
RoksolanaD
Placed Image



 

 

1 
 

 

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

«Art of Medicine»  
ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

Міністерство охорони здоровʼя України 
Івано-Франківський національний медичний університет 

 
 

Засновник та видавець: 
Івано-Франківський національний  

медичний університет 
 

Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової  

інформації 
серія КВ № 22689-12589Р 

від 24.03.2017 р. 
 

Виходить чотири рази на рік 
 
 

Рекомендовано Вченою радою 
Івано-Франківського національного  

медичного університету  
МОЗ України 

Протокол № 6 від 30.05.2017 р. 

Журнал включений до Переліку  
наукових фахових видань України, в 

яких можуть публікуватися   
результати дисертаційних робіт на  

здобуття наукових ступенів доктора і 
кандидата медичних наук за  

спеціальностями: 221- стоматологія,  
222-медицина, 227-фізична терапія, 

 ерготерапія, 228-педіатрія  
(Наказ МОН України № 1301 

від 15.10.2019 року) 
 

Адреса редакції: 
Україна, 76018 

м. Івано-Франківськ,  
вул. Галицька 2, 

Івано-Франківський національний  
медичний університет 

 
Телефон: (0342) 53-32-95; 
                 (0342) 53-79-84. 
Факс:       (03422) 2-42-95 
www.art-of-medicine.ifnmu.edu.ua 
E-mail: artmedifdmu@gmail.com 
       artofmedicine@ifnmu.edu.ua 

Розповсюджується в Україні  
та закордоном. 

 
Мова публікації: українська, російська,  

англійська, німецька, французька, 
польська 

“Art of Medicine” 
Науково-практичний журнал 

№ 3(15) липень - вересень, 2020 року 
 

Категорія Б 
Журнал внесений до наукометричних баз:  
Google Scholar, "Scientific Periodicals of Ukraine" the Vernadsky National Library 
of Ukraine, Academic Resource Index – ResearchBib, Scientific Indexing Services 
(SIS), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Directory of open 
access scholarly resources (ROAD), Directory of Research Journals Indexing 
(DRJI), EuroPub, Crossref 

      

        
 
Шеф-редактор:                   Рожко М.М. 
Головний редактор:           Чурпій І.К. 
Науковий редактор:           Вакалюк І.П. 
Відповідальний секретар: Янів О.В. 
 
Редакційна колегія: 
Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І., Василюк С.М., 
Крижанівська А.Є., Федоров С.В., Андрійчук О.Я. 
 
Редакційна рада:  
Александрук О.Д. (Івано-Франківськ), Борисенко В.Б. (Харків), 
Болдіжар П.О. (Ужгород), Вірстюк Н.Г. (Івано-Франківськ),  
Вітовський Р.М. (Київ), Войчишин Л.Г. (Івано-Франківськ),  
Голотюк В.В. (Івано-Франківськ), Голод Н.Р. (Івано-Франківськ),  
Максимʾюк В.В. (Чернівці), Мельник І.В. (Івано-Франківськ),  
Нестерчук Н.Є. (Рівне), Остафійчук С.О. (Івано-Франківськ),  
Саволюк С.І. (Київ), Сабадош Р.В. (Івано-Франківськ),  
Середюк Н.М. (Івано-Франківськ), Трутяк Р.І. (Львів),  
Якубовська І.О. (Івано-Франківськ), Хрищанович В.Я. (Мінськ), 
Edgaras Stankevich (Литва), Viliam Donik (Словакія),  
Tomasz Kulpok-Bagiński (Польща), Teresa Mingo (Іспанія), Sandra 
Jimenez Barrio (Іспанія) 
 
Коректор з української 
                    і російської мов:  Париляк Л.І. 
                                                  Сеньків Р.С.   
Коректор з англійської 
                  та іноземних мов: Шпільчак Л.Я. 
                                                  Жмендак Н.В. 
                                                 Тихонюк Х. Я. 
Компʼютерний дизайн           Шуфнарович М.А.   
                                                 Готюр О.І. 
                      та верстка:         Деніна Р.В. 
Художній редактор:               Чурпій І.І. 
Секретар інформаційної  

служби:                                    Костащук Т.З. 

Робота редакційної колегії орієнтована на норми та принципи International Committee of Medical Journal Editors 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribu-

tion 4.0 International License 

http://www.art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/
mailto:artmedifdmu@gmail.com


 

2  
 

 

«Art of Medicine»      

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

The Ministry of Health Care of Ukraine 
Ivano-Frankivsk National Medical University 

 
 

Founder and publisher: 
Ivano-Frankivsk National Medical  

University 
 
 

Certificate of state registration series  
КВ № 22689-12589Р 

of 24.03.2017 
 

Approved for publication by the  
Scientific Council of  

the Ivano-Frankivsk National  
Medical University 

Vinutes № 6 from 30.05.2017 
 

The Journal is on the List of Specialized Edi-
tions in which the main results of scientific 

research  are allowed to be published.  
The main specialities are:  

221- stomathology, 222 – medicine,  
227 – physical therapy, ergotherapy,  

228 – pediatry 
 (The Order of Ministry of Education and Science 

of Ukraine of 15.10.2019 №1301) 
 
 
 

Editorial Office Address: 
Ivano-Frankivsk National Medical  

University 
Halytska Street, 2 
Ivano-Frankivsk 
76018 Ukraine 

Теl:           (0342) 53-32-95; 
                 (0342) 53-79-84. 
Fax:          (03422) 2-42-95 
www.art-of-medicine.ifnmu.edu.ua 
E-mail: artmedifdmu@gmail.com 
       artofmedicine@ifnmu.edu.ua 

 

“Art of Medicine” 
Scientific and practical journal 

 

№ 3(15) July - September, 2020 
 

Category B 
The journal is displayed in scientometric bases:  
 
Google Scholar, "Scientific Periodicals of Ukraine" the Vernad-
sky National Library of Ukraine, Academic Resource Index – 
ResearchBib, Scientific Indexing Services (SIS), International 
Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Directory of open ac-
cess scholarly resources (ROAD), Directory of Research 
Journals Indexing (DRJI), EuroPub, Crossref 

 
 
Editorial-Director:  М.М. Rozhko 
Managing Editor:    І.К. Churpiy 
Science Editor:        І.P. Vakaliuk 
Secretary:                O.V. Yaniv  
 

Editorial Board: 
G.М. Ersteniuk, Z.R. Ozhohan, N.І. Henyk,  
S.М. Vasyliuk,  
А.E. Kryzhanivska, S.V. Fedorov, O.Ya. Andriichuk 
 
Associate Editors: 
О.D. Aleksandruk (Ivano-Frankivsk), V.B. Borisenko 
(Kharkiv), P.О. Boldizhar (Uzhhorod), N. R. Golod 
(Ivano-Frankivsk), N.G Virstyuk (Ivano-Frankivsk),  
R.М. Vitovskii (Kyiv), L.I. Voichyshyn (Ivano-
Frankivsk), V.V. Holotyuk (Ivano-Frankivsk),  
V.V. Maksymyuk (Chernivtsi), І.V. Melnuk (Ivano-
Frankivsk), N. E. Nesterchuk (Rivne), S.О. Ostafijchuk 
(Ivano-Frankivsk), S.І. Savoliuk (Кyiv), R.V. Sabadosh 
(Ivano-Frankivsk), N.M. Seredyuk (Ivano-Frankivsk), 
R.І. Trutiak (Lviv), I.O.Yakubovska (Ivano-Frankivsk), 
V.Ya. Khryshchanovich (Minsk), Edgaras Stankevich 
(Lithuania), Viliam Donik (Slovakia), Tomasz Kulpok-
Bagiński (Poland), Teresa Mingo (Spain), Sandra Jimenez 
Barrio (Spain) 
 

Proofreader of foreing languages: L.I. Paryliak 
                                                       R.S. Senkiv 
                                                       L.Ya. Shpilchak 
                                                       N.V. Zhmendak 
                                                       K. Ya. Tykhonyuk  
Computer Deswing and                 M. A.Shufnarovych  
                                                       O.I. Hotiur 
                      desktop publishing: R.V. Denina 
 
Art Editor:                                     I.I. Churpii 
Information System Secretary:    T.Z. Kostashchuk 

 
   The work of the Editorial Board is focused on the norms and principles of the International Committee of Medical Journal Editors 

 

This work is licensed under a Creative Commons 

Attribution 4.0 International License  

 

http://www.art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/
mailto:artmedifdmu@gmail.com


 

 

3 
 

 

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

«Art of Medicine»  
ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  
 

ЗМІСТ  CONTENTS 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ:  ORIGINAL RESEARCHES: 

ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ  
ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У ЧОЛОВІКІВ З 

ОЖИРІННЯМ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 
ЯК МАРКЕР ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ  
РЕСПІРАТОРНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 CHANGE OF EXTERNAL RESPIRATION  
FUNCTIONAL PARAMETERS OF OBESE MEN IN 

THE PROCESS OF PHYSICAL THERAPY AS A 
MARKER OF THE EFFECTIVENESS OF THE 
 RESPIRATORY REHABILITATION ELEMENTS 

М.Г. Аравіцька 
 

7 M.H. Aravitska 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ 
ШТАМІВ S. AUREUS ДО АНТИСЕПТИКА  

ДЕКАМЕТОКСИНУ ТА МІСЦЕВИХ  
АНЕСТЕТИКІВ 

 RESEARCH OF SENSITIVITY OF CLINICAL 
STRAINS OF S. AUREUS TO DECAMETHOXIN AND 

LOCAL ANESTHETICS 

Ю.М. Бабіна, О.А. Назарчук, Д.В. Дмитрієв,  
О.В. Римша, М.А. Бегма 
 

17 Y.M. Babina, O.A. Nazarchuk, D.V. Dmytriiev,  
O.V. Rymsha, M.A. Behma 

 
НОВИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ МЕТОДУ  

ЛІКУВАННЯ ДЕФЕКТІВ ТВЕРДИХ ТКАНИН  
ЗУБІВ 

 A NEW APPROACH TO THE CHOICE OF  

TREATMENT OF DEFECTS OF HARD TISSUES OF 
TEETH 

О.В. Бульбук 
 

23 O.V. Bulbuk 
 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЗМІН МОЗКО-

ВИХ ТЯЖІВ КЛУБОВИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗ-
ЛІВ ПРИ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ОПІОЇДУ НАЛБУФІ-
НУ 

 PECULIARITIES OF STRUCTURAL CHANGES OF 

CEREBRAL STRIPS OF ILIAC LYMPHATIC NODES 
DURING ACTION ON THE ORGANISM OF THE 
OPIOID NALBUFINЕ 

О.О. Валько, А.С. Головацький, М.Ю. Кочмарь 
 

28 O.O. Val’ko, A.S. Holovatsky, M.Yu. Kochmar  
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛАЗЕРНОЇ ВІДКРИТОЇ ГЕМО-

РОЇДЕКТОМІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ 
ГЕМОРОЄМ 

 EFFECTIVENESS OF LASER OPEN HEMOROIDEC-

TOMY IN PATIENTS WITH INVETERATE HEMOR-
ROIDS 

С.М. Василюк, С.С. Сідорук, С.А. Кримець 

 

34 S.M. Vasilyuk, S.S. Sidoruk, S.A. Krymets 

 
МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІОНУ-

ВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ РЕА-
БІЛІТАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ 
ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТО-

МІЇ 

 INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF  

FUNCTIONING AS A TOOL FOR THE  
FORMATION OF A REHABILITATION  
PROGRAM FOR PATIENTS AFTER LAPAROSCOP-

IC CHOLECYSTOCTOMY 
Н.Р. Голод, І.К. Чурпій 
 

38 N.R. Golod, I.K. Churpiy 
 

ВИКОРИСТАННЯ ШКАЛИ HEART ДЛЯ ДИФЕ-
РЕНЦІАЦІЇ ЗАГРУДИННОГО БОЛЮ У ХВОРИХ 

ІЗ ПІДОЗРОЮ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАР-
ДА 

 THE USE OF THE HEART SCORE FOR  
DIFFERENTIATION OF CHEST PAIN IN PATIENTS 

WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION 

О.І. Готюр 
 

43 O.I. Hotiur 
 

ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРІ 

ВИРАЗКОВІ КРОВОТЕЧІ 

 TREATMENT TACTICS OF PATIENTS WITH 

ACUTE ULCERATIVE BLEEDING 
Ф.В. Гринчук, І.І. Дутка, В.В. Максимʼюк, А.В. Ушаков 
 

48 F.V. Grynchuk, І.І. Dutka, V.V. Maksimiuk, A.V. Ushakov 
 

ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ 
ПЕРИТОНІТ 

 TREATMENT TACTICS OF PATIENTS WITH 
ACUTE PERITONITIS 

А.Ф. Гринчук 
 

53 A.F. Grynchuk 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ГІПЕРЕСТЕЗІЇ ЗУБІВ 

ІЗ КОМБІНОВАННИМ ВИКОРИСТАННЯМ НИ-
ЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІ-
НЮВАННЯ ТА АПІПРОДУКТІВ 

 RESULTS OF DENTINE HYPERSENSITIVITY 

TREATMENT USING COMBINED LOW-LEVEL 
LASER THERAPY AND BEE PRODUCTS 

П.І. Демидова, Є.М. Рябоконь 57 P.I. Demydova, E.M. Ryabokon 
 

ДОСВІД НАДАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ХВОРИМ З РОЗРИВОМ АНЕВРИЗМИ ІНФРАРЕ-
НАЛЬНОГО ВІДДІЛУ АОРТИ 

 EXPERIENCE OF PROVIDING SURGICAL CARE IN 

PATIENTS WITH RUPTURE INFRARENAL AORTIC 
ANEURISM 

В.І. Десятерик, О.В. Давиденко, В.А. Слободянюк,  
В.Г. Желізняк, О.М. Прокуда  
 

62 V.I. Desyaterik, A.V. Davidenko, V.A. Slobodyanyuk,  
V.G. Zheliznyak, A.N. Prokuda 



 

4  
 

 

«Art of Medicine»      

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ 

ПАЦІЄНТІВ ПРИ СТЕНТУВАННІ КОРОНАРНИХ 
АРТЕРІЙ 

 ANALYSIS OF KEY INDICATORS OF PATIENTS' 

CONDITION DURING CORONARY ARTERY 
STENTING 

Д.О. Дзюба, М.В. Болюк, О.О. Сиворакша,  
О.А. Лоскутов 
 

66 D.O. Dziuba, M.V. Boliuk, O.O. Sivoraksha,  
O.A. Loskutov 
 

ЛАПАРОСТОМА В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ 
ХВОРИХ НА ГОСТРУ НЕПРОХІДНІСТЬ ТОНКОЇ 
КИШКИ 

 LAPAROSTOMA IN A SURGICAL TREATMENT OF 
ACUTE OBSTRUCTION OF THE SMALL INTESTINE 

І.Я. Дзюбановський, В.В. Бенедикт, А.М. Продан  
 

74 I.Ya. Dzubanovsky, V.V. Benedykt, A.M. Prodan  
 

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНІ ОРГАНОЗ-
БЕРІГАЮЧІ ТА ОРГАНОЩАДНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ 
РЕЦИДИВНИХ ВИРАЗКАХ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ 

КИШКИ 

 RECONSTRUCTIVE-RECOVERY ORGAN-SPARING 
AND ORGAN- PRESERVING OPERATIONS FOR 
RECURRENT DUODENAL ULCERS 

І.Я. Дзюбановський, Р.В. Свистун, А.М. Продан  
 

79 I.Ya. Dzubanovsky, R.V. Svistun, A.M. Prodan 
 

DYNAMICS OF ANTIOXIDANT ENZYME  
ACTIVITY AND MALONIC DIALDEHYDE  
LEVEL IN TRE ORAL FLUID OF PATIENTS WITH 

CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS AND 
RHEUMATOID ARTHRITIS WHO LIVE IN ECO-

LOGICALLY UNFAVORABLE AREA UNDER THE 
INFLUENCE OF COMPLEX TREATMENT 

 DYNAMICS OF ANTIOXIDANT ENZYME  
ACTIVITY AND MALONIC DIALDEHYDE LEVEL IN 
TRE ORAL FLUID OF PATIENTS WITH CHRONIC 

GENERALIZED PERIODONTITIS AND RHEUMA-
TOID ARTHRITIS WHO LIVE IN  

ECOLOGICALLY UNFAVORABLE AREA UNDER 
THE INFLUENCE OF COMPLEX TREATMENT 

K.V. Kovalyshyn, M.M. Rozhko 
 

85 K.V. Kovalyshyn, M.M. Rozhko 
 

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕНДОГЕННОЇ  
ІНТОКСИКАЦІЇ ОРГАНІЗМУ В  

ПРОГНОЗУВАННІ ФОРМ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО 
АПЕНДИЦИТУ У ДІТЕЙ 

 INTEGRAL ESTIMATION OF ENDOGENOUS 
INTOXICATION OF ORGANISM IN 

PROGNOSTICATION OF THE FLOW ACUTE 
APPENDICITIS IN CHILDREN 

В.С. Конопліцький, Ю.Є. Коробко, В.В. Мотигін 
 

92 V.S. Konoplitskyi, Y.Ye. Korobko, V.V. Motyhin 
 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ В 

ЛІКУВАННІ ПІГМЕНТНИХ НЕВУСІВ У ДІТЕЙ 

 SOME ISSUES OF SURGICAL TACTICS IN THE 

TREATMENT OF PIGMENTAL NEVUS IN  
CHILDREN 

В.С. Конопліцький, О.В. Пасічник, О.О. Калінчук,  
Д.В. Конопліцький, С.С. Блажко 

98 V.S. Konoplitskiy, O.V. Pasechnyk, A.A. Kalynchuk,  
D.V. Konoplitskiy, S.S. Blagko 
 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ 

НЕЙРОМ’ЯЗОВИХ З’ЄДНАНЬ ЖУВАЛЬНОГО І 
СКРОНЕВОГО М’ЯЗІВ У ПОСТНАТАЛЬНОМУ 

ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ 

 PECULIARITIES OF STRUCTURAL  

REARRANGEMENT OF NEUROMUSCLE  
CONNECTIONS OF MASTICATORY AND  

TEMPORALY MUSCLES IN THE POSTNATAL  
PERIOD OF ONTOGENESIS 

О.Є. Кошкін 
 

106 O.Ye. Koshkin 
 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЛАКТОФЕРИНУ ЯК МАР-
КЕРА РЕАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО 

ІНФІКУВАННЯ 

 DETERMINATION OF LACTOFERRINE  
LEVEL AS A MARKER OF IMPLEMENTATION OF 

INTRAUTERINE INFECTION 
О.М. Куса 
 

113 O.M. Kusa 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ЧЕРЕЗШКІРНИХ ЧЕРЕЗПЕЧІ-
НКОВИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ МЕХАНІЧНІЙ ЖОВ-

ТЯНИЦІ ПУХЛИННОЇ ЕТІОЛОГІЇ  

 THE USE OF INTERCUTAL TRANSHEPATIC IN-
TERVENTIONS IN MECHANICAL  

JAUNDICE OF TUMOR ORIGIN 
 

О.В. Лукавецький, Т.М. Іванків, Я.Р. Дутка,  
Б.І. Бакум, М.П. Попик  
 

118 O.V. Lukavetsky, T.M. Ivankiv, Ya.R. Dutka,  
B.I. Bakum, M.P. Popyk  
 

ФАКТОР ІНТРАБДОМІНАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ 

ПРИ ГЕРНІОПЛАСТИЦІ ВЕНТРАЛЬНИХ ГРИЖ  

 FACTOR OF INTRA-ABDOMINAL HYPERTENSION 

IN VENTRAL HERNIA REPAIR 
В.І. Лупальцов, А.І. Ягнюк 
 

123 V.I. Lupaltsov, A.I. Yahniuk 
 

SURGICAL PREVENTION AND TREATMENT OF 

POSTOPERATIVE HYPOPARATHYROIDISM IN 

PATIENTS OPERATED ON THYROID GLAND 

 SURGICAL PREVENTION AND TREATMENT OF 

POSTOPERATIVE HYPOPARATHYROIDISM IN 

PATIENTS OPERATED ON THYROID GLAND 
A.Ya. Pasko 128 A.Ya. Pasko 

 
 
 
 
 



 

 

5 
 

 

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

«Art of Medicine»  
ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

INCREASING SAFETY OF SURGICAL  

INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH  
VENTRAL AND INCISIONAL HERNIA UNDER 

COMORBIDITY CONDITIONS WHEN  
PERFORMING DIFFERENT TYPES OF OPEN 
HERNIOPLASTY 

 INCREASING SAFETY OF SURGICAL  

INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH  
VENTRAL AND INCISIONAL HERNIA UNDER 

COMORBIDITY CONDITIONS WHEN  
PERFORMING DIFFERENT TYPES OF OPEN HER-
NIOPLASTY 

V.I. Piatnochka, I.Ya. Dziubanovskyi, A.M. Prodan 
 

135 V.I. Piatnochka, I.Ya. Dziubanovskyi, A.M. Prodan 
 

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПАРЕЗ КИШЕЧНИКА: 

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА 
НА ОСНОВІ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 POSTOPERATIVE INTESTINAL PARESIS: ENETIC 

ASPECTS OF PREDICTION AND REATMENT TAC-
TICS CHOICE 

І.Ю. Полянський, В.І. Москалюк, В.В. Андрієць 140 I.Yu. Polianskyi, V.I. Moskaliuk, V.V.Andriets 
 

ГЕМІКОЛЕКТОМІЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНОМУ 

РАКУ ПРАВОЇ ПОЛОВИНИ ОБОДОВОЇ  
КИШКИ 

 HEMICOLECTOMY IN OBSTRUCTIVE  

CANCER OF THE RIGHT HALF OF THE COLON 

В.І. Русин, С.М. Чобей, О.О. Дутко 
 

144 V.I. Rusyn, S.M. Chobey, O.O. Dutko 

КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

У ПАЦІЄНТІВ З ПОСТІЙНОЮ ФОРМОЮ 

ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ 

 CLINICAL-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
IN PATIENTS WITH A PERMANENT FROM OF 

ATRIAL FIBRILLATION 
Л.В. Середюк, І.П. Вакалюк 
 

149 L.V. Seredyuk, I.P. Vakalіuk 
 

ФОРМУВАННЯ СТРАВОХІДНО-

ТОНКОКИШКОВОГО АНАСТОМОЗУ  
ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ТОТАЛЬНОЇ ТА 
ЛАПАРО-АСИСТОВАНОЇ ГАСТРОЕКТОМІЇ У 

ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКУ 

 FORMATION OF EZOFAGOEYUNO-ANASTOMOSIS 

AFTER LAPAROSCOPIC TOTAL GASTRECTOMY 
AND LAPAROSCOPY-ASSISTED GASTROECTOMY 
IN PATIENTS WITH GASTRIC CANCER 

І.А. Сухін, Р.І. Верещако, О.О. Піскорський,  
О.М. Білиловець, Р.С. Гилевич 

155 I.A. Sukhin, R.I. Vereschako, O.O. Piskorskiy,  
O.M. Bilylovets, R.S. Gulevich 
 

КЛІНІКО-ГІСТОЛОГІЧНІ Й ІМУНОГІСТОХІМІ-

ЧНІ ЗІСТАВЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ  
УРАЖЕННЯ ШКІРИ У ХВОРИХ НА ВІТИЛІГО 

 HISTOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL 

COMPARISONS OF THE FEATURES OF SKIN 
LESIONS IN VITILIGO PATIENTS 

В.О. Цепколенко, К.С. Карпенко 
 

160 V.O. Tsepkolenko, K.S. Kateryna 
 

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЗНАЧЕННЯ  
ГІПЕРУРИКЕМІЇ З ПОЗИЦІЙ ПРИНАЛЕЖНОСТІ 

ДО МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ  

 ON THE EVALUATION OF THE SIGNIFICANCE OF 
HYPERURICEMIA FROM THE POSITION OF  

BELONGING TO THE METABOLIC SYNDROME 
А.О. Черняєва 
 

167 A.A. Cherniaieva  

 

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ  
НЕПАРАЗИТАРНИХ КІСТ ПЕЧІНКИ 

 SURGICAL TREATMENT OF NON-PARASITAL 

LIVER CYSTS 
В.О. Шапринський, О.О. Воровський, О.А. Камінський, 
Я.М. Пашинський, Ю.А. Миронишен 

174 V.O. Shaprynskyi, O.O. Vorovskiy, O.A. Kaminsky,  
Ya.A. Pashinsky, Yu.A. Mironishen 
 

ДИСКУСІЙНІ ТА ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ:  CONTROVERSY ARTICLES 

КОРОНАВІРУСНА ХВОРОБА (COVID-19): ОСОБ-

ЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ІНФАРКТА 
МІОКАРДА І СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 

 COVID-19, MYOCARDIAL INFARCTION AND 

HEART FAILURE. FEATURES OF THE CLINICAL 
COURSE AND MANAGEMENT 

Н.М. Середюк, В.Н. Середюк, О.З. Скакун,  
Я.Л. Ванджура, І.З. Твердохліб 

 

182 N.M. Seredyuk, V.N.Serediuk, O.Z. Skakun,  
Ya.L. Vandzhura, I.Z. Tverdokhlib 

 

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ  CLINICAL CASES 
 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ПІСЛЯТРАВМАТИЧНО-

ГО ТРОМБОЗУ І ПЕРФОРАЦІЇ ДИСТАЛЬНОГО 
ВІДДІЛУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ВНА-
СЛІДОК КЕРМУВАЛЬНОГО УДАРУ ПРИ ЗА-

КРИТІЙ ТРАВМІ ЖИВОТА 

 CLINICAL CASE OF POST-TRAUMATIC THROM-

BOSIS AND PERFORATION OF THE DISTAL PART 
OF THE DUODENUM FOLLOWING A STEERING 

WHEEL IMPACT IN BLUNT ABDOMINAL TRAUMA 

М.І. Покидько, Б.М. Грицко, В.М. Українець,  
Ю.С. Демченко, А.В. Фуніков 
 
 
 
 
 
 
 

189 M.I. Pokidko, B.M. Hrytsko, V.M. Ukrainets,  
Y.S. Demchenko, A.V. Funikov 
 



 

6  
 

 

«Art of Medicine»      

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

МЕДИЧНА ОСВІТА: 
 

MEDICAL EDUCATION: 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНО-

ГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА 
ВЕНЕРОЛОГІЇ ІФНМУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 
2019-NCOV 

 DISTANCE LEARNING PROCESS ORGANIZATION 

AT THE DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 
DEPARTMENT OF IFNMU IN THE CONDITIONS OF 
PANDEMIC 2019-NCOV 

М.С. Волошинович, В.М. Сенчій, О.Д. Александрук, 
В.Є. Ткач, Г.Є. Гірник, Н.Р. Матковська 

 

194 M.S. Voloshynovych, V.M. Senchiy, O.D. Aleksandruk, 
V.Y. Tkach, G.Y. Girnyk, N.R. Matkovska 

 
ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ  
ОНЛАЙН-КУРСІВ НА ПЛАТФОРМІ OPEN edX 

ДЛЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

 TECHNICAL ASPECTS OF CREATING ONLINE 
COURSES ON THE OPEN edX PLATFORM FOR 

BLENDED LEARNING 
І.М. Поясник 
 

198 I.M. Poiasnyk 
 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ   LITERATURE REVIEW 
 

THEORETICAL MODEL OF STERNUM 
EXTERNAL FIXATION FUNCTIONING IN 
PHYSICAL THERAPY OF PATIENTS FOLLOWING 
CARDIAC SURGERY VIA STERNOTOMY 

 THEORETICAL MODEL OF STERNUM EXTERNAL 
FIXATION FUNCTIONING IN PHYSICAL THERAPY 
OF PATIENTS FOLLOWING CARDIAC SURGERY 
VIA STERNOTOMY 

V.V. Vitomskyi 

 

203 V.V. Vitomskyi 

 

ДІАГНОСТИКА ТАКСАН-ІНДУКОВАНОЇ  

ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕЙРОПАТІЇ У  
ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ 

 DIAGNOSIS OF TAXAN-INDUCED PERIPHERAL 

NEUROPATHY IN ONCOLOGICAL PATIENTS 

І.С. Голотюк, А.Є. Крижанівська, В.В. Голотюк,  
А.В. Андріїв, С.І. Голотюк 

210 I.S. Golotiuk, A.E. Kryzhanivska, V.V. Golotiuk,  
A.V. Andriiv, S.I. Golotiuk 

STUDY OF ETHNIC AND REGIONAL FEATURES OF 

DERMATOGLYPHIC PARAMETERS OF HANDS 
AND FEET (LITERATURE REVIEW) 

 STUDY OF ETHNIC AND REGIONAL FEATURES OF 

DERMATOGLYPHIC PARAMETERS OF HANDS AND 
FEET (LITERATURE REVIEW) 

I.V. Gunas, O.V. Dunayev, O.G. Popadynets,  
R.V. Kozoviy, E.O.Kindrativ 

 

216 I.V. Gunas, O.V. Dunayev, O.G. Popadynets,  
R.V. Kozoviy, E.O.Kindrativ 

 

РОЗДУМИ ПРО КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ 

ПІЛОНІДАЛЬНОЇ ХВОРОБИ У ДІТЕЙ 
 REFLECTIONS ON CLASSIFICATION SIGNS OF 

PILONIDAL DISEASE IN CHILDREN 
В.С. Конопліцький, Р.В. Шавлюк 222 V.S. Konoplitskyi, R.V. Shavliuk 

 

СОН ТА ЙОГО ПОРУШЕННЯ У ДІТЕЙ: МЕДИ-

КО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ 
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 SLEEPING AND SLEEP DISORDERS IN  

CHILDREN: MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS 

(LITERATURE REVIEW) 
Х.О. Лазуркевич, О.Б. Синоверська 

 

231 Kh.О. Lazurkevych, О.B. Synoverska 

КОНЦЕПЦІЇ ДИНАМІЧНОЇ ОКЛЮЗІЇ ПРИ ВИ-

ГОТОВЛЕННІ ПОВНИХ ЗНІМНИХ ОРТОПЕ-

ДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ОПОРОЮ НА ІМ-

ПЛАНТАТИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 THE CONCEPTS OF DYNAMIC OCCLUSION IN 

MANUFACTURING OF IMPLANT-SUPPORTED 

COMPLETE REMOVABLE DENTURES:  

LITERATURE REVIEW 
Б.Л. Пелехан, М.М. Рожко, Л.І. Пелехан  238 B.L. Pelekhan, M.M. Rozhko, L.I. Pelekhan 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 244 REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES 



 

 

7 
 

 

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

«Art of Medicine»  
ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: 

DOI: 10.21802/artm.2020.3.15.7.  
УДК 616-056.52-072.8:159.9.07 
 

ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У ЧОЛОВІКІВ З 

ОЖИРІННЯМ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЯК МАРКЕР ЕФЕКТИВНОСТІ  

ЕЛЕМЕНТІВ РЕСПІРАТОРНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
 
М.Г. Аравіцька 
  
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,  
кафедра фізичної терапії, ерготерапії, м. Івано-Франківськ, Україна,  
ORCID ID: 0000-0003-2000-823X, e-mail: aravmed@i.ua 

 
Резюме. Цілі: визначення зміни параметрів функціонування дихальної системи у чоловіків з ожирін-

ням під впливом засобів респіраторної реабілітації в рамках комплексної програми фізичної терапії. 
Методи. Обстежено 116 чоловіків з аліментарно-конституціональним ожирінням І-ІІІ ступеня. За ре-

зультатами визначення реабілітаційного (терапевтичного) альянсу їх було поділено на дві групи. Групу порів-
няння склали особи з низьким рівнем альянсу. Основну групу склали особи з високим рівнем альянсу, які про-
ходили річну програму корекції із застосуванням заходів для підтримки альянсу, модифікації харчування, збі-
льшення фізичної активності, лімфодренажу, психокорекції, елементів респіраторної терапії. Контрольну групу 
склав 31 чоловік з нормальною масою тіла. Досліджували суб’єктивний стан, інтенсивність задишки, параметри 
пульсоксиметрії, спірометрії. 

Результати. У чоловіків з ожирінням виявлена дисфункція дихальної системи: суб'єктивні ознаки по-
рушення дихальної функції, задишка, зменшення оксигенації артеріальної крові, зниження дихальних об'ємів. 
Їх  зміст та ступінь вираженості були пропорційними важкості ожиріння. Застосування елементів респіраторної 
терапії в рамках програми комплексної фізичної терапії, спрямованої на зменшення маси тіла, дозволило нор-
малізувати досліджувані параметри функції дихальної системи. Низький рівень реабілітаційного альянсу приз-
вів до незадовільного виконання наданих рекомендації та асоціювався із відсутністю реабілітаційного ефекту. 

Висновки. Елементи респіраторної реабілітації патогенетично доцільно включати до схем відновлення 
стану здоров'я чоловіків з ожирінням, особливо при високих його ступенях або супутніх захворюваннях. 

 
Ключові слова: жирова тканина, бронхолегенева система, корекція. 

 
Вступ. Ожиріння – хронічне багатофакторне, 

генетично обумовлене, небезпечне для життя захво-
рювання, що викликається накопиченням надлишко-
вої кількості жиру в організмі та призводить до важ-
ких медичних, психосоціальних, фізичних та еконо-
мічних наслідків [3, 13, 20]. 

За даними Всесвітньої організації охорони 
здоров'я (ВООЗ), близько 1,7 мільярда осіб на планеті 
(тобто кожен четвертий житель) має надлишкову 
масу тіла або ожиріння, а діагнозом «ожиріння» мож-
на охарактеризувати до 400 мільйонів осіб. Щорічно 
щонайменше 2,8 мільйона дорослих осіб вмирають 
унаслідок ускладнень надмірної ваги або ожиріння. 
Крім того, 44% тягаря діабету, 23% тягаря ішемічної 
хвороби серця і від 7 до 41% тягаря онкологічних 
захворювань обумовлені надмірною вагою і ожирін-
ням (ВООЗ). На глобальному рівні надмірна вага і 
ожиріння відносяться до основних чинників ризику 
смерті [8, 20]. 

Коморбідну патологію органів дихання ма-
ють близько 35% пацієнтів з ожирінням [2, 15]. На-
віть за умови відсутності захворювань бронхолегене-
вої системи, ожиріння, особливо абдомінальний його 
тип, має глибокий патофізіологічний вплив на систе-
му дихання, порушуючи вентиляційну функцію, рес-

піраторну механіку, силу та витривалість дихальних 
м'язів, газообмін, контроль дихання, переносимість 
фізичного навантаження, що призводить, за умов 
хронічного перебігу, до дихальної недостатності (ДН) 
[16, 17]. 

Ожиріння – це вагомий фактор ризику синд-
рому обструктивного апное / гіпопное сну, синдрому 
ожиріння / альвеолярної гіповентиляції, бронхіальної 
астми, тромбоемболії легеневої артерії, аспіраційної  
та застійної пневмоній [4, 5, 6, 10]. 

Отже, стан респіраторної системи при ожи-
рінні є одним з важливих параметрів у плані визна-
чення та прогнозування соматичного здоров'я хворо-
го, його фізичного статусу, виникнення коморбідних 
захворювань, а також можливих обмежень тих чи 
інших видів рухової активності. 

Обґрунтування дослідження. Зміни функці-
ональних показників респіраторної системи нерідко 
виявляються раніше клінічних симптомів, тому дос-
лідження відповідних функціональних показників 
може дати повніше уявлення про стан людини з ожи-
рінням в конкретний момент і дозволить точніше і 
швидше внести потрібні корективи в процес фізичної 
терапії (ФТ). 
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Найбільш дослідженими патогенетично зу-
мовленими ожирінням змінами з боку системи ди-
хання є наступні [4, 5, 14, 15, 17]: 

- Порушення функції зовнішнього дихання 
внаслідок ригідності грудної клітки, збільшення кі-
фозу грудного відділу хребта, горизонтального поло-
ження ребер та набуття грудною кліткою бочкоподі-
бної форми.  

- Обмеження рухливості діафрагми зі змі-
щенням її у бік грудної порожнини внаслідок високо-
го внутрішньочеревного тиску; його пряма дія також 
призводить до зниження дихальних обсягів, колабу-
вання альвеол базальних відділів легень (при трива-
лому перебігу – до ателектазів), порушення біомеха-
ніки дихання. 

- Збільшення абсолютного споживання кис-
ню і абсолютної продукції СО2 порівняно з особами з 
нормальною масою тіла. 

- Збільшення інтенсивності роботи всіх ди-
хальних м'язів у 2-4 рази внаслідок механічного та 
функціонального перевантаження. 

- Поєднання хронічної гіперкапнії зі знижен-
ням чутливості дихального центру до підвищення 
рівня парціального РСО2. 

- Порушення вентиляційно-перфузійних від-
носин (раннє закриття дихальних шляхів на видиху). 

- Збільшення рівня базального метаболізму 
на 80-100% вище, ніж у пацієнтів з нормальною ма-
сою тіла. 

- Порушення обміну лептину – гормону, 
який секретується жировими клітинами. Рецептори 
лептину виявлені в гіпоталамусі; його основною фун-
кцією вважається метаболічна регуляція маси тіла. 
Вважається, що лептин відповідає за адекватний вен-
тиляційний стимул у відповідь на підвищену роботу 
дихання при ожирінні, а при його дефіциті формуєть-
ся альвеолярна гіповентиляція.  

Деякі з цих механізмів потенційно можуть 
бути повністю або частково кореговані або компен-
совані за допомогою засобів фізичної терапії [7, 11, 
18]. Проте, незважаючи на те, що при ожирінні стра-
ждають практично всі органи і тканини організму, 
корекції наслідків впливу ожиріння на дихальну сис-
тему приділяється мало уваги.  

Респіраторна реабілітація та дихальна фізич-
на терапія є визнаними частинами системи віднов-
лення пацієнтів як з дисфункцією дихальної системи, 
так і з ожирінням [19].  

Чоловіки є групою осіб, в якій, з одного боку, 
частіше виявляються фактори ризику захворювань 
органів дихання (шкідливі звички, зокрема куріння; 
шкідливі умови праці) [9, 11], а з другого боку – ви-
значається недостатній рівень реабілітаційного алья-
нсу (РА) (терапевтичного альянсу, в цій статті вико-
ристовується як синонім поняття медично-
го/реабілітаційного комплаєнсу) щодо участі у  про-
грамах для зменшення маси тіла [1]. Вирішення пи-
тань недостатньої прихильності до РА є однією з 
актуальних проблем сучасної реабілітації, оскільки 
асоціюється з корекцією хронічних захворювань, що 
потребують тривалого самостійного виконання реко-
мендацій фахівців. Ефективність участі хворого за-
лежить від його готовності до тривалого лікування, 

правильної мотивації і володіння навичками, необ-
хідними в повсякденному управлінні своїм захворю-
ванням [1]. 

Отже, актуальним було оцінити ефективність 
програми фізичної терапії з позицій впливу на органи 
дихання у чоловіків з різним рівнем РА. 

Мета: визначення зміни параметрів функціо-
нування дихальної системи у чоловіків з ожирінням І-
ІІІ ступеня під впливом засобів респіраторної реабілі-
тації в рамках комплексної програми фізичної терапії. 

Матеріали і методи. Проведено обстеження 
116 чоловіків віком 44,6±2,3 роки з аліментарно-
конституціональним ожирінням (АКО), діагностова-
ним згідно з попереднім визначенням індексу маси 
тіла (ІМТ). Після визначення первинного рівня РА 
відносно корекції АКО [1] та проведення бесід щодо 
підвищення його рівня чоловіків було поділено на 2 
групи: 
- Особи з низьким рівнем РА (ті, які відмовились 
проходити програму щодо зменшення маси тіла за 
участю фізичного терапевта) склали групу порівнян-
ня – ГП (відповідно до ступеня ожиріння (І, ІІ, ІІІ) за 
ІМТ – ГП1 (32 чоловіка), ГП2 (22 чоловіка), ГП3 (21 
чоловік) віком 46,1±1,8 років). Вони були інформова-
ні щодо шкідливого впливу АКО на стан організму; 
їм були надані рекомендації щодо принципів змен-
шення маси тіла шляхом тривалого обмежувального 
харчування та збільшення побутової й тренувальної 
фізичної активності.  
- Особи, які виявили високий рівень РА, були від-
несені до основної групи (відповідно до ступеня ожи-
ріння за ІМТ (І, ІІ, ІІІ) – ОГ1 (19 чоловіків), ОГ2 (12 
чоловіків), ОГ3 (10 чоловіків) віком 43,9±0,9 років); 
надалі вони займалася за апробованою у цьому дослі-
дженні програмою ФТ.  

Контрольну групу (КГ) склав 31 чоловік з 
нормальним ІМТ (47,5±2,5 років).  

До контингенту обстежених осіб включали 
чоловіків з ІМТ 30-49,9 кг/м

2
; наявністю АКО; відсу-

тністю загострення хронічної соматичної патології 
або декомпенсованого стану на момент проведення 
дослідження. Критерії виключення: симптоматичний 
характер ожиріння; наявність діагностованого цукро-
вого діабету І типу, артеріальної гіпертензії, гострих 
або хронічних захворювань бронхолегеневої системи 
(бронхіт, бронхіальна астма, хронічні обструктивні 
захворювання легень тощо); прийом препаратів для 
зниження ваги, корекції інсулінорезистентності, гіпо-
тензивних, бронходилятаторів на момент запланова-
ного обстеження.  

Стан дихальної системи оцінювали на ком-
плексом суб’єктивних та об’єктивних ознак на почат-
ку дослідження та після річного періоду спостере-
ження / фізичної терапії. 

Визначали скарги на задишку в спокої та 
причини її посилення (під час фізичної активності 
(ФА), у положенні лежачи); наявність ознак обструк-
тивного апное сну та альвеолярної гіповентиляції у 
вигляді прокидання вночі внаслідок раптової задиш-
ки або відчуття нестачі повітря. 

Важність задишки оцінювали за 10-бальною 
шкалою Борга від 0 (повна відсутність задишки) до 
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10 (надзвичайна, межова задишка) в спокої та під час 
ФА. 

Оцінювали частоту дихання (ЧД) за одну 
хвилину в спокої [9]. 

Ступінь сатурації артеріальної крові (SpO2) 
визначали за допомогою шкірного неінвазивного 
пульсоксиметра Heaco CMS50S, отриманий результат 
виражали у відсотках. 

Дихальні об’єми (об’єм форсованого видиху 
за першу секунду (ОФВ1), форсовану життєву ємність 
легень (ФЖЄЛ), індекс Тіффно (співвідношення 
ОФВ1/ФЖЄЛ)) та тип дихальної недостатності за 
спірометричною кривою визначали за допомогою 
портативного спірометра Spirobank II Basic згідно зі 
стандартними рекомендаціями; виражали у відсотках 
від належних величин [9]. 

Комісія з біоетики ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 
схвалила застосування представлених методів дослі-
дження. Дослідження проводились у відповідності до 
принципів Good Clinical Practice. Всі учасники були 
інформовані щодо цілей, організації, методів дослі-
дження та підписали інформовану згоду щодо участі 
у ньому. 

Отримані дані обробляли статистично за до-
помогою програми «Microsoft Excel» 5.0. Для опису 
отриманих кількісних ознак, що мають нормальний 
розподіл, були розраховані середньоарифметичне 

значення ( x ), стандартне відхилення (S); для якіс-

них ознак – абсолютна частота прояву ознаки (кіль-
кість обстежених), частота прояву ознаки (у %). Для 
оцінки достовірності отриманих показників застосо-
вувався критерій Стьюдента. Критичний рівень зна-
чимості при перевірці статистичних гіпотез у дослі-
дженні приймали рівним 0,05.  

Результати дослідження. При з’ясуванні 
скарг з боку дихальної системи встановлено, що чо-
ловіки з ожирінням виявляли задишку в спокої, час-
тота виявлення якої збільшувалась від 15% при АКО 
І ступеня до 60% при АКО ІІІ ступеня (табл. 1). Най-
більш розповсюдженим було зазначення посилення 
задишки при ФА, частота виявлення якої досягала 
100% при АКО ІІ-ІІІ ступеня. При високих ступенях 
ожиріння часто також виявлялись такі ознаки, як 
посилення задишки у горизонтальному положенні та 
прокидання вночі від гіпоксичних нападів, що можна 
розглядати як ознаки обструктивного апное сну та 
наслідки альвеолярної гіповентиляції [4, 16]. 

Таблиця 1 

Зміни частоти виявлення суб’єктивних ознак дихальної дисфункції у чоловіків з ожирінням, %  

Запитання анкети КГ 
(n=31) 

Чоловіки з АКО, %  

1  ступінь 2 ступінь 3 ступінь 

ГП1 (n=32) ОГ1 (n=19) ГП2 (n=22) ОГ2 (n=12) ГП3 (n=21) ОГ3 
(n=10) 

Задишка в спокої        

первинне обстеження 0 15,63±6,42* 15,79 ±8,36* 45,45±10,6 * 41,67±14,23* 61,9±10,6* 60±15,49* 

повторне обстеження   15,63±6,42* 0*°● 50±10,7 0*°● 66,67±10,3 0*°● 

Посилення/ виникнен-
ня задишки при ФА 

  
     

первинне обстеження 16,13±6,61  75±7,65* 78,13±9,48*  100* 100*  100* 100* 

повторне обстеження  
 

78,13±7,31* 
10,15±6,93 

*°● 100* 25±12,5*°●  100*  
30±14,19 

*°● 

Посилення задишки у 
горизонтальному  
положенні 

 

      

первинне обстеження 0 0 0 27,27±9,49* 25±12,5* 42,86±10,8* 40±15,49* 

повторне обстеження    27,27±9,49* 0*°● 47,62±10,9* 0*°● 

Прокидання вночі 
внаслідок раптової 
задишки / відчуття 

зупинки дихання 

     

  

первинне обстеження 0 0 0 13,64±7,7,32* 16,67±10,76* 33,33±10,3* 30±14,49* 

повторне обстеження     18,18±8,22* 0*°● 33,33±10,3* 0*°● 

Примітки: * – статистично значуща різниця порівняно зі значенням відповідного показника КГ (p<0,05);  
° – статистично значуща різниця порівняно з відповідним показником при первинному обстеженні (p<0,05);  
● – статистично значуща різниця порівняно з відповідним показником ГП (p<0,05). 

 
Визначення інтенсивності задишки за шка-

лою Борга в спокої для чоловіків з АКО І ступеня 
показало, що тільки окремі з них відчували легку або 
майже невідчутну задишку в спокої, що відповідно 

виражалася в мінімальній її цифровій оцінці. Проте її 
рівень значно збільшувався при фізичному наванта-
женні, досягаючи рівнів помірна-важка (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Зміни інтенсивності суб’єктивного відчуття задишки за шкалою Борга у чоловіків з ожирінням під  

впливом ФТ, ( x ± S) 

Обстежувана група Інтенсивність задишки за шкалою Борга, бали 

Первинне обстеження Повторне обстеження 

в спокої при ФА в спокої при ФА 

КГ 0,18±0,05 1,90±0,14   

ГП1 0,63±0,09 3,59±0,16* 0,66±0,09 3,47±0,13* 

ОГ1 0,71±0,13 3,42±0,19* 0,21±0,07 0,84±0,17*°● 

ГП2 1,20±0,13 4,00±0,17* 1,25±0,14 4,18±0,18* 

ОГ2 1,13±0,16 4,08±0,18* 0,25±0,09 2,08±0,18*°● 

ГП3 2,29±0,17 7,95±0,16* 2,52±0,19 7,90±0,19* 

ОГ3 2,30±0,14 8,10±0,26* 0,75±0,16 3,10±0,22*°● 
 

Примітки: * – статистично значуща різниця порівняно зі значенням відповідного показника КГ (p<0,05);  
° – статистично значуща різниця  порівняно з відповідним показником при первинному обстеженні (p<0,05); 
● – статистично значуща різниця порівняно з відповідним показником ГП (p<0,05). 

 
При морбідному ожирінні задишка в спокої 

визначалась як легка/помірна, що свідчить про значне 
напруження резервів респіраторної системи та наяв-
ність навантаження на неї навіть в спокої, незважаю-
чи на те, що наявність коморбідної дихальної або 
іншої патології була критерієм виключення з дослі-
дження. 

Фізична активність різко посилювала важ-
кість задишки в усіх групах пацієнтів; її рівні у чоло-
віків з АКО І ступеня досягали помірного/майже 

важкого рівнів, ІІ ступеня – майже важкого/важкого, 
ІІІ ступеня – дуже важкого. 

Враховували, що задишка сама по собі може 
також виникати внаслідок коморбідних захворювань 
серцево-судинної системи, пов’язаних спільно пато-
генезом із ожирінням. 

ЧД при ожирінні мала тенденцію до тахіпное, 
хоча при ожирінні І ступеня знаходилась в коридорі 
норми (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зміни ЧД за хвилину у чоловіків з ожирінням (* – статистично значуща різниця порівняно зі 

значенням відповідного показника КГ (p<0,05); ° – статистично значуща різниця порівняно з відповід-

ним показником при первинному обстеженні (p<0,05); ● – статистично значуща різниця порівняно з від-

повідним показником ГП (p<0,05)) 

 
У чоловіків із АКО, навіть при відсутності 

патології дихальної системи, визначався низький 
рівень оксигенації гемоглобіну киснем за результата-
ми пульсоксиметрії, що свідчило про гіпоксію та 
наявність хронічної ДН, особливо при високих сту-
пенях ожиріння, у подальшому підтверджену резуль-
татами спірометрії (рис. 2)  

При ожирінні І ступеня дихальні об’єми за 
результатами спірометрії переважно знаходилися в 

межах нижньої межі норми, в той час як при ІІ-ІІІ 
досягали рівня легких обмежень (табл. 3). 

За аналізом спірометричної кривої пацієнтів з 
АКО за типом виявлення дихальної недостатності 
визначено, що характернішою для них була рестрик-
тивна ДН, особливо при ожирінні ІІ-ІІІ ступеня; рід-
ше визначався змішаний тип, дуже рідко – обструк-
тивний (рис. 3). 
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Рис. 2. Зміни рівня SpO2 у чоловіків з ожирінням під впливом програми ФТ, % (* – статистично зна-

чуща різниця порівняно зі значенням відповідного показника КГ (p<0,05); ° – статистично значуща різ-

ниця порівняно з відповідним показником при первинному обстеженні (p<0,05); ● – статистично значуща 

різниця порівняно з відповідним показником ГП (p<0,05)) 

Таблиця 3 

Зміни дихальних об’ємів у чоловіків з ожирінням під впливом ФТ, у % від належних величин ( x ± S) 

Обстежувана 
група 

Параметри спірометрії, % відносно належних величин 

Первинне обстеження Повторне обстеження 

ФЖЄЛ ОФВ1 ОФВ1/ 
ФЖЄЛ 

ФЖЄЛ ОФВ1 ОФВ1/ ФЖЄЛ 

КГ 93,16±1,08 92,81±1,14 99,62±1,66    

ГП1 97,16±1,18 85,72±1,13* 88,23±1,14* 92,66±1,12 82,96±1,13* 89,53±1,16 

ОГ1 94,35±1,20 83,23±1,12* 88,21±1,18* 96,82±0,09* 90,12±1,10*°● 93,08±1,08°● 

ГП2 88,93±1,02* 78,54±1,17* 88,32±1,15* 85,42±1,12* 76,45±1,06* 89,49±1,17 

ОГ2 86,45±1,19* 76,45±1,07* 88,89±1,13* 94,31±1,13°● 92,17±0,08°● 97,73±1,14°● 

ГП3 80,46±0,09* 70,26±1,12* 87,32±1,09* 78,23±1,16* 72,36±0,11* 92,49±1,18 

ОГ3 79,13±0,13* 69,8±1,16* 88,20±1,05* 90,26±0,09* 83,44±1,12*°● 92,44±1,15*° 

Примітки: * – статистично значуща різниця порівняно зі значенням відповідного показника КГ (p<0,05);  
° – статистично значуща різниця порівняно з відповідним показником при першому обстеженні (p<0,05);  
● – статистично значуща різниця порівняно з відповідним показником ГП (p<0,05). 

 

 
 

Рис. 3. Вид ДН за профілем спірометрії у чоловіків з ожирінням та його зміни під впливом ФТ, % 
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За результатами первинного обстеження ста-
тистично значущої різниці між чоловіками основних 
груп та груп порівняння за суб’єктивними ознаками 
та проведеними функціональними пробами не було 
визначено (p>0,05). 

Розроблена програма ФТ впроваджувалась 
впродовж одного року і включала наступні компо-
ненти: 

- Постійна підтримка і покращення рівня РА 
(адаптація програми до індивідуальних соціальних 
умов; освітні бесіди; психологічна підтримка; кон-
сультації із використанням засобів телереабілітації; 
постановка та досягнення коротко- та довготривалих 
цілей ФТ) [1]. 

- Освіта пацієнта з метою вироблення довго-
термінового стереотипу здорового харчування (шля-
хом оптимізації режиму, калорійності), відмови або 
мінімізації шкідливих звичок, зокрема – куріння, та 
вироблення свідомого активного ставлення до про-

цесу схуднення. 
- Збільшення побутової та тренувальної 

фізичної активності (ранкова гігієнічна гімнастика, 
стрейтчинг, кардіотренування, силові тренування). 

- Корпоральна та аурикулярна голкорефлек-
сотерапія (з метою пригнічення неприємних 
суб’єктивних відчуттів голоду та спраги, покращення 
функціонування внутрішніх органів). 

- Масаж (лімфодренажний, загальний, черев-
ної порожнини) з метою прискорення виведення 
надлишків рідини, відновлення після тренувань, по-
кращення функціонування органів черевної порож-
нини. 

- Психологічна підтримка (покращення пси-
хоемоційного стану, поведінкова психокорекція). 

