додаткових хвиль збільшується, що свідчить про розвиток колатералей. При доплерографії – різке зниження магістрального
кровоплину: на гомілкових судинах – на 24,7% і на ступеневих - на 28,6%.
При III ст. діабетичних ангіопатій капіляри характеризуються потовщенням базальної мембрани, яке більше виражене
навколо перицитів. Просвіт капілярів різко звужений, майже закритий.
Реовазографія характеризується зниженням висоти реографічної хвилі на 67,8%, майже в 4 рази знижується індекс, і в 5 раз
– час заповнення. При доплерографії спостерігається зниження кровоплину на гомілкових - на 39.5% і на артеріях ступні - на
37.5%.
При IV ст. мікроциркуляторні порушення характеризуються потовщенням базальної мембрани капілярів, без диференціації
клітинної структури.
Реографічні показники свідчать про зрив компенсаторних механізмів і розвиток дистрофічних змін у тканинах (відсутність
мікроциркуляторного обміну). Функціонують тільки артеріо-венозні шунти. Додаткових хвиль немає, отже відсутністній
колатеральний кровообіг.
При доплерографії відмічається зниження кровоплину на артеріях гомілки і ступні відповідно на 56% і 60% в порівнянні з
нормою.
Заключення. Вивчення мікроциркуляторного стану кровоплину в кінцівках за допомогою реовазографії і доплерографії
констатували погіршення периферійного кровоплину вже при І ст. діабетичної ангіопатії. З часом виснажуються компенсаторні
механізми колатерального кровообігу та розвиваються артеріо-венозні шунти. Ці процеси найбільш виражені при III ст.
захворювання, тоді як при IV ст. кровопостачання кінцівки погіршується більше, ніж в 2 рази. Тому, можна вважати, що III ст.
патології є пограничною для компенсаторних можливостей організму, а при IV – виникає їх зрив і як результат – змертвіння
тканин. По мірі наростання важкості ішемії показники доплерографії знижуються (при IV ст. – 40% норми), найбільше страждає
периферійна частина кінцівки – ступня.
Зміни капілярів дають можливість уже на ранніх стадіях реєструвати патологічні прояви хвороби.
Співставлення функціональних і морфологічних змін при діабетичних ангіопатіях нижніх кінцівок свідчить про деяке
передування морфологічних проявів, що може мати практично-прикладне значення для діагностики діабету в ранніх його
проявах та вибору тактики лікування.

АУТОТРАНСПЛАНТАЦІЯ ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ, ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ГІПОПАРАТИРЕОЗУ
Скрипко Ю.В., Вовчко В.Ю.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.Д. Скрипко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургії післядипломної освіти
м. Івано-Фраківськ, Україна, e-mail: yskrypko99@ukr.net
Метою роботи є дослідити функціональні результати аутотрансплантації прищитоподібних залоз (ПЩЗ) після їх випадкового
видалення під час операцій на щитоподібній залозі (ЩЗ).
Матеріали і методи дослідження: Проведено аналіз хірургічного лікування 110 хворих на хірургічну патологію ЩЗ у
віці від 21-85 років, які знаходились на лікуванні в Прикарпатському клінічному онкологічному центрі та Івано-Франківській
центральній міській клінічній лікарні у 2017-2019 роках. Серед пацієнтів переважали жінки – 67 (60.9%), чоловіків було
43(39.1%). У 33 (30%) хворих було інтраопераційно ідентифіковано всі 4 ПЩЗ в місцях їх типової локалізації, у 49 (54%) –
ідентифіковано від 1 до 3 ПЩЗ та у 18 (16 %) осіб інтраопераційно ПЩЗ достовірно не візуалізовані. Видалення 1 ПЩЗ мало
місце у 3 пацієнтів, та 2 – у 1 хворого. Аутотрансплантація ПЩЗ та їх фрагментів в товщу грудинно-ключице-соскоподібного
м’яза була проведена в усіх 4 випадках. Гіпопаратиреозу в післяопераційному періоді в даної групи пацієнтів не відмічалося.