Елементи респіраторної терапії в рамках 
комплексної програми фізичної терапії мали такий 
вигляд та спрямованість (табл. 4): 

 

Таблиця 4 

Елементи фізичної терапії з найбільш вираженим впливом на діяльність дихальної системи в рамках 

програми реабілітації пацієнтів з ожирінням 

Засіб Мета проведення та бажаний результат  

Кінезітерапія   збільшення рухомості діафрагми 

 нормалізація внутрішньочеревного тиску 

 зменшення зон мертвого простору легень 

 нормалізація альвеолярної вентиляції 

 збільшення функціонального резерву дихальної системи  

 підвищення загальної тренованості та витривалості 

 збільшення рухливості та сили додаткових дихальних м'язів грудної клітки, між-
реберних проміжків, тулуба, поясу верхніх кінцівок, живота, спини 

Модифікація 
харчування 

 зменшення кількості жиру в черевній порожнині та у середостінні та збільшення 
амплітуди рухів діафрагми 

 зменшення кількості підшкірного жиру, який обтяжує та обмежує рухи грудної 
клітки 

 уникнення продуктів, які викликають бродіння, метеоризм та спричиняють закре-
пи, що підвищує внутрішньочеревний тиск 

 вживання достатньої кількості білка для підтримки м’язової діяльності 

Дотримання 
режиму дня 

 нормалізація сну  

 нормалізація вироблення мелатоніну  

 формування самодисципліни 

Масаж   зменшення застійних явищ в легенях та периферичних тканинах 

 нормалізація перистальтики та зменшення здуття живота 

 зменшення об’єму вісцерального жиру за рахунок зневоднення (лімфодренаж) 

 нормалізація тонусу додаткових дихальних м’язів 

 прискорення обміну речовин в підшкірній жировій тканинні за рахунок покращен-
ня локального кровообігу  

Освіта пацієнта  позбавлення шкідливих звичок 

 мотивація до ведення здорового способу життя 

 
Під час тренувальних занять дотримувались 

наступних принципів безпеки для профілактики гост-
рих декомпенсацій кардіореспіраторної системи: 

- Навчання пацієнтів самоконтролю та само-
оцінювання суб’єктивних відчуттів декомпенсації – 
відчуття посилення задишки, слабкості, запаморо-
чення. 

- Візуальний контроль рівня напруги та мож-
ливого перевантаження пацієнта: блідість, ціаноз, 

холодний піт, втягування міжреберних проміжків, 
зміна глибини та частоти дихання. 

- Контроль об’єктивних показників перед, 
впродовж та після заняття: частоти дихання та серце-
вих скорочень, результатів пульсоксиметрії, рівня 
артеріального тиску. 

- Початок тренувань проводили з полегше-
них вихідних положень – сидячи, лежачи (які мінімі-
зують перенапруження кардіореспіраторної системи) 
та без обтяжень. 
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- Суворо дотримувались структури тренува-
льного заняття, етапності збільшення та розсіювання 
навантаження. 

- Впродовж занять не допускали затримок 
дихання, слідкували за його ритмічністю. 

Річне впровадження програми ФТ з елемен-
тами респіраторної реабілітації на фоні високого 
рівня РА (тобто виконання призначених втручань у 
вигляді самостійних занять, дотримання рекомендо-
ваного харчування, позбавлення шкідливих звичок) 
призвело до значного покращення досліджуваних 
показників у чоловіків основних груп у зіставленні із 
чоловіками груп порівняння з низьким рівнем РА, які, 
очевидно, хоча і були інформовані щодо наслідків 
ожиріння та методів зменшення маси тіла, проте не 
дотримувались ніяких рекомендацій. 

У чоловіків всіх основних груп при повтор-
ному обстеженні не визначалися скарги на задишку в 
спокої та її посилення в горизонтальному положенні, 
гіпоксичні порушення сну (табл. 1). Менш частими 
також були скарги на значне посилення задишки при 
ФА. 

При оцінюванні інтенсивності задишки за 
шкалою Борга у чоловіків ОГ вона фактично не ви-
значалась, а під час ФА досягала тільки легкого та 
помірного рівня (при АКО ІІ-ІІІ ступеня) (табл. 2). 

Покрашення функціонування дихальної сис-
теми проявлялось у вигляді нормалізації ЧД у всіх 
чоловіків основних груп (рис. 1) та параметрів сату-
рації за рівнем SpO2 (рис. 2). 

Аналіз спірометричних параметрів визначив 
покращення у них дихальних об’ємів (табл. 3) та 
нормалізацію кривих спірограм, що свідчило про 
нівелювання ознак ДН (рис. 3). 

За всіма досліджуваними параметрами чоло-
віки основних груп виявили статистично значуще 
кращий результат порівняно з чоловіками груп порів-
няння (p<0,05). 

Обговорення результатів. Респіраторна ре-
абілітація та дихальна фізична терапія як частини 
немедикаментозного відновлення при численних 
гострих або хронічних захворюваннях дихальної 
системи широко описані в літературі [9, 18, 19]. Вод-
ночас дисфункції респіраторного апарату зустріча-
ються також при самостійній патології інших внут-
рішніх органів, наприклад, при захворюваннях серце-
во-судинної системи, системних захворюваннях спо-
лучної тканини тощо. До таких станів відноситься 
також ожиріння. Актуальність діагностики та корек-
ції самостійних форм та ускладнень інших захворю-
вань у вигляді порушень бронхолегеневої систем 
тільки зросла у цей час, враховуючи високий ризик 
інфікування таких осіб COVID-19.   

Більшість дослідників відмічають, що у осіб з 
ожирінням, які не мають серйозних захворювань 
серцево-судинної системи і органів дихання, відзна-
чаються скарги на задишку при фізичному наванта-
женні, що може бути пов'язано як із загальною детре-
нованістю і особливістю функціонування серцево-
судинної системи, так і з дисфункцією дихальної 
мускулатури та зміною функціонального стану диха-
льної системи [2, 4, 6, 15]. 

При ожирінні визначено наступні типи диха-
льних розладів: зниження бронхіальної прохідності, 
аж до розвитку бронхіальної астми, синдром обструк-
тивного апное уві сні, дихальна недостатність [5, 16, 
17]. 

Тому реабілітаційна тактика ведення пацієн-
тів з ожирінням повинна враховувати потенційно 
можливу потребу на поглиблене обстеження з огляду 
на можливі ускладнення; а у осіб з ожирінням і скар-
гами на задишку доцільно проводити комплексне 
поглиблене обстеження серцево-судинної або диха-
льної системи з метою діагностики таких коморбід-
них станів, як синдром гіповентиляції і синдром об-
структивного апное сну, гострі кардіологічні пору-
шення. 

Провідним патогенетичним механізм ДН при 
ожирінні є позалегенева рестрикція, що зумовлює 
порушення по типу рестриктивної або змішаної ДН 
(зменшення амплітуди рухів діафрагми, зменшення 
дихальних об'ємів тощо), що коригується як загаль-
ним зменшенням маси тіла, так і елементами респіра-
торної реабілітації. Обструктивні явища можуть бути 
вторинними або бути наслідками куріння чи колапсу 
дрібних бронхів. 

Можливими терапевтичними ефектами еле-
ментів респіраторної реабілітації на фоні комплексної 
фізичної терапії при ожирінні вважаємо наступні: 
зменшення висоти стояння діафрагми та збільшення 
амплітуди її руху; збільшення екскурсії легень; збі-
льшення дихальних об'ємів та функціональних диха-
льних резервів; загальне тренування організму. Пере-
раховані зміни виникають на фоні зменшення кілько-
сті вісцерального та підшкірного жиру (що усклад-
нював рухи дихальних м'язів) та збільшення загальної 
тренованості, спричиняють нормалізацію оксигенації 
артеріальної крові, зменшують кількість суб'єктивних 
ознак ДН та дають покращення фізичної активності 
та якості життя хворих ожирінням [12]. 

Виявлені патологічні зміни дихальної систе-
ми при ожирінні є важливими самі по собі та потре-
бують корекції, але набувають ще більшого прогнос-
тично несприятливого значення у осіб з ожирінням та 
супутньою патологією, оскільки ожиріння є факто-
ром ризику численних захворювань внутрішніх орга-
нів, тому розглядається і як самостійне захворювання, 
і як супутній обтяжуючий стан. 

Висновки: 
1. У чоловіків з ожирінням були виявлені 

ознаки дисфункції дихальної системи: суб'єктивні 
ознаки порушення дихальної функції, задишка, зме-
ншення оксигенації артеріальної крові, зниження 
дихальних об'ємів, зміст та ступінь вираженості яких 
були пропорційними важкості ожиріння та відобра-
жали хронічну дихальну недостатність і зниження 
адаптивних можливостей системи дихання. 

2. Застосування елементів респіраторної 
терапії в рамках програми комплексної фізичної те-
рапії, спрямованої на зменшення маси тіла, дозволяє 
нормалізувати функції дихальної системи. 

3. Покращення стану дихальної системи у 
пацієнтів з ожирінням можна пояснити як первинни-
ми змінами бронхолегеневої системи – збільшення 
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дихальних об'ємів та резервів, покращення оксигена-
ції крові, так і опосередковано – збільшенням амплі-
туди рухів діафрагми, зменшенням вісцерального 
жиру та загальною тренованістю, що підтверджується 
нівелюванням ознак рестриктивної та змішаної ДН. 

4. Низький рівень реабілітаційного альян-
су призводить до незадовільного виконання наданих 
рекомендації та асоціюється із відсутністю реабіліта-
ційного ефекту. 

5. Діагностику стану органів дихальної си-
стеми доцільно включати у загальне обстеження хво-
рих з ожирінням для визначення самостійних пору-
шень, наявності коморбідної патології та важких 
ускладнень. 

6. Елементи респіраторної реабілітації па-
тогенетично доцільно включати до схем відновлення 
стану здоров'я пацієнтів з ожирінням, особливо при 
високих його ступенях або супутніх захворюваннях. 
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Резюме. Цели: определение изменения па-

раметров функционирования дыхательной системы у 
мужчин с ожирением под влиянием средств респира-
торной реабилитации в рамках комплексной про-
граммы физической терапии. 

Методы. Обследовано 116 мужчин с алимен-
тарно-конституциональным ожирением I-III степени. 
По результатам определения реабилитационного 
(терапевтического) альянса они были разделены на 
две группы. Группу сравнения составили мужчины с 
низким уровнем альянса. Основную группу состави-
ли лица с высоким уровнем альянса, которые прохо-
дили годичную программу коррекции с применением 
мер для поддержки альянса, модификации питания, 
увеличения физической активности, лимфодренажа, 
психокоррекции, элементов респираторной терапии. 
Контрольную группу составил 31 человек с нормаль-
ной массой тела. Исследовали субъективное состоя-
ние, интенсивность одышки, параметры пульсокси-
метрии, спирометрии. 

Результаты. У мужчин с ожирением выяв-
лена дисфункция дыхательной системы: субъектив-
ные признаки нарушения дыхательной функции, 
одышка, уменьшение оксигенации артериальной 
крови, снижение дыхательных объемов. Их содержа-
ние и степень выраженности были пропорциональны 
тяжести ожирения. Применение элементов респира-
торной терапии в рамках программы комплексной 
физической терапии, направленной на уменьшение 
массы тела, позволило нормализовать исследуемые 
параметры функции дыхательной системы. Низкий 
уровень реабилитационного альянса привел к неудо-
влетворительному выполнению предоставленных 
рекомендаций и ассоциировался с отсутствием реа-
билитационного эффекта. 

Выводы. Элементы респираторной реабили-
тации патогенетически целесообразно включать в 
схемы восстановления состояния здоровья мужчин с 
ожирением, особенно при высоких его ступенях или 
сопутствующих заболеваниях. 

 
Ключевые слова: жировая ткань, бронхоле-

гочная система, коррекция. 
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Abstract. Objectives: to determine changes in 

the parameters of the respiratory system in men with 
obesity of the I-III degree under the influence of respira-
tory rehabilitation elements in a comprehensive program 
of physical therapy. 

Methods. 116 men with alimentary-
constitutional obesity of the I-III degree were examined. 
According to the results of the rehabilitation (therapeutic) 
alliance, they were divided into two groups. The compar-
ison group consisted of individuals with a low level of 
alliance. The main group consisted of people with a high 
level of alliance. They underwent an annual program of 
correction with the use of measures to support the alli-
ance, modify nutrition, increase physical activity, lym-
phatic drainage, psychocorrection, elements of respirato-
ry therapy. The control group consisted of 31 men with 
normal body weight. The subjective condition, the inten-
sity of dyspnea on the Borg scale, the degree of oxygena-
tion of arterial blood (SpO2), respiratory volumes using 
spirometry were studied. 

Results. The annual implementation of a physi-
cal therapy program with elements of respiratory rehabili-
tation against the background of a high level of rehabili-
tation alliance (the implementation of prescribed inter-
ventions in the form of self-study, adherence to recom-
mended diet, elimination of bad habits) has led to a sig-
nificant improvement in the main groups compared to 
men. The low level of the rehabilitation alliance, which, 
although apparently informed about the consequences of 
obesity and weight loss methods, did not follow any 
recommendations. 

In men of all main groups at re-examination 
were not identified complaints of shortness of breath at 
rest and its strengthening in a horizontal position, hypox-
ic sleep disorders. There were also less frequent com-
plaints of a significant increase in shortness of breath 
during physical activity. 

When assessing the intensity of shortness of 
breath on the Borg scale in men of the main group, it was 
not actually determined, and during physical activity 
reached only a mild and moderate level (with obesity II-
III degree). 

Improvement in the functioning of the respirato-
ry system was manifested in the form of normalization of 
respiratory rate in all men of the main groups and param-
eters of saturation by the level of SpO2. 
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Analysis of spirometric parameters revealed an 
improvement in their tidal volumes and normalization of 
the spirogram curves, which indicated the leveling of 
signs of respiratory failure. 

According to all studied parameters, men of the 
main groups showed a statistically significantly better 
result compared to  men of the comparison groups (p 
<0.05). 

Improvement of the respiratory system in obese 
patients can be explained both by primary changes in the 
bronchopulmonary system - increased respiratory vol-
umes and reserves, improved blood oxygenation, and 
indirectly - by increasing the amplitude of diaphragm 
movements, reducing visceral fat and general training, 

which is confirmed by leveling  of mixed respiratory 
failure. 

Conclusions. The use of elements of respiratory 
therapy in the program of complex physical therapy, 
aimed at reducing body weight, allows to normalize the 
functions of the respiratory system. Therefore, the ele-
ments of respiratory rehabilitation are pathogenetically 
appropriate to include in the schemes of restoring the 
health of obese men, especially in its high degrees or 
comorbidities. 

 
Keywords: adipose tissue, bronchopulmonary 

system, correction. 
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Резюме. Відомо, що близько 65–85 % усіх інфекційних захворювань спричинені бактеріями, які мають 
здатність до формування біоплівок. 

Мета дослідження – вивчити формування біоплівок in vitro штамами S. aureus та визначення їх чутли-
вості до місцевих анестетиків окремо та в комбінації з антисептиком декаметоксином.  

Матеріали та методи. Активність місцевих анестетиків (бупівакаїн 0,5 %, лідокаїн 2 %, ропівакаїн 
0,75 %) досліджували на клінічних штамах S. aureus (n=31) якісним диско-дифузійним методом з використан-
ням стандартних стерильних паперових дисків, просочених ex tempore клінічними дозами препаратів. Як конт-
роль використовували антисептик декаметоксин 0,01 %. Вивчено здатність S. aureus продукувати біоплівки в 
присутності клінічних концентрацій місцевих анестетиків на поліуретанових катетерах та за оптичною щільніс-
тю (ОЩ) біоплівок у 96-лунковому планшеті з подальшим фарбуванням кристал віолетом (за Christensen, 1985). 

Результати. Локальні анестетики проявляли протистафілококову дію, яка поступалась протимікробній 
дії декаметоксину. У присутності 1,0 % лідокаїну та 0,125 % бупівакаїну мало місце пригнічення плівкоутво-
рення S. aureus в 0,778 та 0,776 разів відповідно, а середній показник плівкоутворення S. aureus зростав у при-
сутності 0,375 % ропівакаїну та 0,25 % бупівакаїну в 1,308 та 1,206 разів відповідно.  

Висновки. Культура S. aureus має виражену здатність до формування біоплівок на медичних виробах. 
Клінічні штами S. aureus, які колонізують полімерні поверхні медичних засобів володіють високою чутливістю 
до декаметоксину. Місцеві анестетики бупівакаїн, лідокаїн володіють вираженими антимікробними властивос-
тям щодо ізолятів S. aureus, пригнічують утворення ними бактеріальної біоплівки, в порівнянні з низькою анти-
стафілококовою дією ропівакаїну. 

 
Ключові слова: анестетики, антисептики, біоплівка, мікроорганізми, S. Aureus. 

 
Вступ. Поява та поширення бактерій, стійких 

до протимікробних препаратів, є однією з найсерйоз-
ніших загроз для здоров’я населення. У порівнянні з 
інфекціями, спричиненими чутливими штамами, 
інфекції, викликані резистентними до антибіотиків 
організмами (стійкі до ванкоміцину Enterococcus spp. 
(VRE) та Staphylococcus aureus) з більшою ймовірніс-
тю подовжують термін госпіталізації, підвищують 
ризик смерті і потребують лікування більш токсич-
ними або коштовними антибіотиками [10]. 

Пацієнти, які знаходяться на тривалому ліку-
ванні в закладах охорони здоров’я, – це основна кате-
горія хворих з високим ризиком інфікування антибіо-
тикорезистентними патогенами. За даними зарубіж-
них досліджень, інфекція, пов’язана з їх госпіталіза-
цією, виникає у 5–10 % пацієнтів, що призводить до 
більш, ніж 90 000 смертей на рік в США [10]. Пере-
важна більшість інфекцій, пов’язаних з наданням 
медичної допомоги, спричинена бактеріями з висо-
кою стійкістю, такими як метицилін-резистентний 

S. aureus (MRSA) і VRE. Зокрема, MRSA асоціюється 
зі значною захворюваністю і смертністю серед стаці-
онарних хворих, що складає 35–80 % від загальної 
стафілококової інфекції [11]. 

На сьогодні однією з провідних перешкод 
ефективної антибіотикотерапії вважають здатність до 
плівкоутворення клінічними штамами умовнопато-
генних мікроорганізмів. Стафілококи, представники 
родини Enterobacteriaceae та P. aeruginosa є найбільш 
відомими патогенами, які здатні до плівкоутворення 
[12]. 

Встановлено, що завдяки плівкоутворенню 
бактерії набувають додаткового захисту від дії анти-
біотиків (у геометричній прогресії обмінюючись 
генами антибіотикорезистентності), більш стійкі до 
факторів імунної відповіді хазяїна та фізичних, біоло-
гічних та хімічних чинників (ультрафіолетове опро-
мінення, іони металів, анаеробні умови, кислотність, 
солоність, зміна pH, висушування, бактеріофаги та 
ін.), а також здатні виділяти ендотоксини в матрикс 
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біоплівок, а потім у навколишнє середовище [4, 5]. У 
формуванні біоплівок бере участь велика кількість 
внутрішніх елементів (структур) бактерій. Так, для 
S. aureus велике значення має PIA (Polysaccharide 
Intracellular Adhesin) – полісахарид, який сприяє адге-
зії; цьому ж етапу сприяє α-токсин, який кодується 
геном hla (версія гену МНС – головний комплекс 
гістосумісності); велике значення мають тейхоєві 
кислоти, BAP-білки та ін. [2, 3]. 

Обґрунтування дослідження. Незважаючи 
на значні успіхи, що були досягнуті в лікуванні внут-
рішньолікарняної інфекції, рівень захворюваності та 
розвитку інфекційних ускладнень залишається висо-
ким. Відомо, що мікроорганізми, а особливо клінічні 
ізоляти S. Aureus, здатні колонізувати медичні ім-
планти, ендоваскулярні, перидуральні та сечові кате-
тери, інтубаційні трубки. Розширення використання 
різноманітних сучасних інвазивних матеріалів та 
пристроїв у відділеннях інтенсивної терапії та хірур-
гії вказує на зростання проблеми інфекційних ускла-
днень у медичній практиці. Мікроорганізми, здатні 
утворювати біоплівки, спричиняють вентилятор-
асоційовані пневмонії, катетер-асоційованої інфекції 
кровотоку та сечової системи, сепсису [13]. До 60 % 
інфекцій (дихальної системи, сечової системи, ендо-
кардити тощо) викликають біоплівкові форми бакте-
рій [12]. 

Правильний вибір антибіотиків та рання ці-
леспрямована етіотропна терапія можуть забезпечити 
ліквідацію збудників та подолання даного стану. За 
даними вітчизняних та зарубіжних досліджень, з 
використанням антибіотиків створюють місцеве пок-
риття медичних імплантів, наприклад, ендоваскуляр-
ні та сечові катетери для запобігання мікробної коло-
нізації та утворення ними біоплівок [13, 14]. Проте, 
враховуючи ризик розвитку бактеріальної резистент-
ності та алергічні реакції на антибіотики для профі-
лактики інфекційних ускладнень, зберігає свою акту-
альність пошук альтернативних методів профілакти-
ки та лікування. За даними вітчизняних дослідників, 
місцеві антисептики, зокрема декаметоксин, володі-
ють протимікробним ефектом на полірезистентні 
штами, а в комбінації з антибіотиками посилюють їх 
бактерицидний ефект [15], що являє практичний ін-
терес для подальших наукових досліджень. 

Згідно з результатами останніх зарубіжних 
досліджень у місцевих анестетиків (МА), крім ліку-
вання болю, доведено антимікробний ефект у стома-
тологічній практиці та в профілактиці інфекційних 
післяопераційних ускладнень [16]. Розширення знань 
щодо утворення біоплівок розповсюдженими збудни-
ками та вивчення альтернативних методів профілак-
тики та лікування інфекційних ускладнень має суттє-
вий науковий та практичний інтерес для розробки 
сучасних підходів попередження внутрішньолікарня-
ної інфекції. 

Мета дослідження: вивчити чутливість клі-
нічних штамів S. aureus до місцевих анестетиків, 
антисептика декаметоксину та дослідити in vitro їх 
вплив на формування збудником моновидових біоп-
лівок. 

Матеріали та методи. Для дослідження ви-
користовували клінічні штами S. aureus (n=31), виді-

лені зі зразків центральних катетерів від хворих від-
ділення анестезіології, реанімації та інтенсивної те-
рапії. Активність місцевих анестетиків (бупівакаїн 
0,25 %, 0,5 %, лідокаїн 1,0 %, 2,0 %, ропівакаїн 
0,375 %, 0,75 %) досліджували на клінічних штамах 
S. aureus (n=31) якісним диско-дифузійним методом з 
використанням стандартних стерильних паперових 
дисків, імпрегнованих ex tempore відповідними роз-
чинами зазначених препаратів. Правильність методо-
логії була підтверджена контролем з використанням 
антисептика декаметоксину 0,01 %. Зони затримки 
росту мікроорганізмів, навколо дисків з анестетиками 
та декаметоксином на щільних поживних середови-
щах вимірювали через 24 год інкубації культур мік-
роорганізмів (t 37° С). 

У зазначених клінічних штамів золотистого 
стафілокока було додатково досліджено здатність 
продукувати біоплівки в присутності концентрацій 
анестетиків та декаметоксину, які були в 2–4 рази 
менші від мінімальних бактеріостатичних концентра-
цій. Останні визначали попередньо стандартним ме-
тодом двократних серійних розведень. Біоплівки 
моделювали статичним способом у полістиролових 
96-лункових планшетах за методом G. D. Christensen 
[7]. Добову агарову культуру штамів S. aureus розво-
дили 0,9 % розчином NaCl до отримання оптичної 
щільності 0,5 Mc Farland, яку визначали за допомо-
гою денситометра Densi-La-Meter (PlivaLachema 
Diagnostika), потім розбавляли в 20 разів фізіологіч-
ним розчином. Мікробну суспензію в кінцевій конце-
нтрації 5×10

6
 КУО/мл вносили по 100 мкл в лунки 

стерильних 96-лункових мікропланшетів. Лунки з 
рідким живильним середовищем без додавання мік-
робної суспензії використовували в якості негативно-
го контролю. Для всіх контрольних і досліджуваних 
зразків дотримувалися 4-кратного повторення. План-
шети закривали кришками та інкубували при 37° С 
протягом 24 год. У частину лунок додавали тільки 
200 мкл бульйону без додавання бактеріальної су-
спензії. Подальші етапи для контрольних лунок були 
аналогічними досліджуваним.  

Живильне середовище з планктонної формою 
бактерій видаляли, триразово лунки промивали 0,9%-
м розчином NaCl. Для фарбування біоплівки, що 
утворилася, у кожну лунку додавали 100 мкл 0,1 %-го 
водного розчину генціанвіолету на 20 хв при кімнат-
ній температурі. Барвник, який не зв’язався з біоплів-
кою, видаляли триразовим промиванням планшета 
ізотонічним розчином. Потім в кожну лунку вносили 
по 200 мкл 95 %-го етанолу для підтвердження 
зв’язування генціанвіолету з утвореною біоплівкою. 
Біоплівкоутворення вивчали за допомогою спектро-
фотометричного аналізу (G. Toole, R. Kolter, 1998) на 
спектрофотометрі STAT FAX

®
4300 (Нідерланди) при 

довжині хвилі 620 нм. Інтенсивність забарвлення 
вмісту лунок відповідала ступеню біоплівкоутворен-
ня. Кількісним виразом ступеня утворення біоплівок 
служили значення оптичної щільності (ОЩ), які ви-
мірювали на спектрофотометрі. Значущість відмінно-
стей отриманих показників визначали за критерієм 
Стьюдента [6, 8]. 

Результати дослідження. Встановлено чіткі 
зони затримки росту культур S. aureus, що підтвер-
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джувало протистафілококову дію 0,5 % бупівакаїну 
та 2,0 % лідокаїну. Ропівакаїн забезпечував слабкий 
протимікробний ефект, про що свідчила значно мен-
ша зона затримки росту, для якої в більшості випад-
ків характерною була поява вторинного росту мікро-

організмів навколо дисків з даним анестетиком. У 
бупівакаїну 0,25 % встановлено помірні протимікро-
бні властивості щодо S. aureus. Доведено переваги 
протимікробної активності препарату на основі дека-
метоксину (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Протимікробна дія локальних анестетиків та декаметоксину на S. aureus 

Мікроорганізми n 

Зона затримки росту мікроорганізмів, мм 

(М±m) 

Бупівакаїн 
0,5% 

Лідокаїн 
2,0% 

Ропівакаїн 
0,75% 

Бупівакаїн 
0,25% 

Декаметоксин 
0,01% 

S. aureus 31 12,0 ± 3,4* 10,0 ± 3,6* 8,0 ± 2,3** 10 ± 2,8** 24 ± 2,3** 

Примітки. *- р < 0,01, **- р < 0,001 у порівнянні з декаметоксином. 

 
Для вивчення утворення біоплівок на повер-

хні лунок при дії анестетиків та антисептика декаме-
токсину проводили фарбування генціанвіолетом та 
вивчали ОЩ біоплівок кожного ізоляту S. aureus 

(табл. 2). Відносно до контрольної лунки оптичні 
шільності біоплівок розділяли на щільні, помірної 
щільності та низької щільності. 

 

Таблиця 2 

Характеристика впливу місцевих анестетиків та антисептика декаметоксину на біоплівкоутворення 

клінічних штамів S. aureus (в ОЩ) 
 
Мікроорганізми 

Контроль Ропівакаїн 
0,375% 

Бупівакаїн 
0,125% 

Бупівакаїн 
0,25% 

Лідокаїн 
0,5% 

Лідокаїн 1% Дека-
мето-
ксин 

S. aureus 
(n=31) 

M±m* 0,244± 
0,006 

0,261± 
0,005 

0,212± 
0,001 

0,237± 
0,004 

0,216± 
0,001 

0,212± 
0,001 

0,208± 
0,001 

min-
max** 

(0,204-
0,288) 

(0,280 -
0,310) 

(0,206-0,224) (0,213-
0,257) 

(0,211-
0,221) 

(0,206-
0,231) 

(0,201
-

0,214) 

p*** - <0,05 <0,001 >0,05 <0,001 <0,001 <0,001 

Харак- 

теристика 

біоплівки 

 
контроль щільна 

низька щіль-
ність 

щільна 
низька 

щільність 
низька 

щільність 

низька 
щіль-
ність 

Примітки. *– середні значення та стандартне відхилення середнього; **–діапазон значень оптичної щільності 
від найменшого до найбільшого; ***– в порівнянні з контролем. 

 
Бактерицидні властивості щодо даних ізо-

лятів проявляв лише антисептик декаметоксин у при-
сутності концентрацій, що не перевищували 
3,9 мкг/мл відповідно. Бактеріостатичну дію даного 
антисептика визначала в присутності 1,73±0,39 
мкг/мл. Визначили показник плівкоутворення 

S.aureus (1,345). Встановили, що в присутності 1,0 % 
лідокаїну та 0,125 % бупівакаїну здатність утворюва-
ти біоплівки пригнічувалась в 0,778 та 0,776 раза 
відповідно (рис. 1). 
 

 

  

 

 

Рис. 1. Зміна здатності до біоплівкоутворення клі-

нічних штамів S. aureus в присутності 1,0 % лідо-

каїну та 0,125 % бупівакаїну (в одиницях оптичної 

щільності); К.К. – контроль культури 
 

Встановлено, що середній показник плівкоу-
творення S. aureus (1,054) зростав у присутності 
0,375 % ропівакаїну та 0,25 % бупівакаїну в 1,308 та 
1,206 раза відповідно (рис. 2).  

Загалом, зміну оптичної густини культури в 
присутності різних місцевих анестетиків та комбіна-
ції анестетиків з антисептиком декаметоксином де-
монструють рис. 3 та рис. 4. 
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Рис. 2. Зміна здатності до плівкоутворення клініч-

ного штаму S. aureus 23 в присутності 0,375 % 

ропівакаїну та 0,25 % бупівакаїну (в одиницях 
оптичної щільності); К.К. – контроль культури 

 

 

 

Рис. 3. Зміна оптичної щільності 

при формуванні біоплівок двома 

клінічними штамами S. aureus в 

присутності місцевих анестетиків 

різної концентрації; К.К. – конт-

роль культури 

 

 

 

 

Рис. 4. Зміна оптичної густини 

при формуванні біоплівок двома 

клінічними штамами S.aureus в 

присутності місцевих анестетиків 

різної концентрації в поєднанні з 

антисептиком декаметоксином; 

К.К. – контроль культури 

Доведено, що при одночасному застосуванні 
антисептика декаметоксину (1/4 мінімальної бактері-
остатчиної концентрації) з анестетиками – відбува-
ється посилення інгібуючого впливу останніх на біо-
плівкоутворення S. aureus. 

Обговорення результатів. У наш час досте-
менно відомо, що інфекції, пов’язані з наданням ме-
дичної допомоги, часто спричиняються мікрооргані-
змами, які знаходяться у формі біоплівки. У таких 
умовах традиційна етіотропна терапія малоефективна 
[4]. Тому дослідники постійно проводять пошук аль-
тернативних методів впливу на запальні процеси. У 
наших дослідженнях встановлено чутливість планк-
тонних форм S. aureus до антисептика декаметоксину 
та місцевих анестетиків. Наші дослідження виявили 
що S. aureus чутливий до антисептика декаметоксину 
та анестетиків здебільшого у клінічних концетраціях. 
Встановлено виражений бактерицидний ефект дека-
метоксину, лідокаїну 2 %, бупавакаїну 0,5 %, та помі-
рні бактеріостатичні властивості 0,25 % бупівакаїну, 
ропівакаїну. Культури S. aureus, які були виділені зі 
зразків центральних венозних катетерів, характери-
зуються приблизно однаковою здатністю до плівкоу-
творення (табл. 2). Ці дослідження збігаються з дани-
ми про здатність до формування біоплівок стафілоко-

ками у 51,5 % випадків, причому у коагулазопозити-
вних стафілококів вона достовірно вища (p<0,05), ніж 
у коагулазонегативних стафілококів [16]. При дослі-
дженні як планктонних, так і біоплівкових форм 
S. aureus до антисептика прослідковувався виражений 
протимікробний ефект та низька щільність біоплівки 
(0,212±0,010). При дослідженні ефективності місце-
вих анестетиків як щодо планктонних, так і до плів-
кових форм S. aureus: анестетики в клінічних концен-
траціях проявляли протимікробний ефект та чинили 
супресивну дію на здатність стафілокока продукувати 
біоплівку, про що свідчили низькі показники щільно-
сті біоплівки в присутності 0,5 % бупівакаїну, 1 % 
лідокаїну. При використанні 0,375 % ропівакаїну 
визначили резистентність клінічних штамів S. aureus, 
які утворювали щільну біоплівку в присутності дано-
го анестетика. 

Висновки: 
1. Клінічні штами S. aureus з вираженими біоплівко-
утворюючими властивостями, які колонізують полі-
мерні поверхні медичних засобів, володіють високою 
чутливістю до антисептика декаметоксину; пригні-
чують свій ріст і розмноження в присутності клініч-
них концентрацій сучасних місцевих анестетиків 
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(бупівакаїн 0,5 %, лідокаїн 2,0 %), які використову-
ються в сучасній медичній практиці. 
2. Лікарський засіб для місцевої анестезії ропівакаїн 
забезпечує слабку бактеріостатичну дію щодо золо-
тистого стафілокока, одним з проявів стійкості кліні-
чних ізолятів якого є активна продукція щільної біоп-
лівки в присутності даного місцевого анестетика 
амідного типу. 
3. Комбіноване застосування антисептика декамето-
ксину (1/4 мінімальної бактеріостатчиної концентра-
ції) з анестетиками потенціює інгібуючий вплив 
останніх на біоплівкоутворення S. aureus. 
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Резюме. Известно, что около 65–85 % всех 
инфекционных заболеваний вызванные бактериями, 
которые обладают способностью к формированию 
биопленок. 

Цель исследования – изучить формирование 
биопленок in vitro штаммами S. aureus и определить 
их чувствительность к местным анестетикам отдель-
но и в комбинации с антисептиком декаметоксином. 

Методы. Активность местных анестетиков 
(бупивакаин 0,5 %, лидокаин 2 %, ропивакаин 0,75 %) 
исследовали на клинических штаммах S. aureus (n = 
31) качественным диско-диффузным методом с ис-
пользованием стандартных стерильных бумажных 
дисков. В качестве контроля использовали антисеп-
тик декаметоксин 0,01 %. Изучено действие анесте-
тиков на способность S. aureus производить биоплен-
ки в присутствии клинических концентраций анесте-
тиков на полиуретановых катетеры и по оптической 
плотности (ОЩ) биопленок в 96-луночном планшете 
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с покраской кристалл-виолеттом (по Christensen, 
1985). 

Результаты. Локальные анестетики прояв-
ляли противостафилококковое действие, но уступали 
противомикробному действию декаметоксину. В 
присутствии 1,0 % лидокаина и 0,125 % бупивакаина 
имело место подавление пленкообразования S. aureus 
в 0,778 и 0,776 раз, а средний показатель пленкообра-
зования S. aureus рос в присутствии 0,375 % ропива-
каина и 0,25 % бупивакаина в 1,308 и 1,206 раз соот-
ветственно. 

Выводи. Культура S. aureus обладает спо-
собностью к формированию биопленок на медицин-
ских изделиях. Клинические штаммы условнопато-
генных микроорганизмов S. aureus, которые колони-
зируют полимерные поверхности медицинских 
средств, обладают высокой чувствительностью к 
декаметоксину. Местные анестетики бупивакаин, 
лидокаин имеют выраженные антимикробные свой-
ства к изолятам S. aureus, подавляют образование ими 
бактериальной биопленки, по сравнению с низким 
антистафилококковым действием ропивакаина. 

 
Ключевые слова: анестетики, антисептики, 

биопленка, микроорганизмы, S. aureus. 
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Abstract. The formation of biofilms by patho-
genic microorganisms S. aureus increases the risk of 
infectious lesions of different localization in surgical 
patients. However, about 65-85% of all infectious diseas-
es caused by bacteria, which have the ability to form 
biofilms. There was found that large number of complica-
tions after the use of catheters, other implantable medical 
materials and equipment were closely related to the abil-

ity of pathogens to form biofilms. Microorganisms in-
cluded in a biofilm have a higher resistance to antimicro-
bial agents, than the same bacteria that live outside such 
structures. Regarding this, the search and study of drugs, 
which can suppress the formation of biofilms by micro-
organisms and destroy them within such microbial com-
munities is an integral and relevant part of antimicrobial 
therapy. 

Objective. The aim of the research was to study 
the formation of mono-species biofilms in vitro by 
S. aureus strains and further determine their sensitivity to 
local anesthetics separately and in combination with the 
antiseptic decamethoxin. 

Materials and methods. The activity of local 
anesthetics (bupivacaine 0.5%, lidocaine 2%, ropivacaine 
0.75%) was studied on clinical strains of S. aureus (n = 
31) using a qualitative disco-diffusion method using 
standard sterile paper disks soaked with ex tempore clini-
cal doses of drugs. An antiseptic decamethoxin 0.01% 
was used as a control. Zones of growth inhibition of mi-
croorganisms around discs with anesthetics and deca-
methoxin on solid nutrient media were measured after 24 
h of incubation of cultures of microorganisms (t 37 ° С). 
Additionally, the effect of anesthetics on the ability of 
S. aureus to produce biofilms was studied in the presence 
of clinical concentrations of local anesthetics on polyure-
thane catheters and the optical density (OR) of biofilms 
in a 96-well plate followed by crystal-violet staining 
(according to Christensen, 1985). 

Results. Researches have shown the effect of lo-
cal anesthetics against staphylococcus, but inferior to the 
antimicrobial effect of the antiseptic decamethoxin. There 
was found that in the presence of 1.0% lidocaine and 
0.125% bupivacaine, the formation of biofilm by 
S. aureus was suppressed by 0.778 and 0.776 times, re-
spectively, and the average film formation of S. aureus 
increased in the presence of 0.375% ropivacaine and 
0.25% bupivacaine in 1.308 and 1.206 times, respective-
ly. It is studied that when using the antiseptic decameth-
oxine (1/4 of the minimum bacteriostatic concentration) 
with anesthetics - there is an increase in the inhibitory 
effect of anesthetics on the biofilm formation of S. aure-
us. 

Conclusions. The S. aureus culture has an abil-
ity to form biofilms on medical devices. Clinical strains 
of conditionally pathogenic microorganisms S. aureus 
that colonize the polymer surfaces of medical devices are 
highly sensitive to the antiseptic decamethoxin. Local 
anesthetics bupivacaine, lidocaine have pronounced an-
timicrobial properties for S. aureus isolates, inhibiting 
their formation of a bacterial biofilm. In the presence of 
0.375% ropivacaine strains of S. aureus formed a dense 
biofilm, which confirmed the resistance of this strain to 
ropivacaine. Ropivacaine provides a weak bacteriostatic 
effect only on the planktonic form of Staphylococcus 
aureus. 

 
Keywords: anesthetics, antiseptics, biofilm, mi-

croorganisms, S. aureus. 
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Резюме. Цілі: вивчити клінічну ефективність запропонованого алгоритму лікування пацієнтів із дефек-

тами твердих тканин зубів. 
Методи. Проведене лікування та спостереження за 50 пацієнтами із дефектами твердих тканин зубів 

різної локалізації, яким проводилося стоматологічне лікування за запропонованим нами алгоритмом. Проводи-
ли обстеження самої реставрації за модифікованою методикою USPHS. Тріщини та переломи зубів ми оціню-
вали та поділяли згідно з класифікацією AAЕ. 

Результати. У результаті проведених нами досліджень запропоновано систематизацію дефектів твер-
дих тканин зубів LOV/DD і алгоритм вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів. Для перевірки 
ефективності запропонованого алгоритму було проведене лікування, згідно з запропонованим нами алгорит-
мом, та спостереження за 50 пацієнтами із дефектами твердих тканин зубів різної локалізації. При оцінці ефек-
тивності запропонованого алгоритму, після проведеного нами лікування пацієнтів, відсоток успішного лікуван-
ня впродовж 18 місяців загалом становив (96,0±2,8)% за критеріями USPHS. Проаналізувавши результати дос-
лідження ускладнень, нами відмічено, що в цих пацієнтів не спостерігалися випадки різних типів переломів 
зубів чи втрати зубів. 

Висновки. При плануванні ортопедичного лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів ре-
комендується використовувати розроблений алгоритм вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів, 
що базується на запропонованій нами систематизації LOV/DD. При дефектах 3/3, 3/4, 4/1, 4/2 доцільно викори-
стовувати непряму реставрацію, при дефектах 4/3, 4/4 – штучні коронки, а у всіх інших випадках лікування 
проводити методом прямої реставрації. 

 
Ключові слова: систематизація, дефект твердих тканин зуба, діагностика, реставрація, алгоритм вибо-

ру лікування. 

 
Вступ. Для ухвалення правильного рішення 

щодо вибору методу лікування дефектів твердих 
тканин зубів лікар повинен ураховувати декілька 
факторів, як-от: величину та місце розташування 
порожнин, причини, які призвели до втрати твердих 
тканин зубів, зміни в пародонті. Адже дефекти ко-
ронкових частин зубів призводять до порушення 
функцій жування, розвитку вторинних деформацій, 
захворювання жувальних м’язів та скронево-
нижньощелепного суглоба [1-3].  

На думку С.В. Радлінського [4], розподіл за 
спеціальностями в стоматології, що практикується з 
ранніх періодів навчання на стоматологічних факуль-
тетах, сприяє формуванню в лікарів одностороннього 
погляду на стоматологічне здоров’я пацієнта. 
Розподіл за спеціальностями деколи заважає фор-
муванню загальноклінічного та загальностомато-
логічного мислення в лікарів. Особливо великий ди-
сонанс виникає при виборі методу лікування дефектів 
твердих тканин зубів. Вибір методу схожий на проти-
стояння терапевтів-стоматологів та стоматологів-
ортопедів, оскільки з вдосконаленням реставраційних 
матеріалів розширилися показання до прямих рестав-
рацій, що збільшило кількість ускладнень. 

Обґрунтування дослідження. Лікування де-
фектів твердих тканин зубів у більшості випадків 
пов’язане з вибором методик відновлення анатоміч-

ної форми зуба та матеріалів, які будуть використо-
вуватись. Допомогу при виборі методу відновлення 
зруйнованої коронки зуба та постановці діагнозу 
може надати запропонований В.Ю. Мілікевічем 
(1984) індекс руйнування оклюзійної поверхні зуба 
(ІРОПЗ) для І та ІІ класу за Блеком [2]. Світова сто-
матологічна спільнота опирається на інші показники: 
«intercuspal distance» (міжгорбкова відстань), SI/STA 
[5, 6]. 

Найпершим важливим завданням лікарів-
стоматологів при лікуванні дефектів твердих тканин 
зубів є адекватний вибір методу лікування, який за-
лежить від багатьох факторів: величини дефекту та 
етіології, естетичних, оклюзійних, ендодонтичних та 
пародонтальних аспектів; кількості уражених зубів. 
Вибір між прямим та непрямим методами реставрації 
ускладнюється тим, що залежить не від об’єктивних 
чинників, а від власних знань, звичок, переваги та 
«стереотипів» лікаря-стоматолога щодо лікування 
таких патологій; згоди пацієнта, його фінансових 
можливостей та інших чинників, які не мають нічого 
спільного з методами доказової медицини [7-10].  

Таким чином, проблема вибору методу ліку-
вання дефектів твердих тканин зубів потребує доско-
налого вивчення та розробки нових підходів згідно з 
принципами доказової медицини. 
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Мета дослідження. Вивчити клінічну ефек-
тивність запропонованого алгоритму лікування паці-
єнтів із дефектами твердих тканин зубів.  

Матеріали і методи. Для досягнення постав-
леної мети і для перевірки ефективності запропоно-
ваного алгоритму було проведено лікування та спо-
стереження за 50 пацієнтами із дефектами твердих 
тканин зубів різної локалізації, яким проводилося 
стоматологічне лікування за запропонованим нами 
алгоритмом [10]. При обстеженні пацієнтів спочатку 
звертали увагу на скарги, що пов’язані з раніше виго-
товленими реставраціями. Проводили опитування 
щодо виду лікування та терміну користування реста-
врацією. Проводили обстеження самої реставрації за 
модифікованою методикою USPHS (United States 
Public Health Service) (Ryge G.) [11], звертали увагу 
на матеріал, із якого вона виготовлена, спосіб вигото-
влення. Для визначення якості реставрації було оці-
нено анатомічну форму, крайову адаптацію, шорст-
кість поверхні, крайове забарвлення, відповідність 
кольору та наявність дискомфорту чи чутливості. 
Визначення оклюзійних контактів проводили за до-

помогою оклюзійного паперу. Із метою отримання 
додаткових даних про глибину руйнування проводи-
лися рентгенологічні обстеження та діагностика вто-
ринного карієсу за допомогою апарату DIAGNOdent. 
Тріщини та переломи зубів ми оцінювали та поділяли 
згідно з класифікацією AAЕ (Американської асоціації 
ендодонтів) [12].  

Результати дослідження та їх обговорення. 
У результаті проведених нами досліджень запропо-
новано систематизацію дефектів твердих тканин зу-
бів LOV/DD (табл. 1) і алгоритм вибору методу ліку-
вання дефектів твердих тканин зубів, що базується на 
систематизації LOV/DD та може слугувати критерієм 
вибору при лікуванні цієї патології [10]. Наше удо-
сконалення діагностичного процесу дефектів твердих 
тканин зуба сприяє вирішенню проблеми системати-
зації і вибору тактики стоматологічного лікування 
пацієнтів із цією патологією. 

У нашій систематизаціїї є два поділи, що відо-
бражені в табл. 1, які утворять систематизацію 
LOV/DD. 

Таблиця 1 

Систематизація LOV/DD 

 Місце розміщення дефектів (Location), оклюзійне навантаження 
(Occlusion), об’єм дефектів (Volume) 

 LOV 

Глибина ураження (depth of destruc-
tion)  

DD 

0  порожнина не визначається (деміне-
ралізація, дисколорит, зміни анатомі-
чної форми зуба); 

1  дефекти в ділянці природних ямок та фісур; 

 одно- та двосторонні дефекти на різцях та іклах розміром до ½ 
довжини різального краю зі збереженою вестибулярною поверхнею і 

оптимальною кількістю дентину на ній; 

 дефекти пришийкової ділянки всіх груп зубів та вільним операти-
вним доступом до них. 

ураження емалі та початкове уражен-
ня дентину, глибина порожнини в 
межах зовнішньої 1/3 дентину; 
 
 

2  дефекти на молярах і премолярах по типу О, зі збереженою стін-

кою не менше 20% діаметру коронки зуба; 

 дефекти на молярах і премолярах типу ОМ (ОD)  та MOD без 

ураження опорних горбків та товщиною збережених стінок не менше 
20% від діаметру коронки зуба; 

 дефекти на різцях та іклах із ураженням вестибулярної поверхні 

до одної третини. 

помірне ураження дентину, глибина 
порожнини в межах середньої трети-
ни дентину; 
 
 
 

3  дефекти на молярах і премолярах типу О з товщиною стінки мен-

ше 20% від діаметру коронки зуба; 

 дефекти типу OM (OD), MOD з ураженням одного опорного горб-

ка в молярах; 

 дефекти типу OM (OD), MOD у премолярах та молярах із збере-

женням товщини стінки менше 20% від діаметру коронки зуба; 

 дефекти твердих тканин  різців з ураженням від 1/3 до 1/2 довжи-

ни різальногого краю; 

 дефекти твердих тканин ікол з ураженням вестибулярної поверхні 

зуба до 1/2 ширини коронки; 

 горизонтальне ураженням зуба до 1/3 висоти коронки; 

глибоке ураження дентину, глибина 
порожнини в межах навколопульпар-
ного дентину.  

4  дефекти твердих тканин премолярів типу OM (OD), MOD з ура-

женням одного горбка; 

 дефекти твердих тканин молярів типу OM (OD), MOD з уражен-

ням двох і більше горбків; 

 дефекти твердих тканин різців з ураженням різального краю більш 

ніж ½ його ширини; 

 дефекти твердих тканин ікол з ураженням більш ніж ½  ширини 

коронки; 

 горизонтальне ураженням зуба на ½ і більше висоти коронки; 

зуби після ендодонтичного лікування; 
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Відповідно до проведених нами досліджень ми 
запропонували алгоритм вибору методу лікування де-
фектів твердих тканин зубів, що базується на система-
тизації LOV/DD (табл. 2). 

За результатами наших досліджень, зокрема 
механіко-математичного моделювання [10], ми вва-
жаємо, що дефекти 4/3, 4/4 доцільно лікувати за допо-
могою штучних естетичних коронок.  

Дефекти 3/3, 3/4, на нашу думку, потребують 
лікування за допомогою непрямої реставрації.  

Тактика ведення таких пацієнтів із дефектами 
4/0 залежить від етіології та глибини зміни кольору 
зуба. Сьогодні такі зуби лікуються шляхом зовнішнього 

або внутрішнього відбілювання або менш консерватив-
ними методами: непрямою реставрацією і штучними 
коронками. 

Лікування всіх інших дефектів, згідно з систе-
матизацією LOV/DD, на нашу думку, можна проводити 
за допомогою непрямої реставрації. 

Загалом, на нашу думку, пропонована систе-
матизація LOV/DD відкриває перспективи знахо-
дження консенсусу щодо диференційованих діагнос-
тично-лікувальних підходів при різних клінічних 
варіантах дефектів твердих тканин зубів.  

 

 

Таблиця 2 

Алгоритм вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів 

Вид лікування  Систематизація LOV/DD 

Пряма реставрація Дефекти 1/0, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4; 
Дефекти 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4; 
Дефекти 3/0, 3/1, 3/2 

Непряма реставрація Дефекти 3/3, 3/4 
Дефекти 4/1, 4/2 
Дефекти 4/0* 

Штучні естетичні коронки Дефекти 4/3, 4/4** 

Примітки: 
*Тактика ведення таких хворих із дефектами 4/0 залежить від етіології та глибини зміни кольору зуба. 

Сьогодні такі зуби лікуються шляхом зовнішнього або внутрішнього відбілювання або менш консервативними 
методами: непрямою реставрацією і штучними коронками.  

**Тактика ведення таких хворих із дефектами 4/4: для відновлення кукси зуба рекомендуємо встанов-
лення скловолоконних штифтів. 

 
Для перевірки ефективності запропонованого 

алгоритму було проведено лікування та спостережен-
ня за 50 пацієнтами із дефектами твердих тканин 
зубів різної локалізації, яким проводилося стомато-
логічне лікування за запропонованим нами алгорит-
мом.  

Пацієнту після видалення уражених тканин 
проводили виміри за допомогою мікрометра у фрон-
тальній групі зубів ширини збереженої вестибулярної 
поверхні, а в боковій групі зубів – товщини збереже-
ної стінки. Розраховували співвідношення товщини 
стінки до діаметру зуба та враховували втрату опор-
них горбків у боковій групі зубів, визначали глибину 
ураження. Базуючись на цих вимірах, ми провели 
діагностування за допомогою систематизації 
LOV/DD (див. табл. 1) і вибрали метод лікування, 
згідно з алгоритмом (табл. 2). Лікування методом 
прямої  реставрації  проведено 30 пацієнтам із 
використанням композиту світлової полімеризації GC 
Gradia Direct ANTERIOR та GC Gradia Direct 
Posterior. Проведено лікування методом непрямої 
реставрації 20 пацієнтам із використанням вкладок із 
прес-кераміки IPS E.max Press (Ivoclar Vivadent, Ліх-
тенштейн), які були зафіксовані композитним цемен-
том Panavia SA+ (Kuraray Noritake, Японія).  

Клінічну оцінку реставрацій проводили за 
модифікованою методикою USPHS одразу після 
встановлення реставрацій та через 6, 12, 18 місяців в 
усіх пацієнтів 3-ї групи дослідження. Проводилась 
оцінка таких параметрів: анатомічна форма (AF), 

крайова адаптація (MA), шорсткість поверхні (SR), 
крайове забарвлення (MD), відповідність кольору 
(CM), дискомфорт/ чутливість (OF), наявність вто-
ринного карієсу (SC). 

Безпосередньо після встановлення рестав-
рації всі 50 пацієнтів отримали оцінки А (Alpha) у 100 
% випадків за критеріями USPHS.  

Наступним етапом була оцінка виготовлених 
нами реставрацій через 6 місяців. Підчас оцінки паці-
єнтів, яким проведено лікування, виявили 1 випадок 
(2,0±2,0) % порушення крайового забарвлення (MD) з 
оцінкою В (Bravo). За всіма іншими критеріями 
USPHS ми не виявили жодних змін. 

Через 12 місяців ми провели оцінку виготов-
лених нами реставрацій. Згідно з критерієм наявності 
вторинного карієсу (SC) виявили, що в 1 (2,0±2,0) % 
випадку були ознаки вторинного карієсу, оцінка С 
(Charlie). Цю реставрацію потрібно було переробля-
ти. Решта реставрацій відповідали оцінкам А і В. 

Клінічні спостереження, згідно з модифіко-
ваними критеріями USPHS, через 18 місяців показали 
такі результати: у 1 (2,0±2,0) % клінічному випадку 
ми спостерігали порушення крайової адаптації (MA), 
що відповідає оцінці С. Решта реставрацій відповіда-
ли оцінкам А і В. 

Таким чином, при оцінці ефективності за-
пропонованого алгоритму, після проведеного нами 
лікування пацієнтів, відсоток успішного лікування 
впродовж 18 місяців загалом становив (96,0±2,8) % за 
критеріями USPHS. Лише в 2 клінічних випадках 
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(4,0±2,8) % ці реставрації потребували заміни (з оцін-
кою Charlie (C)). Проаналізувавши результати дослі-
дження ускладнень, нами відмічено, що в цих пацієн-
тів не спостерігалися випадки різних типів переломів 
зубів чи втрати зубів. 

Проведені нами дослідження доповнюють 
наші наукові роботи та роботи інших дослідників, які 
свідчать про те, що алгоритм вибору методу лікуван-
ня дефектів твердих тканин зубів, що базується на 
систематизації LOV/DD, може слугувати критерієм 
вибору при лікуванні цієї патології [10, 13, 14]. 

Проведені нами дослідження дозволяють 
стверджувати, що при правильному виборі методу 
лікування дефектів твердих тканин зубів кількість 
клінічних ситуацій із несприятливим прогнозом для 
таких зубів (аж до їхньої втрати) зменшується. Отри-
мані результати схожі із даними інших досліджень 
[14-18]. 

Висновки. При плануванні ортопедичного 
лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин 
зубів рекомендується використовувати розроблений 
алгоритм вибору методу лікування дефектів твердих 
тканин зубів, що базується на запропонованій нами 
систематизації LOV/DD. При дефектах 3/3, 3/4, 4/1, 
4/2 доцільно використовувати непряму реставрацію, 
при дефектах 4/3, 4/4 – штучні коронки, а у всіх ін-
ших випадках лікування проводити методом прямої 
реставрації. 

Клініко-статистичне дослідження довело 
ефективність і переваги запропонованого алгоритму 
вибору методу лікування дефектів твердих тканин 
зубів. 

Вивчення дефектів твердих тканин зубів і си-
стематизація отриманих результатів дозволить опти-
мізувати діагностичний процес при лікуванні даної 
патології. 
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Резюме. Цели: изучить клиническую эффек-

тивность предложенного алгоритма лечения пациен-
тов с дефектами твердых тканей зубов. 

Методы. Проведено лечение и наблюдение 
за 50 пациентами с дефектами твердых тканей зубов 
различной локализации, которым проводилось стома-
тологическое лечение по предложенному нами алго-
ритму. Проводили обследование самой реставрации 
по модифицированной методике USPHS. Трещины и 
переломы зубов мы оценивали и разделяли, согласно 
классификации AAЕ. 
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Результаты. В результате проведенных нами 
исследований предложено систематизацию дефектов 
твердых тканей зубов LOV/DD и алгоритм выбора 
метода лечения дефектов твердых тканей зубов. Для 
проверки эффективности предложенного алгоритма 
было проведено лечение, согласно предложенных 
нами методов, и наблюдения за 50 пациентами с де-
фектами твердых тканей зубов различной локализа-
ции. При оценке эффективности предложенного ал-
горитма, после проведенного нами лечения пациен-
тов, процент успешного лечения в течение 18 месяцев 
в целом составил (96,0±2,8)% по критериям USPHS. 
Проанализировав результаты исследования осложне-
ний, нами отмечено, что в этих пациентов не наблю-
дались случаи различных типов переломов зубов или 
потери зубов. 

Выводы. При планировании ортопедическо-
го лечения пациентов с дефектами твердых тканей 
зубов рекомендуется использовать разработанный 
алгоритм выбора метода лечения дефектов твердых 
тканей зубов, основанный на предложенной нами 
классификации LOV/DD. При дефектах 3/3, 3/4, 4/1, 
4/2 целесообразно использовать непрямую реставра-
цию, при дефектах 4/3, 4/4 – искусственные коронки, 
а во всех остальных случаях лечение проводить ме-
тодом прямой реставрации. 

 
Ключевые слова: систематизация, дефект 

твердых тканей зуба, диагностика, реставрация, алго-
ритм выбора лечения. 
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Abstract. Objectives: to study the clinical 

effectiveness of the proposed algorithm for the treatment 
of patients with defects in the hard tissues of the teeth. 

Methods. To achieve this goal and test the 
effectiveness of the proposed algorithm, treatment and 
observation of 50 patients with defects of hard tissues of 
the teeth of different localization, who received dental 
treatment according to our proposed algorithm. During 
the examination of the patients, they first paid attention 
on the complaints related to previously made restorations. 
Surveys were conducted on the type of treatment and  
duration of the restoration. The restoration itself was 

carried out according to the modified USPHS method, 
attention was paid to the material from which it is made, 
the method of manufacture. Anatomical shape, marginal 
adaptation, surface roughness, marginal color, color 
matching, and discomfort or sensitivity were assessed to 
determine the quality of the restoration. We evaluated 
and divided cracks and fractures of teeth according to the 
AAE classification. 

Results. As a result of our research, we 
proposed the systematization of dental hard tissue defects 
LOV/DD and the algorithm for choosing the method of 
treatment of dental hard tissue defects, based on the 
systematization LOV/DD and can serve as a selection 
criterion in the treatment of this pathology. To test the 
effectiveness of the proposed algorithm, treatment and 
observation of 50 patients with defects of the hard tissues 
of the teeth of different localization, who underwent 
dental treatment according to our proposed algorithm. 
When evaluating the effectiveness of the proposed 
algorithm, after our treatment of patients, the percentage 
of successful treatment for 18 months was generally (96.0 
± 2.8)% according to USPHS criteria. Only in 2 clinical 
cases (4.0 ± 2.8)% these restorations needed to be 
replaced (with a Charlie score (C)). After analyzing the 
results of the study of complications, we noted that  these 
patients did not have cases of different types of fractures 
or tooth loss. 

Our researches allow us to state that with the 
right choice of treatment for dental defects, the number of 
clinical situations with an unfavorable prognosis for such 
teeth (up to their loss) decreases. Thus, we can conclude 
that the proposed systematization fills the obvious gap in 
academic ideas about  hard tissue defects, opens the 
prospect of reaching a consensus on differentiated 
diagnostic and therapeutic approaches in dental treatment 
of patients with this pathology and lays a methodological 
«bridge of continuity» between therapeutic and 
orthopedic methods of treatment in the field of treatment 
of defects of hard tissues of teeth. 

Conclusions. It is recommended to use the 
developed algorithm for selecting the method of 
treatment of defects of hard tissues of teeth when 
planning the orthopedic treatment of patients with defects 
of hard tissues of teeth, based on our proposed 
systematization LOV/DD. At defects 3/3, 3/4, 4/1, 4/2 it 
is expedient to use indirect restoration, at defects 4/3, 4/4 
- artificial crowns, and in all other cases to carry out 
treatment by a method of direct restoration. 

According to the indicators of clinical and 
statistical research, the efficiency and advantages of the 
proposed algorithm for choosing the method of treatment 
of defects of dental hard tissues, based on our proposed 
systematization of LOV / DD, are proved. 

 
Keywords: systematization, defect of hard 

tissues of a tooth, diagnostics, restoration, algorithm of 
choice of treatment. 
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Резюме. Налбуфін широко застосовується в медичній практиці, бо має ефективні знеболюючі власти-

вості. Проте цей анальгетик може викликати патологічні зміни в органах і тканинах.  
Мета дослідження – дослідити структурні зміни в мозкових тяжах мозкової речовини клубових лімфа-

тичних вузлів при довготривалому впливі на організм налбуфіну. 
Матеріали і методи дослідження. Модель фізичної опіоїдної залежності створювали на 52 безпород-

них білих щурах-самцях згідно з патентом № 76564 U «Спосіб моделювання фізичної опіоїдної залежності у 
щурів». Тварини були розподілені на 8 груп: 1 група – 5 інтактних щурів; 2 група – 5 особин, яким вводили 
налбуфін щоденно протягом 1 тижня у дозі 8 мг/кг; 3 група – 5 щурів із дозою налбуфіну впродовж 2 тижня 15 
мг/кг; 4 група – 5 особин з дозою налбуфіну впродовж 3 тижня 20 мг/кг; 5 група – 5 щурів з дозою налбуфіну 
впродовж 4 тижня 25 мг/кг; 6 група – 5 тварин з дозою налбуфіну протягом 5 тижня 30 мг/кг; 7 група – 5 щурів 
з дозою налбуфіну протягом 6 тижня 35 мг/кг; 8 група – 5 особин – тиждень після відміни препарату. Контро-
лем слугували 12 піддослідних щурів. Налбуфін вводили щоденно протягом 6 тижнів в/м в праву сідничну 
ділянку. Клубові лімфатичні вузли забирали шляхом знечулення щурів внутрішньоочеревинним наркозом 
тіопенталом натрію – 25мг/кг. Зрізи виготовляли на ультрамікротомі УМТП–6М за допомогою алмазного ножа 
(ДІАТОМ) та проводили подвійне контрастування за Рейнольдсом та уранілацетатом. Досліджували зрізи лім-
фатичних вузлів на електронному трансмісійному мікроскопі ТЕМ–100 та фотодокументували їх за допомогою 
цифрової камери SONY–H9. Півтонкі зрізи товщиною 1–2 мкм виготовляли на ультрамікротомі LKB–3 
(Швеція) та забарвлювали метиленовим синім. 

Висновки. Шеститижневе введення піддослідним тваринам опіоїду налбуфіну викликає важкі деструк-
тивно-дегенеративні зміни всіх популяцій клітин у мозкових тяжах мозкової речовини клубових лімфатичних 
вузлів, які не відновлюються навіть після відміни препарату. 

 
Ключові слова: лімфатичний вузол, мозковий тяж, лімфоцит, налбуфін, щур. 

 
Вступ. Налбуфін – Nalbuphine hydrochloride – 

є напівсинтетичним опіоїдним анальгетиком групи 
агоністів-антагоністів опіатних рецепторів групи 
фенантрену (агоніст ҡ-рецепторів і антагоніст μ-
рецепторів). Має виражений анальгетичний ефект, що 
обумовлений активацією саме ҡ-(каппа) рецепторів. 
Ці рецептори – ҡ-(каппа), які беруть участь у ноци-
цепції, розташовані у головному та спинному мозку 
[1, 2]. Завдяки знеболюючим властивостям налбуфін 
широко використовується у клініці при больовому 
синдромі різного генезу та інтенсивності [3]. Проте 
слід пам’ятати, що налбуфін – це наркотичний аналь-
гетик, який впливає і на дихальний центр, але при-
гнічує його у меншій мірі, ніж промедол, морфін та 
фенталіл, у чому й має перевагу. Не потребуючи 
спеціального обліку, як інші наркотичні препарати, 
налбуфін, на жаль, є «популярним» і серед наркоза-
лежних, кількість яких постійно зростає [4]. Необ-
хідно пам’ятати, що окрім позитивних властивостей, 
які стосуються переважно клінічного аспекту, нал-
буфін при тривалому використанні викликає пато-
логічні зміни структурних компонентів органів і тка-
нин, про що свідчать дослідження Львівських і За-
карпатських морфологів: у мозочку [5], нирках [6], 

шкірі [7], підшлунковій залозі [8], ободовій кишці [9], 
у первинному лімфоїдному органі – тимусі [10], вто-
ринних лімфоїдних органах – лімфатичних вузлах 
[11]. Нас зацікавило питання щодо структурних змін 
мозкових тяжів лімфатичних вузлів при тривалій дії 
опіоїду налбуфіну, оскільки в цих структурах фор-
мується гуморальний імунітет, а від нього залежить 
здоров’я, якість та тривалість життя. 

Обґрунтування дослідження. 
Ультраструктурні зміни лімфоїдних вузликів 

клубових лімфатичних вузлів під дією опіоїду нал-
буфіну нами вже досліджено [11], було виявлено 
деструктивні зміни клітинного складу лімфоїдних 
вузликів внаслідок довготривалої дії налбуфіну. На 
цьому етапі ми досліджували структурні зміни в 
мозкових тяжах клубових лімфатичних вузлів, 
оскільки це теж В-залежна зона лімфатичного вузла, 
як і лімфоїдні вузлики, аби дослідити та порівняти 
стан клітин на субмікроскопічному рівні, адже від 
цього залежить гуморальний імунітет організму та 
формування адекватної імунної відповіді на різні 
подразники зовнішнього та внутрішнього середови-
ща. 
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Мета дослідження: встановити особливості 
структурних змін мозкових тяжів клубових лімфа-
тичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного 
віку при довготривалому шеститижневому опіоїдно-
му впливі. 

Матеріали та методи. Експеримент викона-
но на 52 безпородних білих щурах-самцях репродук-
тивного віку (1,5 місячних) з початковою масою 140–
150 г. Всіх тварин було розподілені на 8 груп: 1 група 
– 5 інтактних щурів; 2 група – 5 особин, яким вводи-
ли налбуфін щоденно протягом 1 тижня у дозі 8 
мг/кг; 3 група – 5 щурів, яким дозу налбуфіну впро-
довж другого тижня збільшили до 15 мг/кг; 4 група – 
5 особин, яким дозу налбуфіну впродовж третього 
тижня збільшили до 20 мг/кг; 5 група – 5 особин, 
яким дозу налбуфіну впродовж четвертого тижня 
збільшили до 25 мг/кг; 6 група – 5 тварин, яким дозу 
налбуфіну протягом п’ятого тижня збільшили до 30 
мг/кг; 7 група – 5 щурів, яким дозу налбуфіну протя-
гом шостого тижня збільшили до 35 мг/кг; 8 група – 5 
особин – тиждень після відміни препарату. 12 піддо-
слідних щурів було обрано для контролю, їм замість 
налбуфіну щодня ідентично вводили 0,9 % розчин 
хлориду натрію. Налбуфін вводили щоденно, протя-
гом шести тижнів, внутрішньом’язово в праву 
сідничну ділянку, за вищевказаною схемою згідно з 
патентом № 76564 U «Спосіб моделювання фізичної 
опіоїдної залежності у щурів» [12]. 

Експеримент над тваринами проводили 
згідно з положенням «Європейської конвенції щодо 
захисту хребетних тварин, яких використовують в 
експериментальних та інших наукових цілях» 
(Страсбург, 1986), Директивами Ради Європи 
86/609/ЕЕС (1986), Законом України №3447-І «Про 
захист тварин від жорсткого поводження», «Загаль-
ними етичними принципами експериментів на твари-
нах», ухвалених І Національним конгресом України з 
біоетики (2001). 

Клубові лімфатичні вузли забирали під час 
знечулення піддослідних тварин внутрішньоочере-
винним наркозом тіопенталом натрію (з розрахунку 
25мг/кг). Шматочки лімфатичних вузлів об’ємом 1–
1,5 мм³ фіксували 1,5% розчином чотириоксиду 
осмію в 0,2 М розчині какодилату натрію при рН 7,2 
протягом 2–2,5 годин на холоді. Після цього зразки 
органа зневоднювали в зростаючих концентраціях 
етилового спирту (50˚, 70˚, 90˚, 100˚) по 30 хвилин у 
кожному та пропіленоксиді 10 хвилин, заливали у 
суміш епоксидних смол та полімеризували 24 години 
в термостаті при 60˚С. Зрізи виготовляли на уль-
трамікротомі УМТП–6М за допомогою алмазного 
ножа (ДІАТОМ) та проводили подвійне контрасту-
вання за Рейнольдсом та уранілацетатом. За допомо-
гою електронного трансмісійного мікроскопа ТЕМ–
100 досліджували зрізи клубових лімфатичних вузлів 
та фотодокументували їх за допомогою цифрової 
камери SONY–H9. На ультрамікротомі LKB-3 
(Швеція) виготовляли напівтонкі зрізи товщиною 1–2 
мкм та забарвлювали їх метиленовим синім. 

Результати дослідження. Досліджуючи 
мозкові тяжі мозкової речовини клубових лімфатич-
них вузлів, ми встановили, що короткотривале вве-
дення налбуфіну упродовж двох тижнів не призво-
дить до значних структурних змін їхніх клітинних 
елементів, зокрема плазмоцитів (В-ефекторів), на 
субмікроскопічному рівні. Клітини, зазвичай, мають 
типову будову: округлої форми ядро з рівними кон-
турами ядерної оболонки, а в цитоплазмі диферен-
ціюються характерні для них органели: мітохондрії, 
канальці ендоплазматичної сітки. Проте вже на тако-
му ранньому періоді експерименту трапляються по-
одинокі лімфоцити, зокрема плазмоцити, які мають 
ознаки деструкції: пікнотично змінені ядра, а в цито-
плазмі пошкоджені органели, подекуди незначне 
розширення міжклітинних просторів (рис. 1, 2).  

  
Рис. 1. Вакуолеподібне утворення (1) у 

цитоплазмі плазмоцита мозкового тяжу клубового 

лімфатичного вузла білого щура-самця через два 

тижні дії налбуфіну. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: ×8000.  
Позначення: 2 – електронно-щільні ділян-

ки гетерохроматину на периферії ядра плазмоцита; 

3 – осміофільне включення;  

4 – просвітлена і набрякла цитоплазма плазмоцита.  
 

Рис. 2. Структурні зміни мозкової речовини 

клубового лімфатичного вузла білого щура-самця 

репродуктивного віку після однотижневої дії нал-

буфіну. Напівтонкий зріз. Забарвлення метилено-

вим синім. Зб.: ×400.  
Позначення: 1 – проміжна мозкова лімфа-

тична пазуха; 2 – плазмоцит; 3 – артеріола;  

4 – помірно розширені міжклітинні простори;  

5 – деструктивно змінені лімфоцити.  
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У мозкових тяжах у цитоплазмі макрофагів 
містяться первинні лізосоми і крупні фагосоми різної 
електронної щільності, ядра мають різну форму, за-
лежно від площі перерізу та функціонального стану 
(рис. 3).  

 
Рис. 3. Ділянка мозкового тяжу мозкової 

речовини клубового лімфатичного вузла білого 

щура-самця репродуктивного віку через два тижні 

дії налбуфіну. Електронна мікрофотографія.  
Зб.: ×9000. Позначення: 1 – ядро макрофага;  

2 – фагоцитований матеріал у цитоплазмі макро-
фага; 3 – первинна лізосома; 4 – фагосома. 

Щодо ретикулоендотеліоцитів, то для них 
характерним є зростання площі їхнього тіла і 
відростків, ядро збільшене, ядерна оболонка утворює 
інвагінації, органел у цитоплазмі небагато, частина їх 
деструктивно змінена. 

Тривале введення налбуфіну (упродовж 3–4 
тижнів) призводить до помірного розширення міжк-
літинних просторів, до появи навколосудинного на-
бряку та збільшення кількості деструктивно змінених 
лімфоцитів. Серед плазмоцидів (В-лімфоцитів) біль-
шість клітин мають неправильної форми ядро внаслі-
док глибоких інвагінацій ядерної оболонки, ядерця в 
них переважно відсутні, подекуди простежується 
каріопікноз. У цитоплазмі наявні вакуолеподібні 
включення. Збільшується кількість лімфоцитів у стані 
апоптозу. У цитоплазмі більшості макрофагів наявні 
крупні фагосоми, що мають різну електронну щіль-
ність, розташовані вони зонально і є фрагментами 
пошкоджених лімфоцитів. Наглядно змінюється уль-
траструктура ретикулоендотеліоцитів: зростає елект-
ронна щільність цитоплазми, органели в ній пошко-
джені, особливо мітохондрії, відростки клітин витон-
чені, розташовані між зміненими лімфоцитами 
(рис. 4, 5).  

 

  
Рис. 4. Розширені й набряклі міжклітинні 

простори (1) у мозкових тяжах клубового 

лімфатичного вузла білого щура-самця 

репродуктивного віку через чотири тижні дії 

налбуфіну. Напівтонкий зріз. Забарвлення 

метиленовим синім. Зб.: ×200.  

Позначення: 2 – мозкова проміжна 

лімфатична пазуха; 3 – малі лімфоцити;  

4 – плазмоцити.  
 

Рис. 5. Пікнотично змінене ядро (1) та 

цитоплазма (2) плазмоцита у мозковому тяжі 

клубового лімфатичного вузла білого щура-самця 

репродуктивного віку через чотири тижні дії 

налбуфіну. Електронна мікрофотографія.  

Зб.: ×6000. Позначення: 3 – ядро малого 

лімфоцита; 4 – ядро ретикулоендотеліоцита,  

5 – вакуолізована цитоплазма 

ретикулоендотеліоцита. 
 

 
Довготривале введення препарату налбуфіну 

упродовж 5–6 тижнів значно посилює патологічні 
зміни структурних компонентів мозкових тяжів на 
субмікроскопічному рівні. Збільшується кількість 
деструктивно змінених В-лімфоцитів: ядерна оболон-
ка із глибокою інвагінацією, що в подальшому приз-
водить до фрагментації ядра, значна електронна 
щільність нуклеоплазми, у цитоплазмі наявні про-
світлені безструктурні ділянки, окремі гіпертрофовані 

зі світлим матриксом мітохондрії. Подекуди трапля-
ються ділянки порушення цілісності плазмолеми 
лімфоцитів, тому вони нечітко контуровані. 

Макрофаги нагромаджують у цитоплазмі 
пошкоджені структури клітин внаслідок активного 
фагоцитозу (рис. 6). Також значних деструктивних 
змін зазнають ретикулоендотеліоцити: ядра мають 
глибокі інвагінаціі ядерної оболонки та електронно-
світлу нуклеоплазму, відмічається набряк цитоплаз-
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ми, нерівномірне потовщенням канальців гранулярної 
ендоплазматичної сітки, їх фрагментація з утворен-
ням вакуолеподібних структур. У потовщених 
відростках наявні електронно-світлі безструктурні 
ділянки цитоплазми. Збільшуються міжклітинні про-
стори з наявним у них осміофільним матеріалом.  

Відміна препарату налбуфіну не призводить 
до відновлення структури компонентів мозкових 
тяжів клубових лімфатичних вузлів. У мозкових тя-
жах присутні апоптозно змінені В-лімфоцити, в їх 
цитоплазмі наявні мікроядра з осміофільною 

каріоплазмою, відмічаються електронно-світлі ділян-
ки цитоплазми та розширені міжклітинні простори, у 
яких є осміофільні невеликі, неправильної форми 
включення, що відображає мембранну патологію 
(рис. 7). Субмікроскопічний стан макрофагів та рети-
кулоендотеліоцитів майже ідентичний стану клітин 
попередньої групи. Такі ультраструктурні зміни па-
ренхіми мозкових тяжів свідчать про важкі деструк-
тивні зміни, викликані довготривалим шеститиж-
невим впливом опіоїдного анальгетика налбуфіну.  

 

  
Рис. 6. Ділянка мозкового тяжу клубового 

лімфатичного вузла білого щура-самця 

репродуктивного віку через п’ять тижнів дії 

налбуфіну. Електронна мікрофотографія.  

Зб.: ×12000. Позначення: 1 – ядро макрофага;  

2 – фагоцитований матеріал у вакуалізованій 

цитоплазмі макрофага; 3 – нечіткі контури 

плазмлолеми макрофага.  

Рис. 7. Мікроядра (1) в цитоплазмі (2) 

апоптозно зміненого плазмоцита у мозковому тяжі 

мозкової речовини клубового лімфатичного вузла 

білого щура-самця репродуктивного віку через 

один тиждень після відміни налбуфіну. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: ×7000. Позначення: 3 – ядро 

та цитоплазма (4) В-лімфоцита; 5 – розширений 

міжклітинний простір.  

 
Обговорення результатів. Значний внесок 

щодо вивчення впливу опіоїдів, зокрема налбуфіну, 
на органи та тканини організму було зроблено на базі 
Львівського національного медичного університету 
ім. Д. Галицького, де на експериментальній моделі 
опіоїдного впливу – білих щурах-самцях – проведено 
ряд досліджень. Саме тут була проведена експери-
ментальна частина нашої роботи згідно з угодою про 
наукову співпрацю між кафедрою анатомії людини та 
гістології ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» та кафедрою нормальної анатомії 
Львівського національного медичного університету 
ім. Д. Галицького. Виявлені патологічні зміни в 
мозкових тяжах при довготривалому впливі нал-
буфіну схожі із змінами в тимусі: шеститижневе вве-
дення призводить до того, що частина тимоцитів та 
епітеліоретикулоцитів мають пікнотичні електронно-
щільні ядра, збільшується кількість деструктивно 
змінених тимоцитів, епітеліоретикулоцитів і макро-
фагів із пікнотичними ядрами та у стані апоптозу 
[13]. Деструктуризацію тканин язика відмічали через 
6-8 тижнів дії налбуфіну, це призводило до важких 
незворотних змін у тканині [14]. Глибокі зміни струк-
тури всіх відділів судинної оболонки ока відмічалося 
також при довготривалому шеститижневому введенні 
щурам налбуфіну [15]. Таким чином, дослідження 

показують, що довготривалий вплив налбуфіну приз-
водить до патологічних змін структурних компо-
нентів різних органів, в тому числі і лімфатичних 
вузлів, тому дослідження дії опіоїду налбуфіну на цей 
орган є доцільним і важливим для подальшого ро-
зроблення нових методик дозування та тривалості 
введення наркотичних анальгетиків, зокрема опіоїдів, 
хворим, які змушені тривалий час їх приймати з ліку-
вальною метою, для запобігання виникнення пато-
логічних процесів в органах і тканинах, спричинених 
довготривалим введенням таких препаратів. 

Висновки. Довготривале шеститижневе вве-
дення піддослідним тваринам препарату налбуфіну 
викликає важкі незворотні деструктивно-
дегенеративні зміни всіх популяцій клітин у мозко-
вих тяжах клубових лімфатичних вузлів на субмікро-
скопічному рівні: лімфоцити з явищем апоптозу, інші 
містять ядра в стані каріорексису; значно змінені ядра 
ретикулоендотеліоцитів, ядерна оболонка утворює 
значні інвагінації; міжклітинні простори розширені, 
наявні ділянки порушеної цілісності плазмолеми В-
лімфоцитів; макрофаги нагромаджують у цитоплазмі 
пошкоджені структури клітин внаслідок активного 
фагоцитозу. Через один тиждень після відміни препа-
рату налбуфіну субмікроскопічно патологічні зміни в 
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мозкових тяжах майже не зменшуються, що свідчить 
про незворотні зміни структур органа.  
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Резюме. Налбуфин широко применяется в 
медицинской практике, потому что имеет эффектив-
ные обезболивающие свойства. Однако этот анальге-
тик может вызывать патологические изменения в 
органах и тканях.  

Цель исследования – исследовать структур-
ные изменения в мозговых тяжах мозгового вещества 
подвздошных лимфатических узлов при долговре-
менном влиянии на организм налбуфина. 

Материалы и методы исследования. Мо-
дель физической опиоидной зависимости создавали 
на 52 беспородных белых крысах-самцах согласно 
патента № 76564 U «Способ моделирования физиче-
ской опиоидной зависимости у крыс».  Животные 
были разделены на 8 групп: 1 группа – 5 интактных 
крыс; 2 группа – 5 особей, которым вводили нал-
буфин ежедневно в течение 1 недели в дозе 8 мг/кг; 3 
группа – 5 крыс, с дозой налбуфина в течение 2 неде-
ли15 мг/кг; 4 группа – 5 особей, с дозой налбуфина в 
течение 3 недели 20 мг/кг; 5 группа – 5 крыс, с дозой 
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налбуфина в течение 4 недели 25 мг/кг; 6 группа – 5 
животных с дозой налбуфина в течение 5 недели 30 
мг/кг; 7 группа – 5 крыс, с дозой налбуфина в течение 
6 недели 35 мг/кг; 8 группа – 5 особей – неделю после 
отмены препарата. Контролем служили 12 подопыт-
ных крыс. Налбуфин вводили ежедневно в течение 6 
недель, в/м в правую ягодичную область, лимфатиче-
ские узлы забирали путем обезболивания крыс внут-
рибрюшинно наркозом тиопентал натрия – 25 мг/кг. 
Срезы изготавливали на ультрамикротоме УМТП-6М 
с помощью алмазного ножа (ДИАТ) и проводили 
двойное контрастирование за Рейнольдсом и ура-
нилацетатом. Исследовали срезы лимфатических 
узлов на электронном трансмиссионном микроскопе 
ТЭМ-100 и фотодокументировали их с помощью 
цифровой камеры SONY-H9. 

Выводы. Шестинедельное введение под-
опытным животным опиоида налбуфина вызывает 
тяжелые структурные деструктивно-дегенеративные 
изменения всех популяций клеток в мозговых тяжах 
мозгового вещества подвздошных лимфатических 
узлов, которые не возобновляются даже после отме-
ны препарата. 

 
Ключевые слова: лимфатический узел, моз-

говой тяж, лимфоцит, налбуфин, крыса. 
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Abstract. Nalbuphinе is widely used in medical 
practice because it has a pronounced analgesic effect. 
However, in addition to its positive properties, it causes 
pathological processes in organs and tissues.  

The aim of the study – to investigate structural 
changes in the medulla cords of the medulla substance of 
the iliac lymph nodes with long-term exposure to nalbu-
phine. 

Materials and methods. A model of physical 
opioid dependence was created with the involvement of 
52 outbred white male rats according to patent № 76564 
U "Method of modeling physical opioid dependence in 
rats". The animals were divided into 8 groups: 1 group – 

5 intact rats; 2 group – 5 individuals who were daily 
administered nalbuphine for 1 week at a dose of 8 mg/kg; 
3 group – 5 rats, whose dose of nalbuphine during the 
second week was increased to 15 mg/kg; 4 group – 5 
individuals whose dose of nalbuphine grew up to 20 
mg/kg during the third week; 5 group – 5 individuals 
whose dose of nalbuphine was raised to 25 mg/kg during 
the fourth week; 6 group – 5 animals whose dose of nal-
buphine was increased to 30 mg/kg during the fifth week; 
7 group – 5 rats, whose dose of nalbuphine during the 
sixth week comprised 35 mg/kg; 8 group – 5 individuals 
recovering after a week of drug withdrawal. Twelve ex-
perimental rats were selected for control, to which 0,9 % 
sodium chloride solution was identically administered 
daily instead of nalbuphine. The latter was intramuscular-
ly administered to the right buttock daily for six weeks. 
Sections were made on an UMTP-6M ultramicrotome 
using a diamond knife (DIATOM) and double contrast 
was performed according to Reynolds and uranyl acetate. 
Lymph node sections were examined on a TEM-100 
electron transmission microscope and photodocuted using 
a SONY – H9 digital camera. Semi-thin sections 1–2 mm 
thick were made on an LMB-3 ultramicrotome (Sweden) 
and stained with methylene blue. 

Results. The prolonged six-week administration 
of nalbuphine leads to severe destructive changes in the 
medulla cords of the iliac lymph nodes at the submicro-
scopic level. The damage to the structure of B-
lymphocytes has been observed. They are characterized 
by the phenomenon of apoptosis, i.e. pathologically al-
tered nuclei were found in most cells, mostly in a state of 
karyorexis or cаryolysis. The nuclear membrane in most 
cells is fuzzy, the perinuclear space is found only in some 
areas, there are enlightened unstructured areas in the 
cytoplasm, some hypertrophied with a light matrix of 
mitochondria. The boundaries between the cells are 
blurred with expanded intercellular spaces. Macrophages 
accumulate damaged cell structures in the cytoplasm due 
to active phagocytosis. Submicroscopically, the nuclei in 
reticuloendotheliocytes change significantly: the nuclear 
membrane has deep intussusception, electron-light or 
dense nucleoplasm. Dystrophic changes of the cytoplasm 
are characterized by edema, uneven thickening of the 
tubules of the granular endoplasmic reticulum, their 
fragmentation with the formation of vacuole-like struc-
tures. The outgrowths are thickened, there are electron-
bright unstructured areas of the cytoplasm, a violation of 
the integrity of the cell membrane occurs in some places. 

Conclusions. Six-week administration of opi-
oid-nalbuphine to experimental animals causes severe 
irreversible destructive-degenerative changes of all cell 
populations in the medulla cords of the medulla substance 
of the iliac lymph nodes at the submicroscopic level, 
which do not recover after drug withdrawal. 

 
Keywords: lymph node, cerebral cord, lympho-

cyte, nalbuphine, rat. 
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Резюме. Мета. Оцінити ефективність різних варіантів операційного лікування пацієнтів із хронічним 
гемороєм III-V ст. за Goligher. 

Матеріали і методи. Прооперовано 140 пацієнтів із хронічним гемороєм III-IV ст. за Goligher. 
Пацієнтів розділили на три групи: 60, в яких була виконана операція Milligan-Morgan; 40, у яких проводили 
лазерну відкриту гемороїдектомію; 40, у яких виконувалася лазерна відкрита гемороїдектомія, доповнена 
лазерною транскутанною субмукозною мукопексією. Хворі в групах були презентабельні за основними пара-
метрами. 

Результати. Медіана першого стільця у першій групі склала 5,0 діб. У пацієнтів другої і третьої груп 
перший стілець спостерігався в терміни від третьої до п’ятої доби з медіаною 4,0 доби. Пацієнти другої і треть-
ої групи не вказували на виражений больовий синдром під час першого акту дефекації. Гематома анального 
каналу зустрічалася тільки серед пацієнтів першої групи (p<0,01). Інфільтрат анального каналу зустрічався 
частіше у третій групі (p<0,01). Інфекції ран не зустрічали в жодній групі. У 7 пацієнтів першої групи на 3-4 
післяопераційні доби спостерігали одноразове фебрильне підвищення температури тіла. Це ускладнення не 
потребувало специфічної терапії. 

Висновки. Операція Milligan-Morgan на цей час залишається операцією вибору у пацієнтів з хронічним 
гемороєм III-V ст. за Goligher, однак найбільш патогенетично обґрунтованою є операція лазерної відкритої 
гемороїдектомії, доповненої лазерною транскутанною субмукозною мукопексією. У пацієнтів, в яких вико-
нували лазерну відкриту гемороїдектомію, в післяопераційному періоді відмічали швидшу фізичну і психо-
логічну реабілітацію. 

 
Ключові слова: хронічний геморой; операція Milligan-Morgan; лазерна відкрита гемороїдектомія; ла-

зерна транскутанна субмукозна мукопексія. 

 
 

Вступ. Обґрунтування дослідження. Прин-
цип операційного лікування хронічного геморою 
впродовж 80 років залишається незмінним. 
Міжнародні дослідження і рекомендації вказують, що 
операцією вибору залишається відкрита гемороїдек-
томія (Milligan-Morgan), існуючі модифікації якої 
переважно включають різні технологічні підходи до 
висікання вузлів, а методики, при яких був запропо-
нований дещо відмінний принцип (операція Longo, 
лігування гемороїдальних вузлів латексними 
кільцями чи трансанальна деартеріалізація вузлів під 
контролем ультразвукової доплерометрії) демон-
струють гірші результати при спостереженні у відда-
лені терміни [1, 2, 3, 4]. 

Загалом, сучасна хірургічна тактика включає 
застосування у пацієнтів з I і II ступенем геморою (в 
деяких випадках – і з III) маніпуляцій, які можна 
провести в рамках «хірургії одного дня». До переваг 
цих методик (інфрачервона коагуляція, лігування 
гемороїдальних вузлів латексними кільцями, склеро-
терапія) відносять малотравматичність і можливість 

проведення в амбулаторних умовах (office-
basedprocedures) [2, 3]. Однак мета більшості «office-
basedprocedures» – усунути симптоматику та покра-
щити клінічний перебіг. Пацієнти повинні розуміти, 
що є висока ймовірність рецидиву захворювання, а 
віддалені результати є сумнівними в плані ефектив-
ності і безпеки [4]. У пацієнтів з гемороєм III і IV 
ступеня за Goligher слід обирати між операцією Lon-
go та операцією Milligan-Morgan, однак остання нині 
є найбільш ефективною (1a) [4, 5]. 

Мета. Оцінити ефективність різних варіантів 
операційного лікування пацієнтів із хронічним гемо-
роєм III-V ст. за Goligher. 

Матеріали і методи. Нами було прооперова-
но 140 пацієнтів із хронічним гемороєм III-IV ст. за 
Goligher. Для оцінки ефективності різних методик 
операційного лікування всіх пацієнтів було розділено 
на три групи. У першу групу увійшли 60 пацієнтів, в 
яких була виконана класична відкрита гемороїдек-
томія – операція Milligan-Morgan (MM) із застосуван-
ням звичного операційного інструменту. У другу 
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групу включили 40 пацієнтів, у яких операційне ліку-
вання проводилося за допомогою лазерного коагуля-
тора – лазерна відкрита гемороїдектомія (ЛВГ). Тре-
тю групу склали 40 пацієнтів, у яких виконувалася 
ЛВГ, доповнена лазерною транскутанною субмукоз-

ною мукопексією (ЛТСМ). Розподіл хворих на групи  
за основними параметрами показав недостовірні 
відхилення між основними параметрами, що дозволяє 
вказувати на те, що групи були підібрані презента-
бельно (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Характеристика груп пацієнтів за основними показниками (відсотки подані відносно  

кількості хворих у групі) 

Показник 
Перша група   

(n-60) 
Друга група 

(n-40) 
Третя група 

(n-40) 
χ2 

Вік (роки)  39,5±5,2 42,9±7,5 43,4±8,3 0,36 

Жінки 34 (56,7±6,4 %) 25 (62,5±7,7 %) 23 (57,5±7,8 %) 0,36 

Чоловіки 26 (43,3±6,4 %) 15 (37,5±7,7 %) 17 (42,5±7,8 %) 0,36 

Тривалість анамнезу 
(роки) 

6,8±2,3 6,1±4,7 7,6±3,7 0,36 

III ст. за Goligher 41 (68,3±6,01 %) 29 (72,5±7,1 %) 34 (85,0±5,6 %) 3,56 

IV ст. за Goligher 19 (31,7±6,01 %) 11 (27,5±7,1 %) 6 (15,0±5,6 %) 3,58 

Внутрішній геморой 37 (61,7±6,28 %) 17 (42,5±7,8 %) 21 (52,5±7,9 %) 3,57 

Комбінований геморой 23 (38,3±6,28 %) 23 (57,5±7,8 %) 19 (47,5±7,9 %) 3,57 

Кількість вузлів:     
- один 4 (6,7±3,22 %) 3 (7,5±4,2 %) 2 (5,0±3,4 %) 0,22 

- два 18 (30,0±5,92 %) 5 (12,5±5,2 %) 2 (5,0±3,4 %) 11,32 

- три 38 (63,3±,22 %) 32 (80,0±6,3 %) 36 (90,0±4,7 %) 9,84 

 
Результати дослідження. Для проведення 

операції Milligan-Morgan після виконання спінальної 
анестезії пацієнта вкладали на операційний стіл на 
спину з розведеними в сторони, зігнутими в 
кульшових і колінних суглобах нижніми кінцівками, 
які вкладали на підставки. Після обробки анального 
каналу проводили девульсію сфінктера. Захоплювали 
вікончатим затискачем верхівку гемороїдального 
вузла, який локалізувався на третю годину, на основу 
вузла в радіальному напрямку накладали затискач 
Billroth, відсікали вузол до судинної ніжки, її 
прошивали розсмоктувальним шовним матеріалом, 
перев’язували, вузол відсікали. Аналогічним чином 
видаляли вузол на 7 і 11 години. Газовідвідну трубку 
встановлювали тільки у 12 пацієнтів (20,0±5,16 %), в 
яких були сумніви в надійності гемостазу і був ризик 
розвитку субсерозної гематоми анального каналу. 
При надійному гемостазі газовідвідну трубку в пряму 
кишку не вкладали. В анальний канал вводили марле-
ву турунду з маззю «Проктозан» (1 г мазі містить 50 
мг буфексамаку, 50 мг вісмуту субгалату, 50 мг тита-
ну діоксиду, 5 мг лідокаїну гідрохлориду моногідра-
ту). 

У 40 пацієнтів другої групи операція 
Milligan-Morgan проводилася за нашою оригінальною 
методикою лазерної відкритої гемороїдектомії. Для 
проведення резекції гемороїдальних вузлів в якості 
скальпеля ми застосовували оптичний лазер з світло-
водом 600 мкм, довжиною робочої хвилі 1470 та пот-
ужністю 15 Вт. Проведення гемороїдектомії за допо-
могою лазерного коагулятора мало свої особливості, 
які відсутні при її виконанні за допомогою тра-
диційного ріжучого інструменту. 

При роботі із лазерним скальпелем врахо-
вували те, що швидкість розсікання тканин була зво-
ротно пропорційна до ефективності коагулювання, а 
підвищення потужності коагулятора призводило до 

покращення коагулювального ефекту, однак погір-
шувало якість розсікання тканин. Це вимагало при-
сутності під час операційного втручання добре 
обізнаного із принципом роботи апарату асистента, 
який підвищував чи знижував потужність лазерного 
коагулятора згідно зі вказівками хірурга. Ріжучий 
ефект також можна було підсилити, маніпулюючи 
тканинами операційної зони. При їхньому натягуван-
ні розсікання проходило краще, при зменшенні натя-
гу – посилювався коагуляційний ефект. 

Важливе значення мала чистота торця оптич-
ного світловода. Принцип ріжучого і коагуляційного 
ефекту приладу не передбачав прямого контакту з 
тканинами анальної зони. Маніпуляції з хірургічною 
насадкою слід було виконувати на відстані 1-2 мм від 
операційного поля. Це дозволяло утримувати робочу 
поверхню оптичного світловоду у чистоті, про що 
свідчив достатньо яскравий пучок лазер-пілота. Будь-
яке забруднення призводило до погіршення якості 
проходження світлового променя, що ускладнювало 
технічне виконання операції. 

У пацієнтів третьої групи проводили лазерну 
відкриту гемороїдектомію, доповнену лазерною тран-
скутанною субмукозною мукопексією (ЛТСМ) на 9, 2 
і 5 години за годинниковим циферблатом. Після про-
ведення ЛВГ з видаленням вузлів на 3, 7 і 11 години, 
підслизовий шар анального каналу на 9 годину 
насичували 0,25 % розчином новокаїну, який висту-
пав в якості люмінесцентного розчину. Оптичний 
світловод діаметром 600 мкм вкладався в пункційну 
голку, якою проколювали слизову анального каналу в 
зоні білої лінії Hilton, проводили голку субмукозно 
вище зубчастої лінії і розміщували кінчик світловоду 
на 9 годину за годинниковим циферблатом. Після 
цього лазерним випромінюванням з довжиною робо-
чої хвилі 1470 нм та потужністю 5 Вт склерозували 
зв’язку Parks. За аналогічною методикою проводили 



 

36  
 

 

«Art of Medicine»      

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

лазерну субмукозну мукопексію на другу і п’яту го-
дини. Склерозування зв’язки Parks на 9, 2 і 5 години 
дозволяло за рахунок формування субмукозного руб-
ця забезпечити ліфтинг слизової. Поряд з цим, ділян-
ки на 3, 7 і 11 години залишалися достатньо еластич-
ними. 

Обговорення результатів. Аналізуючи пе-
ребіг післяопераційного періоду, ми встановили, що 
медіана першого стільця у першій групі склала 5,0 
діб, домінуюча частина хворих цієї групи мала пер-
ший стілець від п’ятої до шостої післяопераційної 
доби, однак у ряду пацієнтів цей термін склав вісім 
діб. На нашу думку, це було пов’язано з більш вира-
женим больовим синдромом в цій групі, що виклика-
ло у пацієнтів страх перед першим актом дефекації. У 
пацієнтів другої групи перший стілець спостерігався 
в терміни від третьої до п’ятої доби з медіаною 4,0 
доби. Аналогічний показник відмічали і у хворих 
третьої групи. Крім цього, пацієнти другої і третьої 
групи не вказували на виражений больовий синдром 
під час першого акту дефекації. Ймовірно, це було 
пов’язано з відсутністю в них в анальному каналі 
чужорідних тіл (лігатур). 

Гематома анального каналу зустрічалася 
тільки серед пацієнтів першої групи (p<0,01). Це 
ускладнення в жодному випадку не потребувало ак-
тивної тактики, однак подовжувало тривалість боль-
ового синдрому, соціальної і фізичної реабілітації 
пацієнтів. Інфільтрат анального каналу зустрічався у 
12,5±5,23 % випадків у третій групі (p<0,01). Пацієн-
ти вказували на наявність відчуття стороннього тіла в 
анальному каналі. Необхідно відмітити, що інфіль-
трат не був болючим і самостійно проходив до 5-6 
післяопераційної доби. Інфекції ран не зустрічали в 
жодній групі. Однак у 7 пацієнтів (11,67±4,14 %) 
першої групи на 3-4 післяопераційні доби спостеріга-
ли одноразове фебрильне підвищення температури 
тіла, яке розцінювали як резорбційну лихоманку, 
пов’язану з наявністю незначної кількості крові в 
прямій кишці. Це ускладнення не потребувало спе-
цифічної терапії. 

Висновки: 
1. Операція Milligan-Morgan на даний час за-

лишається операцією вибору у пацієнтів з хронічним 
гемороєм III-V ст. за Goligher, однак найбільш пато-
генетично обґрунтованою є операція ЛВГ, доповнена 
ЛТСМ. 

2. У пацієнтів, в яких виконували лазерну 
відкриту гемороїдектомію в післяопераційному 
періоді відмічали швидшу фізичну і психологічну 
реабілітацію. 

3. Перспективним у плані подальших до-
сліджень є оцінка віддалених результатів пацієнтів, у 
яких проводили операцію Milligan-Morgan, ЛВГ та 
ЛВГ+ЛТСМ.  
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Резюме. Цель. Оценить эффективность раз-
личных вариантов операционного лечения пациентов 
с хроническим геморроем III-V ст. за Goligher. 

Материалы и методы Прооперировано 140 
пациентов с хроническим геморроем III-IV ст. за 
Goligher. Пациентов разделили на три группы: 60 
человек, у которых была выполнена операция 
Milligan-Morgan; 40 пациентов, которым проводили 
лазерную открытую геморроидэктомию; и 40 боль-
ных с проведенной лазерной открытой геморроидэк-
томией, дополненной лазерной транскутанной субму-
козной мукопексией. Больные в группах были репре-
зентабельными по основным параметрам. 

Результаты. Медиана первого стула в пер-
вой группе составила 5,0 суток. У пациентов второй и 
третьей групп первый стул наблюдался в сроки от 
трех до пяти суток с медианой 4,0 суток. Пациенты 
второй и третьей группы не указывали на выражен-
ный болевой синдром во время первого, после опера-
ции, акта дефекации. Гематома анального канала 
встречалась только среди пациентов первой группы 
(p <0,01). Инфильтрат анального канала встречался 
чаще в третьей группе (p <0,01). Инфекции ран не 
встречались ни в одной группе. У 7 пациентов первой 
группы на 3-4 послеоперационные сутки наблюдали 
однократное фебрильного повышение температуры 
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тела. Это осложнение не нуждалось в специфической 
терапии. 

Выводы. Операция Milligan-Morgan в насто-
ящее время остается операцией выбора у пациентов с 
хроническим геморроем III-V ст. за Goligher, однако 
наиболее патогенетически обоснованной является 
операция лазерной открытой геморроидэктомии, 
дополненной лазерной транскутанной субмукозной 
мукопексией. У пациентов, которым выполняли ла-
зерную открытую геморроидэктомию, в послеопера-
ционном периоде отмечали быструю физическую и 
психологическую реабилитацию. 

 
Ключевые слова: хронический геморрой; 

операция Milligan-Morgan; лазерная открыта гемор-
роидэктомия; лазерная транскутанная субмукозная 
мукопексия. 
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Abstract. Objective. To evaluate the effective-
ness of different options for surgical treatment of patients 
with chronic hemorrhoids of III-V degree after Goligher. 

Materials and methods.140 patients with 
chronic hemorrhoids of III-IV degree were operated after 
Goligher. The patients were divided into three groups: 60, 
who were performed Milligan-Morgan operation; 40 
were performed a laser open hemorrhoidectomy and 40, 
who were performed a laser open hemorrhoidectomy, 
supplemented with laser transcutaneous submucosal 
mucopexia. Patients in the groups were presentable by 
basic сriteria. 

Results. For resection of hemorrhoids, as a scal-
pel, we used an optical laser with a fiber of 600 μm, a 
working wavelength of 1470 and a power of 15 watts. 
Carrying out a hemorrhoidectomy by means of a laser 
coagulator had the features which are absent at its per-
formance by means of the traditional cutting instrument. 

The cutting effect can also be enhanced by ma-
nipulating the tissues of the operating area. When they 
were stretched, the dissection was better, and when the 
tension was reduced, the coagulation effect was en-
hanced. 

Manipulations with the surgical nozzle should be 
performed at a distance of 1-2 mm from the operating 
field. This allowed to keep the working surface of the 
optical fiber clean, as evidenced by a fairly bright beam 
of the laser pilot. Any contamination led to a deteriora-
tion in the quality of the light beam, which complicated 
the technical characteristics of the operation. 

In patients of the third group laser open hemor-
rhoidectomy, supplemented by laser transcutaneous sub-
mucosal mucopexy at 9, 2 and 5 hours clockwise. After 
removal of the nodes at 3, 7 and 11 hours, the submuco-
sal layer of the anal canal for 9 hours was saturated with 
0.25% solution of novocaine, which acted as a lumines-
cent solution. An optical fiber with a diameter of 600 μm 
was inserted into a puncture needle, which pierced the 
mucous membrane of the anal canal in the area of the 
white Hilton line, held the needle submucosally above the 
dentate line and placed the tip of the fiber for 9 hours on 
the clock face. The Parks ligament was then sclerosed 
with laser radiation at a working wavelength of 1470 nm 
and a power of 5 watts. Laser submucosal mucopexy was 
performed for a second and fifth hour using a similar 
technique. Parks ligament sclerosis at 9, 2, and 5 hours 
allowed the mucosa to be lifted by submucosal scar for-
mation. Along with this, the areas for 3, 7 and 11 hours 
remained elastic. The median of the first voiding in the 
first group was 5.0 days. In patients of the second and the 
third groups, the first stool was observed between the 
third and the fifth day with a median of 4.0 days. Patients 
in the second and the third groups did not indicate the 
pain syndrom during the first act of defecation. The anal 
canal hematoma was found only in patients of the first 
group (p <0.01). Anal canal infiltrate was more common 
in the third group (p <0.01). Infections of wounds were 
not found in any group. 7 patients of the first group had 
one-time febrile increase of body temperature on 3-4 
postoperative day. This complicacy did not require spe-
cific therapy. 

Conclusions. Currently, Milligan-Morgan sur-
gery is the surgical choice in patients with chronic hem-
orrhoids of III-V degree after Goligher, however, the 
operation of laser open hemorrhoidectomy, supplemented 
with laser transcutaneous submucosal mucopexia is the 
most pathogenetically justified. In patients who under-
went laser open hemorrhoidectomy physical and psycho-
logical rehabilitation in the postoperative period was 
faster. 

 
Keywords: chronic hemorrhoids; Milligan-

Morgan operation; laser open hemorrhoidectomy; laser 
transcutaneous submucosal mucopexia. 
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ВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ 
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Резюме. Згідно з рекомендаціями ВООЗ сучасне реабілітаційне втручання повинне мати 
міждисциплінарний підхід. Останній підхід у реабілітації поступово впроваджується в систему охорони 
здоров`я введенням таких посад як лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, а 
із впровадженням у практику проблемно-орієнтованого підходу поки що складніше. Зустрічаються проблеми 
міждисциплінарної взаємодії спеціалістів. Відсутній пацієнтоцентричний, індивідуальний підхід у реабілітації. 
Не враховуються всі контекстуальні чинники пацієнта для встановлення цілей реабілітаційного втручання. 
Відсутня об’єктивна оцінка ефективності проведеного реабілітаційного втручання. Така ситуація не може спри-
яти покращенню реабілітаційної допомоги, у тому числі після лапароскопічної холецистектомії. У жодній ста-
ціонарній карті немає шифр МКФ.  

Мета дослідження. Розглянути МКФ як інструмент формування цілей фізичної терапії хворих після 
лапароскопічної холецистектомії на різних етапах реабілітації та впровадження їх у хірургічну практику. 

Висновки: 
1. Проаналізовано чинну практику організації реабілітаційної допомоги на різних етапах (гострому, 

підгострому та довготривалому). У хворих після лапароскопічної холецистектомії виявлено повну відсутність 
використання класифікації МКФ. 

2. Спільне використання МКХ-10 та МКФ у хірургічній практиці дозволить доповнити одна одну, що 
підвищить якість надання послуг у галузі охорони здоров’я.  

3. Впровадження схем кодування полегшить роботу мультидисциплінарних команд, які займаються ре-
абілітацією хірургічних пацієнтів. 

4. Починати потрібно із забезпечення інформаційними системами в охороні здоров'я з автоматизовани-
ми схемами кодування (для зменшення навантаження на медичний персонал та полегшення ведення медичної 
документації), оскільки практично таке кодування займає багато часу та потребує спеціальної підготовки 
медичного персоналу. 

 
Ключові слова: МКХ-10, МКФ, лапароскопічна холецистектомія, реабілітація. 

 
Вступ. Належна якість життя, відновлення 

дієздатності та працездатності людини в умовах 
швидкого економічного зростання обумовлює її еко-
номічну незалежність та визначається соціальною 
політикою держави. 

Широкий спектр сучасних реабілітаційних 
можливостей вимагає чіткої стандартизації в підхо-
дах до реабілітації. Це забезпечить зменшення фінан-
сового навантаження на конкретну особу, створить 
чіткий алгоритм роботи мультидисциплінарної ре-
абілітаційної команди та покращить якість наданих 
послуг. 

Активне впровадження ендоскопічних ме-
тодів лікування привело до зменшення термінів гос-
піталізації, швидкого одужання та відновлення пра-
цездатності оперованих хворих. 

Ще недавно вітчизняна медицина займалася 
питанням реабілітації виключно за медичною модел-
лю. Тобто неповносправність або інвалідність 
розглядалася як особливість людини, яка безпосе-
редньо викликана хворобою, травмою або іншими 

захворюваннями і потребує медичного лікування, що 
надається фахівцями у формі індивідуального ліку-
вання, медичної допомоги або пристосування особи-
стості, щоб «виправити» проблему особи, відбувалася 
констатація факту присутності чи відсутності хворо-
би [1].  

У міжнародних класифікаціях Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ) стани здоров’я 
(захворювання, травми, порушення та ін.) кла-
сифікуються за допомогою міжнародної класифікації 
хвороб МКХ-10, яке визначає етіологічну основу, а 
функціонування й інвалідність, пов'язані зі станом 
здоров'я, класифікуються за допомогою міжнародної 
класифікації функціонування (МКФ). Можна сказати, 
що МКХ-10 та МКФ доповнюють одна одну.  

ВООЗ та МОЗ України рекомендує застосо-
вувати обидві міжнародні класифікації. У МКХ-10 
хвороби, розлади, порушення чи інші медичні стани 
мають певний діагноз, який має доповнюватися до-
датковою інформацією щодо функціонування згідно з 
МКФ. Використовуючи спільну інформацію, яка 
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стосується діагнозу та функціонування, фахівці, які 
будуть брати участь у лікуванні та реабілітації, отри-
мають більш широку і точну картину здоров'я. 
Сьогодні МКФ відійшла від класифікації "наслідків 
захворювання" (версія 1980 р.) і перейшла на кла-
сифікацію "компонентів здоров'я", тому що "компо-
ненти здоров'я" визначають складові здоров'я, а 
"наслідки захворювання" зосереджуються на впливі 
захворювань або інших станів здоров'я на кінцевий 
результат [2].  

МКФ впроваджує визначення компонентів 
здоров'я та деяких пов'язаних зі здоров'ям компо-
нентів добробуту (таких як освіта та праця). Домени, 
що містяться в МКФ, можуть розглядатися як домени 
охорони здоров'я та домени, пов'язані з охороною 
здоров'я. Термін «Домен» МОЗ пропонує розглядати 
як практичний і багатозначний набір відповідних 
фізіологічних функцій, анатомічних структур, дій, 
завдань або сфер життя. Ці домени описуються з 
точки зору організму, особи та суспільства у двох 
основних переліках: (1) Функції та структури ор-
ганізму та (2) Діяльність та участь [1, 2].  