Ефективність даного методу було вивчено в експерименті на тваринах з подальшим лабораторним та патогістологічним
дослідженням аутотрансплантату подрібненої ПЩЗ в умовах віварію навчально-практичного центру «Хірургія» ІваноФранківського національного медичного університету. Проводились експериментальні оперативні втручання на 6 кролях
чистої породи. Тварини були поділені на три групи: І група – 2 тварини, яким проводилась тиреоїдектомія з повним видаленням
ПЩЗ, ІІ група – 2 тварини, яким проводилась тиреоїдектомія з видаленням ПЩЗ та подальшою аутотрансплантацією
останніх в грудинно-ключице-соскоподібний м’яз, ІІІ групу склали 2 інтактні тварини. Усі досліди на кролях проводились
з дотриманням відповідних умов, згідно до положень Європейської конвенції (Страсбург, 1986), загальних етичних
принципів експериментів на тваринах (Київ, 2001), закону України «Про захист тварин від жорстокої поведінки» (Київ,
2006). Після введення тваринам в/в 0,2 мл р-ну «Седазіну» наступала фаза глибокого сну. Проводився доступ до ЩЗ, після
чого виконувалась тиреоїдектомія з видаленням ПЩЗ та подальшою аутотрансплантацією останніх в грудинно-ключицесоскоподібний м’яз за допомогою оригінальної методики. Контроль функціональної ефективності аутотрансплантованої
ПЩЗ здійснювали шляхом визначення концентрації паратгормону та іонізованого кальцію у крові досліджуваних тварин
через 1-2, 6-7 та 28-30 днів після оперативного втручання. На 30 день тварин виводили з експерименту шляхом евтаназії
та проводили забір матеріалу (сегмент грудинно-ключице-соскоподібного м’язу, де було проведено аутотрансплантацію

ХІРУРГІЯ
SURGERY

243

прищитоподібної залози) для патогістологічного дослідження, результати якого викладені нижче.
Результати дослідження. Аналізуючи дані лабораторних досліджень, було виявлено, що в І групі тварин мав місце стійкий
первинний гіпопаратиреоз вже на 1-2 добу, на відміну від ІІ групи, де гіпопаратиреозу не відмічалося протягом усього періоду
дослідження, а також не було випадків відторгнення аутотрансплантату ПЩЗ. Отримані результати вказують на доцільність
використання даного способу для профілактики післяопераційного гіпопаратиреозу.
Висновки: На відміну від традиційних методів профілактики гіпопаратиреозу, запропонований нами оригінальний спосіб
аутотрансплантації ПЩЗ дозволяє забезпечити значно більшу площу контакту трабекул паратиреоцитів із капілярами та
тканинною рідиною, поліпшити їх живлення, прискорити регенерацію та функціональну активність щодо секреції паратгормону
та відновлення нормокальціємії.
Впровадження даного способу в протокол хірургічного лікування пацієнтів із тиреоїдною хірургічною патологією дасть
змогу суттєво підвищити ефективність та безпеку операцій.

ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ У ВАГІТНИХ
Танасійчук А.Р.
Науковий керівник – проф., д.мед.н. О.В. Пиптюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургії стоматологічного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: anya.tanasijchuk99@gmail.com
Гострий панкреатит (ГП) – захворювання у вагітних відносно рідкісне, але тяжке як для матері, так і для плода.
Актуальність проблеми підкреслює факт високої материнської і перинатальної летальності при ГП в період вагітності. Так,
для вагітних жінок летальність від ГП складає 20-39%, що значно вище такої (3,1-6,6%) у невагітних жінок дітонароджуючого
віку.
По численних літературних даних, можна виділити три взаємопов’язані етіопатогенетичні варіанти ГП у вагітних:
механічний (гіпотонія жовчного міхура, дуоденостаз, біліопанкреатичний рефлекс), нейрогуморальний (диліпопротеїнемія),
токсико- алергічний (вплив алкоголю, лікувальних препаратів на паренхіму підшлункової залози).
Діагностика ГП у вагітних дуже тяжка не тільки через атипові їх прояви(безбольові форми), але через неможливість
використання більшості променевих і ендоскопічних методів .
Захворювання ГП у всіх вагітних супроводжується інтенсивним спастичним болем в епігастральній ділянці, часто з
іррадіацією в спину. Характерна нудота, нестримне блювання, зневоднення, підвищення температури тіла, жовтизна шкірних
покривів і склер (при локалізації захворювання переважно в головці підшлункової залози), іноді відзначалися неврологічні
симптоми, головний біль, сплутаність свідомості. Диференціальна діагностика утруднена на ранніх термінах вагітністюності,
внаслідок можливого розвитку раннього гестозу.