У цій класифікації системно згруповані різні 
домени для особи в певному стані здоров'я (вказано, 

що може виконувати або здатна виконувати людина з 
хворобою чи розладом). Термін «Функціонування» є 
загальним і охоплює всі функції, види діяльності та 
участі. Такий термін  як «Обмеження життєдіяль-
ності» є загальним терміном для порушень, обмежень 
діяльності або обмежень можливості участі. У МКФ 
міститься перелік факторів навколишнього середо-
вища, що взаємодіють з усіма цими категоріями. 
МКФ дозволяє фахівцям галузі охорони здоров’я 
фіксувати важливі профілі функціонування, обме-
ження життєдіяльності та здоров'я особи в межах 
різних доменів [1].  

Проте, незважаючи на достатню доказову ба-
зу МКХ-10 та МКФ щодо їх переваг, впровадження в 
реалії вітчизняної медичної практики сповільнене. 

Мета дослідження. Розглянути МКФ як ін-
струмент формування цілей фізичної терапії хворих 
після лапароскопічної холецистектомії на різних 
етапах реабілітації та впровадження їх у хірургічну 
практику. 

Обґрунтування дослідження. Для візуаль-
ного сприйняття МКФ пропонуємо схематичне зоб-
раження стану здоров’я (рис. 1). 
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Рис. 1. Схематичне зображення стану здоров’я за МКФ [2] 

 

МКФ – це є багатоцільова класифікація, яка 
призначена для використання в різних дисциплінах і 
сферах. Ця система має специфічні цілі: 

1. Забезпечення наукової основи для вивчен-
ня і розуміння показників здоров'я та пов'язаних зі 
здоров'ям станів, наслідків і факторів, які їх визнача-
ють. 

2. Запровадження загальної мови для опису 
показників здоров'я та станів, які пов'язані зі здо-
ров'ям з метою покращення розуміння різними 
фахівцями охорони здоров'я, науковими працівника-
ми, адміністраторами та громадськістю, а також із 
людьми з обмеженням життєдіяльності. 

3. Забезпечення порівняння інформації по 
країнах, сферах медико-санітарної допомоги, службах 
та в часі.  

4. Забезпечення інформаційних систем охо-
рони здоров'я систематизованими схемами кодуван-
ня.  

Усі ці цілі є взаємопов'язаними, проте для їх 
досягнення необхідно широко впроваджувати МКФ у 
практичну систему охорони здоров’я [3].  

Матеріали і методи. Проведено ретроспек-
тивний аналіз 50 історій хвороб пацієнтів із ГКХ і 50 
історій хвороб пацієнтів із ХКХ, які знаходилися на 
стаціонарному лікуванні у хірургічному відділенні 
Івано-Франківської центральної міської клінічної 
лікарні у 2018 році. Середній вік пацієнтів із ГКХ 
загалом склав 57,32±2,03 років. Чоловіків було 36%, а 
жінок 64%. Найбільший відсоток пацієнтів був серед 
представників середнього віку (45-60 років) – 38%; на 
другому місці за чисельністю представники похилого 
віку (60-75 років) – 34%; на третьому – пацієнти мо-
лодого віку (25-44 років) – 16%; і найменше за чи-



 

40  
 

 

«Art of Medicine»      

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

сельністю було пацієнтів старечого віку (75-90 років).  
Найбільша кількість ускладнень ГКХ – це ускладнен-
ня місцевим необмеженим серозним перитонітом 
(18%). У 86% пацієнтів були наявні супутні хронічні 
неінфекційні захворювання. Найбільша кількість 
пацієнтів була із ожирінням різного ступеня – 36%; 
на другому місці за поширеністю – пацієнти із 
хронічним панкреатитом – 24%; на третьому – із ІХС 
та ГХ другого ступеню по 20% пацієнтів; на четвер-
тому місці за чисельністю – пацієнти із гіпертоніч-
ною хворобою І ступеню; виразковою хворобою два-
надцятипалої кишки – п’ятому – 12%; з цукровим 
діабетом другого типу на шостому – 10%; на сьомому 
– пацієнти із серцевою недостатністю (СН) першого 
ступеню – 8%; на восьмому – пацієнти із ХОЗЛ – 7%. 
Найдовше перебували у відділення пацієнти із гост-
рим гангренозним калькульозним холециститом 
(ГГКХ).  

Середній вік пацієнтів із ХКХ загалом склав 
52,34±1,73 років, пацієнтів жіночої статі  (86%) (вік – 
51,91± 1,93) років), чоловічої – (14%) (вік – 
(55,00±3,73). питома вага пацієнтів працездатного 
віку (до 60 років) становила 66%, при цьому пацієнтів 
непрацездатного віку вікової групи (понад 60 років) 
було 34%. Найбільший відсоток пацієнтів був серед 
представників середнього віку (45-60 років) – 38%; на 
другому місці за чисельністю представники похилого 
віку (61-75 років) – 34%; на третьому – пацієнти мо-
лодого віку (25-44 років) – 28%; пацієнтів старечого 
віку (75-90 років) не було.  Серед 50 хворих тільки – 5 
(10 %) були без супутньої соматичної патології, при 
цьому в 45 (90%) діагностована супутня соматична 
патологія, по одному супутньому захворюванню 
виявлено в 16 пацієнтів (32%), по два – у 13 пацієнтів 
(26%), по три – у 9 (18%), чотири – у 3 пацієнтів (6%), 
п’ять у 2 пацієнтів (4%), шість у 2 пацієнтів (4%). 
Супутні хронічні захворювання в пацієнтів обох груп 
були в стадії компенсації та не являли собою проти-
показання до операції. 

Проведено аналіз 100 медичних карт 
пацієнтів після лапароскопічної холецистектомії, які 
перебували в реабілітаційному відділенні санаторію 
«Лаванда» санаторно-курортного комплексу Мор-
шинкурорт  (при поступленні та виписці) [3]. 
Аналізувалися дані анамнезу, УЗД, лабораторні по-
казники, дані про ускладнення, проведене лікування. 
Проаналізовано діючу практику організації реабіліта-
ційної допомоги на різних етапах (гострому, підго-
строму та довготривалому) хворих після лапаро-
скопічної холецистектомії.  

Результати дослідження. Аналізуючи отри-
мані дані, звертали увагу на наступні реабілітаційні 
напрямки у хворих після лапароскопічної холеци-
стектомії, такі як: підвищення психоемоційного тону-
су, підтримання впевненості у сприятливому наслідку 
операції, зменшення застійних явищ у дихальній, 
шлунково-кишковій та серцево-судинній системах: 
покращення загального і місцевого кровообігу, лім-
фообігу, відновлення порушеного механізму дихання, 
запобігання післяопераційних ускладнень (пневмонія, 
ателектази, тромбоемболія, парез кишок, метеоризм, 
утворення злук). 

Відновлення навичок самообслуговування, 
ліквідація залишкових явищ після операцій і нор-
малізація функції органів травлення, адаптація серце-
во-судинної і дихальної систем до помірно-
зростаючого фізичного навантаження, покращення 
загального функціонального стану, підготовка хворо-
го до навантажень побутового характеру. 

Проте, згідно з рекомендаціями ВООЗ, су-
часне реабілітаційне втручання повинне мати 
міждисциплінарний та проблемно-орієнтований 
підхід. Якщо мультидисциплінарний підхід поступо-
во впроваджується у систему охорони здоров`я вве-
денням таких посад як лікар фізичної реабілітаційної 
медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, то із 
впровадженням у практику проблемно-орієнтованого 
підходу поки що складніше. Зустрічаються проблеми 
міждисциплінарної взаємодії спеціалістів.  

На проблемних моментах слід зупинитися 
окремо. Не завжди враховуються бажання, очікуван-
ня пацієнта, відсутній пацієнтоцентричний підхід у 
реабілітації. Встановлення цілей відбувається за ста-
рим вищевказаним шаблоном. Не використовується 
індивідуальний підхід. Не враховуються усі контек-
стуальні чинники пацієнта для встановлення цілей 
реабілітаційного втручання. Не всі медичні фахівці 
знайомі із проблемно-орієнтований підходом у вста-
новленні цілей реабілітації. Відсутня об’єктивна 
оцінка ефективності проведеного реабілітаційного 
втручання. Як правило, зазначається, що хворий ви-
писаний із покращенням. Така ситуація не може 
сприяти покращенню реабілітаційної допомоги, у 
тому числі після лапароскопічної холецистектомії. У 
кожній стаціонарній карті відсутній шифр МКФ. 

На даний час сучасна реабілітація поділяє ре-
абілітаційний процес на декілька періодів, дещо 
відмінних від попередньої пострадянської кла-
сифікації [3, 4]. Це, як правило, гострий, підгострий, 
довготривалий періоди. Гострий період реабілітації 
передбачає надання консультативної допомоги і ре-
абілітаційних послуг в умовах відділення реанімації 
або палати інтенсивної терапії, мобільною мульти-
професійною реабілітаційною командою (МПРК) 
реабілітаційного відділення. Метою даного етапу є 
ранній початок реабілітації – з моменту стабілізації 
стану пацієнта, що зменшує ризики постреанімацій-
них та постіммобілізаційних ускладнень, при-
швидшує переведення пацієнта з реанімації на підго-
стрий етап реабілітації. Підгострий період – основний 
етап в умовах реабілітаційного стаціонару, при якому 
пацієнт повинен отримувати щодня 3-4 години ре-
абілітаційних втручань, які проводяться МПРК, що 
консультувала пацієнта на гострому етапі. Метою 
даного етапу є підвищення функціонування та неза-
лежності пацієнта, розробка індивідуального ре-
абілітаційного плану, який буде продовжуватися на 
наступному етапі реабілітації після виписки зі ста-
ціонару. 

Довготривалий період є продовженням ре-
абілітації в домашніх та/або амбулаторних умовах 
після виписки зі стаціонару, або періодично в ре-
абілітаційному відділенні, або в умовах санаторно-
курортних закладів; тим пацієнтам, які потребують 
відновлення працездатності, активності та участі до 
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рівня, достатнього для досягнення реабілітаційних 
цілей пацієнта. 

Отже, розглянемо переваги використання 
МКФ для встановлення цілей реабілітаційного втру-
чання. Модель МКФ орієнтована на пацієнта, її мож-
на використовувати на всіх етапах реабілітації: гос-
трому, підгострому, довготривалому. При такому 
підході легко простежити, чи досягнені поставлені 
цілі на кожному етапі реабілітації. Методика 
кваліфікації за цифровим еквівалентом для позначен-
ня величини і вираженості порушення: xxx.0 «від-
сутність порушень» (ніяких, відсутні, незначні, ...) 0-
4% xxx.1 «слабкі порушення» (незначні, слабкі, ...) 5-
24% xxx.2 «помірні порушення» (середні, значущі, ...) 
25-49% xxx.3 «тяжкі порушення» (високі, інтенсивні 
...) 50-95% xxx.4 «абсолютні порушення» (повні, ...) 
96-100% xxx.8 «не визначене». xxx.9 дає змогу оціни-
ти у цифровому еквіваленті ефективність реабіліта-
ційного втручання на кожному етапі як при впро-
вадженні індивідуальної програми реабілітації, так і в 
наукових дослідженнях у галузі реабілітації.  

Також використання МКФ на кожному етапі 
реабілітаційного втручання дозволяє встановлювати 
як короткострокові, так і довгострокові цілі. Викори-
стання індивідуального підходу передбачає корекцію 
цілей із врахуванням проміжної оцінки ефективності 
реабілітаційного процесу, і це є нормальною практи-
кою. 

Важливою умовою використання МКФ для 
встановлення цілей є врахування усіх компонентів 
МКФ, а саме:  

Функції тіла – фізіологічні функції систем 
організму (у тому числі психологічні функції).  

Структури тіла – анатомічні частини тіла, 
такі як органи, кінцівки та їх компоненти. Активність 
(діяльність) виконання особою завдання або дії. 
Участь у певній необхідній звичній життєвій ситуації.  

Ураження – проблеми у функціях чи струк-
турах тіла, такі як істотне відхилення або втрата.  

Обмеження активності (діяльності) – труд-
нощі, які особа може мати у виконанні діяльності. 
Обмеження участі, тобто соціальних ролей  – про-
блеми, які особа може мати в участі у життєвих ситу-
аціях. Фактори навколишнього середовища та осо-
бистісні фактори. Концепція МКФ охоплює всі ас-
пекти здоров'я людини та деякі складові благопо-
луччя, пов'язані з здоров'ям, та описує їх в термінах 
доменів охорони здоров'я [1, 2]. 

Висновки: 
1. Проаналізовано чинну практику організації 

реабілітаційної допомоги на різних етапах (гострому, 
підгострому та довготривалому). У хворих після ла-
пароскопічної холецистектомії виявлено повну від-
сутність використання класифікації МКФ. 

2. Спільне використання МКХ-10 та МКФ у 
хірургічній практиці дозволить доповнити одна одну, 
що підвищить якість надання медичних послуг.  

3. Впровадження схем кодування полегшить 
роботу і мультидисциплінарних команд, які займа-
ються реабілітацією хірургічних пацієнтів. 

4. Починати потрібно із забезпечення інфор-
маційними системами в охороні здоров'я з автомати-

зованих схем кодування (для зменшення навантажен-
ня на медичний персонал та полегшення ведення 
медичної документації), оскільки практично таке 
кодування займає багато часу та потребує спеціальної 
підготовки медичного персоналу. 
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Резюме. Мультидисциплинарный подход в 
реабилитации постепенно внедряется в систему здра-
воохранения введением таких должностей как врач 
физической реабилитационной медицины, физиче-
ский терапевт, эрготерапевт; с внедрением в практику 
проблемно-ориентированного подхода пока сложнее.  

Встречаются проблемы междисциплинарного 
взаимодействия специалистов. Отсутствует пациен-
тоцентричний, индивидуальный подход в реабилита-
ции. Не учитываются все контекстуальные факторы 
пациента для установления целей реабилитационного 
вмешательства. Отсутствует объективная оценка 
эффективности проведенного реабилитационного 
вмешательства. Такая ситуация не может способство-
вать улучшению реабилитационной помощи, в том 
числе после лапароскопической холецистэктомии. В 
каждой стационарной карте отсутствует шифр МКФ. 
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Цель исследования: рассмотреть МКФ как 
инструмент формирования целей физической терапии 
больных после лапароскопической холецистэктомии 
на разных этапах реабилитации и внедрение их в 
хирургическую практику. 

Выводы:  
1. Проанализированы действующую практи-

ку организации реабилитационной помощи на разных 
этапах (остром, подостром и длительном). У больных 
после лапароскопической холецистэктомии выявлено 
полное отсутствие использования классификации 
МКФ. 

2. Совместное использование МКБ-10 и 
МКФ в хирургической практике позволит дополнить 
друг друга, что повысит качество предоставления 
услуг в области здравоохранения. 

3. Внедрение схем кодирования облегчит ра-
боту мультидисциплинарных команд, которые зани-
маются реабилитацией хирургических пациентов. 

4. Начинать нужно с обеспечения информа-
ционными системами в здравоохранении с автомати-
зированными схемами кодирования (для уменьшения 
нагрузки на медицинский персонал и облегчения 
ведения медицинской документации), поскольку 
практически такое кодирование занимает много вре-
мени и требует специальной подготовки медицинско-
го персонала. 

 
Ключевые слова: МКБ-10, МКФ, лапаро-

скопическая холецистэктомия, реабилитация.  
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Abstract. The purpose of the research. To 

consider ICF as an instrument for forming the goals of 
physical therapy of patients after laparoscopic cholecys-
tectomy at different stages of rehabilitation and their 
introduction into surgical practice. 

According to WHO recommendations, modern 
rehabilitation intervention should have an interdiscipli-
nary and problem-oriented approach. If the multidiscipli-
nary approach is gradually introduced into the health care 

system by introducing such positions as a doctor of phys-
ical rehabilitation medicine, physical therapist, occupa-
tional therapist, then with the introduction of a problem-
oriented approach is still more difficult. There are prob-
lems of interdisciplinary interaction of specialists. The 
patient's wishes and expectations are not always taken 
into account, and there is no patient-centered approach to 
rehabilitation. Goal setting is based on the old template 
above. No individual approach is used. Not all contextual 
factors of the patient are taken into account to establish 
the goals of the rehabilitation intervention. Not all health 
professionals are familiar with the problem-oriented 
approach in setting rehabilitation goals. There is no ob-
jective assessment of the effectiveness of the rehabilita-
tion intervention. As a rule, it is noted that the patient was 
discharged with improvement. This situation cannot help 
to improve rehabilitation care, including after laparoscop-
ic cholecystectomy. There is no IСF code in any station-
ary card. 

Currently, modern rehabilitation divides the re-
habilitation process into several periods, somewhat dif-
ferent from the previous post-Soviet classification. These 
are usually acute, subacute, long periods. The IСF model 
is patient-oriented and can be used at all stages of rehabil-
itation. It is easy to track whether the goals have been 
achieved at each stage of rehabilitation with this ap-
proach. The method of qualification by digital equivalent 
to indicate the magnitude and severity of the violation 
allows to evaluate in digital equivalent the effectiveness 
of rehabilitation intervention at each stage in the imple-
mentation of an individual rehabilitation program, and in 
research in the field of rehabilitation. Also, the use of IСF 
at each stage of rehabilitation intervention allows  to set 
both short-term and long-term goals. The use of an indi-
vidual approach involves the adjustment of goals taking 
into account the mid-term evaluation of the effectiveness 
of the rehabilitation process and this is normal practice. 

Conclusion: 
1. The current practice of organization of reha-

bilitation care at different stages (acute, subacute and 
long-term) in patients after laparoscopic cholecystectomy 
revealed a complete lack of use of the IСF classification. 

2. The joint use of ICD-10 and IСF in surgical 
practice will complement each other, which will improve 
the quality of health services. 

3. The introduction of coding schemes will facil-
itate the work of multidisciplinary teams involved in the 
rehabilitation of surgical patients. 

4. It is necessary to start with the provision of 
health information systems with automated coding 
schemes (to reduce the burden on medical staff and facili-
tate medical records), because in practice such coding 
takes a lot of time and special training of medical staff. 

 
Keywords: ICD-10, IСF, laparoscopic cholecys-

tectomy, rehabilitation. 
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ВИКОРИСТАННЯ ШКАЛИ HEART ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗАГРУДИННОГО БОЛЮ У 

ХВОРИХ ІЗ ПІДОЗРОЮ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА 
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Резюме. Мета дослідження. Провести диференціацію хворих із загрудинним больовим синдромом, 
що потенційно могли бути зараженими COVID-19 з низьким, середнім та високим ризиком виникнення 
«великої побічної серцевої події». 

Матеріали і методи. Нами було проведено  диференціацію 50 випадків звернень у відділення екстре-
ної допомоги, що мали симптом вираженого загрудинного больового синдрому неясного генезу. Серед 
пацієнтів було 5 потенційно хворих на COVID-19. Переважали чоловіки, віком від 20 до 70 років (середній вік 
49,02 ± 1,73 роки). Усім пацієнтам проводили підрахунок балів за шкалою HEART (анамнез, вік, фактори ризи-
ку (куріння, ожиріння, сімейний анамнез, гіперхолестеринемія, АГ, ЦД, захворювання периферичних артерій), 
дані ЕКГ, рівень тропоніну І). 

Результати дослідження. Під час підрахунку балів за шкалою HEART нами було виявлено 20% осіб 
із низьким ризиком розвитку MACE (2,4±0,12 бали), 44% – проміжний ризик (5,18±0,16 бали), із високим ризи-
ком – 36% (7,83±0,26 бали).  

Серед 5-ти потенційно хворих на COVID-19, що мали скарги на загрудинний біль та елевацію сегмента 
ST на ЕКГ, після проведення PLR-тестів мали низькі рівні Тропоніну І та підтвердження вірусу COVID-19 із 
подальшою госпіталізацією в інфекційну лікарню.  

Пацієнти із низьким ризиком MACE не потребували госпіталізації і спеціальних обстежень. Загру-
динний біль у них супроводжував фізичне та психоемоційне напруження, захворювання опорно-рухового апа-
рату, вегето-судинну дисфункцію.  

Висновки. Прогнозування результатів у хворих із загруднинним болем у хворих із гострим інфарк-
том міокарда, які звертаються в екстрену медичну допомогу, визначаються за допомогою шкали HEART. Знач-
на кількість хворих, що мають проміжний або високий ризик розвитку MACE, повинні негайно госпіталізо-
вуватися до стаціонару. 

 
Ключові слова: шкала HEART, серцево-судинний ризик. 

 
Вступ. За період карантину стан здоров’я 

населення України значно погіршився. Постійна 
стресова напруга, спричинена небезпекою можливого 
зараження вірусом СOVID-19, призвела до за-
гострення всіх хронічних хвороб. Страх перед висо-
ким ризиком зараження вірусною інфекцією в період 
карантину спонукала пацієнтів до нехтування своїм 
фізичним станом і не звертатися за допомогою до 
вузьких спеціалістів, що призвело до серйозних 
наслідків (прогресування та ускладнень) хронічних 
захворювань. 

Як показали спостереження кардіологів та 
сімейних лікарів, надмірне споживанням великої 
кількості висококалорійних продуктів та карантинні 
обмеження прогулянок серед кардіологічних хворих 
сприяли накопиченню жиру та збільшення індексу 
маси тіла у них. 

У розвитку та прогресуванні ССЗ значна 
роль належить факторам ризику. Численні індивіду-
альні характеристики сприяють розвитку ССЗ, вклю-
чаючи стать, вік, концентрацію ліпідів у крові, 
підвищений артеріальний тиск, порушення толерант-
ності до глюкози, ожиріння, куріння тощо [3]. 

Провідні спеціалісти нашої планети для 
оцінки ризику ССЗ у рутинній клінічній практиці 
застосовують численні статистичні підходи – 
Фремінгемська шкала, шкали SCORE, HEART, 
PROCAM та інші, які мають один перед одни певні 
переваги та недоліки. Використання вказаних мето-
дик передбачене для розрахунку кардіоваскулярного 
ризику для загальної популяції.  

Основними перевагами є: нестандартний та 
уніфікований підхід для прийняття рішення; від-
сутність суттєвої залежності від досвіду та 
спеціалізації лікаря; можливість кількісно прогно-
зувати стабілізацію стану пацієнта та мінімізувати 
людський фактор похибок, адже використовується 
автоматична реєстрація та розрахунок показників.  

Недоліками цих шкал виступає перш за все 
груповий прогноз та облік невеликого числа предик-
торів, а також: не можливість визначення часового 
проміжку для прогнозу виникнення ускладнень; пря-
мий вплив виду популяції на результат; відсутність 
стандартів та складність вибору серед різноманітних 
видів шкал; ці шкали не дають можливості до-
сліджувати всі хвороби.  
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Швидка й точна діагностика серцево-
судинних захворювань (ССЗ), вибір лікувальної про-
грами з обгрунтованим співвідношенням «ко-
ристь/ризик» для практикуючого кардіолога є голов-
ною метою у наданні кардіологічної допомоги. Су-
часні технологічні та лабораторні можливості пропо-
нують новітні вдосконалені підходи для діагностики 
та лікування пацієнтів із ССЗ [6, 7]. 

У час епідемії важливою є швидка дифе-
ренціація пацієнтів із симптомом загрудинного болю, 
за яким може маскуватися як закид щлункового 
вмісту у стравохід, зміна ph-шлункового вмісту, 
міжреберна невралгія, онко-патологія органів грудної 
клітки, COVID, так і інша патологія. Тому зараз є 
актуальним використання різноманітних шкал для 
визначення оцінки виникнення будь якої патології, а 
особливо гострих станів у кардіології як діагностики 
сьогодні чи прогнозування в майбутньому усклад-
нень [1]. 

HEART Score – використовується для 
пацієнтів у приймальному відділенні чи у машині 
швидкої допомоги у яких наявний гострий загруд-
нинний боль [2]. 

Вилику допомогу у розподілі пацієнтів з 
різними рівнями ризику виникнення патології та 
ускладнення, на базі багатьох доказових досліджень 
була представлена саме шкала HEART як практич-
ний, але доступний інструмент для будь-якого лікаря 
невідкладної допомоги. Вона базується на обчисленні 
ризику «великої побічної серцевої події» (Major Ad-
verse Cardiac Event (MACE)) протягом 6 тижнів, та-
ких як загальна смертність, ІМ або коронарна ревас-
куляризація (табл. 1.). 

Пацієнти, які набрали 0-3 бали, мають 0,9-
1,7 % ризику несприятливих серцевих подій; оцінка 
4-6 балів: 12-16,6 % ризику несприятливих серцевих 
подій, оцінка ≥7: 50-65 % ризику несприятливих сер-
цевих подій (кандидатами на ранні інвазивні заходи). 
Відповідно до шкали HEART відразу зрозуміло, який 
пацієнт має право на виписку без додаткових аналізів 
або екстрених інвазивних процедур.  

Шкала HEART не використовується, якщо на 
ЕКГ реєструється нова елевація сегмента ST ≥1 мм 
або інші нові ЕКГ зміни, які вимагають негайного 
втручання; гіпотензія; тривалість життя менше 1 року 
або позасерцева / хірургічна /психіатрична хвороба 
або в клінічно нестабільних пацієнтів [2, 5, 6]. 

Таблиця 1  

HEART Score для пацієнтів із загруднинним болем 

 Показник Бал  

H History/Анемнез * 

Викликають слабку підозру  0 

Середній ступінь настороженості 1 

Високий ступінь настороженості 2 

E ECG / Електрокардіограма  

Норма  0 

Немає відхилення сегмента ST, блокада ЛНПГ, 
гіпертрофія ЛШ, порушення реполяризації 
(дігоксин); 

1 

Виражене відхилення сегмента ST 2 

А Age/Вік 

<45 0 

45-64 1 

≥65 2 

R Risk factors/Фактори ризику** 

Відсутні  0 

1 - 2 фактори ризику  1 

≥3 факторів ризику або атеросклероз в анамнезі 2 

Т 
Initial troponin/ Рівень тро-

поніну  

≤ норми  0 

1-3 x норми 1 

>3 x норми 2 

 
Примітки. *Біль у грудях, що здавлює, іррадіація в щелепу / ліве плече / руку, тривалість 5-15 хв, 

причина: фізичне навантаження, холод, стрес, нудота / блювання, позитивна реакція на нітрати упродовж 
декількох хвилин, підтвердження симптомів пацієнтом. Низький ризик: добре локалізований біль, не 
пов'язаний з фізичним навантаженням, відсутність підвищеного потовиділення, немає блювоти / нудоти, 
посилюється при пальпації. 

** Фактори ризику: АГ, гіперхолестеринемія, ЦД, ожиріння (ІМТ >30 кг/м2), куріння (зараз або ≤ 3 міс. 
тому), сімейний анамнез (батько або рідний брат/сестра молодше 65 років з ССЗ), що передують: ІМ, 
ЧКВ/АКШ, ТІА/ГРМК, захворювання периферичних артерій). 

 
Обґрунтування дослідження. Серйозну 

проблему сьогодення становить інфекційна 
нестабільність в Україні через СOVID-19, але 
серцево-судинні захворювання залишаються 
головною причиною смертності громадян країни. 
Судячи із статистичних відомостей, приблизно 40%  
звернень до кардіолога у час пандемії – це хворі з 
порушеннями ритму та провідності 

(фібриляцією/тріпотінням передсердь) з різними 
ускладненнями: гострим коронарним синдромом 
(ГКС), інфарктом міокарда (ІМ), інсультом та 
іншими.  

У цей період вірусного навантаження на 
країну спостерігається збільшення виникнення та 
прогресування серцевої недостатності втричі та 
збільшення ризику інфаркту міокарда, зростання 
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ризику загальної смертності – вдвічі від серцево 
судинної патології. Саме тому сьогодні є надзвичайно 
важливим надання своєчасної долікарської та 
лікарської допомоги із правильним скеруванням 
пацієнтів із серцевою патологію у відповідні 
відділення для надання кваліфікаційної допомоги; у 
цьому може значно полегшити роботу для лікарів 
шкала HЕART. 

Мета дослідження. Провести диференціацію 
хворих із загрудинним больовим синдромом, що 
потенційно могли бути зараженим COVID-19 з 
низьким, середнім та високим ризиком виникнення 
«великої побічної серцевої події» (Major Adverse 
Cardiac Event (MACE)) протягом 6 тижнів, таких як 
загальна смертність, ІМ, потреба в коронарній 
реваскуляризації чи аортокоронарному шунтуванні та 
смерть. 

Матеріали та методи. Нами було проведено 
диференціацію 50 випадків звернень у відділення 
екстреної допомоги, що мали симптом вираженого 
загрудинного больового синдрому неясного генезу. 
Серед пацієнтів переважали чоловіки, віком від 20 до 
70 років (середній вік 49,02 ± 1,73 роки). Усім 
пацієнтам проводили підрахунок балів за шкалою 
HEART (анамнез, вік, фактори ризику (куріння, 
ожиріння, сімейний анамнез, гіперхолестеринемія, 
АГ, ЦД, захворювання периферичних артерій), дані 
ЕКГ, рівень тропоніну І), а також запитували, чи вони 
не хворіють у даний момент вірусною інфекцією та 
про можливий контакт із потенційними хворими на 
COVID-19. 

Результати дослідження. Під час обстежен-
ня пацієнтів ми виявили різні фактори ризику, а саме: 
зареєстрували 32% хворих, які мали стаж куріння 
більше 5-ти років, обтяжений сімейний анамнез ви-
явили в 30% обстежених. Найбільш частим фактором 
ризику серед досліджених пацієнтів склала саме ар-
теріальна гіпертензія – 54% хворих мали коливання 
артеріального тиску. ЦД ІІ типу був відмічений у 
34%, гіперхолистеринемія – 36%, ожиріння – 20%, 
захворювання переферійних судин – 18% пацієнтів.  

Серед обстежених хворих БЛНПГ, БПНПГ, 
ГЛШ на ЕКГ спостерігалася у 42% хворих; елевація 
сегменту ST (2-3 мм), депресія сегменту ST, пору-
шення процесів реполяризації – 58% хворих. Підви-
щені рівні тропоніну І (1-3 рази вище норми) у 48% 
хворих, і >3 x норм – 8% хворих.  

Під час підрахунку балів за шкалою HEART 
нами було виявлено 20% осіб із низьким ризиком 
розвитку MACE (2,4±0,12 бали), 44% – проміжний 
ризик (5,18±0,16 бали), із високим ризиком – 36% 
(7,83±0,26 бали). 

5 пацієнтів, окрім загрунинного болю, 
відмічали підвищення температури тіла до 37,6 ˚С 
протягом 3-х днів, загальну слабість, відчуття нестачі 
повітря. За даними ЕКГ порушення процесів репор-
ляризації, обтяжений сімейний анамнез. За даними 
рентгенографій органів грудної клітки – норма. Кіль-
кість балів за шкалою HEART у них 1,2±0,2 бали. 
Швидкий тест на COVID-19 дав позитивний резуль-
тат. Троє хворих були скеровані на амбулаторне ліку-
вання, двоє – на стаціонарне лікування. 

Пацієнти із низьким ризиком MACE не по-
требували госпіталізації і спеціальних обстежень. 
Загрудинний біль у них супроводжував фізичне та 
психоемоційне напруження, захворювання опорно-
рухового апарату, вегето-судинну дисфункцію.  

Обговорення результатів. Дана шкала є ак-
туальною, простою у використанні для ідентифікації 
хворих із загрудинним болем. ЇЇ можна застосовувати 
не тільки для стаціонарних пацієнтів, але й при 
поліклінічному прийомі та в амбулаторіях сімейної 
медицини.  

Результати нашої роботи підтверджуються й 
іншими дослідженням в інших клініках світу та 
Європи [3, 6]. 

Висновки. Прогнозування результатів у хво-
рих із загруднинним болем та хворих із гострим ін-
фарктом міокарда, які звертаються в екстрену медич-
ну допомогу, визначаються за допомогою шкали 
HEART. Значна кількість хворих, що мають 
проміжний або високий ризик розвитку MACE, по-
винні негайно госпіталізовуватися до стаціонару.  
 

References: 
1. Belialov F. Prognosis and scores in cardiology. M: 

MEDpress-inform, 2018; P.300. (in Russ). 
2. Vakaliuk IP, Serediuk NM, Denina RV, Baryla HH, 

Churpii IK, Yaniv OV. Zastosuvannia 
prohnostychnykh shkal u suchasnii kardiolohichnii 
praktytsi (chastyna 1). Art of Medicine. 1(13) 2020. 
P.180-193. 

3. Vizir VA, Sadomov AS, Nasonenko OV. Otsinka 
sertsevo-sudynnoho ryzyku v cholovikiv iz 
hipertonichnoiu khvoroboiu na tli androhennoho 
defitsytu. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi 
medytsyny. 2018; 1:61-67. 

4. Naqvi SHR, Abbas T, Tun HN, Naqvi AA, Zaffar Z, 
et al. Diagnostic accuracy of TIMI versus GRACE 
score for prediction of death in patients presenting 
with Acute Non-ST Elevation Myocardial Infarction 
(NSTEMI). J Cardiol Cardiovasc Med. 2019; 4:001-
005. https://doi.org/10.29328/journal.jccm.1001032. 

5. Shekera OH, Kukharchuk KhM.  Rannia otsinka 
rozvytku kardiovaskuliarnoi patolohii u 
bezsymptomnykh patsiientiv iz subklinichnym 
hipotyreozom. Semeinaia medytsyna. 2018; 2(76):41-
44. 

6. Van Den Berg P, Body R. The HEART score for 
early rule out of acute coronary syndromes in the 
emergency department: a systematic review and 
metaanalysis. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care, 
2018; 7:111-119. 

7. Yashchenko OB, Khimion LV, Danyliuk SV, Sytiuk 
TO. Ctabilna ishemichna khvoroba sertsia. Semeinaia 
medytsyna. 2018; 4(78):5-15. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.29328/journal.jccm.1001032


 

46  
 

 

«Art of Medicine»      

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

УДК 616-071+616.12-009.7+616.127-005.8 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛЫ HEART ДЛЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАГРУДИННОЙ БОЛИ У 
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Резюме. Цель исследования. Провести 
дифференциацию больных с загрудынным болевым 
синдромом, что потенциально могли бы быть зара-
женными COVID-19 с низким, средним и высоким 
риском возникновения «большого побочного сердеч-
ного события». 

Материалы и методы. Нами было проведе-
но дифференциацию 50 случаев обращений пациен-
тов в отделение экстренной помощи, что имели симп-
том боль за грудиной. Среди пациентов было 5 по-
тенциально больных COVID-19. Преобладали муж-
чины в возрасте от 20 до 70 лет (средний возраст 
49,02 ± 1,73 года). Всем пациентам проводили под-
счет баллов по шкале HEART (анамнез, возраст, фак-
торы риска (курение, ожирение, семейный анамнез, 
гиперхолестеринемия, АГ, СД, заболевания перифе-
рических артерий), данные ЭКГ, уровень тропонина 
I). 

Результаты исследования. При подсчете 
баллов по шкале HEART нами было выявлено 20% 
лиц с низким риском развития MACE (2,4 ± 0,12 бал-
ла), 44% – промежуточный риск (5,18 ± 0,16 балла), с 
высоким риском – 36% (7,83 ± 0,26 балла). 

Среди 5-ти потенциально больных COVID-19 
имели жалобы на боль за грудиной и элевацию сег-
мента ST на ЭКГ, после проведения PLR-тестов име-
ли низкие уровни тропонина I и подтверждение виру-
са COVID-19 с последующей госпитализацией в ин-
фекционную больницу. 

Пациенты с низким риском MACE не нужда-
лись в госпитализации и специальных обследованиях. 
Боль за грудиной в них сопровождал физическое и 
психоэмоциональное напряжение, заболевания опор-
но-двигательного аппарата, вегето-сосудистой дис-
функции. 

Выводы. Прогнозирование результатов у 
больных с загрудинной болью у больных с острым 
инфарктом миокарда, обращающихся в экстренную 
медицинскую помощь, определяются с помощью 
шкалы HEART. Значительное количество больных, 
имеющих промежуточный или высокий риск разви-
тия MACE, должны немедленно госпитализироваться 
в стационар. 

 
Ключевые слова: шкала HEART, сердечно-

сосудистый риск. 
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Abstract. During the quarantine, the public 
health of Ukraine decreased significantly. Constant stress 
caused by the possibility of СOVID-19 infection risk has 
caused the flare-up of chronic conditions.  

At the moment of the epidemics, it is important 
to differentiate patients with chest pain quickly, while it 
may hide COVID-19 as well as other pathology. So, it is 
relevant to use different scales to evaluate risks for dis-
eases at the moment (diagnostics) or in the future (prog-
nosis). 

Exactly to divide the patients into groups with 
low, intermediate, and high risk, many evidence-based 
studies presented the HEART score, as a practical, as 
well as available tool for any intensive care physician. It 
is based on the calculation of risk level for Major Ad-
verse Cardiac Event (MACE) for 6 weeks, such as gen-
eral mortality rate, MI, or coronary revascularization. 

Aim of the study. To differentiate patients with 
chest pain that could be potentially infected with COVID-
19 and had low, intermediate, and high risk of Major 
Adverse Cardiac Event (MACE) during 6 weeks, such as 
general mortality rate, MI, need in coronary revasculari-
zation or coronary artery bypass surgery, and death. 

Materials and methods. We differentiated 50 
cases of admissions to the intensive care unit with the 
symptoms of expressed chest pain of unknown origin. 
Among patients, there were 5 potentially COVID-19 
patients. 20-70-year-old males (average age was 49.02 ± 
1.73 years old) prevailed. All patients had been calculated 
points according to the HEART score (anamnesis, age, 
risk factors (smoking, obesity, family history, hypercho-
lesterolemia, AH, DM, peripheral arterial disease), data 
of ECG, troponin І), as well as they were questioned if 
they had been suffering from a viral infection and about 
any possible contact with potential COVID-19 patients. 

Results of the study. While calculating points 
according to the HEART score, we found 20% of people 
with low risk of MACE (2.4±0.12 points), 44% with 
intermediate risk (5.18±0.16 points), and 36% with high 
risk (7.83±0.26 points). 

Among 5 potential patients with COVID-19, 
who had complaints on chest pain and ST elevation on 
the ECG, got low troponin І levels after performed PCR 
and confirmed COVID-19 with further hospitalization to 
an infectious disease hospital. 

The patients with low MACE risk did not need 
hospitalization and special examinations. Their chest pain 
was accompanied with physical and psychoemotional 
stress, musculoskeletal disorders and dysautonomia.  

mailto:Oksanahotiur@gmail.com
mailto:Oksanahotiur@gmail.com


 

 

47 
 

 

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

«Art of Medicine»  
ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

Conclusions. Prediction of results for patients 
with chest pain or with acute myocardial infarction, who 
applied for emergency medical care, is performed with 
the help of the HEART score. A significant number of 

patients, who have an intermediate or high risk of 
MACE, have to be hospitalized immediately. 

 
Keywords: HEART score, cardiovascular risk. 
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Резюме. Вдосконалення тактики лікування хворих на гострі виразкові кровотечі (ГВК) наразі зали-
шається актуальною проблемою. Це зумовлено високою частотою розвитку рецидивів ГВК і летальністю. 

Метою роботи було попереднє оцінювання ефективності напрацьованої тактики лікування хворих на 
ГВК. 

Матеріали та методи. 113 хворих на виразкову хворобу, ускладнену ГВК. У 58 (51,33%) хворих вияв-
лена виразка ДПК, у 44 (38,94%) – шлунка, у 11 (9,73%) – множинні виразки. У 21 (18,58%) хворих протягом 
первинної ФЕГДС виявлений клас Forrest I (Ia – 12, Ib – 9), у 92 (81,42%) – клас Forrest ІI (ІIa – 13, ІIb – 34, ІIс – 
45). Лікування хворих проводили з використанням напрацьованого алгоритму. 

Результати. Основою вибору тактики є розроблена прогностична шкала, що передбачає попередній і 
основний етапи прогнозування. Виділяємо дві групи ризику рецидиву ГВК – низький і високий. За класу Forrest 
ІІ хворим, попередньо віднесеним до групи високого ризику, виконуємо превентивний ендоскопічний гемостаз. 
Після оцінювання за основною шкалою хворим із високим ризиком проводимо контрольну ФЕГДС, за необ-
хідності – ендоскопічний гемостаз. У таких хворих медикаментозний комплекс доповнюємо регуляторами оки-
сних і протеолітичних реакцій, гепато- і нефропротекторами. З використанням такої тактики нами проліковано 
26 хворих (14 – з високим ризиком). У жодному випадку не виникла рецидивна кровотеча. 

Висновки. Застосування розробленого алгоритму, що заснований на виділенні груп високого і низько-
го ризику розвитку рецидивів кровотеч, дозволяє визначати тактику лікування хворих і коректувати медика-
ментозний комплекс. Клінічна апробація алгоритму свідчить про його ефективність і доцільність наступного 
широкого впровадження в практику. 

 
Ключові слова: виразкова хвороба, виразкові кровотечі, тактика лікування. 

 

Вступ. Вдосконалення тактики лікування 
хворих на гострі виразкові кровотечі (ГВК) наразі 
залишається актуальною проблемою. Незважаючи на 
постійне вдосконалення лікувальних настанов, ле-
тальність за ГВК становить 10-15% [1-13]. За виник-
нення рецидивів ГВК, частоту яких оцінюють на рівні 
10-30%, летальність сягає 30-50% [1,3,8,12]. Це свід-
чить про необхідність вдосконалення тактики ліку-
вання такої патології. 

Обґрунтування дослідження. Відомі наста-
нови з лікування ГВК містять низку суперечностей. 
Зокрема, контраверсійними залишаються погляди на 
інформативність прогностичних шкал [2,12,13], 
неоднозначно оцінюють показання до виконання 
превентивного ендоскопічного гемостазу за стигмат 
Forrest II [1,10,12,13], проведення ранньої контроль-
ної фіброезофагогастродуоденоскопії (ФЕГДС) 

[5,7,10,12,13], суттєво відрізняються рекомендації 
щодо методів ендоскопічного гемостазу (ЕГ) 
[3,7,9,12].  

Мета роботи. Провести попереднє 
оцінювання ефективності напрацьованої тактики 
лікування хворих на ГВК. 

Матеріали та методи. 113 хворих на вираз-
кову хворобу, ускладнену ГВК, серед яких було 80 
(70,8%) чоловіків і 33 (29, 2%) жінки. У 58 (51,33%) 
хворих виявлена виразка ДПК, у 44 (38,94%) – шлун-
ка, у 11 (9,73%) – множинні виразки. У 21 (18,58%) 
хворих протягом первинної фіброезофагогастродуо-
деноскопії (ФЕГДС) виявлений клас Forrest I (Ia – 12, 
Ib – 9), у 92 (81,42%) – клас Forrest ІI (ІIa – 13, ІIb – 
34, ІIс – 45). 

Лікування хворих проводили з використан-
ням напрацьованого алгоритму (рис.1). 
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Рис.1. Запропонований алгоритм лікування хворих на гострі виразкові кровотечі. 

 

Результати дослідження. Основою вибору 
тактики є створена нами прогностична шкала, що 
передбачає попередній і основний етапи прогно-
зування. У шкалу для попереднього етапу ми внесли 
суто клінічні (клас коморбідної патології [14] особли-
вості виразкового анамнезу: температура тіла, за-
стосування гемостатичної терапії на догоспітальному 
етапі, частота пульсу, пульсовий тиск) та ендо-
скопічні критерії (клас кровотечі за Forrest). Для опи-
су стигмат Forrest ІІ пропонуємо застосовувати ро-
зроблений нами метод обʼєктивізації і доповнювати 
індексом Н – нестабільний, за наявності відповідної 
ознаки [15]. З урахуванням того, що використання 
методу є наразі недоступним для широкого кола 
лікарів, ми пропонуємо базовий (традиційні дефініції 
[16]) і розширений варіанти шкали. Згідно зі шкалою 
виділяємо дві групи ризику рецидиву ГВК – низький і 
високий. 

Вважаємо за потрібне якомога раніше вико-
нувати первинну ФЕГДС. ЕГ вважаємо безумовно 
необхідним у всіх випадках активної кровотечі. У 
випадках класу Forrest ІІ всім хворим, віднесеним до 
групи високого ризику, виконуємо превентивний ЕГ. 

У хворих із стигматами Forrest І, IIa, IIb, з ви-
соким ризиком рецидивів для ЕГ використовуємо 
суміш рідкого желатину з епінефрином 1:20. За стиг-
мат Forrest ІІс застосовуємо аплікаційний гемостаз із 
попереднім обдуванням стінки органу охолодженим 
до -90

0
С повітрям за напрацьованою методикою. 

Хворим із стигматами Forrest ІІ з низьким ризиком 
рецидиву превентивний гемостаз не проводимо. 

Надалі оцінюємо ризик рецидиву за основ-
ною шкалою, яка, окрім означених, містить дані ла-
бораторних обстежень (загальна кількість лейкоцитів, 

загальний білок, креатинін, протромбіновий індекс, 
час рекальцифікації плазми, тест на наявність фібри-
ногену В, фібриназа, антитромбін ІІІ, глутатіон 
відновлений, співвідношення неферментаційної та 
ферментаційної фібинолітичної активності плазми, 
протеолітична активність плазми за азоколагеном, 
рівень окиснення нейтральних білків плазми, 
співвідношення вмісту дієнових конюгатів та ке-
тодієнів, поліморфізм 5G4 і G43A гена PAI-1). 
Підставою для включення таких критеріїв став аналіз 
даних, отриманих обстеженням хворих. 

Оскільки визначення частини представлених 
показників є поки що недоступним у повсякденній 
практиці, нами напрацьовано два варіанти основної 
прогностичної шкали – базовий і розширений. У ба-
зову шкалу відібрані рутинні критерії, а розширена – 
доповнена рештою. 

У хворих групи високого ризику рецидиву 
щойно після оцінювання проводимо ранню кон-
трольну ФЕГДС, протягом якої уточнюємо ризик із 
урахуванням ендоскопічних стигмат. У разі підтвер-
дження високого ризику повторно виконуємо ЕГ. 
Якщо впродовж первинної ФЕГДС був використаний 
інʼєкційний ЕГ за розробленим методом, застосуємо 
інший. Якщо ж була застосована стандартна суміш 
для інʼєкції, використовуємо запропоновану нами 
суміш, чи інший метод, зокрема, аплікаційний. По-
требу проведення наступних контрольних ФЕГДС 
визначаємо індивідуально, з урахуванням клінічних 
проявів, результатів лабораторних досліджень. Кон-
трольну ФЕГДС перед випискою із стаціонару вико-
нуємо всім хворим. 

У комплекс замісної терапії включаємо кри-
сталоїдні (0,9% NaCl, розчин Рінгера) та колоїдні 



 

50  
 

 

«Art of Medicine»      

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

(Волютенз) кровозамінники та компоненти крові. З 
гемостатичною метою призначаємо препарати Дици-
нон, Сангера, Вікасол. З урахуванням виявлених нами 
особливостей функційного стану печінки, нирок, 
механізмів фібринолізу, протеолізу, редокс-реакцій, у 
хворих з високим ризиком рецидиву ГВК стандарт-
ний медикаментозний комплекс доповнюємо 
відповідними засобами. Це, зокрема, інгібітори про-
теолізу, окисних реакцій та антиоксиданти, гепато- і 
нефропротектори. Перевагу надаємо препаратам 
комплексної дії (Даларгін, Лодиксем, Аргініну Глу-
тамат, L-лізин, Тіотріазолін). 

Обговорення результатів. З використанням 
такої тактики нами проліковано 26 хворих, серед 
яких було 17 (65,38%) чоловіків і 9 (34,62%) жінок. У 
14 (53,85%) хворих виявлена виразка ДПК, у 12 
(46,15%) – шлунка. У 7 (26,92%) хворих протягом 
первинної ФЕГДС виявлений клас Forrest I (Ia – 4, Ib 
– 3), у 19 (73,08%) – клас Forrest ІI (ІIa – 5, ІIb – 12, ІIс 
– 9). У 14 хворих виявлений високий ризик рецидиву 
ГВК. Будь-яких ускладнень після використання 
напрацьованих методів ЕГ не спостерігали. У жодно-
му випадку не виникла рецидивна кровотеча. Це 
свідчить про ефективність запропонованої тактики і 
перспективність її наступного впровадження. 

Висновки: 
1. Застосування розробленого алгоритму, що 

заснований на виділенні груп високого і низького 
ризику розвитку рецидивів кровотеч, дозволяє визна-
чати тактику лікування хворих і коректувати медика-
ментозний комплекс. 

2. Напрацьована двоетапна прогностична 
шкала дозволяє обґрунтовано виділяти групи ризику 
виникнення рецидивів на етапі ендоскопічного об-
стеження і уточнювати ризик після проведення лабо-
раторних обстежень. 

3. Клінічна апробація алгоритму свідчить про 
його ефективність і доцільність наступного широкого 
впровадження в практику. 
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Резюме. Совершенствование тактики лече-
ния больных острыми язвенными кровотечениями 
(ОЯК) остается актуальной проблемой. Это обуслов-
лено высокой частотой развития рецидивов ОЯК и 
летальностью. 

Целью работы была предварительная оцен-
ка эффективности разработанной тактики лечения 
больных с ОЯК. 

Материалы и методы. 113 больных с язвен-
ной болезнью, осложненной ОЯК. У 58 (51,33%) 
больных выявлена язва ДПК, у 44 (38,94%) – желуд-
ка, у 11 (9,73%) – множественные язвы. У 21 (18,58%) 
больных при первичной ФЭГДС обнаружен класс 
Forrest I (Ia – 12 Ib – 9), в 92 (81,42%) – класс Forrest 
II (IIa – 13 IIb – 34, IIс – 45). Лечение больных прово-
дили с использованием разработанного алгоритма. 

Результаты. Основой выбора тактики явля-
ется разработанная прогностическая шкала, преду-
сматривающая предварительный и основной этапы 
прогнозирования. Выделяем две группы риска реци-
дива ОЯК – низкий и высокий. При классе Forrest II 
больным, предварительно отнесенным к группе вы-
сокого риска, выполняем превентивный эндоскопи-
ческий гемостаз. После оценки по основной шкале 
больным с высоким риском проводим контрольную 
ФЭГДС, при необходимости – эндоскопический ге-
мостаз. У таких больных медикаментозный комплекс 
дополняем регуляторами окислительных и протеоли-
тических реакций, гепато- и нефропротекторами. С 
использованием такой тактики пролечено 26 больных 
(14 – с высоким риском). Ни в одном случае не воз-
никло рецидивное кровотечение. 

Выводы. Применение разработанного алго-
ритма, который основан на выделении групп высоко-
го и низкого риска развития рецидивов кровотечений, 
позволяет определять тактику лечения больных и 
корректировать медикаментозный комплекс. Клини-
ческая апробация алгоритма свидетельствует о его 
эффективности и целесообразности последующего 
широкого внедрения в практику. 
 

Ключевые слова: язвенная болезнь, язвен-
ные кровотечения, тактика лечения. 
 
 
UDC 616.33/.342-002.44-005.1-072.1-089 

TREATMENT TACTICS OF PATIENTS WITH 

ACUTE ULCERATIVE BLEEDING 
 
F.V. Grynchuk

1
, І.І. Dutka

1
, V.V. Maksimiuk

1
,  

A.V. Ushakov
2
 

 
1
Higher State Educational Establishment of Ukraine 

“Bukovinian State Medical University”, Department of 
Surgery № 1, 
2
RH «Chernivtsi Regional Hospital»  

Chernivtsi City, Ukraine, 
ORCID ID: 0000-0002-7482-442X,  
e-mail: fedir_grynchuk@ukr.net, 
ORCID ID: 0000-0002-7642-5932,  
e-mail: dutkamed@ukr.net, 
ORCID ID: 0000-0002-2228-9840, 
 e-mail: maxsurg@ukr.net, 
ORCID ID: 0000-0002-0141-8228, 
 e-mail: av.ushakov.77@gmail.com 
 

Abstract. Improving the treatment tactics of pa-
tients with acute ulcerative bleeding (AUB) is a topical 
problem. This is due to the high frequency of recurrent 
AUB and mortality. 

The aim of the work has been a prior assess-
ment of the effectiveness of well-established tactics for 
treating patients with AUB. 

Materials and methods. 113 patients with ul-
cerous disease complicated by AUB. 58 (51.33%) pa-
tients had a duodenum ulcer, 44 (38.94%) had a stomach 
ulcer, and 11 (9.73%) had multiple ulcers. There was a 
Forrest I class (Ia – 12, Ib – 9) in 21 (18.58%) patients 
during primary EGDS, and 92 patients (81.42%) had a 
Forrest II class (IIa – 13, IIb – 34, IIc – 45). Patients have 
been treated by a well-developed algorithm. 

Results. The basis of the chosen tactics was de-
veloped by us a prognostic scale which provides prelimi-
nary and basic stages of forecasting. The preliminary 
stage scale contains clinical (comorbid pathology class, 
features of ulcerative anamnesis, body temperature, use 
of hemostatic therapy at the pre-hospital stage, pulse rate, 
pulse pressure), and endoscopic criteria (Forrest class). 
The two risk groups for recurrent AUB have been distin-
guished. The low and high one. If there is a Forrest II 
class, preventive endoscopic hemostasis should be per-
formed to patients with a high risk. If there are patients 
with Forrest І, IIa, IIb stigmata, and who are at high risk, 
the injections of a mixture of gelatin liquid with epineph-
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rine 1: 20 should be done. When it is Forrest IIc stigmata, 
we use application hemostasis, blowing of the organ wall 
with air-cooled to-90

0
C primarily. 

The main scale contains laboratory data as fol-
lows: the total number of white blood cells, total protein, 
creatinine, prothrombin index, plasma recalcification 
time, test for fibrinogen B, fibrinase, antithrombin III, 
reduced glutathione, the ratio of non-fermentative and 
fermentative fibrinolytic plasma activity, plasma proteo-
lytic activity by azocolagen, the level of neutral plasma 
proteins oxidation, the content ratio of diene conjugates 
and cetodienes, 5g4 and g43a polymorphism of the PAI-1 
gene). 

After evaluation by the main scale, patients with 
high risk undergo a control EGDS, and endoscopic he-
mostasis, if necessary. The treatment complex for such 
patients is complemented by regulators of the oxidative 
and proteolytic reactions, hepato - and nephroprotection . 
Using this tactic, we have treated 26 patients, including 
17 (65.38%) men and 9 (34.62%) women. 14 (53.85%) 
patients had a duodenum ulcer, 12 (46.15%) patients – a 

stomach ulcer. 7 (26.92%) patients with primary EGD 
have had Forrest I class  (Ia – 4, Ib – 3), and 19 (73.08%) 
patients - Forrest II class  (IIa – 5, IIb – 12, IIc – 9). 14 
patients have had a high risk of recurrent AUB. No com-
plications have been observed after using the well-
established methods of EG. No relapses of bleeding. 

Conclusions. 1. The developed algorithm, based 
on a group’s allocation of high and low risk of re- bleed-
ing, allows to determine the treatment tactics of patients 
and improve the treatment complex.   

2. The two-stage developed prognostic scale al-
lows to identify risk groups of recurrence at the stage of 
endoscopic examination and specify the risk after labora-
tory examinations. 

3. Clinical testing of the algorithm indicates its 
effectiveness and proper implementation in further wide-
spread practice. 

 
Keywords: peptic ulcer disease, ulcer bleeding, 

treatment tactics. 
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Резюме. Вдосконалення тактики лікування хворих на гострий перитоніт (ГП) наразі залишається акту-
альною проблемою, що зумовлено високою летальністю. 

Метою роботи було попереднє оцінювання ефективності напрацьованої тактики лікування хворих на 
ГВК. 

Матеріали та методи. 60 хворих, з яких місцевий ГП виявлений у 12 (20%) хворих, дифузний – у 15 
(25), розлитий – у 17 (28,33%), загальний – у 16 (26,67%). Ретроспективний аналіз результатів лікування 169 
хворих на різні форми ГП. У 79 з них були післяопераційні ускладнення. Померли 39 хворих. Лікування хворих 
проводили з використанням напрацьованого алгоритму. 

Результати. Основою вибору тактики є розроблена прогностична шкала, що передбачає попередній і 
основний етапи прогнозування. У хворих середнього і високого ризику розширюємо показання до передопе-
раційного підготування. Основне оцінювання проводимо протягом операції. Диференційовано застосовуємо 
комплекс інтраопераційних і післяопераційних заходів. Розширюємо показання до використання заходів з 
профілактики ускладнень, запрограмованих санацій очеревинної порожнини, застосовуємо розроблені методи 
санації. З використанням такої тактики нами проліковано 24 хворих. Знизилася на 18,18% кількість інтрааб-
домінальних інфільтратів. Скоротилася на 2,5 дні тривалість стаціонарного лікування. Не помер жоден хворий. 

Висновки. Застосування розробленого алгоритму, що заснований на виділенні груп звичайного, збіль-
шеного, середнього і високого ризику розвитку ускладнень, дозволяє визначати тактику лікування хворих і 
коректувати медикаментозний комплекс. Клінічна апробація алгоритму свідчить про його ефективність і до-
цільність наступного широкого впровадження в практику. 

 
Ключові слова: гострий перитоніт, прогнозування ускладнень, тактика лікування. 

 
Вступ. Вдосконалення тактики лікування 

хворих на гострий перитоніт наразі залишається ак-
туальною проблемою. Незважаючи на постійне вдос-
коналення лікувальних настанов [1-8], летальність за 
поширеного гострого перитоніту сягає 30-70% 
[2,4,7,9,10]. Це свідчить про необхідність вдоскона-
лення тактики лікування. 

Обґрунтування дослідження. Відомі наста-
нови з лікування гострого перитоніту містять низку 
суперечностей. Зокрема, контраверсійними залиша-
ються погляди на поширеність перитоніту, оцінюван-
ня тяжкості, прогнозування перебігу, неоднозначно 
оцінюють показання до передопераційного приготу-
вання, проведення запрограмованих санацій очере-
винної порожнини, суттєво відрізняються рекомен-
дації щодо методів санації, медикаментозного ліку-
вання [1-8,11].  

Мета роботи. Провести попереднє 
оцінювання ефективності напрацьованої тактики 
лікування хворих на гострий перитоніт. 

Матеріали та методи. Обстежено 60 хворих 
віком від 18 до 78 років, серед яких було 38 (42,22%) 
чоловіків та 52 (57,78%) жінки. Для визначення форм 
і тяжкості гострого перитоніту використовували кла-
сифікацію І.Ю. Полянського та співавторів [11]. 
Місцевий перитоніт виявлений у 12 (20%) хворих, 

дифузний – у 15 (25), розлитий – у 17 (28,33%), за-
гальний – у 16 (26,67%). Проведений ретроспектив-
ний аналіз 169 хворих на різні форми гострого пери-
тоніту. У 79 з них були післяопераційні ускладнення, 
серед яких 24 випадки запалення і нагноєння рани, 5 
– евентерацій, 14 – інтраабдомінальних інфільтратів і 
абсцесів, 18 – неспроможності кишкових швів, 18 – 
триваючого перитоніту. Померли 39 хворих. 

Лікування хворих проводили з використан-
ням напрацьованого алгоритму (рис.1). 

Результати дослідження. Основою вибору 
тактики є створена нами прогностична шкала, що 
передбачає попередній і основний етапи прогно-
зування [12]. На першому етапі, до операції, у шкалу 
відібрані такі показники: характер основного захво-
рювання і перитоніту, параметри класу коморбідної 
патології [13]. Згідно з шкалою виділяємо групи зви-
чайного, збільшеного, середнього і високого ризику 
виникнення післяопераційних ускладнень. У хворих 
зі збільшеним ризиком протягом передопераційного 
приготування посилюємо антибактеріальну терапію. 
Перевагу надаємо препаратам комбінованої дії 
(Грандазол), що дозволяє збільшувати ефективність 
лікування без збільшення часу проведення приготу-
вання.  
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Рис. 1. Запропонований алгоритм лікування хворих на гострий перитоніт. 

 
Хворим з середнім і високим ризиком перед-

операційне приготування проводимо навіть за відсут-
ності стандартних показань. Для корекції водно-
електролітних порушень застосовуємо розчин Рінге-
ра. 

Остаточне визначення ризику проводимо з 
урахуванням даних інтраопераційної ревізії та лабо-
раторних досліджень. Основна шкала додатково 
містить показники кількості паличкоядерних 
нейтрофільних лейкоцитів і критерій застосування 
запрограмованих санацій, оскільки їх використання 
збільшує ризик розвитку ускладнень, насамперед, 
ранових. Підставою для включення таких критеріїв 
став ретроспективний аналіз даних хворих на гострий 
перитоніт. 

Поширеність перитоніту оцінюємо за ро-
зробленим способом [14]. У хворих зі збільшеним 
ризиком застосовуємо активну профілактику ранових 
ускладнень. У хворих із середнім ризиком, окрім 
цього, використовуємо заходи з запобігання неспро-
можності швів, збільшуємо кількість дренажів очере-
винної порожнини. У хворих з високим ризиком, 
попри це, розширюємо показання до запрограмованої 
санації очеревинної порожнини. Для санації викори-
стовуємо оригінальний метод і напрацьовані дренаж-
но-санаційні системи [15], які дозволяють проводити 
пролонговану санацію після операції. 

У післяопераційний період продовжуємо ме-
дикаментозне лікування, розпочате до операції, яке 
розширюємо призначенням засобів, що здатні покра-

щувати мезентеріальний кровообіг, стимулювати 
перистальтичну активність кишок (Сорбілакт). За 
потреби, посилюємо антибактеріальну терапію, для 
чого часто використовуємо аміноглікозиди ІІІ по-
коління (Браксон). З урахуванням виявлених нами 
особливостей функційного стану печінки, нирок, 
механізмів фібринолізу, протеолізу, редокс-реакцій, у 
хворих з середнім і високим високим ризиком стан-
дартний медикаментозний комплекс доповнюємо 
відповідними засобами. Це, зокрема, антиоксидантні 
й антипротеолітичні препарати, регулятори мікро-
циркуляції, гепатопротектори, нефропротектори. 
Перевагу надаємо препаратам комплексної дії (Дала-
ргін, Лодиксем, Аргініну Глутамат, L-лізин, Тіотріа-
золін). 

Обговорення результатів. Із використанням 
такої тактики нами проліковано 24 хворих, серед 
яких було 15 пацієнтів з розлитим і загальним гост-
рим перитонітом, решта – з дифузним перитонітом. У 
всіх хворих з розлитим і загальним перитонітом ви-
користали запрограмовану санацію очеревинної по-
рожнини. 

Порівняльним дослідженням встановлено, 
що застосування напрацьованої тактики дозволило 
знизити на 18,18% частоту розвитку залишкових 
інтраабдомінальних інфільтратів у хворих на розли-
тий і загальний перитоніт, запобігти нагноєнням 
післяопераційної рани, уникнути летальності, скоро-
тити тривалість стаціонарного лікування, в середнь-
ому, на 2,5 дні. У жодного хворого на дифузний гос-
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трий перитоніт не виникли інтраабдомінальні 
ускладнення. 

Висновки: 
1. Застосування розробленого алгоритму, що 

заснований на обґрунтованому виділенні груп ризику 
розвитку післяопераційних ускладнень, дозволяє 
визначати тактику лікування хворих і коректувати 
медикаментозний комплекс. 

2. Напрацьована двоетапна прогностична 
шкала дозволяє обґрунтовано виділяти групи ризику 
виникнення ускладнень до хірургічного втручання і 
уточнювати ризик протягом операції. 

3. Клінічна апробація алгоритму свідчить про 
його ефективність і доцільність наступного широкого 
впровадження в практику. 

 

References: 
1. Montravers P, Dupont H, Leone M, Constantin JM, 

Mertes PM, Laterre PF, et al. Guidelines for Man-
agement of Intra-Abdominal Infections. Anaesth Crit 
Care Pain Med. 2015; 34(2):117-30. doi: 
10.1016/j.accpm.2015.03.005 

2. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, Levy MM, An-
tonelli M, Ferrer R, et al. Surviving Sepsis Campaign: 
International Guidelines for Management of Sepsis 
and Septic Shock: 2016. Intensive Care Med. 2017; 
43(3):304-77. doi: 10.1007/s00134-017-4683-6 

3. Sartelli M, Catena F, Abu-Zidan FM, Ansaloni L, Biffl 
WL, Boermeester MA, et al. Management of intra-
abdominal infections: recommendations by the WSES 
2016 consensus conference World J Emerg Surg. 
2017; 12:22. doi: 10.1186/s13017-017-0132-7 

4. Mazuski JE, Tessier JM, May AK, Sawyer RG, Nadler 
EP, Rosengart MR, et al. The Surgical Infection Soci-
ety Revised Guidelines on the Management of Intra-
Abdominal Infection. Surg Infect (Larchmt). 2017; 
18(1):1-76. doi: 10.1089/sur.2016.261. 

5. Fomin PD, Usenko OIu, Bereznytskyi YaS, editors. 
Nevidkladna khirurhiia orhaniv cherevnoi porozh-
nyny (standarty orhanizatsii ta profesiino oriientovani 
alhorytmy nadannia khirurhichnoi dopomohy) [Emer-
gency abdominal surgery (standards of organization 
and professionally oriented algorithms for surgical 
care)]. Kyiv: Biblioteka Zdorovʼia Ukrainy; 2018. 
P.354. (in Ukrainian). 

6. Muresan MG, Balmos IA, Badea I, Santini A. Ab-
dominal Sepsis: An Update. J Crit Care Med (Targu 
Mures). 2018; 4(4):120-25. doi: 10.2478/jccm-2018-
0023 

7. Hecker A, Reichert M, Reuß CJ, Schmoch T, Riedel 
JG, Schneck E, et al. Intra-abdominal sepsis: new def-
initions and current clinical standards. Langenbecks 
Arch Surg. 2019; 404(3):257-71. doi: 
10.1007/s00423-019-01752-7 

8. Nguyen MP, Crotty MP, Daniel B, Dominguez  Ed. An 
Evaluation of Guideline Concordance in the Man-
agement of Intra-Abdominal Infections. Surg Infect 
(Larchmt). 2019; 20(8):650-7. doi: 
10.1089/sur.2018.317 

9. Germer CT, Eckmann C. Peritonitis. Der Chirurg. 
2016; 87(1):5-8. doi: 10.1007/s00104-015-0118-5 

10. Ross JT, Matthay MA, Harris HW Secondary perito-
nitis: principles of diagnosis and intervention. BMJ. 
2018; 361:k1407.doi: 10.1136/bmj.k1407 

11. Polianskyi IIu, Grynchuk FV, Andriiets VV, 
Maksymiuk VV, Brodovskyi VV, Voitiv YaIu. Kla-
syfikatsiia hostroho perytonitu [Classification of acute 
peritonitis]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khi-
rurhiia. 2012; 11(2):68-70. doi: 
https://doi.org/10.24061/1727-0847.11.2.2012.16 

12. Grynchuk AF, Polianskiy IYu, Grynchuk FV, Moroz 
PV. Two-stage prognosis of postoperative complica-
tions in patients with acute peritonitis. Practica Medi-
cala. Romanian journal of medical practice. 2019; 
14(3(67)):273-6. doi: 10.37897/RJMP.2019.3.16 

13. Grynchuk FV. Nova shkala dlia otsiniuvannia ko-
morbidnosti v nevidkladnii abdominalnii khirurhii 
[New scale for comorbidity assessment in emergency 
abdominal surgery]. Art of Medicine. 2018; 4(8):55-7. 
(in Ukrainian). 

14. Grynchuk AF, Grynchuk FV, Polianskyi IIu. 
Obʼiektyvna diahnostyka poshyrenosti hostroho 
perytonitu [Objective diagnostics of the acute perito-
nitis spread]. Kharkivska khirurhichna shkola. 2017; 
1:31-4. 

15. Grynchuk AF, Grynchuk FV. Prolonhovana sanatsiia 
ocherevynnoi porozhnyny za hostroho perytonitu [A 
prolonged sanation of the peritoneal cavity in an acute 
peritonitis case]. Khirurhiia Ukrainy. 2017; 4(64), 
Dod.1:62-5. 

 
 
УДК 616.381-002-036.1-089-084 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 

ПЕРИТОНИТОМ 
 
А.В. Гринчук 
 
ВГУЗ Украины «Буковинский государственный  
медицинский университет», кафедра хирургии № 1, 
г. Черновцы, Украина, 
ORCID ID: 0000-0001-6636-6855,  
e-mail: grynchuk.andrii@bsmu.edu.ua 
 

Резюме. Совершенствование тактики лече-
ния больных с острым перитонитом (ОП) является 
актуальной проблемой вследствие высокой летально-
сти. 

Целью работы была предварительная оцен-
ка эффективности разработанной тактики лечения 
больных с ОП. 

Материалы и методы. 60 больных, у кото-
рых местный ОП выявлен у 12 (20%) больных, диф-
фузный – у 15 (25), разлитый – у 17 (28,33%), общий 
– у 16 (26,67%). Ретроспективный анализ результатов 
лечения 169 больных различными формами ОП. У 79 
из них были послеоперационные осложнения. Умер-
ли 39 больных. Лечение больных проводили с ис-
пользованием разработанного алгоритма. 

Результаты. Основой выбора тактики была 
разработанная прогностическая шкала, предусматри-
вающая предварительный и основной этапы прогно-
зирования. У больных со средним и высоким риском 
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расширяем показания к предоперационной подготов-
ке. Основную оценку проводим во время операции. 
Дифференцировано применяем комплекс интраопе-
рационных и послеоперационных мероприятий. Рас-
ширяем показания к использованию мероприятий по 
профилактике осложнений, запрограммированных 
санаций брюшинной полости, применяем разрабо-
танные методы санации. С использованием такой 
тактики нами пролечено 24 больных. Снизилось на 
18,18% количество интраабдоминальных инфильтра-
тов. Сократилась на 2,5 дня продолжительность ста-
ционарного лечения. Не умер ни один больной. 

Выводы. Применение разработанного алго-
ритма, основанного на выделении групп обычного, 
увеличенного, среднего и высокого риска развития 
осложнений, позволяет определять тактику лечения 
больных и корригировать медикаментозный ком-
плекс. Клиническая апробация алгоритма свидетель-
ствует о его эффективности и целесообразности по-
следующего широкого внедрения в практику. 
 

Ключевые слова: острый перитонит, про-
гнозирования осложнений, тактика лечения. 
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Abstract. Due to the high mortality rate the 
treatment improvement of patients with acute peritonitis 
(AP) remains a critical problem. Nevertheless, a well-
known set of guidelines contains some contradictions that 
need to be resolved. 

The aim of the work is to evaluate the effec-
tiveness of the well-established treatment tactics of pa-
tients with AP. 

Materials and methods. 60 patients with local 
AP were found in 12 (20%) patients, diffuse – in 15 (25) 
patients, spilled-in 17 (28.33%) patients, and total – in 16 
(26.67%) patients. A retrospective analysis of the treat-
ment results of 169 patients with various forms of AP. 79 
of them have had postoperative complications. 39 pa-
tients have died. Treatment of patients has been per-
formed using the developed algorithm. 

Results. The basis of the chosen tactics has been 
developed predictive scale, which provides the prelimi-
nary and main stages of prediction. The indications have 
been extended for patients of medium and high risk be-
fore the surgery. Patients with an average risk have a 
standard volume of it. We have provided additional 
measures to correct the state of regulatory mechanisms 
for patients with high risk. The main evaluation has been 
performed during the operation, taking into account the 
content of rod-shaped neutrophil leukocytes and a pro-
grammed abdominal debridement. The prevalence of AP 
has been estimated using the developed objective method. 
We have used a differentiated set of intraoperative and 
postoperative measures. The measures indications to 
prevent wound complications have been expanded for 
patients with increased risk. The measures to prevent 
intra-abdominal complications in patients with medium 
and high risk have been expanded either. The indications 
for the programmed abdominal debridement have been 
expanded for patients with high risk. The developed 
methods of debridement have been used. The standard 
medicated complex has been supplemented with appro-
priate means for patients with medium and high risk. The 
functional condition of the liver, kidneys, mechanisms of 
fibrinolysis, proteolysis, redox reactions has been taken 
into account in advance. The means are the following: 
antioxidant and antiproteolytic drugs, the regulators of 
the microcirculation, hepatoprotectors, nefroprotector. 
We treated 24 patients, including 15 patients with spilled 
and general AP with the help of these tactics, and the rest 
- with diffuse AP. A programmed lavage has been used to 
all patients having spilled and general AP. 

A comparative research has proved that well-
known tactics allowed to decrease the residual intra-
abdominal infiltrates by 18.18% in patients with spilled 
and general peritonitis, prevent postoperative wound 
suppuration, avoid lethality, and reduce the duration of 
in-patient facility, on average, by 2.5 days. None of the 
patients with diffuse AP has had any intra-abdominal 
complications. 

Conclusions. 1. The developed algorithm, based 
on a reasonable allocation of risk groups for postopera-
tive complications, allows to determine the treatment 
tactics of patients and improve the medicated complex. 

2. The two-stage developed prognostic scale al-
lows to identify risk groups for complications before 
surgery and specify the risk during the operation either. 

3. Clinical testing of the algorithm indicates its 
effectiveness and proper implementation in further wide-
spread practice. 

 
Keywords: acute peritonitis, predicting compli-

cations, treatment tactics. 
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Резюме. Однією з причин виникнення гіперестезії зубів є наявність у пацієнтів різних ступенів 

розвитку генералізованого пародонтиту. Для отримання довготривалих результатів у зниженні показників гіпе-
рестезії зубів, необхідно оптимізувати наявні методи лікування. 

Метою дослідження було оцінити ефективність лікування гіперестезії зубів у хворих на генералізова-
ний пародонтит хронічного перебігу із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання та 
апіпродуктів. 

104 хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу та гіперестезією зубів було розділено 
на 4 групи відповідно до отриманого методу лікування. Ступінь вираженості чутливості гіперестезії зубів 
оцінювали за шкалою Schiff. У 1 групі використовували лак на основі фториду натрію, у 2  –настойку про-
полісу, в 3 – низькоінтенсивне лазерне випромінювання з довжиною хвилі 810 нм, у 4 групі лікування проводи-
лося за допомогою комбінованого використання настойки прополісу та низькоінтенсивного лазерного ви-
промінювання з довжиною хвилі 810 нм. Отримані значення показників за шкалою Schiff оцінювали до ліку-
вання, одразу після лікування, через тиждень, 1 місяць, 3 місяці, пів року та рік після лікування. Статистичну 
достовірність результатів оцінювали у IBM SPSS Statistics, V. 25.0 (Armonk, NY: IBM Corp.). 

Лікування було ефективним одразу після його отримання в кожній з груп, про що свідчить значне зни-
ження середніх значень показників за шкалою Schiff; через рік найнижчі значення були отримані у четвертій 
групі. Результати порівняння між групами є статично значущими (р <0,05). 

Аналіз отриманих результатів показників оцінки ефективності запропонованого методу лікування гіпе-
рестезії зубів свідчить про високу клінічну стійкість та довготривалість отриманого ефекту.  

 
Ключові слова: гіперестезія зубів, пародонтит, прополіс, діодний лазер. 

 
Вступ. Гіперестезія зубів (ГЗ) описується як 

різкий, короткий біль, що виникає за рахунок оголен-
ня дентину зубів у відповідь на термічні, тактильні, 
осмотичні чи хімічні подразники. За даним літерату-
ри, на ГЗ страждає 3% –57% населення, особливо 
люди віком від 30 до 40 років [1, 2].  

ГЗ має мультифакторне походження; виник-
нення гіперестезії зубів часто пов’язують з гене-
ралізованим пародонтитом та наслідками його ліку-
вання [3]. 

Існує низка теорій, які пояснюють механізм 
болю при ГЗ. Найбільш широко прийнята гідроди-
намічна теорія, яка базується на тому, що теплові, 
тактильні чи хімічні подразники змінюють рух ріди-
ни в дентинних канальцях, що, у свою чергу, прово-
кує деформацію нервових закінчень у пульпі, у ре-
зультаті чого виникає відповідь у вигляді болю [1, 4]. 

Обґрунтування дослідження. Усі відомі на 
сьогодні методи та засоби лікування гіперестезії зубів 
базуються на гідродинамічній теорії, а саме на змен-
шенні руху рідини в дентинних канальцях.  

Фторид натрію є одним з найпоширеніших 
компонентів відомих десенситайзерів. Його дія пояс-
нюється облітерацією дентинних канальців криста-

лами фториду кальцію, що зменшує рух рідини, що 
допомагає зменшити рівень болю [1, 3]. 

Прополіс широко використовують для ліку-
вання ГЗ [5, 6]. Прополіс – це природна смолиста 
речовина, яка збирається бджолами з рослин. Най-
частіше прополіс містить суміші різноманітних ком-
понентів, але велика увага приділяється саме біофла-
воноїдам, з чим і пов’язують його біологічну актив-
ність [7, 8]. Прополіс широко застосовується в су-
часній стоматології через його протизапальну, анти-
оксидантну, антибактеріальну, противірусну та про-
тигрибкову дії [5, 6]. 

Науковці пропонують лікувати ГЗ за допомо-
гою різних типів лазерів. Популярності набуває вико-
ристання низькоінтенсивного лазерного ви-
промінювання (НІЛВ). В останніх дослідженнях 
НІЛВ було запропоновано як ефективне лікування 
ГЗ, за рахунок підвищення метаболічної активності 
клітин пульпи, що сприяє виробленню третинного 
дентину [9, 10]. 

Відповідно до  аналізу публікацій останніх 
років, досі не існує єдиного цілком ефективного ліку-
вання ГЗ [4]. Значна розповсюдженість ГЗ, коротко-
часні результати лікування роблять актуальним оп-
тимізацію наявних методів лікування для отримання 
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пролонгованих результатів зниження рівня болю при 
гіперестезії зубів.  

Мета дослідження: оцінка ефективності за-
стосування лаку на основі фториду натрію, настойки 
прополісу, низькоінтенсивного лазерного ви-
промінення з довжиною хвилі 810 нм та комбіновано-
го застосування настойки прополісу з НІЛВ для 
зменшення ознак гіперестезії зубів у хворих на гене-
ралізований пародонтит хронічного перебігу при 
тривалому спостереженні. 

Матеріал та методи дослідження. У до-
сліджені взяли участь 104 хворі (63 жінки та 41 чо-
ловік) на генералізований пародонтит хронічного 
перебігу різного ступеню розвитку та гіперестезією 
зубів. Середній вік хворих становив 40,91±9,03 років. 
Критеріями виключення з дослідження вважали на-
явність онкологічних захворювань, вагітності, алер-
гічні реакції на апіпродукти. Для характеристики 
ступеня вираженості ГЗ користувалися шкалою 
Schiff. Визначення тактильної чутливості зубів про-
водилося за допомогою стоматологічного зонда; його 
кінчик поміщали перпендикулярно вестибулярної 
поверхні досліджуваного зуба і здійснювали зигзаго-
подібні рухи вздовж емалево-цементної межі. Для 
оцінки температурної чутливості зубів на ділянку 
емалево-цементної межі досліджуваного зуба впли-
вали струменем повітря з стоматологічного пустеру 
на відстані приблизно 1 см протягом 1 секунди. Тиск 
повітря становив приблизно 60 пси (± 5,0), темпера-
тура – 20 ° С (± 3). Показники сприйнятливості зубів 
до тактильних і температурних подразників 
реєстрували відповідно до шкали Schiff: 

0 – зуб не реагує на дію подразника; 
1 – зуб реагує на дію подразника (відчуття 

дискомфорту), але пацієнт не вимагає припинити дію; 
2 – зуб реагує на дію (больові відчуття), 

пацієнт вимагає припинити дію; 
3 – зуб реагує на дію подразника (різкі боль-

ові відчуття), пацієнт різко відвертається від подраз-
ника [11]. 

Після визначення чутливості хворі були 
поділені на 4 групи залежно від отриманого лікуван-
ня, рандомізовані за віком та статтю. У першій групі 
застосовували «Ftorplen» (Latus, Україна), що містить 
препарат фториду натрію і фториду кальцію. За до-
помогою аплікатора лак наносився на висушену по-
верхню зуба. Лак наносився тричі через день.  

У другій групі лікування проводили за допо-
могою настойки прополісу (ТОВ «Тернофарм», 
Україна, Тернопіль). Після ізоляції чутливих зубів 
ватними валиками, наносився рідкий кофердам 
(OpalDam, Ultradent, USA), щоб уникнути попадання 
лікарського засобу на ясенний край. Настойка про-
полісу наносилася за допомогою полірувальної го-
ловки та мікромотору протягом 60 секунд, після цьо-
го зуб залишали на 5 хвилин. Процедуру проводили 
тричі з інтервалом у 48 годин.  

У третій групі проводили лікування ГЗ із ви-
користанням низькоінтенсивного лазерного ви-
промінювання. Для цього було використано лазерний 
терапевтичний апарат «Лика-Терапевт М» (ЧМПП 

«Фотоніка Плюс», м. Черкаси) та виносна рукоятка 
ВРИП1, яка працює в інфрачервоному оптичному 
діапазоні з довжиною хвилі 810 нм та максимальною 
потужністю 100 мВт. Процедуру проводили протягом 
3 хвилин у постійному режимі. Насадка була вста-
новлена перпендикулярно до поверхні причинного 
зуба у приясенній ділянці. Випромінення проводили в 
трьох різних точках, у кожній точці по 1 хвилині. 
Процедуру було проведено тричі з інтервалом у 48 
годин. 

У четвертій групі лікування проводилося за 
допомогою комбінованого використання настойки 
прополісу та низькоінтенсивного лазерного ви-
промінювання. Чутливі зуби були ізольовані за допо-
могою ватних валиків, після чого проводилося нане-
сення рідкого кофердаму (OpalDam, Ultradent, USA). 
Настойка прополісу наносилася за допомогою 
полірувальної головки та мікромотору протягом 
наступних 60 секунд. Потім проводили низькоінтен-
сивне лазерне випромінювання протягом 3 хвилин у 
постійному режимі. Насадка була встановлена пер-
пендикулярно до поверхні причинного зуба у при-
ясенній ділянці. Випромінення проводили в трьох 
різних точках, у кожній точці по 1 хвилині. Лікування 
проводилося тричі з інтервалом у 48 годин.  

Усім пацієнтам було рекомендовано не вжи-
вати їжі та напоїв наступні дві години після проведе-
них процедур. Впродовж усього терміну дослідження 
не застосовувати ніяких засобів, що впливають на 
чутливість зубів. 

Кожен пацієнт підписував інформовану згоду 
на участь у дослідженні, і вжиті всі заходи для забез-
печення анонімності пацієнтів. 

Результати лікування гіперестезії твердих 
тканин зубів оцінювали по динаміці змін показників 
за шкалою Schiff - до лікування, одразу, 1 тиждень, 1 
місяць, 3 місяці, 6 місяців, 1 рік після лікування. Всі 
отримані дані статистично вивчалися за допомогою 
IBM SPSS Statistics, V. 25.0 (Armonk, NY: IBM Corp.). 
Для всіх груп були розраховані середні значення та 
стандартне відхилення. Для інтрагрупового 
порівняння користувалися критерієм Фрідмана, для 
міжгрупового – критерієм Уілконсона.  

Результати дослідження. Значення до-
сліджуваних нами показників достовірно не відрізня-
лися в усіх чотирьох групах до лікування. Миттєвий 
ефект після лікування спостерігався в усіх групах 
хворих (табл. 1, 2). Порівняння показників чутливості 
до температурних подразників за шкалою Schiff між 
групами були статистично значущими (p<0,05) лише 
між групами 1 та 2, 2 та 3, 2 та 4. Міжгрупове 
порівняння для тактильної чутливості було стати-
стично значущим між всіма групами, окрім між 1 та 
4, 2 та 3 групами (p<0,05). 

Починаючи з першого тижня, середні зна-
чення обох показників почали збільшуватися в трьох 
останніх групах, на той час коли в першій групі ліку-
вання середні значення продовжували зменшуватися 
порівняно з показниками одразу після лікування 
(табл. 1, 2). 
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Таблиця 1 

Зміни показників чутливості до температурних подразників за шкалою Schiff (бали) 

 До 
лікування 

Одразу після 
курсу 

лікування 

Через 1 
тиждень 

Через 1 
місяць 

Через 3 
місяці 

Через 6 
місяців 

Через 1 рік 

Група 1 2,79±0,41 0,81±0,45* 0,75±0,43* 1,15±0,62* 1,47±0,50* 1,59±0,49* 1,67±0,47* 

Група 2 2,81±0,39 1,04±0,54* 1,20±0,64* 1,34±0,47* 1,67±0,47* 2,02±0,17* 2,11±0,31* 

Група 3 2,79±0,41 0,82±0,46* 1,05±0,21* 1,71±0,45* 1,42±0,49* 1,28±0,45* 1,36±0,48* 

Група 4 2,80±0,40 0,80±0,40* 0,81±0,39* 0,93±0,41* 0,68±0,46* 0,53±0,50* 0,59±0,49* 

Примітка: *дані статистично достовірні порівняно з показниками до лікування (p<0,05) 
 

Таблиця 2 

Зміни показників чутливості до тактильних подразників за шкалою Schiff (бали) 

 До 
лікування 

Одразу 
після курсу 
лікування 

Через 1 
тиждень 

Через 1 
місяць 

Через 3 
місяці 

Через 6 
місяців 

Через 1 
рік 

Група 1 2,49±0,50 0,92±0,28* 0,88±0,11* 1,28±0,45* 1,48±0,50* 1,61±0,49* 1,67±0,47* 

Група 2 2,51±0,55 1,29±0,46* 1,12±0,39* 1,43±0,49* 1,71±0,46* 2,12±0,39* 2,18±0,38* 

Група 3 2,49±0,51 1,22±0,42* 1,39±0,49* 1,61±0,48* 1,45±0,50* 1,31±0,47* 1,36±0,48* 

Група 4 2,48±0,50 0,87±0,34* 1,06±0,24* 1,20±0,41* 0,93±0,26* 0,69±0,46* 0,73±0,54* 

Примітка:* дані статистично достовірні порівняно з показниками до лікування (p<0,05) 

 
Вже з першого місяця та протягом року по-

казники збільшувались у перших трьох групах, але 
показники четвертої групи весь цей час постійно 
знижувалися (рис. 1, 2). Велика увага приділялася 
оцінці показників чутливості ГЗ саме через рік після 
лікування, бо найважливішим фактором оцінки ліку-
вання гіперестезії зубів є тривалість отриманого 

ефекту. Порівняно зі значеннями отриманими до 
лікування, значення обох показників у всіх чотирьох 
групах були значно менші. Але найнижчі середні 
значення показників відзначалися у четвертій групі. 
Порівняння показників чутливості ГЗ за шкалою 
Schiff через рік після лікування між усіма групами 
було статистично значущим (p<0,05). 

 

 
 

 

Рис. 1. Показники чутливості до температурних 

подразників за шкалою Schiff протягом року 
Рис. 2. Показники чутливості до тактильних по-

дразників за шкалою Schiff протягом року 
 

Обговорення отриманих результатів. У 
цьому досліджені нами був запропонований комбіно-
ваний метод лікування ГЗ. Застосування настойки 
прополісу та низькоінтенсивного лазерного ви-
промінювання було поєднано, на підставі усіх мож-
ливих механізмів дії. Оптимізація лікування ГЗ 
комбінованим методом була направлена на отриман-
ня більш пролонгованих результатів лікування ГЗ. 
Виходячи з отриманих результатів, середні значення 
показників чутливості за шкалою Schiff значно змен-
шилися в порівнянні з показниками, отриманими до 
лікування.  

Результати було порівняно з трьома іншими 
методами лікування. Для лікування ГЗ пацієнтів пер-
шої групи нами було обрано лак зі фторидом 
кальцію, так як це найпоширеніший компонент су-

часних десенситайзерів. Відомо, що механізм дії 
пояснюється тим, що фторид натрію, вступаючи в 
реакцію з іонами кальцію, утворює кристали фториду 
кальцію. Ці кристали закупорюють просвіт дентин-
них канальців, тим самим зменшуючи рух рідини в 
них. Так, у нашому досліджені ми отримали суттєве 
зниження ГЗ одразу після лікування, але поступово 
результат лікування слабшав, хоча середні значення 
показників чутливості за шкалою Schiff не поверну-
лися до значень, отриманих до лікування. Отримані 
нами результати співпадають з багатьма досліджен-
нями інших авторів [3, 4]. 

За допомогою двох інших груп ми хотіли 
провести порівняння комбінованого методу лікування 
з роздільним використанням настойки прополісу та 
діодного лазеру.  
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Велика кількість досліджень говорять про 
той факт, що препарати прополісу використовуються 
для лікування ГЗ та показують високу ефективність. 
Але, як і в інших авторів, результат був не довготри-
валим, хоча середні значення показників чутливості 
за шкалою Schiff за весь період лікування були зни-
жені та не повернулися до вихідних значень [5, 6]. 
Існує думка, що флавоноїди, які містяться у про-
полісі, зв’язуються з поверхнею дентину, утворюючи 
кристали та заповнюючи ними дентинні канальці. 
Про це свідчить багато дослідженнях in vitro з вико-
ристанням скануючої електронної мікроскопії [7]. 
Також, вірогідно, що прополіс глибоко дифундує 
всередину дентинних канальців та стимулює вироб-
лення трансформуючого фактору росту (ТФР) -b1, що 
грає важливу роль в дентиногенезі [8]. У разі прямого 
покриття пульпи пастою на основі прополісу частко-
вий дентинний місток був сформований вже через 
чотири тижні. Це пояснюється репаративним денти-
ногенезом, стимульованим флавоноїдами прополісу, 
які можуть впливати на продукцію третинного ден-
тину [12]. Незважаючи на велику кількість теорій, 
механізм дії прополісу ще потребує додаткових до-
сліджень. 

Велика кількість клінічних досліджень ліку-
вання ГЗ проводилася за допомогою діодних лазерів з 
діапазоном довжин хвиль 635–830 нм. При викори-
станні параметрів у цьому діапазоні не змінюється 
морфологія поверхні емалі або дентину. Також, ча-
стина енергії лазера (довжина хвилі 810 нм) досягає 
пульпи та впливає на фізіологічні функції клітини, 
такі як процес вироблення третинного дентину. 
Негайний знеболювальний ефект вчені пояснюють 
пригніченням нервової передачі та блокуванням де-
поляризації нервових волокон пульпи [9, 10]. Нами 
також було отримано високий клінічний ефект одразу 
після лікування. Протягом всього періоду досліджен-
ня середні значення показників чутливості за шкалою 
Schiff поступово збільшувались, але так і не зрівня-
лися з вихідними.  

Висновки. Отже, оцінка та порівняння отри-
маних результатів запропонованої нами схеми ліку-
вання гіперестезії зубів у пацієнтів з генералізованим 
пародонтитом хронічного перебігу із використанням 
настойки прополісу на низькоінтенсивного лазерного 
випромінювання говорить про високу стійкість отри-
маного результату та його клінічну ефективність.  
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ществующих методов лечения для получения долго-
временных результатов. 

Целью этого исследования было оценить эф-
фективность лечения гиперестезии зубов у больных 
генерализованным пародонтитом хронического тече-
ния с использованием низкоинтенсивного лазерного 
излучения и апипродуктов. 

104 больных с генерализованным пародонти-
том хронического течения и гиперестезией зубов 
было разделено на 4 группы в соответствии с полу-
ченным методом лечения. Степень выраженности 
гиперестезии зубов оценивали по шкале Schiff. В 1 
группе использовали лак на основе фторида натрия, 
во 2 – настойку прополиса, в 3 – низкоинтенсивное 
лазерное излучение, в 4 группе лечение проводилось 
с помощью комбинированного использования 
настойки прополиса и низкоинтенсивного лазерного 
излучения. Полученные значения показателей по 
шкале Schiff оценивали до лечения, сразу после лече-
ния, через неделю, 1 месяц, 3 месяца, полгода и год 
после лечения в каждой группе. Статистическую 
значимость результатов оценивали в IBM SPSS 
Statistics, V. 25.0 (Armonk, NY: IBM Corp.). 

Лечение было эффективным сразу после его 
получения в каждой из групп, о чем свидетельствует 
значительное снижение значений по шкале Schiff. 
Через год самые низкие значения были получены в 
четвертой группе. Результаты межгруппового срав-
нения статически значимы (р <0,05). 

Анализ полученных результатов показателей 
оценки эффективности предложенного метода лече-
ния гиперестезии зубов свидетельствует о высокой 
клинической устойчивость и продолжительность 
полученного эффекта. 

 
Ключевые слова: гиперестезия зубов, паро-

донтит, прополис, диодный лазер. 
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Abstract. Dentine hypersensitivity is a wide-

spread clinical finding, which defined as a short, sharp 
pain because of thermal, evaporative, tactile, osmotic or 
chemical stimuli. Despite of an existence of a big variety 
types of dentine hypersensitivity treatment, it is still need 
to find «gold» standard treatment with long-term effect of 
decreasing of pain.  

The aim of this clinical study was to assess effi-
cacy of sodium fluoride varnish application, diode laser 
(810 nm) irradiation, ethanolic extract of propolis appli-
cation and combined diode laser (810 nm) irradiation 
with ethanolic extract of propolis application for reducing 
of dentine hypersensitivity in patients with chronic gen-
eralized periodontitis. 

Materials and Methods: 104 patients with den-
tine hypersensitivity and chronic generalized periodonti-
tis included in this study. The degree of sensitivity of 
dentine hypersensitivity was determined using Schiff 
sensitivity scale. Each tooth response measured by two 
stimuli: thermal evaporative stimulus as air blast and 
probing as tactile stimulus. The patients were randomly 
divided into four groups according to the treatment. In the 
first group sodium fluoride varnish was applied on sensi-
tive teeth, in the second group sensitive teeth were treated 
application of ethanolic extract of propolis, in the third 
group diode laser (810 nm) irradiation on sensitive teeth 
was used, in the fourth group – combined application of 
ethanolic extract of propolis with diode laser (810 nm) 
irradiation on sensitive teeth was used. The treated teeth 
were evaluated using Schiff sensitivity scale after treat-
ment and at one week, one month, three months and six 
months postoperatively. In all groups after applying of 
treatment the patients were instructed not to rinse, eat or 
drink for 30 minutes after the treatment and to avoid 
using any other desensitizing agent in the all period of the 
research. All the data were entered into Microsoft Excel 
sheet. The evaluations were analyzed using IBM SPSS 
Statistics, Version 25.0(Armonk, NY: IBM Corp.). Mean 
and standard deviation were calculated for each group. 
Wilcoxon’s rank sum test and Friedman’s test were used. 
Values of p < 0.05 were accepted as statistically signifi-
cant.  

Results: 104 patients with dentine hypersensi-
tivity and chronic generalized periodontitis completed our 
study. No significant differences between the treatment 
groups were found at baseline (p > 0.05). All four groups 
showed a significant reduction in the Schiff sensitivity 
scale scores immediately after treatment comparison with 
the baseline scores. The most long-term results were 
obtained in group with combined treatment using etha-
nolic extract of propolis and diode laser (810 nm). 

Conclusion: In our study was assessed efficacy 
of four types of dentine hypersensitivity treatment. All 
groups showed statistically significant result. The present 
study demonstrates that better result has been noted in 
group with combined application of ethanolic extract of 
propolis with diode laser (810 nm) irradiation. Thus, it 
was concluded that combined application of ethanolic 
extract of propolis with diode laser (810 nm) irradiation 
could be suggested for dentine hypersensitivity treatment 
because of immediate and long-term reduce in the level 
of pain. 

 
Keywords: dentine hypersensitivity, periodonti-

tis, propolis, diode laser. 

 
Стаття надійшла в редакцію 10.07. 2020 р. 



 

62  
 

 

«Art of Medicine»      

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

DOI: 10.21802/artm.2020.3.15.62. 
УДК 616Ю132+616.147.2.9 
 

ДОСВІД НАДАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З РОЗРИВОМ АНЕВРИЗМИ  

ІНФРАРЕНАЛЬНОГО ВІДДІЛУ АОРТИ 
 
В.І. Десятерик

1
, О.В. Давиденко

2
, В.А. Слободянюк

2
, В.Г. Желізняк

2
, О.М. Прокуда 

2
 

 
1
Дніпропетровська державна медична академія, ФПО, кафедра хірургії, травматології та  

ортопедії, м. Дніпро, Україна, 
2
КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР, м. Кривий Ріг, Україна, 

ORCID ID: 0000-0001-7097-8141, 
ORCID ID: 0000-0001-9135-5904, 
e-mail: dr.davidenkoav@gmail.com 

 
Резюме. Аневризма інфраренального відділу аорти (АІВА), ускладнена розривом, все частіше 

зустрічається в практичній діяльності. Такі хворі часто надходять до лікарень, які надають ургентну допомогу, 
клінічна картина швидко змінюється і потребує певного підходу до діагностики та прийняття рішення про час 
здійснення хірургічного втручання, яке потребує певної підготовки та має певну специфіку. Надання кваліфіко-
ваної допомоги цій категорії хворих в ургентних обставинах краще здійснюється в лікувально-профілактичних 
закладах, де є мультидисциплінарна команда фахівців, які надають цілодобову невідкладну допомогу. Пред-
ставлено ретроспективний аналіз результатів хірургічного лікування 22 хворих з ускладненою розривом ане-
вризмою черевної аорти у період з 2015 по 2019р. Різноманітні ускладнення виникли в 7 (31,8%) хворих. У 2 
випадках (9%) при аневризмах 3 типу, за класифікацією А.В. Покровського, при розширенні здухвинних ар-
терій, при виділенні з метою перев`язки здухвинних артерій була ушкоджена здухвинна вена. В таких випадках 
виникає смертельна кровотеча, та ми використали метод, як її швидко зупинити. В двох випадках при наявності 
оклюзії здухвинних артерій і атеросклеротичній аневризмі аорти з метою реваскуляризації кишківника в протез 
реімплантувалась нижня брижова артерія. Лігатурний метод протягом останніх 25 років у нашій клінічній 
практиці ми не використовували. Задовільний результат відзначений в 15 (68,2%) хворих цією патологією. 
Ускладнення виникли в 7 (31,8%) хворих. Летальність склала 7 випадків (31,8%). При аналізі причин леталь-
ності на перше місце виходить серцева недостатність. Прогноз цих хворих залежить від низки чинників, пе-
редусім – від компенсаторних можливостей, ступеню гіповолемічних станів та програми їх компенсації.  

 
Ключові слова: аневризма черевного відділу аорти, розрив аневризми. 
 
Вступ. Аневризми черевної аорти є пошире-

ним захворюванням серцево-судинної системи, що 
характеризується високою смертністю при її природ-
ному перебігу. За даними П. Саррадона (2002), Дж.Р. 
Пистолезе (2003), M. Bekher et ol. (2002), J.R. Harris et 
ol. (2005), аневризма займає 10 місце серед причин 
смерті у Європі та країнах СНД [2, 5, 6]. 

У сучасній літературі ендоваскулярне ліку-
вання, так зване (EVAR), в споріднених групах АІВА 
має перевагу, як в періопераційному виживанні хво-
рих, так і зменшенні ліжко-дня та пов’язаних з опе-
рацією ускладнень, про що свідчать дослідження 
DREM та OVER, проведені останніми роками [7]. 

Обґрунтування дослідження. Оскільки в 
наших умовах при недоліках логістики та фінансу-
вання проведення ендоваскулярних втручань вкрай 
обмежене, а кількість хворих з цією патологією щорі-
чно збільшується, необхідно шукати шляхи надання 
допомоги цій категорії хворих. Але ми все ж таки 
надали перевагу відкритим операціям, це можливо 
пояснити економічними та логістичними чинниками. 
Основна причина летальних випадків пов’язана з 
розривом аневризми. В цій роботі ми хотіли предста-
вити наш досвід надання допомоги цій тяжкій кате-
горії хворих. Взагалі діагностику та оперативне ліку-
вання ускладнених розривом аневризм аорти можна 

віднести до категорії нестандартних ситуацій в 
хірургії з огляду на тяжку ситуацію в сучасній ор-
ганізації надання невідкладної допомоги. Щороку 
кількість пацієнтів з ускладненою аневризмою аорти 
зростає, про це свідчать скринінгові рандомізовані 
дослідження, такі як MASS, проведене у Великій 
Британії (загальна кількість 67800 обстежених), 
Chichester – в місті Чічестер (загальна кількість 15775 
обстежених), до речі, це єдине рандомізоване обсте-
ження, куди включені всі верстви населення, в тому 
числі й жінки. Куріння, чоловіча стать та вік – ось три 
найважливіші фактори ризику розвитку аневризми 
аорти. 

Мета. Покращити результати лікування хво-
рих із розривом аневризми інфраренального відділу 
аорти (АІВА) шляхом оцінки досвіду лікування таких 
хворих у нашій клініці. 

Матеріали і методи дослідження. За період 
2015-2019 р. прооперовано 22 хворих з розривом 
АІВА: чоловіків – 15, жінок – 7. Вік коливався від 57 
до 82-х років, переважна більшість хворих – 17 (77%) 
у віці 59-65 років. За етіологічними чинниками, 
частіше (в 20 випадках) відмічено атеросклеротичне 
ураження аорти в співвідношенні з гіпертонічною 
хворобою, в 1 випадку в анамнезі – вибухова травма в 
збройному конфлікті АТО, в другому – операція на 
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простаті та променева терапія 8 років по тому. З мо-
менту прояву перших симптомів захворювання до 
вступу в стаціонар пройшло від 4 до 96 годин. Ми 
порівняли дві групи хворих залежно від часу з мо-
менту ймовірного розриву до оперативного втручан-
ня: 1 група – 13 хворих (59%), час з моменту розриву 
до 3 діб; друга група – 9 хворих (41%), більше 3 діб із 
моменту розриву. 

Усі хворі при надходженні до стаціонару бу-
ли обстежені на УЗД (апарат Philips Р 700), 19 хво-
рим, крім того, виконано СКТ обстеження (Toshiba; 
Alexion 16.TSX-032A). Частіше нами виявлені 
мішкоподібні аневризми – 16, веретеноподібні – 6. 
Діаметр аневризм коливався від 6 до 14 см. Інтраопе-
раційно виявлено розрив аневризми у 18 хворих по 
задньо-латеральній стінці аневризми, у 3-х розрив 
передньої стінки, а в одному випадку – нориця в 
нижню порожнисту вену. Лише у 5 хворих аневризма 
не переходила на здухвинні артерії, тому була мож-
ливість виконати лінійне протезування аорти, в 14 
випадках була розширена одна зі здухвинних артерій, 
тому виконано аорто-здухвинне протезування, а в 3 
випадках аневризматичне розширення відмічено на 
обох здухвинних артеріях, тому виконувалось аорто-
стегнове протезування. Для відновлення цілісності 
аорти застосовували загальноприйняті методи про-
тезування термінального відділу аорти, з використан-
ням покритих біфуркаційних судинних протезів, з 
застосуванням парашутного шва проксимального 
анастомозу. При аневризмах здухвинних артерій 
дистальні анастомози накладали на стегнові артерії, 
застосовуючи латеральний стегновий доступ, при 
можливості вшивались в здухвинні артерії. Заочерев-
на гематома у всіх випадках адекватно випорожня-
лась і дренувалась, з використанням систем активної 
аспірації, що є загальноприйнятим принципом ліку-
вання гематом цієї анатомічної зони. Різноманітні 
ускладнення виникли в 7 (31,8%) хворих. У 2 випад-
ках (9%) при аневризмах 3 типу, за класифікацією 
А.В. Покровського, при розширенні здухвинних ар-
терій, при виділенні з метою перев`язки здухвинних 
артерій була ушкоджена здухвинна вена. В таких 
випадках пересікалась здухвинна артерія, і на вену 
при крайовому ушкодженні останньої накладений 
бічний судинний шов, потім протез проводився через 
судинну лакуну на стегно і вшивався дистальний 
анастомоз в загальну стегнову артерію. В двох випад-
ках при наявності оклюзії здухвинних артерій і ате-
росклеротичній аневризмі аорти з метою реваскуля-
ризації судин кишківника в протез реімплантувалась 
нижня брижова артерія. За таких умов в одному 
випадку у хворого розвилась гостра спінальна ішемія, 
що стало причиною нижнього парапарезу. Лігатур-
ний метод протягом останніх 25 років в нашій 
клінічній практиці ми не використовували. У 19 хво-
рих відмічено значну інтраопераційну крововтрату 
більше 2 літрів. У 13 випадках кровотечу вдалося 
зупинити, в 6 випадках (здебільшого при розриві 
передньої стінки та великих дефектах) ми використа-
ли оклюзуючий балон [1].  

Статистична обробка інформації проводилась 
шляхом обчислення абсолютних і відносних частот 
тієї чи іншої події у різних групах пацієнтів. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Задовільний результат відзначений у 15 (68.2%) хво-
рих цією патологією. Різноманітні ускладнення ви-
никли в 7 (31.8%) хворих. Використаний нами спосіб 
зупинки кровотеч з клубових вен при їх пошкодженні 
під час операції з приводу розриву аневризми інфра-
ренальної частини черевного відділу аорти був 
успішним у двох хворих, у яких виникло таке 
ускладнення. Одним із частих ускладнень цих опе-
рацій є компартмент-синдром у ранньому післяопе-
раційному періоді, який відмічено у п’яти хворих. Із 
стаціонару вдалося виписати 15 (68.2%) хворих після 
проведеного оперативного втручання. Летальність 
склала 7 випадків (31.8%). При аналізі причин ле-
тальності на перше місце виходить серцева недостат-
ність  на тлі ішемічної хвороби серця та гіпово-
лемічний шок у хворих похилого віку, які перенесли 
гостру крововтрату. Прогноз цих хворих залежить від 
низки чинників, передусім – від компенсаторних 
можливостей, ступеню гіповолемічних станів та про-
грами їх компенсації. Оцінивши результати викона-
них оперативних втручань при розривах АІВА, ми 
відмітили, що виживаність хворих залежала від часу з 
моменту ймовірного розриву до оперативного втру-
чання. В першій групі померло  2 хворих (9%), у 
другій групі майже вдвічі більше – 5 хворих (22.7%). 
Другий чинник, який мав суттєвий вплив на резуль-
тат, це діаметр аневризми та локалізація розриву, 
обсяг та швидкість крововтрати [3, 4]. Використання 
тимчасової балонної оклюзії аорти вище розриву 
дозволило зупинити кровотечу у всіх 6 випадках. 

Висновки: 
1. Застосування сучасних підходів до 

хірургічного лікування пацієнтів з розривом ане-
вризми інфраренальної частини черевного відділу 
аорти, а також власних розробок, дозволило досяг-
нути задовільних результатів у 68,2 % таких 
пацієнтів. 

2. Використаний нами спосіб зупинки крово-
теч з клубових вен при їх пошкодженні під час опе-
рації з приводу розриву аневризм інфраренальної 
частини черевного відділу аорти був успішним у двох 
хворих, у яких виникло таке ускладнення. 

3. Використання тимчасової балонної оклюзії 
аорти проксимальніше розриву дозволило зупинити 
кровотечу у всіх 6 випадках. 
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Резюме. Аневризма инфраренального отдела 

аорты, осложненная разрывом, все чаще встречается 
в практической деятельности. Такие больные очень 
часто поступают в больницы, которые оказывают 
неотложную помощь больным, клиническая картина 
быстро изменяется и требует определенного подхода 
к принятию решения о времени осуществления хи-
рургического вмешательства, которое требует опре-
деленной подготовки и имеет свою специфику. Ока-
зание квалифицированной помощи этой категории 
больных в неотложной обстановке лучше осуществ-
ляется в лечебно-профилактических заведениях, где 
имеется мультидисциплинарная команда специали-
стов, которые оказывают круглосуточную неотлож-
ную помощь по разным профилям. Представлен ре-
троспективный анализ результатов лечения 22 боль-
ных с осложненной разрывом аневризмой брюшной 
аорты в период с 2015 по 2019 г. Осложнения отме-
чены у 7 (31.8%) больных. В 2 случаях (9%) при ане-
вризмах 3 типа, по классификации А.В. Покровского, 
при расширении подвздошных артерий, при их выде-
лении была повреждена общая подвздошная вена. В 
таких случаях возникает смертельное кровотечение, и 

мы нашли метод как его быстро остановить. В двух 
случаях при наличии окклюзии подвздошных арте-
рий с обеих сторон с целью реваскуляризации ки-
шечника в протез реимплантировали нижнюю бры-
жеечную артерию. Лигатурный метод в течение по-
следних 25 лет в нашей клинической практике мы не 
использовали. Удовлетворительный результат отме-
чен в 15 (68.2%) больных. Осложнения возникли в 7 
(31.8%) случаях. Летальность составила 7 случаев 
(31.8%). При анализе причин летальности на первое 
место выходит сердечная недостаточность. Прогноз 
этой группы больных зависит от ряда факторов, 
прежде всего – от компенсаторных возможностей, 
степени гиповолемических состояний и программы 
их компенсации.  