Ферментативний шок -основна причина ранньої смерті у хворих ГП в ферментативній фазі захворювання (до 5-7 діб) з
формуванням панкреонекрозу ,який супроводжуться ендотоксикозом і поліорганної недостатністю. В 15-20% пацієнток рівні
сироваткової ліпази або сироваткової амілази при ГП можуть бути не змінені. Більш специфічним для скринінгу ГП вважається
рівень трипсиногена-2 в сечі, збільшується з ранніх стадій до 1-2-го тижня захворювання.
Хірургічне лікування вагітних і породіль проводять при утворенні ексудату в черевній порожнині, вторинному приєднанню
інфекції, секвестрації підшлункової залози, явищах перитоніту.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ «СИНДРОМУ ЛУСКУНЧИКА»
Торянік С.Ю., Шнайдер В.В., Мельник А.Л.
Науковий керівник – асист. І.Р. Нестеренко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра загальної хірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vladkonoplianka@gmail.com
Актуальність теми. «Синдром лускунчика» - патологія, що спричинена компресією лівої ниркової вени між верхньою
брижовою артерією та аортою, що супроводжується розвитком флебогіпертензії в системі лівої ниркової вени.
Перший опис даної аномалії здійснив анатом Grant у 1937 році. Клінічну картину даної патології вперше описали El-Sadr
A.R., Mina E. в 1950 році. У 1972 році бельгійський лікар De Shepper уперше порівняв аорту та верхню брижову артерію із
щелепами «лускунчика», які стискають ліву ниркову вену.
Клінічні прояви даної патології варіюють від гематурії, протеїнурії, болей у лівій поперековій ділянці, лівобічного
варикоцеле в чоловіків та лівобічного пудендального варикозу в жінок аж до розвитку важкої анемії та ниркової недостатності
через прогресуючу флебогіпертензію . Зважаючи на нетиповість симптомів, патологія не часто діагностується, тому заслуговує
особливої уваги щодо вивчення патогенезу, діагностики та вибору лікувальної тактики.
Оптимальним методом діагностики «синдрому лускунчика» є ультразвукова кольорова допплерографія у зв´язку із високою
специфічністю та чутливісю даного методу, а також неінвазивністю та доступністю обстеження.
У лікувальній тактиці перевага надається хірургічним методам корекції, серед яких найефективнішим є реімплантація лівої
ниркової вени, яка вперше була виконана Stewart et Reiman у 1982 році.
Мета роботи: вивчення сучасних тенденцій діагностики та лікування «синдрому лускунчика» .
Результати дослідження. Згідно даних клініки Мейо ( Рочестер, США) в міжнародній літературі з 1982 року описано лише
112 випадків хірургічного лікування «синдрому лускунчика». В Україні в 2018 р. про перший досвід хірургічного лікування,
що підтверджено публікаціями, заявив проф. Никоненко А.О. (м. Запоріжжя) : 3-м пацієнтам проведено ендоваскулярне
стентування лівої ниркової вени та проф. Кобза І.І (м. Львів) описує 8 випадків операції реімплантації лівої ниркової вени
пацієнтам з «синдромом лускунчика».
Висновок. “Синдром лускунчика” - патологія, що вкрай рідко діагностується через низьку інформованість, в першу чергу,
гінекологів та урологів та відсутність діагностичних алгоритмів і стандартів лікування.
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ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ГОСТРОГО АПЕНДИЦИТУ І ПІОСАЛЬПІНКСУ
Федук Ю.Р.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. М.Г. Гончар
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургії стоматологічного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: fedukulia19@ukr.net
Мета. У багатьох випадках типовою клінічною картиною неускладненого гострого апендициту, підтвердженого
лабораторними методами дослідження, як правило, диференційна діагностика з гострими гінекологічними станами технічно
нескладна. Труднощі частіше виникають при ускладненому гострому апендициті чи атипових проявах неускладненого
апендициту. Проте, навіть в неускладнених випадках ця ургентна патологія є джерелом великої кількості діагностичних і
тактичних помилок і вимагає глибокого осмисленого підходу за умов як хірургічної, так і гінекологічної клініки.