 
Ключевые слова: аневризма брюшного от-

дела аорты, разрыв аневризмы. 
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Abstract. Infrarenal aortic aneurysm complicat-

ed rhexis more often we can see in our practice. Such 
type of patients usually come to emergency hospitals 
where their disease pattern changes so quickly and needs 
special lead-up to decisions and about the time for surgi-
cal treatment that needs special preparation and has its 
own specificity. Providing especial care to this category 
of patients better to effect in medical treatment and pre-
ventive care institutions with multidisciplinary team. 
Presented posthoc analysis results of treatment of 22 
patients with complicated by aneurism rupture of ab-
dominal aorta in period from 2015 to 2019. Complicating 
disorder s had 7 patients (31.8%). 2 patients (9%) with 
aneurysm 3

rd
 type A.V.  Pokrovsky grade during disten-

tion of iliac artery in the time of their exposure was sev-
ered common iliac vein. Usually arise fatal hemorrhage, 
but we found the method how to stop it quickly. In two 
cases, in the presence of occlusion of the iliac arteries on 
both sides, lower mesenteric artery was reimplanted into 
the prosthesis in order to revolute the intestine. More 
often we found saccular aneurysms -16, spindle-shaped-
6. The diameter of the aneurysms ranged from 6 to 14 
cm. Intraoperatively, a ruptured aneurysm was detected 
in 18 patients along the posterolateral wall of the aneu-
rysm, in 3 ruptured anterior wall, and in one case a fistula 
was found in the inferior vena cava. Only in 5 patients the 
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aneurysm did not pass to the iliac arteries, so it was pos-
sible to perform linear aortic prosthetics, in 14 cases one 
of the iliac arteries was dilated, therefore aortic-sphincter 
prosthesis was performed, and in 3 cases aneurysmal 
dilatation was noted on both iliac arteries. femoral braces. 

In 19 patients there was a significant intraopera-
tive blood loss of more than 2 liters. In 13 cases the 
bleeding was stopped, in 6 cases (mostly with rupture of 
the anterior wall and large defects) we used an occlusive 
balloon. One of the frequent complications of these oper-
ations is compartment syndrome in the early p / o period, 
which was observed in five patients. 

15 (68.2%) patients were discharged from the 
hospital after surgery. In one case, a delayed hemorrhagic 
stroke was confirmed after 4 weeks on the background of 
a hypertensive crisis, which ended in the death of the 
patient. Assessing the results of surgical interventions for 
AIVA ruptures, it should be noted that the survival of 
patients depended on the time from probable rupture to 
surgery, and on the diameter of the aneurysm and the 
location of the rupture, the volume and rate of blood loss. 

In 2 cases (9%) with aneurysms of type 3 according to 
the classification of A.V. Pokrovsky at expansion of iliac 
arteries at allocation for the purpose of ligation of iliac 
arteries the iliac vein was damaged. In such cases, the 
iliac artery was crossed and a lateral vascular suture was 
applied to the vein at the marginal injury of the latter, 
then the prosthesis was passed through the vascular lacu-
na to the thigh and the distal anastomosis was sutured 
into the common femoral artery. Last 25 years we didn't 
use the ligature method in our practice. Satisfactory re-
sults ware noted 15 times (68.2%). Complications arose 
in 7 (31.8%) cases. Mortality amounted to 7 cases 
(31.8%). If to analyze the causes of mortality, heart fail-
ure holds first place. The prognosis in this group of pa-
tients depends from a lot of factors, first of all, compensa-
tory abilities, degree of hypovolemic conditions and the 
program for their compensation. 

 
Keywords: abdominal aortic aneurysm, rupture 

of the aneurysm. 
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Резюме. За підрахунками ВООЗ, у 2016 році 17,9 мільйонів осіб померло від серцево-судинної патоло-

гії, що становило 31 % від усіх смертей. Станом на 2017 рік, за даними МОЗ, в Україні є більше 9 мільйонів 
осіб з ішемічною хворобою серця (ІХС). Все більшому числу пацієнтів у плановому та ургентному порядку 
проводять стентування коронарних артерій. 

На базі ДУ «Інститут серця МОЗ України» у 2017-18 роках проведено ретроспективне дослідження, у 
рамках якого проаналізовано медичні карти 73 пацієнтів (58 чоловіків та 15 жінок) віком 35-83 роки. Усім хво-
рим проводили коронарографію та стентування коронарних артерій в плановому чи ургентному порядку, в 
умовах рутинної седації (рівень седації ІІ-ІІІ за Ramsey) діазепамом та/або фентанілом та/або морфіном. 

Метою дослідження було проаналізувати ключові показники стану пацієнтів при стентуванні коро-
нарних артерій в умовах рутинної седації. 

Нами встановлено, що серед пацієнтів переважають чоловіки віком 59,93±0,84 років з надлишковою 
масою тіла (середня маса тіла складала 85,40±14,80 кг, середній індекс маси тіла – 28,93±4,98). Планово гос-
піталізовані пацієнти переважно хворіли на стенокардію напруги, ФК ІІІ (21,92 %), серед ургентних основною 
причиною хірургічного втручання став інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST (38,36 %). У структурі супут-
ньої патології переважала гіпертонічна хвороба різних стадії та ступеня (87,67 % пацієнтів). Дев’ять пацієнтів 
(13,71 %) хворіли на цукровий діабет, а гіперглікемію на момент госпіталізації виявлено у 25 пацієнтів 
(34,25 %). Фібриляція передсердь була у 12,33 % хворих. У більшої частини пацієнтів (94,52 %) перебіг ІХС 
супроводжувався розвитком клінічних ознак серцевої недостатності. Для інтраопераційної седації у групі 
пацієнтів, яких госпіталізовано ургентно, застосовувався в основному фентаніл, а в підгрупі планової гос-
піталізації – фентаніл та діазепам. 

 
Ключові слова: стентування коронарних артерій, аналгоседація, супутня патологія, ургентна та плано-

ва госпіталізація. 

 
Вступ. Серцево-судинна патологія продов-

жує займати лідерську позицію серед причин смерт-
ності. Так, за підрахунками ВООЗ, у 2016 році від 
захворювань серця померло 17,9 мільйонів осіб, що 
становило 31 % від усіх смертей [1]. Станом на 2017 
рік, за даними МОЗ, в Україні є більше 9 мільйонів 
осіб з ішемічною хворобою серця (ІХС) [2]. Малоін-
вазивні методики стали одним з основних методів у 
діагностиці та лікуванні ІХС і вже тривалий час вхо-
дять до міжнародних протоколів лікування [3]. Все 
більшому числу пацієнтів у плановому та ургентному 
порядку проводять стентування коронарних артерій. 
Лише за три роки у період з 2014 по 2017 рік в 
Україні кількість ендоваскулярних втручань на ар-
теріях серця зросла удвічі, про що свідчать дані Цен-
тру медичної статистики МОЗ України. У 2018 році з 
приводу інфаркту міокарда (ІМ) в нашій країні гос-
піталізовано більше 45 тисяч пацієнтів, з яких понад 
6 % померло протягом першої доби після гос-
піталізації [4]. За даними ініціативної групи 
Stent4Life, станом на 2016 рік кількість проведених 
черезшкірних коронарних втручань у хворих з ін-
фарктом міокарда досягла 7427 процедур. 

Патогномонічним для гострого інфаркту міо-
карду є типовий больовий синдром, основним мето-
дом лікування його є призначення наркотичних 
анальгетиків. Та ставлення до такого способу знебо-
лення у науковому колі – досить суперечливе. Упро-
довж останніх 10 років розпочато пошук альтерна-
тивних варіантів зменшення болю під час гострого 
коронарного синдрому: парацетамол (Parodi G. та ін., 
2016), альфентаніл (дослідження IMPRESSION), фен-
таніл (A. H. Tavenier та ін., 2019), що пов’язано з 
даними про фармакологічну взаємодію традиційного 
морфіну гідрохлориду з антитромбоцитарними пре-
паратами (тикагрелором та клопідогрелем), яка спри-
яє зростанню ризику рестенозу та повторного інфарк-
ту міокарда [5]. 

Мета. Проаналізувати ключові показники 
стану пацієнтів при стентуванні коронарних артерій в 
умовах рутинної седації.  

Матеріали і методи. На базі ДУ «Інститут 
серця МОЗ України» у 2017-18 роках проведено ре-
троспективне дослідження, у рамках якого про-
аналізовано медичні карти 73 пацієнтів (58 чоловіків 
та 15 жінок) віком 35-83 роки. З них планово гос-
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піталізовано 29 пацієнтів (39,73 %), а в ургентному 
порядку – 44 пацієнти (60,27 %). Усім хворим прово-
дили коронарографію та стентування коронарних 
артерій в плановому та ургентному порядку. 
Хірургічні втручання виконувалися в умовах рутин-
ної седації (рівень седації ІІ-ІІІ за Ramsey) діазепамом 
та/або фентанілом та/або морфіном. 

Для дослідження було відібрано пацієнтів з 
різними клінічними формами ІХС: гострим коронар-
ним синдромом (інфарктом міокарда, нестабільною 

стенокардією) та хронічними коронарними синдро-
мами (стенокардією напруги різних функціональних 
класів, асимптомним атеросклерозом коронарних 
артерій), яким у плановому чи ургентному порядку, 
відповідно, проведено діагностичну коронарографію 
та стентування. 

Розподіл групи дослідження за основною но-
зологією залежно від порядку госпіталізації відобра-
жений у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Розподіл пацієнтів за клінічною формою ІХС 

Клінічна форма ІХС 

Всього 

пацієнтів 
Чоловіки Жінки 

N % N % N % 

Пацієнти, яких прооперовано в плановому порядку 

Атеросклероз, коронаросклероз 2 2,74 1 1,72 1 6,67 

Стенокардія напруги, ФК І 1 1,37 0 0,00 1 6,67 

Стенокардія напруги, ФК ІІ 10 13,70 9 15,52 1 6,67 

Стенокардія напруги, ФК ІІІ 16 21,92 12 20,69 4 26,67 

Пацієнти, яких прооперовано в ургентному порядку 

Нестабільна стенокардія 4 5,48 4 6,90 0 0,00 

ІМ без елевації сегмента ST 12 16,44 11 18,97 1 6,67 

ІМ з елевацією сегмента ST 28 38,36 21 36,21 7 46,67 

       

Серед планово госпіталізованих пацієнтів 
переважною причиною оперативного втручання була 
стенокардія напруги, ФК ІІІ (21,92 %), серед 
ургентних – інфаркт міокарда з елевацією сегмента 
ST (38,36 %). 

Під час дослідження було проведено аналіз 
структури групи дослідження за віком, статтю, фор-
мами ІХС, ускладненнями, супутньою патологією, 
анамнезом, результатами лабораторних досліджень та 
об’ємом втручання. 

 
Статистичний аналіз отриманих даних про-

водили з використанням ліцензійного програмного 
статистичного пакета StatPlus 6 та MS Excel.  

Результати дослідження. У досліджуваній 
групі переважали чоловіки (58 осіб, 79,45 %) над 
жінками (15 осіб, 20,55 %). Найбільшу частку склада-

ли пацієнти віком 50-70 років (59,93±0,84 років). 
Середній вік чоловіків складав 61,12±1,37 років, 
жінок – 65,20±2,83 років (табл. 2).  

У структурі супутньої патології при поступ-
ленні до стаціонару переважала гіпертонічна хвороба 
різних стадії та ступеня (87,67 %, у 64 пацієнтів). 
Дев’ять пацієнтів (13,71 %) хворіли на цукровий 
діабет, зокрема, вперше діагностований – 1,37 %. 
Фібриляція передсердь була у 12,33 % хворих. Також 
були поодинокі випадки багатовузлового зобу, гіпо-
тиреозу, подагри, виразкової хвороби дванадцятипа-
лої кишки, аневризма верхівки лівого шлуночка, 
спадкової гіперліпідемії, діабетичної нефропатії, 
діабетичної полінейропатії, облітеруючого атеро-
склерозу судин нижніх кінцівок, ХОЗЛ, псоріазу. 
Детальну характеристику супутньої патології наведе-
но у таблиці 4. 

Таблиця 2 

Статева та вікова структура пацієнтів 

Вік, роки 
Всього Чоловіки Жінки 

N % N % N % 

30-40 1 1,37 0 0,00 1 6,67 

40-50 8 10,96 8 13,79 0 0,00 

50-60 23 31,51 19 32,76 4 26,67 

60-70 23 31,51 18 31,03 5 33,33 

70-80 16 21,92 11 18,97 5 33,33 

80-90 2 2,74 2 3,45 0 0,00 

Всього 73 100,00 58 79,45 15 20,55 
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У більшості пацієнтів в дослідженні (табл. 3) 
спостерігалися надлишкова маса тіла (у 41,10 % хво-
рих) та ожиріння різного ступеня (у 36,98 %). Серед-
ня маса тіла пацієнтів складала 85,40±14,80 кг (чо-

ловіків – 88,10±14,27 кг, жінок – 75,13±12,41 кг). 
Середній індекс маси тіла становив 28,93±4,98 (у 
чоловіків – 28,88±4,41, у жінок – 29,12±4,40). 

Таблиця 3 

Розподіл пацієнтів за ІМТ 

ІМТ Інтерпретація 
Всього пацієнтів Чоловіки Жінки 

N % N % N % 

18,00-25,00 Нормальна маса тіла 16 21,92 13 22,41 3 20,00 

25,00-30,00 Надлишкова маса тіла 30 41,10 23 39,66 7 46,67 

30,00-35,00 Ожиріння І 19 26,03 15 25,86 4 26,67 

35,00-40,00 Ожиріння ІІ 6 8,22 6 10,34 0 0,00 

>40,00 Ожиріння ІІІ 2 2,74 1 1,72 1 6,67 
 

У структурі супутньої патології при поступ-
ленні до стаціонару переважала гіпертонічна хвороба 
різних стадії та ступеня (87,67 %, у 64 пацієнтів). 
Дев’ять пацієнтів (13,71 %) хворіли на цукровий 
діабет, зокрема, вперше діагностований – 1,37 %. 
Фібриляція передсердь була у 12,33 % хворих. Також 
були поодинокі випадки багатовузлового зобу, гіпо-

тиреозу, подагри, виразкової хвороби дванадцятипа-
лої кишки, аневризма верхівки лівого шлуночка, 
спадкової гіперліпідемії, діабетичної нефропатії, 
діабетичної полінейропатії, облітеруючого атеро-
склерозу судин нижніх кінцівок, ХОЗЛ, псоріазу. 
Детальну характеристику супутньої патології наведе-
но у таблиці 4. 

Таблиця 4 

Розподіл пацієнтів за супутньою патологією 

Нозологія 
Всього пацієнтів Чоловіки Жінки 

N % N % N % 

Гіпертонічна хвороба, ІІ ступеня 13 17,81 10 17,24 3 20,00 

Гіпертонічна хвороба, ІІІ ступеня 51 69,86 40 68,97 11 73,33 

Цукровий діабет, тип 2 9 12,33 7 12,07 2 13,33 

Цукровий діабет, вперше 
діагностований 

1 1,37 1 1,72 0 0,00 

Фібриляція передсердь, персистуюча 
форма 

2 2,74 1 1,72 1 6,67 

Фібриляція передсердь, 
пароксизмальна форма 

7 9,59 7 12,07 0 0,00 

Багатовузловий зоб 1 1,37   1 6,67 

Виразкова хвороба 12-палої кишки 2 2,74 2 3,45   

Аневризма верхівки лівого 
шлуночка 

1 1,37 1 1,72   

Післяопераційний гіпотиреоз 1 1,37   1 6,67 

Діабетична нефропатія 1 1,37 1 1,72   

Діабетична полінейропатія 1 1,37   1 6,67 

Гіперліпідемія 1 1,37 1 1,72   

Подагра 2 2,74 2 3,45   

Облітеруючий атеросклероз судин 
нижніх кінцівок 

1 1,37 1 1,72   

Гіпотиреоз 1 1,37   1 6,67 

ХОЗЛ 1 1,37 1 1,72   

Псоріаз 1 1,37 1 1,72   

 
У більшої частини пацієнтів (94,52 %) пе-

ребіг ІХС супроводжувався розвитком клінічних 
ознак серцевої недостатності (табл. 5). 40 пацієнтам 
проведено ехокардіографію з визначенням фракції 

викиду лівого шлуночка (ЛШ). 2,50 % випадків у 
вибірці характеризувалися зниженням фракції викиду 
ЛШ (табл. 6). 
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Таблиця 5 

Наявність ознак серцевої недостатності серед хворих з ІХС 

Серцева недостатність, 

ступінь 

Всього пацієнтів Чоловіки Жінки 

N % N % N % 

ІІ А 49 67,12 39 67,24 10 66,67 

І 20 27,40 15 25,86 5 33,33 

Відсутня 4 5,48 4 6,90 0 0,00 

 

Таблиця 6 

Характеристика функціональної здатності лівого шлуночка 

Фракція викиду ЛШ, % 
Всього пацієнтів Чоловіки Жінки 

N % N % N % 

≥50 (збережена) 31 77,50 22 73,33 9 90,00 

40-50 8 20,00 7 23,33 1 10,00 

<40 (знижена) 1 2,50 1 3,34 0 0,00 

 
Майже чверть пацієнтів (24,66 %) мали в 

анамнезі інфаркт міокарда різної локалізації. Раніше 
коронарографії та стентування були проведені 
10,96 % хворих (табл. 7). 2,74 % пацієнтів виконано 
операції аорто- та маммарокоронарного шунтування з 

метою лікування ІХС. Тромболітичну терапію в 
анамнезі мало 6 пацієнтів (8,22 %). Окрім цього, у 3 
пацієнтів (4,11 %) в анамнезі також було гостре по-
рушення мозкового кровообігу. 

Таблиця 7 

Перенесені хірургічні/діагностичні втручання на коронарних артеріях в анамнезі 

Назва хірургічного/ 

діагностичного втручан-

ня/маніпуляції 

Всього пацієнтів Чоловіки Жінки 

N % N % N % 

Діагностична коронарографія 1 1,37 1 1,72 0 0,00 

Балонна ангіопластика ПМШГ 
ЛКА 

1 1,37 1 1,72 0 0,00 

Стентування ПМШГ ЛКА 7 9,59 4 6,90 3 20,00 

Стентування ПКА 1 1,37 1 1,72 0 0,00 

Тромболізис 6 8,22 6 10,34 0 0,00 

Аортокоронарне шунтування 1 1,37 1 1,72 0 0,00 

Маммарокоронарне 
шунтування 

1 1,37 1 1,72 0 0,00 

Не проводилися 55 75,34 43 74,16 12 80,00 

 
Усім пацієнтам, госпіталізованим у 

плановому та ургентному порядку, проводили 
стандартний набір діагностичних лабораторних 
досліджень: загальний аналіз крові, біохімічний 
аналіз крові (з визначенням глюкози, креатиніну, 
сечовини, електролітів), коагулограма, газовий склад 
крові. Усім пацієнтам, госпіталізованим з приводу 
гострого коронарного синдрому, також визначали 
рівень тропоніну І. 

Анемія середньої тяжкості (Hb – 70-100 г/л) 
спостерігалася у 2,74 % пацієнтів. Гіперглікемію на 
момент госпіталізації виявлено у 25 пацієнтів, що 
становило третину усіх хворих (34,25 %). Гіпо-
глікемія не спостерігалася. Зростання рівня креа-
тиніну та сечовини не спостерігалося. Ознаки гіпер-
коагуляції зі зростанням рівня протромбінового ін-
дексу, зниженням протромбінового часу відзначалися 

у 1,37 % пацієнтів. На момент госпіталізації в 1 
пацієнта (1,37 %) виявлено ознаки респіраторного 
ацидозу з компенсацією, у 3 пацієнтів (4,11 %) – ме-
таболічного ацидозу, в 1 пацієнта (1,37 %) – мета-
болічного ацидозу з респіраторною компенсацією та 
1 випадок змішаного ацидозу. 

За основним діагнозом пацієнтів поділено на 
2 підгрупи: з гострим коронарним синдромом (ур-
гентна підгрупа) – 44 ургентно госпіталізованих 
пацієнти та хронічними коронарними синдромами 
(планова підгрупа) – 29 планово госпіталізованих 
пацієнтів. В ургентній підгрупі для інтраопераційної 
седації застосовувався в основному фентаніл 
(0,14±0,05 мг, внутрішньовенно болюсно), а в пла-
новій – фентаніл (0,19±0,03 мг, внутрішньовенно 
болюсно) та діазепам (18,75±3,42 мг, внутрішньовен-
но болюсно) (табл. 8). 
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Таблиця 8 

Перелік препаратів, що застосовувалися для інтраопераційної седації залежно від порядку госпіталізації 

Нозоло 
гія 

Кількість 
випадків 
загальна 

Пацієнти, яким вводили препарат, % Середня загальна доза на 1 випадок 

Фента
ніл 

Діазепам Морфін Пропофол 
Фентаніл, 

мг 
Діазепам, 

мг 
Морфін, 

мг 
Пропофол, 

мг 

Ургентна підгрупа 

Нестабільна 
стенокардія 

4 100,00 50,00 0,00 0,00 0,20 20,00 0,00 0,00 

STEMI 28 55,56 33,33 22,22 11,11 0,14±0,05 13,33±5,77 10,00 300,00 

NSTEMI 12 75,00 33,33 8,33 0,00 0,12±0,04 10,00 10,00 0,00 

Планова підгрупа 

Атеросклероз, 
коронаросклероз 

2 100,00 50,00 0,00 0,00 0,15±0,07 20,00 0,00 0,00 

Стенокардія 
напруги, ФК І 

1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,20 20,00 0,00 0,00 

Стенокардія 
напруги, ФК ІІ 

10 50,00 100,00 0,00 0,00 0,20 15,00±7,07 0,00 0,00 

Стенокардія 
напруги, ФК ІІІ 

16 92,31 100,00 0,00 0,00 0,20 19,23±2,77 0,00 0,00 

 
Усім пацієнтам проводили діагностичну ко-

ронарографію та стентування однієї чи кількох гілок 
коронарних артерій (табл. 9). Середня тривалість 
ендоваскулярного втручання становила 34,04±17,95 
хвилин, в ургентній підгрупі – 30,71±12,07 хвилин, а 
в плановій підгрупі – 36,76±21,65 хвилин. Найчастіше 
(у 64,61 % випадків) встановлювали 1 стент, рідше 

(17,81 % випадків) – 2 стенти і лише у 10,96 % випад-
ків – 3 стенти. Пацієнтам ургентної підгрупи, яким 
стентування проводили з приводу гострого коронар-
ного синдрому, встановлювали в середньому 
1,46±0,93 стента, а планово госпіталізованим 
пацієнтам іншої підгрупи – 1,65±1,06 стента. 

Таблиця 9 

Характеристика ендоваскулярного втручання 

Нозологія 

Кількість 

випадків 

загальна 

Середня 

тривалість 

втручання, хв 

Середня кіль-

кість стентова-

них артерій/гілок 

Середня 

кількість 

встановлених 

стентів 

Підгрупа 1 

Нестабільна стенокардія 4 35,00±21,79 1±0,82 2±1 

STEMI 28 30,00±11,73 1,11±0,57 1,46±0,95 

NSTEMI 12 29,17±8,01 1,08±0,29 1,25±0,45 

Підгрупа 2 

Атеросклероз, 
коронаросклероз 

2 32,50±10,61 2,00±1,41 2,00±1,41 

Стенокардія напруги, ФК І 1 25,00 1,00 1,00 

Стенокардія напруги, ФК ІІ 10 25,00 1,50±1,08 1,67±0,87 

Стенокардія напруги, ФК ІІІ 16 39,23±24,14 1,38±0,82 1,56±1,03 
 

Обговорення результатів. При аналізі 
структури госпіталізованих ми виявили, що серед 
пацієнтів, яким проводять ендоваскулярні втручання 
з приводу іхс, переважають чоловіки віком 59,93±0,84 
років з надлишковою масою тіла, яких госпіталізують 
з приводу ім з елевацією сегмента st. Наявність 
супутнього ожиріння є одним з найвагоміших 
антропометричних факторів, що передують не тільки 
інфаркту, а й розвитку іхс, артеріальної гіпертензії, 
серцевої недостатності, фібриляції передсердь [6, 7]. 
У сучасній літературі триває широка дискусія щодо 
так званого «парадоксу ожиріння», що полягає в 
протективному ефекті надлишкової маси тіла у 
пацієнтів з гострим інфарктом. Але все ж таки дані 
мета-аналізів баз pub-med та embase 2016 року не 
зазначають достовірної статистичної різниці та 
піддають сумніву цей феномен [8]. Однак те, що 
надлишкова маса тіла пов’язана з розвитком 
гіпертензії, вже є фактом, що давно доведено та не 
викликає ніяких сумнівів [9]. Так, окрім ожиріння, в 
нашому дослідженні більшість пацієнтів також 

хворіють на гіпертонічну хворобу ііі ступеня та 
мають серцеву недостатність іі а ступеня зі 
збереженою функцією лівого шлуночка. Майже 
чверть пацієнтів (24,66 %) мали в анамнезі ім різної 
локалізації, а третина хворих мали порушення 
вуглеводного обміну, що проявлялися гіперглікемією. 
Цей факт підтверджує те, що цукровий діабет 
пов’язаний з виникненням іхс  та погіршує прогноз 
при виникненні інфаркту міокарда [10]. 

Більшість інвазивних діагностичних та тера-
певтичних процедур в інтервенційній радіології су-
проводжуються страхом чи больовими відчуттями. Ці 
відчуття виникають у пацієнтів, незважаючи на вико-
ристання седації та анальгезії. Сьогодні немає єдиної 
думки щодо вибору анестезії, яка варіює в широких 
межах: від в/в седації до загальної анестезії. Не існує 
універсального методу, який може застосовуватися 
для всіх хворих, яким проводять інтервенційні та 
діагностичні маніпуляції. Під час вибору анестезії 
анестезіолог повинен враховувати вид процедури, 
вимоги інтервенційного кардіолога, клінічний стан 
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пацієнта, а використані препарати повинні мінімаль-
но впливати на серцево-судинну систему. Під час 
діагностичної процедури оптимальним є вибір мето-
дики, яка б підтримувала спонтанне дихання атмо-
сферним повітрям, стабільну гемодинаміку та нор-
мальні показники газів крові, при цьому забезпечую-
чи певний обсяг рухів пацієнта, достатні рівні анал-
гезії та амнезії. [11, 12]. 

Так, у нашому дослідженні під час проведен-
ня коронарографії та стентування більшості пацієнтів 
з метою седації вводили фентаніл та діазепам, при-
чому бензодіазепіни додавали переважно в групі 
пацієнтів, яких оперували в плановому порядку. 

В сьогоденні українського «арсеналу» ане-
стезіології фентаніл є основним опіоїдним анальгети-
ком. Основними перевагами його застосування є 
короткий період напіввиведення та відсутність три-
герного ефекту визволення гістаміну. Окрім депресії 
дихання, препарат впливає на серотонінову актив-
ність й може викликати «серотоніновий синдром». 
Такий феномен виникає при надлишку цього медіа-
тора в ЦНС. Маніфестація процесу настає при впливі 
комбінації різних препаратів на нейротрансмісію 
серетоніну через різноманітні механізми, які підви-
щують продукцію, покращують вивільнення, блоку-
ють метаболізм, інгібують зворотне синаптичне захо-
плення чи викликають прямий антагонізм в рецепто-
рах [13]. Застосування фентанілу під час анестезії без 
виникнення суттєвих побічних ефектів відбувається в 
90% випадків. Дозування фентанілу в клінічній прак-
тиці варіабельне та не завжди адекватне щодо осо-
бистих вимог пацієнта. Особливо на це впливає на-
явність тяжких захворювань печінки та хронічна 
серцева недостатність. [13]. 

Щодо застосування Діазепаму, то цей препа-
рат анксіолітичної дії має багаторічну історію. Його 
вперше виготовили у США в 1963 році. Це швид-
кодіючий препарат з тривалим ефектом, який зазви-
чай застосовували для лікування панічних атак, су-
дом, алкогольних інтоксикацій з психомоторним 
збудженням та в багатьох інших випадках [14]. В 
анестезіології пік застосування цього препарату 
прийшов на 80-і роки, коли він використовувався і 
при реваскуляризації міокарду [14]. Однак при по-
дальшому застосуванні цього препарату було виявле-
но як і небажані супутні ефекти (сонливість, втомлю-
ваність, амнезію, головний біль, тремор, когнітивні 
розлади та інші), так і більш сильні побічні ефекти 
(депресія дихання, судоми, залежність, брадикардія, 
синдром відміни, делірій). Особливо ці побічні ефек-
ти виявляються в осіб похилого віку [15]. 

Тому, враховуючи вищезазначене, пошук но-
вих схем анестезіологічного забезпечення в інтервен-
ційній радіології є актуальною проблемою в анесте-
зіології. 

Щодо характеристик хірургічного втручання, 
то їх середня тривалість була коротшою при гострому 
коронарному синдромі на 14%, ніж при плановому 
втручанні, та кількість встановлених стентів була 
меншою на 12% у планово госпіталізованих 
пацієнтів. Ургентно госпіталізованим пацієнтам най-
частіше встановлювали стент в інфаркт-залежну ар-

терію згідно з рекомендаціями з ендоваскулярної 
реваскуляризації при гострому коронарному син-
дромі, що потребувало відповідно менше часу, ніж 
для корекції усіх гемодинамічно значущих стенозів 
вінцевих артерій при хронічних коронарних синдро-
мах у планово госпіталізованих пацієнтів. 

Така структура групи дослідження відобра-
жає ключові показники стану пацієнтів при стенту-
ванні коронарних артерій в умовах рутинної седації. 

Висновки: 
Ключовими показниками стану пацієнтів при 

стентуванні коронарних артерій в умовах рутинної 
седації були: 

1) надлишкова маса тіла: у більшості хво-
рих, що госпіталізовано, спостерігалися надлишкова 
маса тіла (у 41,10 % хворих) та ожиріння різного 
ступеня (у 36,98 %); середня маса тіла пацієнтів скла-
дала 85,40±14,80 кг; у дослідженні переважали чоло-
віки віком 59,93±0,84 років з надлишковою масою 
тіла, яких госпіталізували з приводу ІМ з елевацією 
сегмента ST; 

2) супутня серцево-судинна патологія та 
порушення обміну вуглеводів: гіпертонічна хвороба 
різних стадій та ступеня (87,67 % хворих), цукровий 
діабет (13,71 %), фібриляція передсердь (12,33 %); 

3) больовий синдром та тривога, що потре-
бували знеболення та седації: у групі пацієнтів, яких 
госпіталізовано ургентно, для інтраопераційної седа-
ції застосовувався в основному фентаніл 
(0,14±0,05 мг, внутрішньовенно болюсно), а в підгру-
пі планової госпіталізації – фентаніл (0,19±0,03 мг, 
внутрішньовенно болюсно) та діазепам 
(18,75±3,42 мг, внутрішньовенно болюсно). 

Зважаючи на значну кількість побічних ефек-
тів препаратів, що застосовуються в анестезіологічній 
практиці, розробка нових та удосконалення рутинних 
схем аналгоседації в інтервенційній кардіорадіології є 
перспективним науковим напрямом. 
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Резюме. По подсчетам ВОЗ, в 2016 году 17,9 
млн. человек умерли от сердечно-сосудистой патоло-
гии, что составляло 31% от всех смертей. В 2017 
году, по данным Минздрава, в Украине зарегистри-
ровано более 9 млн. человек с ишемической болезнью 
сердца (ИБС). Все большему числу пациентов в пла-

новом и ургентной порядке проводят стентирование 
коронарных артерий. 

На базе ГУ «Институт сердца МЗ Украины» в 
2017-18 годах проведено ретроспективное исследова-
ние, в котором проанализированы медицинские кар-
ты 73 пациентов (58 мужчин и 15 женщин) возрастом 
35-83 года. Всем больным проводили коронарогра-
фию и стентирование коронарных артерий в плано-
вом и ургентном порядке, в условиях седации (уро-
вень седации II-III по Ramsey) диазепамом и / или 
фентанилом и / или морфином. 

Целью исследования было проанализировать 
ключевые показатели состояния пациентов при стен-
тировании коронарных артерий в условиях седации. 

Нами установлено, что среди пациентов пре-
обладают мужчины в возрасте 59,93±0,84 лет с избы-
точной массой тела (средняя масса тела составляла 
85,40 ± 14,80 кг, средний индекс массы тела – 28,93 ± 
4,98). Планово госпитализированные пациенты пре-
имущественно болели стенокардией напряжения, ФК 
III (21,92%), среди ургентных основной причиной 
хирургического вмешательства стал инфаркт миокар-
да с элевацией сегмента ST (38,36%). В структуре 
сопутствующей патологии преобладала гипертониче-
ская болезнь различных стадии и степени (87,67% 
пациентов). Девять пациентов (13,71%) болели са-
харным диабетом, а гипергликемию на момент госпи-
тализации выявлено у 25 пациентов (34,25%). Фиб-
рилляция предсердий была в 12,33% больных. В 
большей части пациентов (94,52%) течение ИБС со-
провождался развитием клинических признаков сер-
дечной недостаточности. Для интраоперационной 
седации в группе пациентов, которые госпитализиро-
ваны ургентно, применялся в основном фентанил, а в 
подгруппе плановой госпитализации – фентанил и 
диазепам. 

 
Ключевые слова: стентирование коронар-

ных артерий, аналгоседация, сопутствующая патоло-
гия, ургентная и плановая госпитализация. 
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Abstract. According to WHO, 17.9 million 
people died from cardiovascular diseases in 2016, which 
is 31% of all deaths. As of 2017, according to the Minis-
try of Health of Ukraine, there are more than 9 million 
people with coronary artery disease (CAD). In 2018, 
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more than 45,000 patients were hospitalized for myocar-
dial infarction (MI) in our country, of which more than 
6% died within the first day after hospitalization. Mini-
mally invasive techniques have become one of the main 
methods of diagnosis and treatment of CAD and have 
long been included in international treatment protocols. 
According to the Stent4Life initiative group, as of 2016, 
the number of percutaneous coronary interventions per-
formed in patients with myocardial infarction reached 
7,427 procedures. In just three years between 2014 and 
2017, the number of endovascular interventions on heart 
arteries in Ukraine has doubled. 

In 2017-18, during a  retrospective research con-
ducted in the Heart Institute of the Ministry of Health of 
Ukraine, we analyzed the medical records of 73 patients 
(58 men and 15 women) aged 35-83 years. Of these, 29 
patients (39.73%) were hospitalized on a planned basis, 
and 44 patients (60.27%) were urgently admitted. 

For the research, we selected patients with vari-
ous clinical forms of CAD: acute coronary syndrome 
(myocardial infarction, unstable angina) and chronic 
coronary syndromes (stable angina of various functional 
classes, asymptomatic atherosclerosis of the coronary 
arteries). 

All patients underwent coronary angiography 
and stenting of the coronary arteries in a planned and 
urgent manner. Surgery was performed under routine 
sedation (Ramsey sedation level II-III) with diazepam 
and/or fentanyl and / or morphine. 

All patients hospitalized in a planned and urgent 
manner were performed a standard set of diagnostic la-
boratory tests: CBC, glucose, creatinine, urea, electro-
lytes, coagulogram, blood gas analysis. Troponin I levels 
were also determined in all patients hospitalized for acute 
coronary syndrome. 

The aim of the research was to analyze the key 
indicators of patients' condition during coronary artery 
stenting under routine sedation. 

During the research, the structure of the re-
searched group was analyzed by age, gender, forms of 
CAD, complications, comorbidities, history of the dis-
ease, laboratory results and the amount of intervention. 

Statistical analysis of the obtained data was per-
formed using the licensed statistical software package 
StatPlus 6 and MS Excel. 

We found that the majority of patients were men 
aged 59.93±0.84 years and overweight. The majority of 
hospitalized patients were overweight (41.10% of pa-
tients) and obese to varying degrees (36.98 %). The aver-
age body weight was 85.40 ± 14.80 kg, the average body 
mass index was 28.93 ± 4.98. Planned hospitalized pa-
tients mostly suffered from stable coronary artery disease 
angina, FC III (21.92%), among urgent patients, the main 
cause of surgical intervention was STEMI (38.36%). 64 
patients were also diagnosed with hypertension of various 
stages and degrees (87.67%). Nine patients (13.71%) had 
diabetes, including 1.37% who were first diagnosed. 
Atrial fibrillation was present in 12.33% of patients. In 
the majority of patients (94.52%) the course of coronary 
heart disease was accompanied by the development of 
clinical signs of heart failure. For intraoperative sedation, 
fentanyl was mainly used in the group of patients who 
were hospitalized urgently, and fentanyl and diazepam 
were used in the subgroup of planned hospitalization. 

 
Keywords: coronary artery stenting, anal-

gosedation, concomitant pathology, urgent and planned 
hospitalization. 
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Резюме. Цілі: покращення результатів хірургічного лікування пацієнтів на ГНТК за допомогою вико-
ристання лапаростомії.  

Методи. Нами здійснено комплексне обстеження 221 хворого на ГНТК, яким проведені різні хірургічні 
втручання, спрямовані на усунення непрохідності. Лікування ГНТК на фоні гострого поширеного перитоніту в 
цій групі проводили у 17 (7,69 %) хворих. Оцінено стан моторно-евакуаторної функції травного каналу, стан 
неспецифічної резистентності організму. В післяопераційному періоді визначали внутрішньочеревний тиск (I. 
Kron et al. (1998)). 

Результати. У 9 пацієнтів, хворих на ГНТК, на тлі поширеного гнійно-фібринозного перитоніту сфор-
мовано первинний ентеро-ентероанастомоз з лапаростомою за власною методикою. При задовільному перебігу 
захворювання (за клінічними, сонографічними критеріями відновлення моторно-евакуаторної функції травного 
каналу) шляхом розсічення синтетичних ниток проводилося поетапне видалення по 2-3 ПХВ трубки за добу і 
перфорованої плівки за допомогою інтраопераційно накладеної  лігатури, якою вона була прошита під час опе-
рації. За нашими даними, у хворих на ГНТК в умовах поширеного перитоніту при наявності післяопераційного 
парезу, при накладані лапаростоми інтраабдомінальний тиск в середньому складав (12,52±3,38) мм рт. ст. 
(р<0,05). 

Висновки. Використання лапаростоми у хворих на ГНТК в умовах поширеного перитоніту сприяє 
профілактиці розвитку компартмент синдрому, аерації черевної порожнини і покращенню перебігу післяопера-
ційного періоду, також дозволяє проводити контроль за станом органів черевної порожнини після операції, 
зменшити кількість релапаротомій і загального знечулення під час закриття лапаростоми.  

 
Ключові слова: лапаростома, гостра непрохідність тонкої кишки.  

 
Вступ. Однією з причин незадовільних ре-

зультатів хірургічного лікування пацієнтів на гостру 
непрохідність тонкої кишки (ГНТК) може бути роз-
виток компартмент синдрому та поліорганної недо-
статності [4, 10]. Це спонукає до виконання релапаро-
томії, яка своєю чергою додатково ускладнює перебіг 
захворювання [9]. Однією з причин такого стану, на 
нашу думку, є вибір неадекватного методу завершен-
ня операції. Актуальним і дотепер є вислів 
И.И.Грекова про те, що тактика ушивання лапарото-
мної рани у хворих на поширений перитоніт наглухо 
“... весьма красива, увлекательна и удобна, но она в 
случае неудачи  может стоить больному жизни”.  

Порушення функції травного каналу у хво-
рих на ГНТК є однією з основних причин незадовіль-
них результатів в лікуванні цих пацієнтів. Звільнення 
тонкої кишки (ТК) від її вмісту під час операції та 
створення безперешкодного його відтоку в післяопе-
раційному періоді досягається інтубацією цього ор-
гану [3, 11, 6, 12]. Однак, на нашу думку, одним з 
негативних факторів, які можуть сприяти тяжкому 
перебігу післяопераційного періоду у хворих на 
ГНТК, є підвищення внутрішньо-абдомінального 
тиску (ВОТ) [13, 14, 15]. Цей маловивчений компо-
нент в дослідженні патогенезу розвитку порушень 
моторики травного каналу у хворих на ГНТК має не 

тільки місцеве значення, а й впливає на загальний 
гомеостаз хворого після операції. Ми згідні з думкою 
Г. Мондора (1947) [8] про те, що притримуватися 
однієї клінічної схеми, це значить приректи себе в 
багатьох випадках на помилки, і тому вибір способу 
завершення операції повинен бути із врахуванням не 
тільки діагнозу, а й наявної конкретної інтраопера-
ційної ситуації. 

Мета дослідження. Метою нашого дослі-
дження є покращення результатів хірургічного ліку-
вання пацієнтів на ГНТК за допомогою використання 
лапаростомії.  

Матеріали та методи дослідження. Нами 
проведено комплексне обстеження 221 хворого на 
ГНТК, яким проведені різні хірургічні втручання, 
спрямовані на усунення непрохідності. Характер 
виконаних операцій у оперованих хворих був наступ-
ним: малоінвазивні втручання – 25 (11,31 %), лапаро-
томія і роз’єднання спайок без декомпресії травного 
каналу –  67 (30,32 %) хворих, роз’єднання спайок з 
декомпресією травного каналу – у 107 (48,42 %) хво-
рих і резекція ТК з декомпресією – в 22 (9,95 %) ви-
падках. В останню групу пацієнтів, яким виконано 
ліквідацію непрохідності шляхом резекції ділянки 
ТК, увійшли хворі зі странгуляційною непрохідністю 
ТК – 16 (72,73 %), тонко-тонкокишковою інвагінаці-
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єю – 2 (9,09 %), обтурацією жовчним конкрементом з 
некрозом стінки ТК – 3 (13,64 %), зі стороннім тілом 
черевної порожнини з некрозом ділянки ТК – 1 (4,55 
%).  

Лікування ГНТК на фоні гострого поширено-
го перитоніту в групі з резекцією проводили у 17 
(77,27 %) хворих. Одномоментна декомпресія ТК 
проведена усім 22 (100 %) пацієнтам інтраоперацій-
но. У 8 (36,36 %) осіб операцію завершено накладан-
ням кінцевої ентеростоми (ілеостоми), у 9 (40,91 %) 
пацієнтів сформовано первинний ентеро-
ентероанастомоз з лапаростомою за власною методи-
кою. 

Проводилося комплексне обстеження оперо-
ваних хворих за допомогою загальноприйнятих мето-
дів, а також дослідження серцево-судинної і легене-
вої систем, стан моторно-евакуаторної функції трав-
ного каналу, визначали ііннддеекксс  коморбідності  
(Charlson M.E. et ol., 1987) [2], оцінювали стан неспе-
цифічної резистентності організму за допомогою 
паличкоядерно-лімфоцитарного індексу (ПЛІ) [1], 
рівень інтоксикації – за допомогою лейкоцитарного 
індексу інтоксикації (ЛІІ) [5], визначали по шкалі 
ASA анестезіологічно-операційний ризик [7].  

В післяопераційному періоді визначали внут-
рішньочеревний тиск (ВОТ). Цей показник ми дослі-
джували непрямим методом згідно з рекомендаціями 
Всесвітнього товариства з вивчення наявності компа-
ртмент синдрому шляхом визначення його в сечово-
му міхурі за I. Kron et al. (1998), M. Cheatham et al. 
(1998).  

Крім цього, проведено ретроспективний ана-
ліз 32 медичних карт стаціонарних хворих із неспри-
ятливим перебігом ГНТК. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
При проведені ретроспективного аналізу хворих на 
ГНТК з несприятливим перебігом захворювання було 
встановлено, що хронічна супутня патологія (індекс 
коморбідності 5,5-6,07) була виявлена у 30 пацієнтів 
(93,8 %); операційно-анестезіологічний ризик за шка-
лою ASA IV-V класу спостерігався у 87,5 % хворих; 
вибір неадекватного для конкретної операційної си-
туації методу декомпресії травного каналу – у 25 
хворих (78,13 %); помилкова інтерпретація життєзда-
тності ТК – в 12 випадках (37,5 %). У 96,67 % випад-
ків була відсутність і пригнічення моторно-
евакуаторної функції травного каналу, що також 
сприяло летальному наслідку в результаті підвищен-
ня інтраабдомінального тиску та появи синдрому 
поліорганої недостатності в 26 (81,25 %) хворих. 
Більш ніж в половини оперованих хворих (56,25 %) 
летальність наступила в перші три доби після опера-
ції. Третя і п’ята доба після операції являлися най-
більш несприятливими в перебігу післяопераційного 
періоду у хворих цієї групи. Лапаростому використо-
вували тільки у одного хворого під час первинної 
операції і в двох – під час релапаротомії. 

У 22 випадках, що склали 9,96 % зі всіх опе-
рованих з сприятливим перебігом ГНТК, 45,45 % 
хворих були у віці до 60 років, інші – у віці 60 і біль-
ше років. Цілком зрозуміло, що такий віковий розпо-
діл впливає на перебіг захворювання після операції. 

Супутні захворювання мали місце у 17 (77,27 %) 
пацієнтів. Індекс коморбідності був наступним: до 59 
років – 1,7 , у віці – 60-74 років – 4,33 бали і у віці 75-
89 років – 5,5 балів. У стадії компенсації функціона-
льного стану організму хворого поступило тільки 5 
(22,43 %) пацієнтів в другому періоді перебігу ГНТК. 
У стадії декомпенсації функціонального стану – 17 
(77,28%) хворих, з них 14 (82,36 %) в третьому періо-
ді перебігу захворювання. 

У хворих на ГНТК, яким в згодом була вико-
нана резекція ураженої ділянки ТК, до операції спо-
стерігалися суттєві порушення рухової активності 
травного каналу у вигляді пригнічення або відсутнос-
ті моторики – у 81,82 % хворих, її підсилення – в 
13,64 % пацієнтів і в одному випадку – рухові пору-
шення ТК ще не спостерігалися.  

У хворих цієї групи зсув паличкоядерних 
нейтрофілів в лейкоцитарній формулі крові був в 2,79 
раз більший від верхньої межі норми, ЛІІ зростав 
майже в 6 разів, а ПЛІ – майже в 3 рази. Це поясню-
ється значною інтоксикацією у хворих на ГНТК вна-
слідок некрозу ділянки ТК і інтоксикацією внаслідок 
порушень моторно-евакуаторної функції травного 
каналу, що призводить до напруження неспецифічної 
резистентності організму пацієнта. 

Наявність супутньої патології у хворих на 
фоні стадії перебігу захворювання сприяло погіршен-
ню компенсаторних можливостей організму пацієнта 
і збільшенню ступеня операційно-анестезіологічного 
ризику (ASA). З першим ступенем було 5 (22,73 %) 
хворих, з другим – 5 (22,73 %), з третім і четвертим – 
9 (40,91 %) і 3 (13,63 %) випадків відповідно.  

У 9 пацієнтів цієї групи, хворих на ГНТК, на 
тлі поширеного гнійно-фібринозного перитоніту 
сформовано первинний ентеро-ентероанастомоз з 
лапаростомою за власною методикою (рис. 1). 

 
Рис. 1. Спосіб лапаростомії у хворих на го-

стру непрохідність тонкої кишки, ускладнену пе-

ритонітом (опис в тексті) 
 
Перед ушиванням черевної порожнини і піс-

ля проведення її дренування на великий сальник (4) 
або при його відсутності на петлі тонкої кишки (5) 
накладали перфоровану гладку плівку (3), яку попе-
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редньо прошивали лігатурою і виводили через ниж-
ній розріз лапаростоми. Зверху плівки укладали час-
токіл з 6–8 ПХВ трубок (2), перед цим їх прошивши 
синтетичною ниткою (№ 5–6) у трьох місцях (1). За 
допомогою цих ниток фіксували ПХВ трубки до че-
ревної стінки шляхом прошивання передньої стінки 
живота зсередини назовні. При задовільному перебігу 
захворювання (за клінічними, сонографічними крите-
ріями відновлення моторно-евакуаторної функції 
травного каналу) шляхом розсічення синтетичних 
ниток проводилося поетапне видалення по 2-3 ПХВ 
трубки за добу і перфорованої плівки за допомогою 
інтраопераційно накладеної  лігатури, якою вона була 
прошита під час операції. 

Перевагою запропонованої лапаростоми є ві-
дсутність необхідності виконання повторної лапаро-
томії для закриття лапаростоми, профілактика розви-
тку інтраабдомінальної гіпертензії, аерація черевної 
порожнини, можливий контроль за станом черевної 
порожнини і, при необхідності, – легкість проведення 
повторної санації.  

За нашими даними, у хворих на ГНТК в умо-
вах поширеного перитоніту, при наявності післяопе-
раційного парезу при накладанні лапаростоми, інтра-
абдомінальний тиск в середньому складав 

(12,523,38) мм рт. ст. (Р < 0,05).  
Крім цього, після операції на фоні загальноп-

рийнятої терапії нами для раннього відновлення мо-
торно-евакуаторної функції травного каналу викорис-
товувалась корегувальна медикаментозна терапія із 
застосуванням есенціальних фосфоліпідів, антиокси-
дантів, енергетичних донаторів, препаратів кальцію 
або його антагоністів залежно від характеру периста-
льтики в післяопераційному періоді. 

Отже, оцінюючи стан моторно-евакуаторної 
функції травного каналу у пацієнтів, ми встановили, 
що при ГНТК навіть в умовах перитоніту та викона-
ної резекції ТК з формуванням ентеростом і лапарос-
том використання в післяопераційному періоді ком-
плексної корегувальної медикаментозної терапії при-
зводить до її відновлення на 2-3 добу, що дозволяло 
призначати раннє ентеральне харчування, зменшити 
рівень інтоксикації і покращити якість життя пацієн-
тів у ранньому післяопераційному періоді.  

З огляду на наш досвід лікування хворих на 
ГНТК покази до використання лапаростоми можуть 
бути розширені, зокрема ними є: наявність гострого 
гнійного поширеного перитоніту; неповна декомпре-
сія ТК під час операції із-за технічних труднощів; 
невпевненість у герметичності сформованого анасто-
мозу, декомпенсований функціональний стан хворо-
го, ожиріння і складність завершення операції шля-
хом ушивання лапаротомної рани наглухо і вірогід-
ність підвищення внутрішньоабдомінального тиску. 

Висновки: 
1. Використання лапаростоми – це відсут-

ність необхідності виконання повторної лапаротомії 
для закриття лапаростоми, профілактика розвитку 
компартмент синдрому, аерація черевної порожнини, 
можливий контроль за станом черевної порожнини і, 
при необхідності, – легкість проведення повторної 
санації. 

2. Запропонований спосіб лапаростоми до-
зволяє проводити контроль за станом органів черев-
ної порожнини після операції, зменшити кількість 
релапаротомій і загального знечулення під час за-
криття лапаростоми, що суттєво покращує результати 
хірургічного лікування пацієнтів на гостру непрохід-
ність тонкої кишки в умовах поширеного перитоніту. 
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Резюме. Цели: улучшение результатов хи-
рургического лечения пациентов с ОНТК посред-
ством использования лапаростомы. 

Методы. Нами проведено комплексное об-
следование 221 больного с ОНТК, которым проведе-
ны различные хирургические вмешательства, направ-
ленные на устранение непроходимости. Лечение 
ОНТК на фоне острого распространенного перитони-
та в этой группе проводили у 17 (7,69 %) больных. 
Оценено состояние моторно-эвакуаторной функции 
ЖКТ, состояние неспецифической резистентности 
организма. В послеоперационном периоде определя-
ли внутрибрюшное давление (I. Kron et al. (1998)). 

Результаты. В 9 пациентов с ОНТК на фоне 
распространенного гнойно-фибринозного перитонита 
сформирован первичный энтеро-ентероанастомоз с 
лапаростомой по собственной методике. При удовле-
творительном течении заболевания (по клиническим, 
сонографическим критериям восстановления мотор-
но-эвакуаторной функции ЖКТ) путем рассечения 
синтетических нитей, проводилось поэтапное удале-
ние по 2-3 ПХВ трубки в сутки и перфорированной 
пленки с помощью интраоперационно наложенной 
лигатуры, какой она была прошита во время опера-
ции. По нашим данным, у больных с ОНТК в услови-
ях распространенного перитонита при наличии по-
слеоперационного пареза, при наложении лапаросто-
мы интраабдоминальное давление в среднем состав-
ляло (12,52 ± 3,38) мм рт. ст. (р<0,05). 

Выводы. Использование лапаростомы у 
больных с ОНТК в условиях распространенного пе-
ритонита способствует профилактике развития ком-
партмент синдрома, аэрации брюшной полости и 
улучшению течения послеоперационного периода, 
также позволяет проводить контроль над состоянием 
органов брюшной полости после операции, умень-
шить количество релапаротомий и общего обезболи-
вания при закрытии лапаростомы. 

 

Ключевые слова: лапаростома, острая не-
проходимость тонкой кишки. 
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Abstract. Aim: Improvement of the results of 

surgical treatment of patients with AOSI by using lapa-
rostomy. 

Methods. We conducted a comprehensive ex-
amination of 221 patients with AOSI, who underwent 
various surgical interventions aimed at eliminating ob-
struction. Treatment of AOSI against the background of 
acute widespread peritonitis in this group was performed 
in 17 (7.69 %) patients. The state of the motor-evacuation 
function of the gastrointestinal tract, the state of nonspe-
cific resistance of the body were evaluated. In the postop-
erative period, intra-abdominal pressure was determined 
(I. Kron  and co- authors (1998)). 

Results. A retrospective analysis of patients 
with acute obstruction of small intestine with an unfavor-
able course of the disease revealed that chronic comor-
bidity (comorbidity index 5.5-6.07) was detected in 30 
patients (93.8%); surgical and anesthesia risk according 
to the ASA IV-V scale was observed in 87.5% of pa-
tients; the choice of inadequate for a particular surgical 
situation method of decompression of the digestive tract - 
in 25 patients (78.13%); misinterpretation of small bowel 
viability - in 12 cases (37.5%). In 96.67% of cases there 
was a lack and suppression of motor-evacuation function 
of the digestive tract, which also contributed to the lethal 
outcome due to increased intra-abdominal pressure and 
the appearance of multiple organ syndrome in 26 
(81.25%) patients. Laparostomy was used in only one 
patient during primary surgery and in two during relapa-
rotomy. In patients with AOSI who were subsequently 
resected the affected area of the digestive canal before 
surgery, there were significant violations of motor activi-
ty of the digestive tract in the form of depression or lack 
of motility - in 81.82% of patients, its strengthening - in 
13.64% of patients and in one case - motor disorders of 
digestive tract have not yet been observed. 

In 9 patients with acute obstruction of small in-
testine on the background of widespread purulent-
fibrinous peritonitis formed a primary entero-
enteroanastomosis with laparostomy according to their 
own method. 

Before suturing the abdominal cavity and after 
its drainage on the large omentum or, in its absence, on 
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the loop of the small intestine was applied perforated 
smooth film, which was previously stitched with ligature 
and removed through the lower incision of the laparosto-
my. Fences of 6–8 PCV tubes were laid on top of the 
film, before stitching them with synthetic thread in three 
places. Using these threads, the PCV tube was fixed to 
the abdominal wall by stitching the anterior abdominal 
wall from the inside out. In a satisfactory course of the 
disease (according to clinical, sonographic criteria for 
restoration of motor-evacuatory function of the digestive 
tract) by dissection of synthetic fibers, was performed 
gradual removal of 2-3 PCV tubes per day and perforated 
film using intraoperatively ligature, during which it was 
stitched . The advantage of the proposed laparostomy is 
the absence of the need for repeated laparotomy to close 

the laparostomy, prevention of intra-abdominal hyperten-
sion, aeration of the abdominal cavity, possible control 
over the condition of the abdominal cavity and, if neces-
sary, the ease of re-rehabilitation. 

Conclusions. The use of a laparostomy in pa-
tients with AOSI in conditions of widespread peritonitis 
helps to prevent the development of compartment syn-
drome, aeration of the abdominal cavity and improves the 
course of the postoperative period, also allowsto monitor 
the state of the abdominal organs after surgery, reduce the 
number of relaparotomies and general anesthesia when 
closing the laparostomy. 

 
Keywords: laparostomy, acute obstruction of 

the small intestine. 
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РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНІ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧІ ТА ОРГАНОЩАДНІ ОПЕРАЦІЇ 

ПРИ РЕЦИДИВНИХ ВИРАЗКАХ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ 
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Резюме. Ціль. Розробка сучасних та ефективних методів органощадних та органозберігаючих операцій 

при рецидивах виразкової хвороби дванадцятипалої кишки.  
Матеріали та методи. Проаналізовано результати лікування 119 пацієнтів з виразковою хворобою 

ДПК, які раніше перенесли операційні втручання. Серед ускладнень переважали пілородуоденостенози – 52,9% 
та рецидивні виразкові кровотечі (20,3 %). А у 17,6 % встановлено поєднання ускладнень рецидиву виразкової 
хвороби.  

Результати. Причинами рецидиву виразки були заниження показів до радикальних і умовно-
радикальних оперативних втручань під час першого втручання; неадекватна дренуюча операція; залишення 
виразкового субстрату в межах травного тракту; дефекти операційної техніки. Внаслідок впровадження в прак-
тику оригінальних способів операційних втручань при рецидиві виразкової хвороби ДПК отримано такі резуль-
тати за A.N.Visick-Komorovsky: відмінні (відсутність скарг) – 77,5 %; добрі (незначна диспепсія, яка виявляєть-
ся лише при детальному розпитуванні і коригується дієтою) – 13,5 %; задовільні (є симптоми, що викликають 
дискомфорт) – 5,6 %; незадовільні (рецидив захворювання, зміна професії, інвалідність) – 3,4 %. 

Висновки. Органозберігаючий і органощадний підхід в реконструктивній хірургії є суттєвим засобом 
попередження хвороб оперованого шлунка. Суттєвим моментом у попередженні рецидиву пептичної виразки є 
перегляд підходів до ургентної хірургії виразкової хвороби у напрямку розширення показань органозберігаю-
чих та органощадних до радикальних та умовно-радикальних операцій на противагу "зашиванням, прошиван-
ням" виразок. Органозберігаючі та органощадні операції дозволяють зберегти пейсмекерну регуляцію шлунка і 
ДПК, що в перспективі створює умови для попередження дизмоторики пілоро-дуоденальної зони. 

 

Ключові слова: виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, рецидив, органощадні операції  
 

Вступ. Первинне ушивання перфорації ви-
разки супроводжується стійкою ремісією виразкової 
хвороби не більше, ніж у 20-30 % випадків, але 
кожний другий хворий у разі рецидивного перебігу 
перфорації виразки після її ушивання потребує по-
вторного хірургічного втручання [1, 2, 7, 8]. Реци-
дивні виразки зазвичай мають агресивний перебіг, 
ускладнюються кровотечами та вимагають негайного 
операційного втручання [1, 6, 9]. 

Показанням до ушивання перфорації виразки 
є термін з її моменту до 6 годин [3]. Є дослідження, 
які рекомендують виконувати радикальну операцію у 
разі подовження терміну з моменту перфорації до 12 
год [4,5]. Проте проведений аналіз негативних ре-
зультатів оперативних втручань, котрі зумовлюють 
необхідність виконання повторних операцій ораноз-
берігаючого та органощадного характеру.  

Обґрунтування дослідження. Саме збере-
ження анатомічної цілісності травного каналу, 
фізіологічної пейсмекерної саморегуляції шлунка 
переконує в необхідності органозберігаючого підходу 
в хірургії виразкової хвороби. 

Метою дослідження є розробка сучасних та 
ефективних методів органощадних та органозберіга-

ючих операцій при рецидивах виразкової хвороби 
ДПК.   

Матеріали та методи. Проаналізовано ре-
зультати лікування 119 пацієнтів з виразковою хво-
робою ДПК, які раніше перенесли операційні втру-
чання (табл. 1). 

Серед ускладнень рецидивних виразок були 
наявні (табл. 2). 

Як видно з таблиці 2, серед ускладнень пере-
важали пілородуоденостенози – 52,9% та рецидивні 
виразкові кровотечі (20,3 %). А у 17,6 % встановлено 
поєднання ускладнень рецидиву виразкової хвороби. 

Серед додаткових методів дослідження за-
стосовано: динамічний ЕФГДС-контроль; іонобало-
нотензіокінезіографію; локальний шлунковий крово-
біг за методом Л.Я. Ковальчука (1984, 1987 рр.), тет-
раполярну реогастрографію; дослідження загального 
та місцевого гемостазу в умовах геморагії (тканинний 
тромбопластин); дослідження морфологічних змін в 
умовах перитоніту. 
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Таблиця 1  

Характер оперативних втручань 

Характер оперативних втручань Абс. % 

Вшивання проривної виразки дванадцятипалої кишки 84 70,7 

Прошивання кровоточивої виразки 15 12,6 

СПВ, СТв з пілоропластикою 12 10,0 

Ізольована СПВ 8 6,7 

Всього 119 100 

 

Таблиця 2  

Ускладнення при рецидивних виразках 

Характер ускладнень Абс. % 

Пілородуоденостеноз 63 52,9% 

Виразкова кровотеча 24 20,3 % 

Повторна перфорація 11 9,2 % 

Поєднані ускладнення рецидивної виразки 21 17,6 % 

Всього 119 100% 

 
Результати дослідження. Причинами реци-

диву виразки були заниження показів до радикальних 
і умовно-радикальних оперативних втручань під час 
першого втручання; неадекватна дренуюча операція; 
залишення виразкового субстрату в межах травного 
тракту; дефекти операційної техніки. 

Характер реконструктивних операцій із 119 
хворих, яким попередньо виконанні нерезекційні 
оперативні втручання: 
• СПВ + висічення виразки +дуоденопластика – 70 

хворих (58,8%). 
• Реваготомія + пілоро-або дуоденопластика – 14 

(12,7%). 
• СПВ + сегментарною корпоральна резекція шлунка 

+ пілоро- або дуоденопластика – 25 (21%).  

• Резекція шлунка за Б-І – 5 (4,2%). 
• Резекція шлунка за Гаккер-Бальфуром - 5 (4,2%).  

Органозберігаючі та органощадні операції 
виконані у 109 хворих – 91,6% випадків.  

У хворих з декомпенсованим дуоденостено-
зом після попередніх операційних втручань в клініці 
розроблена органощадна операція після попереднього 
вивчення зміни товщини м’язового шару тіла та ан-
трального відділу шлунка при змодельованому де-
компенсованому пілородуоденостенозі (рис. 1).  

Резекція гастродилятованого, нефункціоную-
чого сегменту шлунка передбачала збереження аст-
рального відділу з дуоденопластикою та гасто-
гастроанастомозом (рис. 2).  

 
 
 

 

 
Рис. 1. Порівняльна оцінка 

зміни товщини м’язового ша-

ру тіла та антрального відділу 

шлунка при змодельованому 

декомпенсованому пілородуо-

деностеноз 

 
 

 
Рис. 2. Етапи операційного втручання при дуоденостенозі після попереднього вшивання перфоративного 

отвору виразки (Патент України № 19102 А) 
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Таблиця 3 

Експериментальне обґрунтування змін гастродуоденального перфоративного перитоніту 

Тривалість перитоніту 

До 18 годин Більше 18 годин 

Морфологічно 

Вогнищеві моноорганні порушення за типом с-му 
системної запальної відповіді (зворотній характер). 

Мульторганні морфологічні зміни з дистрофічними та 
некротичними змінами в печінці, нирках, легенях 

(гостре пошкодження легень), дистрофія міокарду – 
синдром поліорганної дисфункції. 

 
За останні роки частота вшивання перфора-

тивної виразки значно зменшилася і складає лише 3,8 
% від усіх операцій при проривній виразці. Це 
обґрунтовано розширенням показань до умовно-
радикальних операційних втручань на основі резуль-
татів експериментального дослідження порівняльної 
оцінки морфологічних змін тканин та органів за умо-
ви 18 та більше годинного перитоніту (табл. 3).  

У 17,6 % поєднаних ускладнень розроблений 
такий тип органощадних операцій, що включає 
висічення виразки з дуоденоплатискою, сегментарно-
корпоральна резекція з гастро-гастроанастомозом 
(рис. 3).  

Частота рецидивів кровотечі при різному ге-
мостазі при поступленні вказана на Рисунку 4. 

 

   
Рис. 3. Етапи операції у випадках поєднаних локалізацій виразки, ускладненої кровотечею з виразки 

шлунка після попереднього вшивання виразки ДПК 

 

 

 

Рис. 4. Частота рецидиву кровотечі 

 

 
Встановлено типи активності виразкового 

процесу в умовах кровотечі: активні з високим 
темпом прогресування деструкції (без тенденції до 
зупинки кровотечі) – з первинно-високим дефіцитом 
захисних чинників, пригніченням регенерації та 
пластичних резервів судинного русла; активні з 
помірним та низьким темпами прогресування 
деструкції (з високим ризиком рецидиву кровотечі) – 
фактори захисту та регенерації первинно знижені, з 
прогресуючим виснаженням резервів елементів 
захисту слизової оболонки, за рахунок ураження 
великих артерій та значних розладів мікроциркуляції 

та поширення деструктивно-некробіотичних процесів 
на органному рівні; активні з затухаючим перебігом 
(без схильності до рецидиву геморагії), у яких в 
динаміці захисні та репаративні процеси активовані, 
деструктивні процеси обмежені ураженням на 
клітинному та тканинному рівнях з пошкодженням 
поверхнево розміщених дрібних та середніх артерій, 
розлади мікроциркуляції несуттєві. 

Враховуючи типи активності  виразкового 
процесу в умовах кровотечі нами розроблені органоз-
берігаючі операції типу екстериторизації виразки з 
наступною пластикою за Таннер-Кеннеді (рис. 5, 6). 
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Рис. 5. Етапи реконструктивної пілоро-дуоденопластики при пенетрації виразки в гепатодуоденальну 

зв’язку та з кровотечею 

 

  
Рис. 6. Редуоденопластика при пенетрації виразки в головку підшлункової залози 

 
Віддалені результати за A.N.Visick-

Komorovsky: 

 відмінні (відсутність скарг) – 77,5 %; 

 добрі (незначна диспепсія, яка виявляється лише 
при детальному розпитуванні і коригується діє-
тою) – 13,5 %; 

 задовільні (є симптоми, що викликають диском-
форт) – 5,6 %; 

 незадовільні (рецидив захворювання, зміна про-
фесії, інвалідність) – 3,4 %. 

Висновки:  
1. Органозберігаючий і органощадний підхід в рекон-
структивній хірургії є суттєвим засобом попереджен-
ня хвороб оперованого шлунка. 
2. Суттєвим моментом у попередженні рецидиву 
пептичної виразки є перегляд підходів до ургентної 
хірургії виразкової хвороби у напрямку розширення 
показань органозберігаючих та органощадних до 
радикальних та умовно-радикальних операцій на 
противагу "зашиванням, прошиванням" виразок. 
3. Органозберігаючі та органощадні операції дозво-
ляють зберегти пейсмекерну регуляцію шлунка і 
ДПК, що в перспективі створює умови для попере-

дження дисмоторики пілоро-дуоденальної зони та 
травного каналу в цілому. 
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Резюме. Цель. Разработка современных и 

эффективных методов органощадных и органосохра-
няющих операций при рецидивах язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки. 

Материалы и методы. Проанализированы 
результаты лечения 119 пациентов с язвенной болез-
нью ДПК, ранее перенесших операционные вмеша-
тельства. Cреди осложнений преобладали пилоро-
дуоденостенозы – 52,9% и рецидивирующие язвен-
ные кровотечения (20,3%). А в 17,6% установлено 
сочетание осложнений рецидива язвенной болезни.  

Результаты. Причинами рецидива язвы бы-
ли занижение показаний к радикальным и условно-
радикальным оперативным вмешательствам во время 
первого вмешательства; неадекватная дренирующая 
операция; оставление язвенного субстрата в пределах 
пищеварительного тракта; дефекты операционной 
техники. Вследствие внедрения в практику ориги-
нальных способов операционных вмешательств при 
рецидиве язвенной болезни ДПК получены следую-
щие результаты по A.N.Visick-Komorovsky: отличные 
(отсутствие жалоб) – 77,5%; хорошие (незначитель-
ная диспепсия, которая проявляется лишь при де-
тальном расспросе и корректируется диетой) – 13,5%; 
удовлетворительные (симптомы, вызывающие дис-
комфорт) – 5,6%; неудовлетворительные (рецидив 
заболевания, смена профессии, инвалидность) – 3,4%. 

Выводы. Органосохраняющий и органощад-
ный подход в реконструктивной хирургии является 
существенным средством предупреждения болезней 
оперированного желудка. Существенным моментом в 
предупреждении рецидива язвенной болезни является 
пересмотр подходов к ургентной хирургии язвенной 
болезни в направлении расширения показаний орга-
носохраняющих и органощадных к радикальным и 
условно-радикальным операциям в противовес "по-
чинкой, прошивкой" язв. Органосохраняющие и ор-
ганощадные операции позволяют сохранить пейсме-
керную регуляцию желудка и ДПК, что в перспективе 
создает условия для предупреждения дисмоторики 
пилори-дуоденальной зоны. 

 
Ключевые слова: язвенная болезнь двена-

дцатиперстной кишки, рецидив, органощадныe опе-
рации. 
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Abstract. Aim. Development of modern and ef-

fective methods of organ-sparing and organ- preserving 
operations in case of recurrence of duodenal ulcer. 

Materials and methods. The results of treat-
ment of 119 patients with duodenal ulcer disease who had 
previously undergone surgery were analyzed: suturing of 
perforated duodenal ulcer - 70.7%, suturing of bleeding 
ulcer - 12.6%, SPV, STV with pyloroplasty - 10.0%, 
isolated SPV - 6.7%. Among the complications of recur-
rent ulcers were: pyloroduodenostenosis - 52.9%, ulcera-
tive hemorrhage - 20.3%, re-perforation - 9.2%, com-
bined complications of recurrent ulcer 17.6%. 

Additional research methods that were used: dy-
namic EFGDS control; ionobalonotensiokinesiography; 
local gastric circulation by the method of L.Ya. Koval-
chuk (1984, 1987), tetrapolar rheogastrography; research 
of general and local hemostasis in conditions of hemor-
rhage (tissue thromboplastin); study of morphological 
changes in peritonitis. 

Results. The reasons for the recurrence of ulcers 
were: underestimation of indications for radical and con-
ditionally radical surgical interventions during the first 
intervention; inadequate drainage operation; leaving an 
ulcerative substrate within the digestive tract; defects of 
operating equipment. 
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The list of reconstructive operations from 119 
patients whom previously were performed non-resection 
surgery: SPV + ulcer excision + duodenoplasty - 70 pa-
tients (58.8%), revagotomy + pyloro or duodenoplasty - 
14 (12.7%), SPV + segmental corporate resection stom-
ach + pyloro- or duodenoplasty - 25 (21%), gastrectomy 
by Bilrot-1 - 5 (4.2%), gastrectomy by Gakker-Balfour - 
5 (4.2%). organ-sparing and organ- preserving operations 
were performed in 109 patients - 91.6% of cases. 

In patients with decompensated duodenostenosis 
after previous surgery, the clinic has developed organ-
sparing surgery after a preliminary study of changes in 
the thickness of the muscular layer of the body and the 
antrum of the stomach in simulated decompensated pylo-
roduodenosis. Resection of the gastrodilated, non-
functioning segment of the stomach involved preserva-
tion of the antral segment with duodenoplasty and gastro-
gastroanastomosis. 

In recent years, the frequency of suturing perfo-
rated ulcers has decreased significantly and is only 3.8% 
of all operations for perforated ulcers. This is justified by 
the expansion of indications for conditionally radical 
surgical interventions based on the results of an experi-
mental researches of comparative assessment of morpho-
logical changes of tissues and organs under conditions of 
18 or more hours of peritonitis. In 17.6% of combined 

complications, this type of organ-sparing operation has 
been developed, which includes excision of the ulcer with 
duodenoplasty, segmental-corporal resection with gastro-
gastroanastomosis. Given the types of activity of the 
ulcer process in the conditions of bleeding, we have de-
veloped organ-preserving operations such as the extrater-
ritization of the ulcer, followed by Tanner-Kennedy plas-
tics. Long-term results according to A.N. Visick-
Komorovsky: excellent (no complaints) - 77.5%; good 
(minor dyspepsia, which is detected only by detailed 
questioning and corrected by diet) - 13.5%; satisfactory 
(there are symptoms that cause discomfort) - 5.6%; unsat-
isfactory (recurrence of the disease, change of profession, 
disability) - 3.4%. 

Conclusions. Organ-preserving and organ-
sparing approach in reconstructive surgery is an essential 
means of preventing diseases of the operated stomach. 
Organ-preserving and organ-sparing operations allow to 
preserve the pacemaker regulation of the stomach and 
duodenum, which in the long run creates conditions for 
the prevention of dysmotorics of the pyloro-duodenal 
area. 

 
Keywords: duodenal ulcer, recurrence, organ-

sparing operations. 
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Abstract. Inflammatory-destructive changes in periodontal tissues are more common in patients with con-
comitant somatic diseases and due to adverse environmental factors. This necessitates the development of new treat-
ments aimed at eliminating the etiopathogenetic factors of generalized periodontitis development. 

The aim to study the indicators changes in antioxidant protection and malonic dialdehyde (MDA) levels in the 
oral fluid in patients with GP and rheumatoid arthritis (RA) who live in environmentally unfavorable areas and assess-
ment of the dynamics of changes in the studied indicators in the oral fluid under the influence of comprehensive treat-
ment. 

Materials and methods. 105 patients with GP of the I-II degree of development were examined and treated, 
of which 70 patients were with RA. Depending on the ecological living conditions of patients with RA was divided into 
two groups: group I (n=35) – live in environmentally unfavorable areas; group II (n=35) – live in environmentally fa-
vorable areas. Group III (n=35) was formed by patients with GP without concomitant pathology. Each of the groups, 
depending on the severity of GP was divided into subgroups: A – GP of the I degree; B – GP of the II degree of severi-
ty. The control group consisted of 18 virtually healthy individuals with intact periodontium and preserved dentition (H). 
The state of the prooxidant system of the oral cavity was determined by the level of MDA. To study the state of the 
antioxidant defense system (AOS), the activity of superoxide dismutase (SOD) and catalase was determined. 

Research results. Determining the level of MDA in oral fluid in all subgroups of patients with GP and RA and 
without concomitant pathology revealed an increase in this indicator before treatment. It increased most significantly in 
the IB subgroup to 1.19±0.02 nmol/l and in the IA subgroup to 1.16±0.01 nmol/l, compared with 0.34±0.17 nmol/l in 
healthy individuals. (*pIB-3<0.001, *pIA-3<0.001), which exceeded it by 3.5 and 3.4 times, respectively, which may be 
due to the negative impact of the environment. During all follow-up periods after conducted treatment, the level of 
MDA decreased and most closely approached the rate of healthy individuals after 6 months. However, before treatment, 
depletion of the antioxidant system was detected in all subgroups, as evidenced by the weakening of the AOS. In par-
ticular, in the IB subgroup there is the greatest decrease in the activity of SOD to 35.6±0.56%, compared with the group 
of healthy individuals 49.06±0.03% (p<0.001) and catalase to 4.42±0.03 с.u along with healthy – 6.64±0.01 c.u 
(p<0.001). The activity of certain antioxidant protection enzymes tends to increase after a comprehensive treatment in 
all subgroups after 6 months. And in the IB subgroup the activity of SOD after 6 months was 44.77±0.35%, catalase 
6.29±0.0 3c.u. 

Conclusions. As a result of complex treatment there was normalization of the AOS system, which is manifest-
ed by increased activity SOD and catalase in the oral fluid, as well as a decrease in MDA. This indicates a decrease in 
inflammation process and the effectiveness of our treatment and prevention complex on the antioxidant system, which 
provided remission GP in these patients. 

 
Keywords: generalized periodontitis, rheumatoid arthritis, ecologically unfavorable areas, prooxidant-

antioxidant system. 
 
Introduction. Problem statement and analysis of 

recent research. Periodontal tissue disease, in particular 
generalized periodontitis (GP), remains an important 
problem in modern dentistry due to its high prevalence 
among the population. Periodontal tissues reflect the 
influence of negative factors of the external and internal 
environment, and disturbances of homeostasis of the 
human body [2, 4, 22]. Therefore, the study of pathologi-
cal changes of this tissue complex in patients with RA 
who live in environmentally unfavorable areas is ex-

tremely important in the diagnosis and development of 
the treatment complex. 

Oral fluid is one of the main factors influencing 
the condition of periodontal tissues and is an indicator of 
impaired resistance of oral tissues [2, 7]. Examination of 
the oral fluid is a non-invasive, easy to perform and safer 
method compared to the research of blood, and the results 
of the analysis of the chemical composition of saliva and 
blood plasma are a reflection of each other and may indi-
cate a pathology. 
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In the pathogenesis of inflammatory-dystrophic 
processes in periodontal tissues, one of the main links is 
the strengthening of lipid peroxidation (LPO) and the 
weakening of AOS [5]. The most important components 
of anti-radical and anti-peroxide protection are enzymes 
that catalyze the reactions between active oxygen species, 
thereby decomposing hydroperoxides. These enzymes 
include superoxide dismutase, glutathione peroxidase, 
catalase. The main function of these enzymes is the neu-
tralization of the superoxidation-radical (O2ꜙ) and hydro-
gen peroxide (H2O2), which are formed as a result of the 
discharge of an unpaired electron from the mitochondral 
chain during electron transfer. SOD disrupts O2ꜙ to hydro-
gen peroxide, which is reduced by catalase to water and 
atomic oxygen or glutathione peroxidase to water [6, 17]. 

Many scientific works have been devoted to the 
study of POL and AOS in periodontitis [10, 18, 19, 20]. 
A number of scientists have investigated that the activity 
of SOD in the oral fluid is reduced in GP, which is a sign 
of oxidative stress [9, 11, 14, 15]. Opposite data are pro-
vided by a number of researchers who explain the in-
crease in the activity of this enzyme as the activation of 
the body's compensatory forces [4, 12]. According to 
scientists, catalase activity decreases [4, 7, 14, 15]. Patho-
logical effects caused by concomitant somatic pathology 
and adverse effects of the environmental situation, exac-
erbates the depletion of the AOS, which leads to a viola-
tion of the protective functions of periodontal tissues and 
the development of the inflammatory process. That is 
why patients with GP and RA, who live in environmen-
tally unfavorable areas, need a more detailed study of 
these indicators. 

The aim to study the changes in the indicators 
of AOS and the level of MDA in the oral fluid in patients 
with GP and RA who live in environmentally unfavorable 
areas and to assess the dynamics of the studied indicators 
in the oral fluid under the influence of comprehensive 
treatment. 

Materials and methods of research. 105 pa-
tients with GP of the I-II degree of development were 
examined and treated, of which 70 patients were with 
RA. The diagnosis of RA was established by a rheuma-
tologist on the basis of clinical, laboratory and radiologi-
cal data according to the unified clinical protocol "Rheu-
matoid Arthritis", approved by the Order of the Ministry 
of Health of Ukraine 11.04.2014 №263. Treatment pre-
scribed by a rheumatologist consisted of the use of basic 
antirheumatic drugs and nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs. 

Patients with GP and RA were divided into two 
groups. From the residents of Kalush district of Ivano-
Frankivsk region (this region has the status of a "zone of 
ecological emergency" [3, 13]) was formed I group of 35 
patients with RA, who live in environmentally unfavora-
ble areas. Group II included 35 patients with RA who live 
in environmentally favorable areas (Ivano-Frankivsk). 
The third group consisted of patients with GP, without 
concomitant somatic pathology, who live in an environ-
mentally favorable area – 35 people. Group IV consisted 
of healthy people who had intact periodontium and pre-
served dentition and no somatic diseases – 18 people (H). 

Each of the groups, depending on the severity of GP was 
divided into subgroups: A – GP of the I degree; B – GP 
of the II degree of severity. The diagnosis of periodontal 
tissue diseases was established according to the classifi-
cation of MF Danylevsky (1994). 

To obtain oral fluid, the methods developed by 
NF Levytsky were followed [8]. SOD activity was de-
termined by the method of C Chevara [16], and quantita-
tive determination of catalase was carried out by the 
method of Bach's Academy of Sciences and Zubkova's 
ST [1] (M ± m). 

The proposed treatment included rehabilitation 
of the oral cavity, its professional hygiene with the train-
ing of hygienic skills. Topical treatment included: rinsing 
the mouth cavity with Furasol solution (3 times a day for 
7 days); antimicrobial and anti-inflammatory drug "Ho-
lisal" – applications to the gums 2 times a day for 10 
days. For general treatment, patients of all groups re-
ceived the drug Osteogenon 1 tablet 2 times a day; course 
of treatment for 6 months. To improve antioxidant pro-
tection, the antioxidant "E 200-Zentiva" was prescribed 1 
tablet 2 times a day, for 14 days in courses once in four 
months (a total of 3 courses a year). 

For patients of group I in order to remove exo-
toxins and endotoxins prescribed enterosorbent "Enter-
osgel" 1 tablespoon 3 times a day for an hour and a half 
after meals and drugs, for 7 days, courses once a month. 

The obtained results were statistically processed 
using computer programs Microsoft Excel and Statistica 
7. 

Research of the results. When determining the 
level of MDA before treatment in all subgroups, the 
growth of this indicator was found (Fig. 1). It increased 
most significantly in the IB subgroup to 1.19±0.02 nmol/l 
and in the IA subgroup to 1.16±0.01 nmol/l, compared 
with 0.34±0.17 nmol/l in healthy individuals. (*pIB-

H<0.001, *pIA-H<0.001), which exceeded it by 3.5 and 3.4 
times, respectively. In patients with GP and RA who 
lived in environmentally favorable areas, the indicator 
was in the IIB subgroup 1.14±0.03 nmol/l, IIA subgroup 
1.11±0.07 nmol/l and that 3.35 times and 3.26 times 
significantly higher than healthy (*pIIB-H<0.001, *pIIA-

H<0.001). In patients with GP without concomitant pa-
thology, who lived in ecologically clean areas, this indi-
cator was slightly lower and amounted to 1.01±0.02 
nmol/l in subgroup IIIB, 0.89±0.02 nmol/l in subgroup 
IIIA and, which is 2.97 and 2.62 times significantly more 
than this indicator in the group of healthy individuals 
(*pIIIB-H<0.001, *pIIIA-H<0.001). Thus, we can confirm 
that the unfavorable environmental situation and somatic 
pathology affect the level of MDA in saliva in patients 
with GP. The highest rate in patients with GP of the II 
degree in all subgroups is due to the severity of the 
course of GP. 

Analyzing our results of the level of MDA after 
treatment, we note a decrease in all subgroups. In particu-
lar, after 3 months it decreased significantly 1.68 times, 
after 6 months 2.57 times and after 12 months 2.23 times 
in the IA subgroup and 1.7, 2.38, 2.12 times after 3, 6 and 
12 months, respectively, in the IB subgroup (•p<0.001).  
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Fig.1. Indicators of the level of MDA in the oral fluid of patients with GP of the I-II degree 
Note: * – probability of difference from healthy individuals p<0.001; 
• – probability of difference before and after 3, 6, 12 months after treatment p<0.001. 

 
In group II we got a somewhat similar picture, in 

particular in subgroup IIA the level of MDA significantly 
decreased by 1.63, 2.64, 2.52 times and in group IIB – by 
1.54, 2.42, 2.32 times after 3, 6 and 12 months 
(•p<0.001). 

In group III it was possible to stabilize this indi-
cator the most and brought its value closer to the indica-
tors in healthy individuals, as patients were not burdened 

by concomitant pathology and adverse effects of the 
environmental situation. In particular, the level of MDA 
decreased significantly in subgroup IIIA – 1.93, 2.54, 
2.61 times and in IIIB – 2.06, 2.42 and 2.4 times after 3, 
6 and 12 months, respectively (•p<0.001). 

The state of the antioxidant system was assessed 
by the activity of SOD enzymes and catalase in the oral 
fluid, which are presented in Fig.2 and Fig.3.  

 

 
 

Fig.2. Indicators of SOD activity in the oral fluid of patients with GP of the I-II degree 
Note: * – probability of difference from healthy individuals p<0.001; 
• – probability of difference before and after 3, 6, 12 months after treatment p<0.001. 
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As can be seen from Fig.2, in patients with GP 
of the I and II stage of development before treatment 
there is a significant decrease in the activity of SOD in 
the oral fluid in all subgroups. The greatest activity of 
SOD significantly decreases in groups I and II to the 
indicators 36.07±0.71% in subgroup IA, to 35.6±0.56% 
in subgroup IB, to 37.14±0.77% in subgroup IIA and up 
to 36.97±0.28% in the IIB subgroup, compared with the 
group of healthy individuals 49.06±0.03% (*pIB-H<0.001, 
*pIA-H<0.001, *pIIB-H<0.001, *pIIA-H<0.001). In group III, 
higher indicators of SOD activity were observed, in par-
ticular in subgroup IIIA – 42.13±0.23%, subgroup IIIB – 
40.83±0.23% (*pIIIB-H<0.001, *pIIIA-H<0.001). 

After conducted treatment after 3 months, the 
activity of SOD in the IA subgroup significantly in-
creased in 1.27 times, after 6 months in 1.3 times and 
after 12 months in 1.25 times (•p<0.001). In the IB sub-
group, it increased significantly in 1.21, 1.26, and 1.21 
times after 3, 6, and 12 months, respectively (•p<0.001). 
A similar picture was observed in group II. SOD activity 
significantly increased in subgroup IIA in 1.29, 1.31, 1.26 
times and in subgroup IIB in 1.25, 1.31, 1.26 times after 
3, 6 and 12 months, respectively (•p<0.001). In subgroup 
IIIA, SOD activity significantly increased on average by 
1.16 times, and in IIIB by 1.19 times during treatment 
(•p<0.001). According to the obtained results, it can be 
seen that due to the treatment, it was possible to stabilize 
the activity of SOD to the greatest extent after 6 months 
of all groups. 

However, the obtained results also indicate a de-
crease in catalase activity in the oral fluid in all sub-
groups of patients before treatment (Fig.3). 

As can be seen from Fig.3, the activity of cata-
lase is significantly reduced to 4.6±0.07 c.u. in IA sub-
group, to 4.42±0.03 c.u. in IB subgroup, to 4.81±0.07 c.u 
in subgroup IIA and up to 4.54±0.03 c.u in subgroup IIB, 
compared with 6.64±0.01 c.u in the group of healthy 
individuals (*pIB-H<0.001, *pIA-H<0.001, *pIIB-H<0.001, 
*pIIA-H<0.001). In group III there was an increase in cata-
lase activity, in particular in group IIIA is 5.71±0.43 c.u, 
in group IIIB – 5.59±0.32 c.u (*pIIIB-H<0.001, *pIIIA-

H<0.001). 
Subsequently, under the influence of complex 

treatment, there is a normalization of catalase activity. In 
particular, in the IA subgroup the enzyme activity signifi-
cantly increased in 1.33 times, after 6 months in 1.4 times 
and after 12 months in 1.36 times (•p<0.001). In the IB 
subgroup, catalase activity significantly increased by 
1.28, 1.42, and 1.36 times after 3, 6, and 12 months, re-
spectively (•p<0.001). A very similar picture was ob-
served in group II. In subgroup IIA 1.3, 1.35, 1.33 times 
and in subgroup IIB 1.33, 1.4, 1.36 times significantly 
increased enzyme activity after 3, 6 and 12 months, re-
spectively (•p<0.001) . In subgroup IIIA – in 1.13, 1.16, 
1.16 times, and in subgroup IIIB – in 1.17, 1.18, 1.15 
times during treatment at different observation times 
(•p<0.001). 

 
 

Fig.3. Indicators of catalase activity in the oral fluid of patients with GP of the I-II degree 
Note: * – probability of difference from healthy individuals p<0.001; 
• – probability of difference before and after 3, 6, 12 months after treatment p<0,001. 

 
Thus, our research has shown that the course of 

GP of the I and II degree of development in the studied 
groups is accompanied by an imbalance of the prooxi-
dant-antioxidant system of the oral cavity. However, it 
was found that in patients with GP and RA, who live in 
anthropogenically loaded areas, which leads to the accu-
mulation of active oxygen species, the condition of the 

periodontium deteriorates, especially in patients with IB 
subgroup, which is confirmed by a significant increase in 
MDA and manifested by a decrease in the activity of the 
main antioxidant enzyme SOD, which catalyzes the dis-
mutation of superoxide anions-radicals. The activity of a 
specific and powerful antioxidant barrier of the second 
line of defense, the enzyme catalase, is further reduced, 
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which indicates a weakening of the protection of oral 
tissues from the accumulation of reactive oxygen species. 

In patients of group III, all the researched indica-
tors were closest to the results of healthy, compared with 
patients of groups I and II, which indicates the negative 
impact of concomitant somatic pathology and adverse 
environmental situation in these groups. 

Obtained results after conducted comprehensive 
treatment indicate the stabilization of the prooxidant-
antioxidant system of the oral cavity in patients with GP 
of all subgroups and can be used as an objective criterion 
for assessing the depth of the pathological process in 
periodontal tissues and justify the need for inclusion in 
comprehensive treatment of patients with GP and RA of 
drugs with antioxidant action for correction of the estab-
lished changes. 

Discussion of the research. Summarizing the 
obtained results of the research of POL on the level of 
MDA and the activity of enzymes AOS, SOD and cata-
lase before treatment revealed the greatest violation of 
these two systems in patients with GP and RA, who live 
in anthropogenically loaded areas. In particular, in pa-
tients with GP of the II degree of severity of the IB sub-
group there is a significant increase in MDA – 1.19±0.02 
nmol/ml, and in the IA subgroup – 1.16±0.01 nmol/ml, 
which slightly exceeded the results of this indicator in 
researches TV Pavlyuk – 1.02±0.09 nmol/ml [21]. As a 
result, a decrease in the activity of SOD in patients of I 
group in GP of the I and II degree of severity. In particu-
lar, in patients with GP of the II degree with RA in the IB 
subgroup, the enzyme activity decreases to 35.6±0.56%, 
and in patients with GP of the I degree with RA of the IA 
subgroup – 36.07±0.71%. Slightly lower indicators of 
SOD activity in GP of the I-II degree revealed by OL 
Lychkovska – 26.35±0.95% in GP of the I degree, and 
22.39±1.56% in GP of the II degree [9], and TV Pavlyuk 
diagnosed much lower results of SOD activity – 
20.64±0.82% [21]. Catalase activity in all patients with 
GP was also reduced, but the lowest rates were also diag-
nosed in patients with IB subgroup – 4.42±0.03 c.u. The 
results obtained by us are consistent with the results of 
HD Semenyuk 4.69 c.u. [14, 15]. 

At different times of observation after conducted 
complex therapy in patients with GP and RA who live in 
environmentally unfavorable areas, the antioxidant-
prooxidant imbalance changes in the direction of a de-
crease in prooxidants, which is confirmed by a decrease 
in the level of MDA and an increase in antioxidant pro-
tection, which is manifested by an increase in the activity 
of SOD and catalase enzymes. Approximation of these 
indicators to the control group is observed after 6 months. 
In particular, the decrease in the level of MDA to 
0.45±0.02 nmol/ml in the IA subgroup and to 0.5±0.01 
nmol/ml in the IB subgroup against the background of 
increasing activity of enzymes AOS: SOD – 
46.89±0.66% and catalase – 6.44±0.05 c.u in IA sub-
group and SOD – 44.77±0.35% and catalase – 6.29±0.03 
c.u in the IIB subgroup. 

Similar dynamics of the researched parameters 
after treatment was observed in the results of TV Pavlyuk 
and HD Semenyuk [14, 21, 23]. 

Conclusions. The results of conducted biochem-
ical researches of oral fluid in patients with GP and RA 
who live in environmentally unfavorable areas, showed a 
marked weakening of AOS, which is manifested by a 
decrease in the activity of SOD enzymes, catalase and 
increased levels of MDA in these patients. The differ-
ences between the results of the examination in patients 
of groups I, II and III indicate a significant progression of 
the pathological process in patients of group I. 

After the conducted complex treatment, there is 
a normalization of the antioxidant defense system, which 
is manifested in increased activity in the oral fluid of 
SOD and catalase, as well as a decrease in MDA, which 
indicates a decrease in inflammation and the effective-
ness of our treatment and prevention complex on the 
antioxidant system which provided remission of GP in 
these patients. 

Prospects for further researches. Further re-
search will be aimed at in-depth study of periodontal 
tissue damage caused by environmental toxicity in pa-
tients with GP of the I, II degree with RA. Implementa-
tion of the proposed treatment and prevention complex 
for the normalization of oral cavity AOS. 
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Резюме. Розробку нового комплексу ліку-
вання спрямовано на усунення етіопатогенетичних 
чинників розвитку генералізованого пародонтиту з 
ревматоїдним артритом.  

Мета: вивчення змін показників антиокси-
дантного захисту та рівня малонового диальдегіду 
(МДА) у ротовій рідині у хворих на ГП з ревма-
тоїдним артритом (РА), які проживають на екологіч-
но несприятливих територіях, та оцінка їх динаміки 
під впливом проведеного комплексного лікування.  

Матеріли та методи. Обстежено та проліко-
вано 105 хворих на ГП І-ІІ ступеня важкості, з яких 
70 хворих на РА, яких поділено: І група (n=35) – 
проживають на екологічно несприятливих тери-
торіях; ІІ група (n=35) – екологічно сприятливих те-
риторіях. Група ІІІ (n=35) – хворі на ГП без супутньої 
патології. Групи поділено на підгрупи: А – ГП І сту-
пеня; Б – ГП ІІ ступеня важкості. 18 практично здо-
рових осіб – контрольна група. Визначали рівень 
МДА, активність супероксиддисмутази (СОД) та 
каталази.  

Результати дослідження. В ІБ підгрупі спо-
стерігається найбільше зростання МДА в ротовій 
рідині до 1,19±0,02 нмоль/л та в ІА підгрупі до 
1,16±0,01 нмоль/л, проти показника у здорових осіб 
0,34±0,17 нмоль/л (*pІБ-З<0,001, *pІА-З<0,001), зни-
ження активності СОД в ІБ підгрупі до 35,6±0,56 %, 
каталази до 4,42±0,03 у.о. Після проведеного ліку-
вання рівень МДА знижувався, активність ферментів 
зростала у всіх підгрупах, максимально через 6 
місяців. Зокрема в ІБ підгрупі рівень МДА – 0,5±0,01 
нмоль/л, активність СОД – 44,77±0,35 %, каталази 
6,29±0,03 у.о. 

Висновки. Після проведеного комплексного 
лікування спостерігається нормалізація системи 
ПОЛ/АОЗ, що свідчить про ефективність впливу 
розробленого нами лікувально-профілактичного ком-
плексу на антиоксидантну систему, що забезпечило 
ремісію ГП у даних хворих. 

Ключові слова: генералізованийпародонтит, 
ревматоїдний артрит, екологічно несприятливі тери-
торії, прооксидантно-антиоксидантна система. 
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Резюме. Разработку нового комплекса лече-

ние направлено на устранение этиопатогенетических 
факторов развития генерализованного пародонтита с 
ревматоидным артритом. 

Цель: изучение изменений показателей ан-
тиоксидантной защиты и уровня малонового диаль-
дегида (МДА) в ротовой жидкости у больных ГП с 
ревматоидным артритом (РА), проживающих на эко-
логически неблагоприятных территориях и оценка их 
динамики под влиянием проведенного комплексного 
лечения. 

Материли и методы. Обследовано и проле-
чено 105 больных ГП І-ІІ степени тяжести, из кото-

рых 70 больных РА, которых разделено: I группа 
(n=35) – проживают на экологически неблагоприят-
ных территориях; II группа (n=35) – экологически 
благоприятных территориях. Группа ІІІ (n=35) – 
больные ГП без сопутствующей патологии. Группы 
разделены на подгруппы: А – ГП I степени; Б – ГП II 
степени тяжести. 18 практически здоровых лиц – 
контрольная группа. Определяли уровень МДА, ак-
тивность супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы. 

Результаты исследования. В ІБ подгруппе 
наблюдается наибольший рост МДА в ротовой жид-
кости до 1,19±0,02 нмоль/л и в ІА подгруппе до 
1,16±0,01 нмоль/л, против показателя у здоровых лиц 
0,34±0, 17 нмоль/л (*pІБ-З <0,001, *pІА-З<0,001), сниже-
ние активности СОД в ІБ подгруппе до 35,6±0,56%, 
каталазы до 4,42±0,03 у.е. После проведенного лече-
ния уровень МДА снижался, активность ферментов 
росла во всех подгруппах, максимально через 6 меся-
цев. В частности в ІБ подгруппе уровень МДА – 
0,5±0,01 нмоль/л, активность СОД – 44,77±0,35%, 
каталазы 6,29±0,03 у.е. 

Выводы. После проведенного комплексного 
лечения наблюдается нормализация системы 
ПОЛ/АОЗ, что свидетельствует об эффективности 
влияния разработанного нами лечебно-
профилактического комплекса на антиоксидантную 
систему, что обеспечило ремиссию ГП у данных 
больных. 

 
Ключевые слова: генерализованный паро-

донтит, ревматоидный артрит, экологически неблаго-
приятные территории, прооксидантно-
антиоксидантная система. 
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Резюме. Стаття присвячена дослідженню особливостей гемограми при різних формах гострого апен-

дициту на основі вивчення індексів ендогенної інтоксикації організму. Проведені дослідження периферійної 
крові у 400 дітей з підозрою на гострий апендицит, середній вік яких складав 12,6±1,2 р., в результаті визначені 
достовірні відмінності між різними інтегральними показниками ендотоксикозу організму, а саме індексу спів-
відношення лейкоцитів і швидкості осідання еритроцитів та індексу зсуву лейкоцитів, які враховують всі чин-
ники гемограми.  

Метою роботи була розробка інтегрального індексу інтоксикації організму при гострому апендициті у 
дітей та прогнозування на його основі різних форм ускладненого перебігу захворювання з урахуванням показ-
ників розширеного загального аналізу периферійної крові. 

Інтегральний підхід до інтерпретації показників ендогенної інтоксикації за даними гемограми на основі 
величини сумарного індексу ендогенної інтоксикації дозволяє оцінити виразність ендотоксемії, на основі якої 
можливо спрогнозувати наявну форму патології та своєчасно обрати необхідну лікувальну тактику. Переви-
щення величини запропонованого сумарного індексу ендогенної інтоксикації організму більше, ніж в два рази 
засвідчує у дитини наявність рівня ендотоксикозу, характерного для деструктивних форм гострого апендициту, 
перевищення індексу більше, ніж в 2,5 рази вказує на можливий ускладнений перебіг патології у вигляді  пери-
тоніту. Введення розробленого сумарного індексу ендогенної інтоксикації в алгоритм гострого апендициту 
дозволить покращити результати ранньої діагностики патології та її перебіг у дітей. 

 
Ключові слова: діти, гострий апендицит, ендогенна інтоксикація, індекс. 

 

Вступ. Точність діагностики гострого апен-
дициту (ГА) залишається важливою проблемою су-
часної клінічної хірургії дитячого віку. Діагностика 
ГА у дітей ускладнена через значні анатомічні від-
мінності та фізіологічні особливості дитячого органі-
зму, що призводить до затримки термінів хірургічно-
го лікування та відповідно до підвищеного ризику 
розвитку ускладнень [1]. 

Крім того, диференційна діагностика патоло-
гічних процесів, які симулюють ГА, в деяких випад-
ках являє собою велику проблему, особливо у дітей 
молодшої вікової групи [2, 3, 4].  

З метою інтегральної оцінки клінічних та ла-
бораторних ознак при гострих запальних процесах в 
черевній порожнині, фахівцями хірургічного профі-
лю для стратифікації пацієнтів було запропоновано 
ряд так званих діагностичних шкал (ДШ), в тому 
числі для діагностики ГА, такі як Alvarado, Lindberg, 
Fenyo, Christian, Eskelien та ін. [5]. Однак системати-
зований огляд 14 ДШ ГА (2013), в якості найбільш 
об’єктивних та роботоспроможних визначив ДШ 
Alvarado, Fenyo та Eskelien за умов комплексної оцін-
ки лабораторних даних та додаткових клінічних візу-
альних методів дослідження [6, 7]. У педіатричній 
практиці запропонована ДШ Lintulа, чутливість якої, 
за даними рандомізованого дослідження, склала 87%, 
специфічність - 59% та точність - 74% [8]. Крім того, 
ургентне визначення показників, які входять до ДШ, 

не завжди доступне, що пов’язано з можливостями 
лабораторних підрозділів медичних закладів, трива-
лістю досліджень та оцінкою їх результатів в бальній 
системі, які іноді є досить суб’єктивними.  

Лише клінічні прояви симптомокомплексу 
ендогенної інтоксикації (ЕІ) малоспецифічні, в тому 
числі при ГА, а визначення інтегральних показників 
ендотоксикозу дозволяє оцінити стан хворого, не 
залучаючи спеціальні методи дослідження, за даними 
загального клінічного аналізу крові, особливо при 
його математичному моделюванні [9]. Водночас про-
блема застосування лабораторних досліджень крові в 
діагностиці ГА полягає в їх низькій специфічності та 
чутливості [10].  

Розробка достеменного та доступного алго-
ритму діагностики ГІ, в тому числі з урахуванням 
інтегральних показників гемограми, який би дозволив 
в короткі терміни вирішити питання про доцільність 
виконання апендектомії, залишається актуальною та 
до цього часу не вирішеною проблемою дитячої хіру-
ргії. 

Обґрунтування дослідження. У процесі фі-
логенезу у людини сформувалась важлива базова 
біологічна функція – ендоекології (забезпечення “чи-
стоти” внутрішнього середовища організму), яка 
згідно з сучасними уявленнями підтримує гомеостаз 
на молекулярному рівні, обмежуючи перевищення 
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меж будь-яких метаболітів та фізико-хімічних пара-
метрів [11].  

Реалізація функції ендоекології відбувається 
за рахунок двох неспецифічних біологічних реакцій: 
екскреції та запалення. При перевищенні величин 
біологічно активних частинок в 70 кД (межа для про-
ходження через нефрон), до утилізації метаболітів 
долучаються клітини пухкої сполучної тканини (ней-
трофіли, макрофаги, ендотеліальні клітини). Перша 
ланка такого механізму – сегментарні нейтрофіли – 
мають рецептори для ідентифікації патогенів, через 
що реакції гранулоцитарної системи вважаються 
неспецифічними, так як можуть розвинутись у відпо-
відь на різноманітні інфекційні (віруси, бактерії та їх 
токсини) і неінфекційні (фізичне навантаження, тра-
вма, гіпоксія, стрес) фактори. Зважаючи на цей факт, 
будь-які лейкоцитарні індекси необхідно розглядати 
лише у якості клітинних маркерів реактивності гра-
нулоцитарної  системи, які в деяких випадках не ві-
дображають наявність ЕІ, особливо при зменшенні їх 
рівнів нижче середньо визначених величин [11, 12].  

Це характерно для розвитку ГА, при якому 
надлишкове утворення метаболітів не завжди має 
лавиноподібний характер, а ЕІ може мати латентний 
перебіг, але з високим навантаженням на системи 
елімінації, що важко визначити на ранніх стадіях 
розвитку патології та спрогнозувати її перебіг в пода-
льшому лише по змінах в лейкограмі [12]. 

Ендогенна інтоксикація, як будь-який токси-
коз – це каскадний, стадійний, схильний до прогресу-
вання генералізований процес, зумовлений накопи-
ченням в кров’яному руслі токсичних речовин у кон-
центраціях, які перевищують функціональні можли-
вості природних систем детоксикації з подальшим 
пошкодженням інших органів та систем організму. 
При цьому одним із органів мішеней є кістковий 
мозок, в якому при наявності ЕІ подразнюються од-
ночасно червоний та білий його паростки, що прояв-
ляється певними змінами в гемограмі. Аналіз складо-
вих гемограми в динаміці перебігу запального проце-
су у інтегральному обчисленні дозволить моніторити  
наявність ГА у дітей. 

Мета дослідження: розробка інтегрального 
індексу інтоксикації організму при гострому апенди-
циті у дітей та прогнозування на його основі різних 
форм ускладненого перебігу захворювання з ураху-
ванням показників розширеного загального аналізу 
периферійної крові.  

Матеріали і методи. Всього в дослідження 
було долучено 400 осіб, які були розділені на 4 групи, 
по 100 дітей: І група – практично здорові діти; ІІ гру-
па – пацієнти, госпіталізовані у хірургічне відділення 
з абдомінальним больовим синдромом, у яких, за 
результатами клініко-лабораторних досліджень, в 
динаміці патології не було виявлено; ІІІ група – паці-
єнти, оперовані з приводу деструктивних форм ГА, 
перебіг якого не був ускладнений перитонітом; ІV 
група – пацієнти, оперовані з приводу деструктивних 
форм ГА, перебіг якого був ускладнений перитонітом 
різної поширеності. Діти із катаральними формами 

ГА в дослідження не залучались. Середній вік паціє-
нтів склав 12,6±1,2 років. 

Критерієм для включення у вибірку була пи-
сьмова добровільна згода батьків пацієнта та наяв-
ність технічної можливості провести весь комплекс 
дослідницьких заходів при госпіталізації. 

Проведено аналіз гематологічних показників 
крові у всіх пацієнтів чотирьох груп дослідження 
(індексу співвідношення лейкоцитів і ШОЕ (ІСЛ-
ШОЕ) та індексу зсуву лейкоцитів (ІЗЛ) за Н. І. Ябу-
чинським). Зразки крові на дослідження брали безпо-
середньо при госпіталізації пацієнтів на стаціонарне 
лікування. Дослідження крові проводили стандарт-
ними методами: ШОЕ мікрометодом 
Т.П. Панченкова, підрахунок кількості лейкоцитів у 
камері Н.К. Горяева, імерсійна диференційна мікрос-
копія забарвлених мазків крові на бінокулярному 
мікроскопі. 

Розрахунок ІСЛШОЕ проводили за форму-

лою 
100

)( ШОЕЛ
ІСЛШОЕ


 , де: Л – кількість лейко-

цитів; ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів. А 
розрахунок ІЗЛ проводили за формулою 

)(

)(

ліммон

мцюспбе
ІЗЛ




 , де е – еозинофіли; б – 

базофіли; п – паличкоядерні нейтрофіли; с – сегмен-
тоядерні нейтрофіли; мц – мієлоцити; мон – моноци-
ти; лім – лімфоцити [13]. 

Для оцінки достовірності зроблених виснов-
ків відносно різниць порівнюваних вибірок в роботі 
обчислювались похибки визначення середніх – m, які 
рекомендовані статистичною теорією оцінювання. Ці 
ж оцінки m використовувались в дослідженні для 
підтвердження достатності об’єму вибірки вимірю-
вання. Кількість спостережень вважали достовірною 
при значенні середньоквадратичного відхилення 
(р<0,05). 

Результати дослідження. Внаслідок дії спе-
цифічних збудників та факторів запалення при запа-
льних захворюваннях причиною лейкоцитозу є сти-
муляція лейкопоетичної функції кровотворних орга-
нів, що зумовлює клініку хвороби. У дітей молодшої 
вікової групи кількість лімфоцитів з віком зменшу-
ється при одночасному збільшенні нейтрофілів, і з 4-
6 років на тлі збільшення числа нейтрофілів продов-
жує зменшуватись кількість лімфоцитів, і продовжу-
ється цей процес до початку підліткового періоду. 

Щодо рівня лейкоцитів периферійної крові, 
то їх референтна кількість в нормі має певну тенден-
цію до змін, а саме зменшення їх кількості із віком, 
від 6,0-17,5×10

9
/л в 1 рік і до 4,5-10,0×10

9
/л в 16 ро-

ків, досягаючи "дорослих" показників у віці 18-21 рік. 
Крім того, термін "лейкоцитоз" має більш багатог-
ранне трактування, ніж «… збільшення загальної 
кількості лейкоцитів периферійної крові більше сере-
днього рівня норми», щодо якого в своїй класифікації 
влучно висловилися О.В. Николаева та співавт., 
(2016) (рис. 1) [14]. 
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Рис. 1. Класифікація лейкоцитозів 
 

Водночас будь-яка орієнта-
ція тільки на число лейкоцитів дос-
татньо ненадійна, через часту неа-
декватну реакцію на інфекцію, яка 
пов’язана з віком, статтю, триваліс-
тю інфекційного процесу, наявніс-
тю супутньої патології та ін. [14]. 
За даними групи російських авто-
рів, наявність лейкоцитозу 
>10×10

9
/л при наявності інших 

клінічних проявів ГА, в діагности-
чному аспекті має чутливість лише 
85% при специфічності 74% [15]. 