Матеріали та методи. Обстежено 29 дівчат-підлітків та юних жінок віком від 15 до 18 років, госпіталізованих в терміновому
порядку. У 9 (31,3%) дівчат-підлітків хірургічне лікування проводилось з приводу гострого апендициту, який ускладнився
гострим тазовим перитонітом і розвитком тубооваріальнихпіосальпінксів: було виявлено зміни з боку правих додатків, у 3
(10,3%) – з приводу односторонніх гемато- та гідросальпінксів; у 11 (37,9%) юних жінок було виявлено тубооваріальні запальні
захворювання, які ускладнились гострим тазовим перитонітом, та у 6 (20,6) – порушену трубну вагітність.
Клінічна картина при ГА значно відрізнялася від клініки піосальпінксу.
Невиправдані апендектомії у жінок можуть призводити бо бездітності, розвитку злукового процесу
Результати. Проведені об’єктивні, лабораторні, інструментальні дослідження показали, що у дівчат-підлітків, запальні зміни
маткових труб були односторонніми і розвивалсьвторинно, в результаті ускладнень з боку суміжних органів (при гострому
апендициті, перекруті маткової труби).
Можна припустити, що нашарування мікробних чинників та їх причетність до розвитку патологічних змін у вогнищі
ураження (маткових трубах) у незайманих дівчат-підлітків виступає на другий план і носить вторинний характер.
Висновки. Отже, обґрунтування принципів ранньої діагностики та диференціальних підходів в лікуванні запальних
захворювань органів малого тазу у дівчат-підлітків та юних жінок повинно проводитись з визначенням ролі етіологічних
чинників у виникненні запалення та з урахуванням особливостей патоморфозу відповідно до першопричин виникнення
захворювання.

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ
Хруник А.Д., Заяць Н.Л.
Науковий керівник – доц., к.мед.н., Р.Т. Кузенко
ДВНЗ « Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра хірургії № 2 та кардіохірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: nazarzayats@gmail.com
Мета роботи – порівняльна оцінка ефективності лікування хворих (по якості життя – ЯЖ) з різними формами хронічного
панкреатиту (ХП) в залежності від способу хірургічного лікування.
Матеріали і методи. У дослідження було включено 41 хворий на ХП, яким проведено анкетування за допомогою
міжнародного опитувальника загального здоров’я SF-36. Відповіді на питання отримували шляхом прямого анкетування
респондентів. Середній термін після операції склав 42,4+29,1 місяців. Середній вік опитаних – 42,4+9,4 років, серед яких було
39 чоловіків і 2 жінки. Пацієнтів розподілено на групи: І група – n=30 – хворі на ХП до оперативного втручання; ІІА група – n=13
– хворі на ХП, яким проведено дренуючі операції на підшлунковій залозі (ПЗ); ІІВ група – n=21 – хворі на ХП, яким проведено
дуоденозберігаючі операції; ІІС група – n=7 – хворі на ХП, яким проведено резекційні операції на ПЗ. Статистичну обробку
даних здійснювали з використанням пакета прикладних програм “Statsoft Statistica 10.0®”.
Результати. Пацієнти низько оцінюють свій психічний рівень здоров’я (MHs), не бачачи перспектив подальшого лікування,
часто відчувають себе втомленими і знесиленими. Хворі на ХП не виконують у повному обсязі своєї звичайної роботи, що
характеризується зменшенням показників ролі фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності (RP) та інтенсивності болю (BP)
за рахунок фізичних проблем (PHs), який є суб’єктивною оцінкою респондентом ступеня обмеження своєї щоденної діяльності.
В даний час вибір оперативного втручання при ХП індивідуальний для кожного пацієнта. Збереження функціонального резерву
ПЗ при усуненні абдомінальної болю у хворих ІІА групи є одним з основних критеріїв хорошого результату. Отримані нами
результати фізичного компоненту здоров’я (PHs) в післяопераційному періоді згідно опитувальника SF-36 значно нижчі в ІІС
групі (39,4±8,1 бали), ніж в ІІА і ІІВ групах – 47,9±5,2 і 46,0±4,9 бали (р=0,009), що вказує на гірші результати при застосуванні
резекційних методик та доцільність більш ширшого використання паренхімозберігаючих операцій, до яких належать дренуючі
та дуоденозберігаючі оперативні втручання.
Висновки:
ЯЖ у хворих на ХП низька через прогресування захворювання за рахунок наростання больового синдрому та недостатності
функції ПЗ і потребує індивідуалізованого вибору оперативного втручання для кожного пацієнта.
Показник фізичного компоненту здоров’я (PHs) у віддаленому післяопераційному періоді вказує на доцільність більш
ширшого використання паренхімозберігаючих операцій у хворих на ХП.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ ЗЛУКОВОЇ КИШКОВОЇ
НЕПРОХІДНОСТІ У ДІТЕЙ
Яніцька О.В., Яніцький Т.І., Павликівський С.С.
Наукові керівники: к.мед.н., доц. О.Я. Матіяш, асист. І.М. Дідух
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olgaostrovez@ukr.net
Актуальність теми: Злукова хвороба очеревини (ЗХО) - одна з найскладніших та неповністю вирішених проблем
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абдомінальної хірургії, актуальність якої зумовлена збільшенням кількості та обсягу оперативних втручань на органах черевної
порожнини (О.В. Пиптюк, С.Б. Телемуха, О.М. Малютін та ін. 2015). Аналіз наукової літератури показав, що про злукову
хворобу очеревини сформовано уявлення як про мультифакторіальне захворювання, на розвиток якого впливають спадкові та
фактори середовища (Олейник А.Е., 2014, Бойко В.В., 2014, Веселий С.В., 2017, Евтушенко Д.А., 2015.
Мета: Покращити результати комплексного лікування та профілактики злукової кишкової непрохідності у дітей шляхом
впровадження нових критеріїв діагностики та удосконалення хірургічних методів лікування.
Матеріали і методи: проаналізовано методи діагностики, лікування та профілактики 67 дітей (2014 рік - 16, 2015 рік 12, 2016 рік - 15, 2017 рік - 6, 2018 – 18), що перебували на стаціонарному лікуванні в Обласній дитячій клінічній лікарні
м.Івано-Франківська з 2014 по 2018 рік, яким виконували оперативні втручання з приводу ранньої чи пізньої злукової кишкової
непрохідності.
Результати дослідження. З усіх проаналізованих дітей, хлопців було 44 (65,6%) та 23 дівчини (34,4%). Вік пацієнтів складав
з 5 місяців до 17 років. Усіх пацієнтів було розділено на 3 вікові групи: від 0 до 5 років - 18 дітей (26,8%), від 5 до 10 - 19 дітей
(28,3%), від 10 до 18 - 30 дітей (44,9%). Ступінь поширення злукового процесу оцінили згідно з класифікацією О.І. Бліннікова:
І ступінь - 11 випадок (15%), ІІ ступінь - 34 випадки (50,7%), ІІІ ступінь - 23 випадки (34,3%), IV ступінь - не спостерігалось.
Також проведена оцінка за тяжкістю злукового процесу згідно класифікації Q. Zeng: І ступінь - 12 випадків (17,8%), ІІ ступінь
- 16 випадків (23,6%), ІІІ ступінь - 39 випадків (58,9%). Використанні такі антиадгезивні протирецидивні препарати на основі
гіалуронової кислоти 23 рази, або карбоксиметилцелюлози 7 разів. При постановці діагнозу використовували такі допоміжні
методи УЗД органів черевної порожнини - 12 разів, рентгенографія органів черевної порожнини - 36 раз, УЗД і рентгенографію
робили у 16 випадках, 3 рази не використовували жоден з перелічених методів. Гіпербаричну оксигенотерапію використовували
у 15 випадках.
Висновок: Найчастішими етіологічними чинниками гострої післяопераційної злукової кишкової непрохідності у дітей
є деструктивні форми гострого апендициту, можуть бути механічні (травматичні хірургічні втручання), ішемічні (розлади
васкуляризації очеревини і органів черевної порожнини), інфекційні (тривала інфекція в черевній порожнині), хімічні (асептичне
запалення очеревини при взаємодії з лікарськими речовинами).
В комплексне доопераційне обстеження повинно входити: оглядова та контрастна рентгенографія органів черевної порожнини
і УЗД скринінг. Оперативне втручання закінчується застосуванням антиадгезивних середників на основі гіалуронової кислоти
або карбоксиметилцелюлози.
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