Другим лабораторним клі-
нічно-значимим показником гемог-
рами є ШОЕ – неспецифічний пока-
зник запалення, величина якого 
залежить від багатьох фізіологічних 
та патологічних факторів, статі, 
тривалості безпосереднього прове-
дення дослідження (осідання ерит-
роцитів відбувається в три фази, які 
мають різну швидкість), пори доби, 
білкового складу плазми (гострофа-
зні білки прискорюють ШОЕ).  

При гострих запальних процесах зміна ШОЕ 
спостерігається через 24 години після початку гіпер-
термії та збільшення кількості лейкоцитів. Зменшен-
ня кількості еритроцитів крові призводить до приско-
рення ШОЕ, а збільшення, відповідно, сповільнює 
швидкість седиментації.  

Щодо змін лейкограми, то підвищення сума-
рного відсоткового вмісту нейтрофілів понад норму у 

кожного хворого свідчить лише про можливість роз-
витку в організмі запального процесу. 

Тому на першому етапі реалізації мети нашо-
го дослідження нами вивчалась динаміка рівнів ІС-
ЛШОЕ та ІЗЛ для визначення їх спроможності в яко-
сті маркерів ЕІ при різних формах ГА у дітей. 

Таблиця 1 

Величини ІСЛШОЕ та ІЗЛ при госпіталізації у пацієнтів усіх груп порівняння 

Показники 
ЕІ організму  

(ум. од.) 

Норма При підозрі 
на ГА 

 
р 

ГА без пери-
тоніту 

 
р 

ГА + 
Перитоніт 

 
р 

n=100 n=100 n=100 n=100 

ІСЛШОЕ 0,32±0,01 1,13±0,15 <0,05 1,29±0,14 <0,05 2,19±0,32 <0,05 

ІЗЛ 2,52±0,1 3,48±0,51 >0,05 5,76±0,89 <0,05 5,46±0,48 <0,05 
 
 

Отримані дані довели той факт, що динаміка 
аналізованих показників мала позитивний приріст в 
усіх групах дослідження, який свідчив про їх спро-
можність в якості маркерів ендотоксикозу в перебігу 
ГА у дітей. 

Беручи до уваги отримані дані та інформа-
ційні повідомлення інших дослідників, нами запро-
поновано інтегральний сумарний індекс ендогенної 
інтоксикації (СІЕІ), в якому були враховані всі скла-
дові гемограми, і який обраховували за формулою: 

2/)
)(

)(

100

)(
(

2 ліммон

мцюспбеШОЕЛІЗЛІСЛШОЕ
CIEI












, 

де: Л – кількість лейкоцитів; ШОЕ – швидкість осі-
дання еритроцитів; е – еозинофіли; б – базофіли; п – 
паличкоядерні нейтрофіли; с – сегментоядерні нейт-
рофіли; мц – мієлоцити; мон – моноцити; лім – лім-
фоцити; СІЕІ в нормі складає в середньому 1,42±0,06 
ум. од. 

Дослідження розрахункових величин СІЕІ 
при різних формах патології чітко визначило наяв-
ність позитивно спрямованої динаміки (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Величина СІЕІ при госпіталізації у пацієнтів всіх груп порівняння 

Сумарний 
показник 

ЕІ організму 

Норма При підозрі 
на ГА 

 
р 

ГА без пери-
тоніту 

 
р 

ГА + 
перитоніт 

 
Р 

n=100 n=100 n=100 n=100 

СІЕІ (ум. од.) 1,42±0.06 2,31±0,32 <0,05 3,52±0,45 <0,05 3,80±0,31 <0,05 
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Наявність такої позитивної динаміки СІЕІ 
вказує на наявність та збільшення величини ЕІ при 
зростанні явищ тканинної деструкції, що розцінене в 
якості прямої ознаки автоінтоксикації. 

Обговорення результатів. Таблиця 1 нагля-
дно відображає збільшення в 3,53 рази величини 
ІСЛШОЕ в ІІ групі відносно І групи (відповідно 
1,13±0,15 ум. од. проти 0,32±0,01 ум. од. (р<0,05); в 
4,03 рази в ІІІ групі (відповідно 1,29±0,14 ум. од. 
проти 0,32±0,01 ум. од. (р<0,05); в 6,84 рази в IV гру-
пі (відповідно 2,19±0,32 ум. од. проти 0,32±0,01 ум. 
од. (р<0,05). 

Практично аналогічна динаміка визначена 
при аналізі величини ІЗЛ, а саме збільшення в 1,38 
рази величини показника в ІІ групі відносно до норми 
(відповідно 3,48±0,51 ум. од. проти 2,52±0,1 ум. од. 
(р>0,05); в 2,29 рази в ІІІ групі (відповідно 5,76±0,89 
ум. од. проти 2,52±0,1 ум. од. (р<0,05); в 2,17 рази в 
IV групі (відповідно 5,46±0,48 ум. од. проти 2,52±0,1 
ум. од. (р<0,05). 

Така суттєва позитивна динаміка показників 
ІСЛШОЕ та ІЗЛ як маркерів ЕІ при ГА у дітей була 
характерною і для запропонованого інтегрального 
СІЕІ. 

В ІІ групі пацієнтів величина СІЕІ була збі-
льшена лише в 1,63 рази порівняно з групою контро-
лю (відповідно 2,31±0,32 ум. од. проти 1,42±0,06 ум. 
од. (р<0,05). 

В ІІІ групі величина СІЕІ була більшою у 
2,48 рази за рівень показника І групи порівняння 
(відповідно 3,52±0,45 ум. од. проти 1,42±0,06 ум. од. 
(р<0,05).  

В ІV групі рівень СІЕІ перевищував вже в 
2,68 рази величину показника в І групі порівняння 
(відповідно 3,80±0,31 ум. од. проти 1,42±0,06 ум. од. 
(р<0,05). 

Отримана динаміка інтегрального СІЕІ кліні-
чно корелювала із даними проведених інструмента-
льних досліджень та інтраопераційних знахідок. 

Більше, ніж двократне збільшення величини 
СІЕІ в ІІІ та ІV групах засвідчує високий ступінь 
активності запального процесу (рис. 2).  

 

Рис. 2. Діаграма показників ЕІ при госпі-

талізації в усіх групах порівняння 

 
Висновки. При ускладненому перебігу гост-

рого апендициту вогнище інфекції є однією із основ-

них причин у виникненні та розвитку ЕІ, рівень якої 
пов’язаний із важкістю тканинного руйнування. Інте-
гральний підхід до інтерпретації показників ЕІ за 
даними гемограми на основі величини СІЕІ дозволяє 
оцінити виразність ендотоксемії, на основі якої мож-
ливо спрогнозувати наявну форму патології та своє-
часно обрати необхідну лікувальну тактику. Переви-
щення величини запропонованого сумарного індексу 
ЕІ організму більше, ніж в два рази засвідчує у дити-
ни наявність рівня ендотоксикозу, характерного для 
деструктивних форм гострого апендициту, переви-
щення індексу більше, ніж в 2,5 рази вказує на мож-
ливий ускладнений перебіг патології у вигляді пери-
тоніту. Введення розробленого сумарного індексу 
ендогенної інтоксикації в алгоритм гострого апенди-
циту дозволить покращити результати ранньої діаг-
ностики та певною мірою спрогнозувати форму пато-
логії та її перебіг у дітей. 
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Резюме. Статья посвящена исследованию 

особенностей гемограммы при разных формах остро-
го аппендицита на основе изучения индексов эндо-
генной интоксикации организма. Проведены иссле-
дования периферийной крови у 400 детей с подозре-
нием на острый аппендицит, средний возраст кото-
рых составлял в 12,6±1,2 г., в результате которых 
определены достоверные отличия между разными 
интегральными показателями эндотоксикоза орга-
низма, а именно индекса соотношения лейкоцитов и 
скорости оседания эритроцитов и индекса сдвига 
лейкоцитов, которые учитывают все факторы гемо-
граммы.  

Целью работы была разработка интегрально-
го индекса интоксикации организма при остром ап-
пендиците у детей и прогнозирования на его основа-
нии разных форм осложненного течения заболевания 
с учетом показателей расширенного общего анализа 
периферийной крови. Интегральный подход к интер-
претации показателей эндогенной интоксикации по 
данным гемограммы на основании величины суммар-
ного индекса эндогенной интоксикации позволяет 
оценить выразительность эндотоксемии, на основа-
нии которой возможно спрогнозировать имеющуюся 
форму патологии и своевременно избрать необходи-
мую лечебную тактику. Превышение величины пред-
ложенного суммарного индекса эндогенной интокси-
кации организма больше чем в два раза удостоверяет 
у ребенка наличие уровня ендотоксикоза, характер-
ного для деструктивных форм острого аппендицита. 

Превышения индекса больше чем в 2,5 раза указыва-
ет на возможное осложненное течение патологии в 
виде перитонита. Введение разработанного суммар-
ного индекса эндогенной интоксикации в алгоритм 
острого аппендицита позволит улучшить результаты 
ранней диагностики патологии и ее течение у детей. 

 
Ключевые слова: дети, острый аппендицит, 

эндогенная интоксикация, индекс. 
 

 
UDC 616.346.2-002.1-053-037-089:616-008.6 

INTEGRAL ESTIMATION OF ENDOGENOUS 

INTOXICATION OF ORGANISM IN 

PROGNOSTICATION OF THE FLOW ACUTE 

APPENDICITIS IN CHILDREN 

 
V.S. Konoplitskyi, Y.Ye. Korobko, V.V. Motyhin 
 
National Pirogov Memorial Medical University, 
department of pediatric surgery,  
Vinnytsia, Ukraine,  
ORCID ID: 0000-0001-9525-1547, 
ORCID ID: 0000-0002-3299-878X, 
ORCID ID: 0000-0002-2494-1716, 
e-mail: vkonoplytsky@gmail.com 

 
Abstract. Exactness of diagnostics of acute 

appendicitis remains an important problem of modern 
clinical surgery of child's age. Diagnostics of acute 
appendicitis in children is complicated by considerable 
anatomic differences and physiological features of the 
child's organism, which leads to delay of terms of 
surgical treatment and in accordance with an increase risk 
of development of complications. 

In addition, the differential diagnostics of 
pathological processes that simulate acute appendicitis, 
on occasion shows a large problem, especially for the 
children.  

The article is devoted to research of blood 
analysis in the different forms of acute appendicitis on 
the basis of study of indexes of endogenous intoxication 
in organism. Endogenous intoxication is caused by an 
accumulation in the blood toxiferous substances in 
concentrations, that exceed functional possibilities of the 
natural detoxication systems with the damage of other 
organs and systems of organism. The integral estimation 
of endogenous intoxication in humans organism is 
executed by mathematical method and consists of two 
indexes of intoxication. The first index (index of 
correlation of leucocytes and erythrocyte sedimentation 
rate) estimates general white blood cell count in blood 
and erythrocyte sedimentation rate. The second index 
(index of change of leucocytes) estimates the level of 
eosinophils, basophilies, all forms of neutrophils, 
lymphocytes and basophilies). If  unite  these indexes in 
one integral (total index of intoxication), then a result of 
estimation of intoxication of organism will be more 
precisely. The total index of intoxication estimates all 
indexes of general blood analysis that is appropriate in 
cases with suspicion on acute appendicitis.  

In our research we conducted an examination of 
400 children with suspicion on acute appendicitis. Middle 
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age of patients was 12,6±1,2. As a result of research 
considerable differences were found in the indexes of 
correlation leucocytes with erythrocyte sedimentation 
rate and index of change of leucocytes. The aim of our 
work was the development of total index of intoxication, 
that is estimates the more factors of blood test, than two 
previous separately. After the count of total index of 
intoxication it is possible more exactly to estimate the 
level of intoxication in organism at acute surgical pathol-
ogy. Increase of total intoxication index more than in 2,5 
times characteristic for the destructive forms of acute 
appendicitis. Introduction of total intoxication index in 
the algorithm of acute appendicitis will allow to improve 
the results of early diagnostics of pathology and its mo-
tion in children. At the complicated motion of acute ap-
pendicitis an infection is one of the main reasons in an 
origin and development of endogenous intoxication, the 

level of that is related to weight of tissue destruction. 
Integral approach of interpretation of indexes of endoge-
nous intoxication from data of blood test on the basis of 
level of total index of intoxication allows to estimate 
expressiveness of endotoxemia. By a positive line, we 
have developed  the total index of intoxication is simplic-
ity and speed of counting. For the calculation of this 
index it is necessary only results of general analysis of 
blood. For greater simplification of calculation of index it 
is possible to use the personal computer with Ms Office 
software or calculator. 

 
Keywords: children, acute appendicitis, 

endogenous intoxication, index. 
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Резюме. Стаття містить актуальну інформацію щодо діагностики та лікування дітей з меланоцитарни-

ми невусами, форми яких зустрічаються найчастіше, з вказівкою на їх динамічну еволюцію з часом. Обгово-
рюються фактори ризику та питання ранньої діагностики меланоми в загальній практиці. Також обговоренню 
підлягає сучасне розуміння ризиків, пов’язаних з вродженими меланоцитарними невусами різних розмірів, і 
стратегії лікування дітей з вродженими і набутими меланоцитарними невусами. 

Метою дослідження було підвищення якості лікування дітей шляхом уточнення показів і методів хіру-
ргічного лікування  пігментних невусів шкіри. 

Пігментні невуси відносяться до доброякісних утворень, виникнення яких на сучасному етапі 
пов’язують з міграцією в ембріональному періоді меланобластів із нейроектодермальної трубки в базальний 
шар епідермісу. У дітей пігментні невуси зустрічаються досить часто в будь-якому віці. Так у новонароджених 
пігментні невуси зустрічаються в 1–6% загальної популяції. Покази до профілактичного видалення невусів 
витікають із проведеного аналізу клінічного матеріалу: наявність симптомів активації, зокрема ріст невуса; 
наявності в анамнезі факторів, що сприяють активації пігментних невусів – підвищена сонячна інсоляція, трав-
матизація, зміна гормонального фону; наявність ознак клітинної проліферації; наявність вогнища термонагріву 
в проекції пігментного невуса. Обов’язковою умовою виконання операції повинно бути проведення морфологі-
чного дослідження. Об’єм тканин, що видаляються, залежить від форми росту, розмірів невуса. 

 
Ключові слова: невус, діагностика меланоми. 

 
Вступ. Термін "невус", (лат. – родима пляма, 

рубець) вперше застосував R. Virchow (1863 р.) для 
позначення родимих пігментних плям шкіри. Більш 
широке тлумачення надав J. Jadasson (1914), включи-
вши в цю групу вади розвитку та деякі доброякісні 
пухлини шкіри. Справжнє значення терміна "невус" 
передбачає наявність у новоутвореннях меланоцитів 
або невусних клітин. Всі варіанти справжніх невусів є 
похідними меланоцитів, клітин, що продукують ме-
ланін, чим і пояснюється колір новоутворень, які за 
класифікацією ВООЗ належать до гамартом, що підт-
верджує їх дизембріональне походження [1].  

У дітей ПН зустрічаються досить часто в 
будь-якому віці. Так у новонароджених ПН зустріча-
ються в 1–6% загальної популяції [2]. 

Пігментні невуси (ПН) відносяться до добро-
якісних утворень, виникнення яких на сучасному 
етапі пов’язують з міграцією в ембріональному пері-
оді меланобластів із нейроектодермальної трубки в 
базальний шар епідермісу. Згідно з дослідженнями 
останніх років, у дітей невуси розділяють на вродже-
ні меланоцитані, які являють собою гамартому вна-
слідок клональної проліферації доброякісних мела-
ноцитів у період ембіогенезу, що можуть існувати 
вже при народжені або з’являтись протягом перших 
років життя (феномен відстроченої клінічної маніфе-
стації), та набуті меланоцитарні, які є доброякісними 

пухлинами, що виникають із меланоцитів, що мігру-
вали у шкіру в ембріональному періоді після 6 місяч-
ного віку, досягають максимальних розмірів в юнаць-
кому віці, а в подальшому схильні до регресії та пов-
ного зникнення [3, 4]. До факторів, які сприяють 
виникненню набутих невусів, відносять: сімейну 
спадковість; надлишок УФО в дитинстві, особливо з 
утворенням бульозного епідермолізу; деякі ендок-
ринні стани; фенотипові особливості (світла шкіра із 
значенням І–ІІ фото типу за Фіцпатриком, особливо у 
поєднанні з рудим волоссям) [5].  

Всі невуси розподіляють на меланомонебез-
печні (пігментний невус пограничний, блакитний 
невус, невус Отта, гігантський пігментний невус, 
меланоз Дюбрея) та умовно безпечні (внутрішньоде-
рмальний пігментний невус, фіброепітеліальний не-
вус, папіломатозний та веррукозний невус, "монголь-
ська пляма" (Halo–невус Сеттона) [6]. 

Загалом ПН поєднує ряд гамаром шкіри із за-
гальними клінічними та гістологічними ознаками; це 
вади розвитку, які сформовані зрілими або майже 
зрілими компонентами епідермісу, сальних залоз, 
волосяних фолікулів, апокринних та еккринних пото-
вих залоз та їх комбінаціями. ПН у 80% випадків 
відмічаються на першому році життя та носять спо-
радичний характер [7]. 
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Обґрунтування дослідження. При наявності 
великої кількості ПН у однієї особи, вони зазвичай 
мають спільні клінічні характеристики (signature 
nevus) у вигляді рожевих, коричневих, чорних утво-
рень із ексцентричною пігментацією та іншими озна-
ками, які повторюються у конкретного пацієнта. У 
формуванні типових характеристик ПН можуть брати 
участь також множинні галоневуси. Визначення ти-
пових ознак ПН у пацієнта дозволяє виділити із зага-
льної кількості окремі підозрілі характеристики на 
недоброякісний характер утворення (правило "брид-
кого каченяти") [8, 9]. 

У процесі життя деякі ПН, особливо диспла-
стичні, можуть проходити трансформацію в злоякісну 
пухлину-меланому, яка становить біля 0,3–0,9% всіх 
злоякісних пухлин у дітей віком до 14 років [10, 11, 
12]. 

Меланома рідко зустрічається у дітей, особ-
ливо у препубертатному періоді. За даними реєстру 
"Спостереження. Епідеміологія та кінцеві результати 
онкологічних захворювань" з 2000 по 2010 рр. мела-
нома діагностована у 1185 дітей (вік 0–18 років), із 
них у 11% у пацієнтів до 9 років, а в 89% – у віці з 10 
до 18 років. Було зазначено, що лікарями неправиль-
но діагностується меланома в педіатричній практиці, 
тому що вона не обов’язково містить типові дермато-
скопічні ознаки системи ABCD, тому потрібне більш 
глибоке розуміння перебігу патології у дітей [13, 14]. 

Крім того, у практичній діяльності зустріча-
ються випадки, коли в ділянці видалення ПН, навіть 
через декілька років, у післяопераційному періоді 
з’являються вогнища пігментації [15]. За класифіка-
цією ВООЗ, такі невуси виділені в групу "персистую-
чого росту невуса" (persistent melanocytic naevus), так 
як рецидив у меншій мірі відповідає гістогенезу цьо-
го процесу. У залежності від локалізації та характеру 
пігмент продукуючих клітин можливе визначення 
гістологічного діагнозу продовженого росту невуса з 
вказівкою на варіант його будови. Найбільш часто 
визначаються прості ПН на різних стадіях інволюції: 
змішані, внутрішньодермальні, фібротизовані. Осно-
вною причиною персистенції невуса є неповне вида-
лення клітин, що продукують меланін, які залягають 
глибоко у дермі при внутрішньодермальному варіанті 
простого невуса. Основним та найбільш адекватним 
методом попередження персистенції невуса деякі 
автори вважають електрокоагуляцію ложа після ви-
далення новоутворення в межах дерми, що визнача-
ється глибиною розташування невусних клітин [16, 
17]. Але методологія такого втручання остаточно не 
розроблена, має багато невирішених питань, а саме: 
які ПН підлягають комбінованому методу ексцизії, 
який вид енергії та які її характеристики повинні бути 
обрані тощо [9].  

Таким чином актуальність даної роботи по-
лягає у вивченні можливостей удосконалення хірур-
гічного лікування ПН у дітей.  

Мета дослідження: підвищити якість ліку-
вання дітей шляхом уточнення показів та методів 
хірургічного лікування пігментних невусів шкіри. 

Матеріали і методи. У відділенні онкогема-
тології Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні 
з 2010 по 2019 рр. прооперовано 453 хлопчиків та 
дівчат віком від 1 до 18 років з ПН різної локалізації. 
Всі госпіталізовані діти знаходились на обліку в ди-
тячого онколога та не мали протипоказів до операти-
вного лікування. Хірургічне лікування передбачало 
висічення ПН, променеву коагуляцію ложа невуса, а 
при гігантських ПН етапне висічення невуса із замі-
щенням дефекту місцевими тканинами у вигляді 
ротаційних клаптів, товстим розщепленим або пов-
ношаровим шкірним аутотрансплантатом. При "дефі-
циті" місцевих тканин у 12 пацієнтів застосовували 
метод експандерної дерматензії.  

Променеву коагуляцію виконували за допо-
могою діодного лазера "LIKA- Surgeon+" (Україна) з 
довжиною хвилі 940 нм та потужністю 10 Вт. 

Вилучені інтраопераційно зразки тканин фік-
сували в 10% водному розчині нейтрального форма-
ліну протягом 48 годин, зневоднювали у системі ба-
гатоатомних спиртів висхідної концентрації з пода-
льшим виготовленням парафінових блоків. Виготов-
лені зрізи препаратів завтовшки 5–7 мкм забарвлюва-
ли гематоксиліном та еозином. Вивчення забарвлених 
мікропрепаратів, їх структурне дослідження із 
обов’язковою фотофіксацією виконували на морфо-
метричному комплексі Olympus Іmaging CORP Model 
No E - 410 DC 7:4 VD 56547931 при збільшеннях у 
100 та 200 разів. 

Результати дослідження. Аналіз щорічної 
частоти локалізації ПН в загальній групі дослідження 
(n=453) з’ясував, що утворення в ділянці губ спосте-
рігалось у 0,88% випадків, повік – 0,88%, вушних 
раковин та зовнішнього вуха – 0,66%, обличчя – 
10,38%, зони волосистої ділянки голови, шиї – 
11,36%, тулуба – 49,89%, верхньої кінцівки разом із 
надпліччям – 10,74%, нижньої кінцівки разом з діля-
нкою сідниць та кульшового суглобу – 13,79%, неу-
точнена локалізація визначалась в 1,42% спостере-
жень (табл. 1). Серед загальної кількості пацієнтів у 
12 дітей були діагностовані гігантські пігментні неву-
си, які вимагали етапних хірургічних втручань (зага-
лом 32 операції), у 9 (1,98%) випадках, внаслідок 
рецидивного перебігу патології, проведені повторні 
оперативні втручання. Таким чином кількість опера-
тивних втручань у загальній групі пацієнтів складала 
503 епізоди.  

Зважаючи на зведені дані Таблиці 1, щорічна 
середня прогнозована кількість оперативно проліко-
ваних пацієнтів відповідає величині 45,3 випадку/рік. 
Беручи до уваги той факт, що кількість дітей віком до 
18 років у Вінницькій області станом на 1.01.20202 р. 
становить 285689 осіб, можливо припустити, що орі-
єнтовна поширеність оперативно пролікованої пато-
логії знаходиться в межах ≈0,0159%. 

Аналіз динаміки щорічної кількості дітей, 
оперованих з приводу ПН різної локалізації виявив її 
експоненціальний приріст (рис. 1). 
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Таблиця 1 

Щорічний розподіл пацієнтів за локалізацією невусів 

 
Локалізація за МКХ10 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

D22.0/ губа  – – 2 – 1 – – – 1 – 

D22.1/ повіка – – – – 1 – – 1 – 2 

D22.2/ вухо – 1 – – – 1 – 1 – – 

D22.3/ лице 5 5     4 4 5 2 7 5 4 6 

D22.4/ голова–шия 1 3 7 4 4 4 7 4 10 7 

D22.5/ тулуб 11 32 30 14 23 23 20 11 31 31 

D22.6/ верхня кінцівка 2 7 3 3 4 12 8 2 6 1 

D22.7/ нижня кінцівка 1 8 6 8 5 5 10 7 7 8 

D22.9/ неуточнений – – – – – – 1 1 2 2 

Всього (453) 20 56 52 33 42 47 53 32 61 57 

 

 
Рис. 1. Експоненціальний щорічний приріст кількості оперованих дітей з ПН 2010 – 2019 рр.  

 
За даними гістологічних досліджень видале-

них препаратів, серед 453 пацієнтів у 23 дітей (5,08%) 
було виявлено меланому. 

З появою на початку 2017 р. лазерного коа-
гулятора, у 140 пацієнтів, у період з 2017 по 2019 рр., 
післяопераційне ложе ПН підлягало обов’язковому 
хвильовому опроміненню незалежно від розмірів 

утворення, і в тому числі перед накладенням швів на 
шкіру. Даний апарат з довжиною хвилі в інфрачерво-
ному діапазоні (940 нм) був обраний внаслідок того, 
що має добре її поглинання як у воді, так і в оксиге-
моглобіні, а тому оптимально поєднує в собі ріжучі 
та коагулюючі властивості (рис. 2). 

 

 
 

 

 

Рис. 2. Просторова схема 

морфологічного співвідношення 

локалізації невусів відносно 

шарів шкіри 
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Обговорення результатів. Серед 
дитячої популяції ПН зустрічаються дуже 
часто і в будь якому віці, однак далеко не всі 
вони потребують оперативного видалення. 
Враховуючі дані і рекомендації інших дослі-
дників та базуючись на власному багаторіч-
ному досвіді  лікування пігментних невусів у 
дітей, розроблені певні покази по відбору 
пацієнтів до оперативного лікування: 

 бурхливий ріст та видимі візуальні зміни 
параметрів невуса; 

 утворення вузликів одночасно із пігмен-
тацією невуса (рис.3); 

 зміна кольору утворення (потемніння або 
просвітлення); 

 поява запального інфільтрату у вигляді 
кільцеподібної гіперемії навколо утворення; 

 випадіння з поверхні пігментного невуса волосків 
("облисіння"); 

 поява на поверхні утворення тріщин та виразок; 

 кровотеча або інші виділення із невуса; 

 зміна консистенції утворення (ущільнен-
ня/розм’якшення); 

 поява болю, свербежу; 

 гігантські пігментні невуси, а також діаметр 
утворення >0,5 см; 

 

Рис. 3. Меланома у дитини 11 р. в проєкції правої 

лопатки: А – локалізація; Б – загальний вигляд 

(макрофотофіксація) 
 

 травма утворення або травмонебезпечна локалі-
зація (одежею, прикрасами і т. п.); 

 розташування "неестетичних" утворень на об-
личчі та інших відкритих ділянках тіла; 

 візуальна відмінність окремого ПН від навколи-
шніх новоутворень (рис. 4). 

 

Рис. 4. Візуальна відмінність ПН від навколишніх тканин: А – правило "бридкого каченяти";  

Б – дерматоскопічні ознаки: біло–блакитна структура, асиметрія будови, атипова пігментна ме-

режа); В – морфологічні ознаки меланоми (великі пухлинні клітини, у цитоплазмі яких та позаклітинно 

визначається відкладання меланіну, поодинокі гігантські багатоядерні пухлинні клітини, вогнища лім-

фоїдної інфільтрації). Забарвлення гематоксилін та еозин. Зб.: × 200. 
 

Серед 303 пацієнтів, які були прооперовані в 
період з 2010 по 2016 рр. включно (тобто до застосу-
вання лазерної коагуляції), у 9 (2,97%) випадках спо-
стерігався "рецидивний" перебіг захворювання в 
терміни від 6 місяців до 2–х років після первинної 
ексцизії утворення, що потребувало повторного висі-
чення змінених м’яких тканин у ділянці первинного 
оперативного втручання.  

Гістологічний аналіз видалених при повтор-
ному втручанні зразків тканин виявив певні морфоло-
гічні зміни, які пояснювали клінічну картину персис-

туючого росу ПН, а саме: на тлі рубцевих змін у зоні 
пігментації визначались меланоцити або невусні клі-
тини, що залишилися після видалення, у цитоплазмі 
яких містились темно-коричневі гранули пігменту 
меланіну (рис. 5). 

Серед 12 пацієнтів з гігантськими вроджени-
ми меланоцитарними невусами у двох випадках у 
післяопераційному періоді спостерігався продовже-
ний ріст у вигляді появи пігментованих ділянок у зоні 
рубця розмірами від 0,3 до 0, 6 см. 
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Рис. 5. Персистуючий ріст пігментного не-

вуса. Забарвлення гематоксилін та еозин.  

Зб.: × 100. А – гнізда невусних клітин глибоко в 

дермі, навколо судин та волосяних фолікулів;  

Б – глибокий ріст невуса 

 

При гістологічному дослідженні цих 
ділянок серед грубоволокнистої рубцевої 
тканини субепідермально визначались скуп-
чення пігментних невусних клітин, що харак-
терно для простого внутрішньодермального 
невуса, або скупчення веретеноподібних клі-
тин блакитного невуса. У випадку із морфо-
логічними ознаками блакитного невуса ви-
значено, що у верхній частині сітчастого ша-
ру дерми та значно глибше визначаються 
подовжені відростчасті меланоцити, заповне-
ні меланіном. Визначаються вогнища фібро-
тизації невуса з глибоким зануренням пігмен-
ту в дерму (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Персистуючий ріст 

вродженого гігантського мелано-

цитарного невуса. Забарвлення 

гематоксилін та еозин. Зб.: × 200. 

А – сосочковий шар дерми у яко-

му на великій площі визнача-

ються чисельні густі скупчення 

меланоцитів в оточенні сполуч-

нотканинних елементів; Б – мор-

фологічна будова блакитного 

невуса з балонізацією невусних 

клітин, вогнищами фібротизації 
 
 
 
 

При морфологічному дослідженні гігантсь-
ких невусів у жодному випадку меланоми виявлено 
не було, однак ділянки диспластичного невуса розці-
нювались як потенційно загрозливі в плані малігніза-
ції. 

Оперативне видалення гігантських вродже-
них невусів у зв’язку з ознаками передмеланомних 
процесів та наявності вогнищ запалення, у певному 
ступеню носять ексклюзивний характер, що 
пов’язано із значними технічними труднощами, не-
обхідністю поетапної резекції меланоцитарного утво-
рення. 

Із 12 пацієнтів з гігантськими пігментними 
невусами в 5 випадках виконували пластику шкіри, а 
у 7 дітей застосовували метод балонної дермотензії 
(рис. 7). 

Після повторних висічень проблемних діля-
нок, краї рани у всіх пацієнтів даної групи опроміню-
вали лазерним коагулятором із наступною обробкою 
ранової поверхні спиртовим розчином антисептика 
перед ушиванням її країв. 

Рецидивуючий перебіг протягом 12–16 міся-
ців у даних пацієнтів не спостерігався в жодному 
клінічному випадку. 

Аналіз можливості персистуючого росту 
простого та гігантського невусів після первинного 
висічення показав безсумнівний зв'язок цього проце-
су з гістологічною будовою та методом їх видалення. 
Зазвичай первинний та персистуючий ріст гігантсько-
го невуса аналогічні за морфологічними ознаками, 
так як характеризуються глибоким внутрішньодерма-
льним розташуванням пігментутворюючих клітин, а 
блакитний невус може спостерігатися і в підшкірно-
жировій клітковині. 

Стосовно загрози утворення меланоми з дис-
пластичного невуса, то особливості його морфологіч-
ної будови також визначають можливості його перси-
стуючого росту за рахунок того, що меланоцити ма-
ють ознаки дисплазії та локалізуються лише в епіде-
рмісі. 
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Рис. 7. Методики видалення вроджених гі-

гантських невусів: А – невус обличчя (загальний 

вигляд), Б – пластика шкіри; В – невус стегна 

(загальний вигляд), Г – постановка експандеру  
 
Через це персистуючий ріст виникає не вна-

слідок глибини проростання, а через радіальне епіде-
рмальне розповсюдження вогнищ диспластичного 
високопігментного новоутворення. За таких умов, 
зазвичай межі його чітко визначаються, що дозволяє 
виконувати ексцизію в межах здорових тканин на 
всю глибину дерми, як при внутрішньодермальному 
розташуванні ПН. 

Висновки. Зважаючи на велику кількість ПН 
різної локалізації в дитячому віці та ретельний підхід 
до визначення показів до оперативного лікування, в 
останнє десятиліття спостерігається екстенціальний 
щорічний приріст кількості оперованих дітей. Покази 
до оперативного видалення ПН у дитячому віці по-
винні базуватись на чітких клінічних динамічних 
ознаках, у першу чергу з урахуванням локалізації в 
функціонально активних ділянках. З метою профілак-
тики персистуючого росту ПН будь-яких розмірів 
доцільна їх ексцизія в межах здорової шкіри по 
окружності до фасціального шару з одночасним 
опроміненням лазерним коагулятором із довжиною 
хвилі 940 нм. 
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Резюме. Статья содержит актуальную инфо-

рмацию о диагностике и лечении наиболее часто 
встречающихся форм меланоцитарных невусов у 
детей с указанием на их динамическую эволюцию в 
течение времени. Обсуждаются факторы риска и 
вопросы ранней диагностики меланомы в общей 
практике. Также обсуждается современное понима-
ние рисков, связанных с врожденными меланоцитар-
ными невусами разных размеров и стратегиями для 
ведения детей с врожденными и приобретенными 
меланоцитарными невусами. 

Целью исследования было повышение качес-
тва лечения детей путем уточнения показаний и ме-
тодов хирургического лечения пигментных невусов 
кожи. 

Пигментные невусы относятся к доброкачес-
твенным образованиям, возникновения которых на 
современном этапе связывают с миграцией в эмбри-
онном периоде меланобластов из нейроэктодермаль-
ной трубки в базальный слой эпидермиса. У детей 
пигментные невусы встречаются достаточно часто в 
любом возрасте. Так у новорожденных пигментные 
невусы встречаются в 1–6% общей популяции. Пока-
зания к профилактическому удалению невусов выте-
кают из проведенного анализа клинического матери-
ала: наличие симптомов активизации, в частности 
рост невуса; наличие в анамнезе факторов, способст-
вующих активизации пигментных невусов – повы-
шенная солнечная инсоляция, травматизация, изме-
нения гормонального фона; наличие признаков кле-
точной пролиферации; наличие очага терморазогрева 
в проекции пигментного невуса. Обязательным усло-
вием выполнения операции должно быть проведение 
морфологического исследования. Объем удаляемых 
тканей зависит от формы роста, размера невуса. 

 
Ключевые слова: невус, диагностика мела-

номы. 
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Abstract. This review provides an update on 

common melanocytic nevi forms in children, focusing on 
their dynamic evolution over time. Increasing risk of 
melanoma in general practice are discussed. Current 
understanding of the risks associated with congenital 
melanocytic nevi of different sizes and strategies for the 
management of children with acquired and congenital 
nevi are also discussed. 

The aim of the study was to improve the quality 
of treatment for children by clarifying the indications and 
methods of surgical treatment of pigmented skin nevi. 

Pigmented nevi are benign formations, the oc-
currence of which at the present stage is associated with 
the migration in the embryonic period of melanoblasts 
from the neuroectodermal tube into the basal layer of the 
epidermis. According to recent researches, nevi in chil-
dren are divided into congenital melanocytes, which are 
hamartomas due to clonal proliferation of benign mela-
nocytes during embiogenesis, which may exist at birth or 
appear during the first years of life (the phenomenon of 
delayed clinical manifestation) and melanocyte nevi. 
Melanocyte nevi are benign tumors that arise from mela-
nocytes that migrate into the skin in the embryonic period 
after 6 months of age, reach their maximum size in ado-
lescence, and subsequently prone to regression and com-
plete disappearance [3, 4]. All nevi are divided into mel-
anoma-dangerous (pigmented borderline nevus, blue 
nevus, Otto's nevus, giant pigmented nevus, Dubreias 
melanosis) and melanoma-safe (intradermal pigmented 
nevus, fibroepithelial nevus, papillomatous non-
vermicular and vermicular [6]. In general, the concept of 
pigmented nevus combines a number of skin lesions with 
general clinical and histological signs, a developmental 
disorder formed by mature or almost mature components 
of the epidermis, sebaceous glands, hair follicles, apo-
crine and eccrine sweat glands and their combinations. 
Pigmented nevi in 80% of cases are observed in the first 
year of life and are sporadic [7]. 

Indications for prophylactic removal of nevi are 
derived from the analysis of clinical material: symptoms’ 
intensify, in particular, the growth of a nevus, a history of 
the factors contributing to enhancing pigmented nevi 
(increased solar radiation, trauma, hormonal changes), 
the presence of signs of cell proliferation in a cytogram, 
the presence of elevated temperature zone in the projec-
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tion of a pigment nevus. A morphological research 
should be a mandatory condition for preventive surgery. 
The amount of tissue removed depends on the type of 
growth, nevus size. 

Due to the large number of pigmented nevi of 
different localization in childhood and a careful approach 
to determining the indications for surgical treatment, in 
the last decade there has been an extensional annual in-
crease in the number of operated children. Indications for 
surgical removal of pigmented nevi in childhood should 

be based on clear clinical dynamic signs, primarily taking 
into account the localization in functionally active areas. 
In order to prevent the continued growth of pigmented 
nevi of any size, it is advisable to cut them within healthy 
skin in a circle to the fascial layer with simultaneous 
irradiation with a laser coagulator with a wavelength of 
940 nm. 

 
Keywords: nevus, diagnosis of melanoma. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ НЕЙРОМ’ЯЗОВИХ З’ЄДНАНЬ ЖУ-

ВАЛЬНОГО І СКРОНЕВОГО М’ЯЗІВ У ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ 
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Резюме. Скроневий і жувальний м’язи є одними зі складових компонентів жувального апарату й беруть 

участь у багатьох функціях організму. Порушення функцій жувальних м'язів є потужним етіопатогенетичним 
чинником виникнення аномалій положення зубів і розвитку щелеп, що призводять до аномалії прикусу. Тому 
метою нашої роботи було встановлення морфогенезу нейром’язових з’єднань (НМЗ) жувального і скроневого 
м’язів у постнатальному періоді онтогенезу. 

Площа НМЗ у 2-міс. тварин у скроневому та жувальному м’язах є в 1,6-1,5 раза менша від відповідних 
величин у 6-міс. щурів (у всіх випадках р<0,05). Окремі м’язові волокна 2-міс. тварин мають полінейронну 
іннервацію, тоді як у 6-міс. вона є тільки мононейронною. У скроневому м’язі площа НМЗ і патерн галужень 
термінальних гілочок аксонів є вірогідно більшими за відповідні показники жувального м’яза, при цьому ця 
закономірність простежується у щурів різних вікових груп і очевидно залежить від розмірів м’язових волокон, 
оскільки нами виявлена прямопропорційна кореляція між площами м’язових волокон і НМЗ. 

З віком вірогідно збільшуються площа нейром’язових синапсів, кількість і площа складок засинаптич-
ної перетинки та відстань між ними, кількість синаптичних пухирців. Така перебудова нейром’язових синапсів 
призводить до зростання чисельності активних зон у них. Площа нейром’язових синапсів є вірогідно більшою у 
скроневому м’язі ніж у жувальному, при цьому синаптоархітектоніка нейром’язових синапсів у досліджуваних 
м’язах щурів різних вікових груп суттєво не відрізняється між собою. 

Таким чином, у щурів різних вікових груп площа НМЗ є вірогідно більшою у скроневому м’язі 
порівняно із жувальним і прямопропорційно залежить від розмірів м’язових волокон. У 2-міс. щурів синапто-
архіткетоніка нейром’язових синапсів є сформованою і за якісними показниками не відрізняється від такої у 6-
міс. щурів.  

 
Ключові слова: нейром’язовий синапс, нейром’язове з’єднання, скроневий м’яз, жувальний м’яз. 

 
Вступ. Скроневий і жувальний м’язи є одними 

зі складових компонентів жувального апарату й бе-
руть участь у багатьох функціях організму: жуванні, 
ковтанні, диханні, мові. Механізм жування передба-
чає координацію умовних і безумовних рефлексів, які 
визначають час перебування їжі в ротовій порожнині, 
забезпечує якість механічної і хімічної її обробки [1, 
2]. Як відомо, жувальні навантаження є одним із го-
ловних механічних факторів морфогенезу органів 
ротової порожнини. Вони сприяють формуванню й 
адаптаційній перебудові органів і тканин ротової 
порожнини і щелепно-лицевої ділянки в постнаталь-
ному періоді онтогенезу [3]. Зміни характеру жуваль-
них навантажень внаслідок змін фізичних властиво-
стей їжі призводять до гісто-морфологічної перебу-
дови органів ротової порожнини, внаслідок їх адап-
тації до нових умов функціонування [2, 3].  

Збереження міодинамічної рівноваги між м'я-
зами-антагоністами і синергістами створює умови для 
нормального розвитку зубощелепної системи [4, 5]. 
Порушення функцій жувальних м'язів є потужним 
етіопатогенетичним чинником виникнення аномалій 
положення зубів і розвитку щелеп, що призводять до 
аномалії прикусу [5]. Порушення міодинамічної рів-
новаги спостерігається між щічними, жувальними і 
скроневими м'язами, а також надпід’язиковими. Такі 

порушення можуть виникнути в ранньому дитячому 
віці, оскільки організм перебуває під впливом не 
тільки біологічних, а й соціальних факторів (напри-
клад, характер вигодовування), що може призводити 
до розвитку дистального прикусу. Переважання 
функції однієї з цих двох пар під час жування (масе-
теріальний або темпоральний тип жування) до певної 
міри визначає напрям росту нижньої щелепи. Якщо 
переважає функція власне жувального м'яза, то ро-
звивається мезіальний прикус, якщо скроневих м'язів 
– дистальний. Окремі автори довели, що зі збільшен-
ням віку дітей величина біопотенціалів жувальних і 
скроневих м'язів збільшується, а кількість жувальних 
рухів зменшується [4]. 

Тому метою нашої роботи було встановлення 
морфогенезу нейром’язових з’єднань жувального і 
скроневого м’язів у постнатальному періоді онтоге-
незу. 

Матеріали і методи. Матеріалом для до-
слідження слугували скроневий і жувальний м’язи 5 
нестатевозрілих (2-міс. щури масою 65-95 г) і 5 ста-
тевозрілих (6-міс. щури масою 160-180 г) білих без-
породних щурів-самців. Усі маніпуляції, які проводи-
лися із тваринами впродовж експерименту, не супе-
речили положенням Європейської конвенції про за-
хист хребетних тварин, що використовуються для 
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дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), 
Директиві Ради Європи 86/609/ЄЕС (1986), Закону 
України «Про захист тварин від жорстокого повод-
ження» від 15 грудня 2009 року та наказам МОЗ 
України № 690 від 23.09.2009 р., № 616 від 03.08.2012 
р. Використали гістологічний (забарвлення ге-
матоксилін-еозином, трихром за Массоном, за Хар-
том-Ван-Гізоном) [6], гістохімічний (за Шабадашем 
для виявлення в м’язових волокнах (МВ) глікогену, 
імпрегнація за Більшовським-Грос) [6] та електрон-
номікроскопічний методи дослідження.  

Для морфометричних досліджень використо-
вувались фотографії гістологічних зрізів та оцифро-
вані електронограми. Морфометрію здійснювали за 
допомогою програми ImageJ версії 1.47t, яка розроб-
лена співробітниками National Institutes of Health 
(USA) і розповсюджується з відкритим вихідним 
кодом без ліцензійних обмежень. Визначили: площу 
м’язових волокон (МВ) та їхніх ядер; площі НМЗ, 
нейром’язових синапсів та складок засинаптичної 
перетинки; відстань між складками; кількість складок 
засинаптичної перетинки, кількість синаптичних 
пухирців. Морфометрію НМС здійснювали на площі 
30 мкм

2
. Комп'ютерне опрацювання даних проводи-

лося за допомогою статистичного пакету STATISTI-
CA (StatSoft, Inc. (2010), STATISTICA (data analysis 
software system), version 10. 

Результати дослідження. У 2-міс. і 6-міс. ін-
тактних щурів скроневий і поверхневий жувальні 
м’язи є синергістами і забезпечують приведення і 
піднімання (протрузію) нижньої щелепи.  

На гістологічних препаратах архітектоніка 
скроневого і жувального м’язів, як і інших скелетних 
м’язів, є типовою. М’язові волокна (МВ) покриті 
ендомізієм та утворюють м’язові пучки, покриті пе-
римізієм, у яких проходять кровоносні судини і нерви 
(рис. 1а). Площа поперечного перерізу МВ скронево-
го м’яза 2-міс. щурів становить 523,18±18,23 мкм

2 
і є 

вірогідно більшою за таку жувального м’яза 
(426,18±44,61 мкм

2
, р=0,0001), натомість площа ядер 

МВ вірогідно не відрізняється і складає відповідно 
12,36±3,35 мкм

2 
та 14,67±3,04 мкм

2
. У 6-міс. щурів 

площа поперечного перерізу МВ вірогідно зростає у 
скроневому м’язі до 1373,97±198,29 мкм

2
 (р=0,0001), 

у жувальному до 813,53±109,08 мкм
2
 (р=0,0001), тоді 

як площа ядер вірогідно не змінюється і становить 
відповідно 15,69±5,42 мкм

2
 та 15,69±5,42 мкм

2
 (у всіх 

випадках р>0,05). При цьому площа поперечного 
перерізу МВ у скроневому м’язі 6-міс. щурів, як і 2-
міс., залишається більшою за МВ жувального м’яза. 
На повздовжніх та поперечних зрізах досліджуваних 
м’язів різних вікових груп тварин відмічається рів-
номірне і виражене наповнення МВ гранулами гліко-
гену (рис. 1б). 

 

  

  
Рис. 1. Гістоархітектоніка скроневого м’яза 2-міс. (а, б, в) та 6-міс. (г) інтактних щурів. Забарвле-

ння: а) трихром за Масоном, б) за Шабадашем, в, г) імпрегнація за Більшовським-Грос. Мікрофото-

графії. Зб.: а, б) 400; в, г) 1000. 

Позначення: 1 – МВ, 2 – артеріола, 3 – капіляр, 4 – ядра фібробластів, 5 – перимізій, 6 – 

термінальні галуження аксона, 7 – ядра кінцевих нейролемоцитів. 
У 2-міс. щурів внутрішньом’язові нервові 

провідники утворюють значно тонші пучки, а кіль-
кість нервових волокон у них перевищує таку в до-
рослих тварин у 1,5-2 рази (рис. 1 в). Переважна 



 

108  
 

 

«Art of Medicine»      

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

більшість із них окутані тоненькою мієліновою обо-
лонкою, котра досягає в діаметрі 5,31±0,56 мкм у 
жувальному і 5,56±0,56 мкм у скроневому м’язах, 
тоді як у 6-міс. щурів вони є у 1,4 рази товстіші і 
складають 7,32±0,52 мкм у жувальному та 7,86±0,58 
мкм у скроневому м’язах (у всіх випадках р<0,05). У 
2-міс. щурів нервові волокна жувального і скроневого 
м’язів, вийшовши із ендомізію, зазвичай дихо- або 
трихотомічно поділяються на кінцеві гілочки довжи-
ною 13,45±1,02 мкм і 13,56±0,98 мкм та діаметром 
0,87±0,06 мкм і 0,93±0,05 мкм відповідно, тоді як у 6-
міс. щурів вони є довшими 25,63±3,56 мкм і 
25,89±3,74 мкм, і з більшим діаметром 2,23±0,56 мкм 
та 2,46±0,35 мкм відповідно (у всіх випадках р<0,05). 
Більшість мієлінових нервових волокон у 6-міс. щу-
рів у ділянках вузлів віддають бічні відростки, які 
поперечно або косо пересікають МВ (рис. 1г). Від 
них відходять термінальні гілки, що закінчуються 
невеличким плоским розширенням округлої або 
овальної форми. При цьому патерн галужень 
термінальних відділів аксонів у 6-міс. щурів стано-
вить 5,4±0,69 у скроневому та 4,9±0,54 у жувальному 
м’язі, тоді як у 2-міс. є в 1,7-1,9 раза меншим і скла-
дає 3,2±0,79 та 2,64±0,67 відповідно (у всіх випадках 
р<0,05). У ділянці розгалуження на кінцеві гілочки 
аксони втрачають мієлінову оболонку і в терміналі 
аксонів оточені поодинокими ядрами кінцевих 
нейролемоцитів і МВ. Площа НМЗ у 2-міс. тварин 
становить 332,14±43,16 мкм

2 
у скроневому та 

259,52±13,87 мкм
2 

 у жувальному м’язах і є в 1,6-1,5 
раза менша від відповідних величин у дорослих тва-
рин 542,89±45,23 мкм

2
 та 386,24±15,56 мкм

2 
(у всіх 

випадках р<0,05). Слід відзначити, що у 2-міс. тварин 
на одному і тому ж МВ ми спостерігали НМЗ, утво-
рені терміналями, які беруть початок від різних ак-
сонів (див. рис. 1 в), що може вказувати на 
полінейронну їх іннервацію, тоді як у 6-міс. вона є 
тільки мононейронною. Відмінною особливістю бу-
дови НМЗ є те, що у скроневому м’язі площа НМЗ і 
патерн галужень термінальних гілочок аксонів є 
вірогідно більшими за відповідні показники жуваль-
ного м’яза. При цьому ця закономірність просте-
жується у щурів різних вікових груп. 

На ультраструктурному рівні МВ до-
сліджуваних м’язів різних вікових груп тварин мають 
типову будову посмугованої м’язової тканини. 
Відмінність полягає в тому, що у 2-міс. щурів у сар-
коплазмі переважають мітохондрії витягнутої форми 
з електроннощільним матриксом внаслідок щільного 
упакування крист, тоді як у статевозрілих щурів 
мітохондрії округлої або овальної форми з матриксом 
помірної щільності і чітко диференційованими кри-
стами.  

Електронно-мікроскопічно складові частини 
НМЗ у молодих щурів значно відрізняються від таких 
у дорослих тварин. Аксоплазма терміналей містить: 
поодинокі мітохондрії з чітко диференційованими 
кристами, невелику кількість мікротрубочок, 
нейрофіламентів і синаптичних пухирців (рис. 2а). 
Нейролемоцити, які покривають терміналі, мають 
незрілий вигляд: містять неоформлене ядро, матрикс 

якого заповнюється зернами хроматину. Цитоплазма-
тичні органели кількісно і якісно відрізняються від 
аналогічних утворень у 6-міс. щурів: незначна кіль-
кість цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки, 
вільних і прикріплених рибосом, мітохондрій, окремі 
компоненти комплексу Гольджі. Засинаптична пере-
тинка утворює тільки неглибокі складки. Саркоплаз-
ма цієї ділянки містить ядра, мітохондії  і міофібрили 
МВ. У ділянці окремих НМЗ можна помітити скуп-
чення 2-3 нейролемоцитів, які покривають терміналь 
аксона. У таких терміналях поряд з нормальними і 
зміненими мітохондріями накопичується значна кіль-
кість синаптичних пухирців. Дані морфометричного 
аналізу НМС скроневого м’яза 2-міс. щурів у нормі 
вказують, що їхня площа становить 6,63±0,82 мкм

2
, 

площа складок засинаптичної перетинки рівна 
0,11±0,04 мкм

2
, а їх кількість – 18,1±2,02 при відстані 

між ними 0,06±0,04 мкм, кількість синаптичних пу-
хирців є 205±21,85. У жувальному м’язі цієї вікової 
групи тварин площа НМС та кількість складок заси-
наптичної перетинки є вірогідно меншими порівняно 
з скроневим м’язом і складають відповідно 5,13±0,70 
мкм

2 
 та 16,4±1,35 мкм (у всіх випадках р<0,05), тоді 

як розміри інших складових компонентів НМС у двох 
досліджуваних м’язах вірогідно не відрізняються. Так 
площа складок засинаптичної перетинки становить 
0,09±0,02 мкм

2
 при відстані між ними 0,07±0,04 мкм, 

кількість синаптичних пухирців є 205,5±24,15 (у всіх 
випадках р>0,05). У 6-місячних щурів при електрон-
номікроскопічному дослідженні НМС значно 
відрізняються від 2-міс. тварин. Насамперед звертає 
на себе увагу більша чисельність активних зон, які 
утворені локальними потовщеннями поверхні аксо-
леми термінального відгалуження аксона з чисельни-
ми синаптичними пухирцями і гребенями складок 
засинаптичної перетинки (рис. 1 б-в). На аксонній 
терміналі нараховується 15-18 активних зон з підви-
щеною концентрацією синаптичних пухирців. 
Аксоплазма термінальних закінчень містить значну 
кількість синаптичних пухирців і мітохондрій, 
мікрофіламенти та мікротрубочки. Засинаптична 
перетинка представлена сарколемою, яка має менш 
густі субсинаптичні складки, ніж у жувальному м’язі. 
Саркоплазма м’язового полюса заповнюється певною 
кількістю мітохондрій та ядер МВ. У скроневому і 
жувальному м’язах складки засинаптичної перетинки 
значно довші й утворюють вторинні розгалуження, на 
відміну від таких у 2-міс. тварин, які значно коротші і 
практично не утворюють вторинних розгалужень. 
Субсинаптична зона змістить невелику кількість гра-
нул глікогену і мітохондрій. У скроневому м’язі 6-
міс. щурів площа НМС становить 10,62±2,56 мкм

2
 і є 

більшою за таку в жувальному м’язі (7,56±0,42 мкм
2
, 

р=0,0045), тоді як інші досліджувані структурні ком-
поненти НМС вірогідно не відрізняються між собою і 
становлять відповідно: площа складок засинаптичної 
перетинки 0,16±0,05 мкм

2 
та 0,16±0,04 мкм

2
, відстань 

між ними 0,15±0,03 мкм та 0,14±0,04 мкм, їх кількість 
21,1±1,91 та 19,1±1,79, кількість синаптичних пу-
хирців 293±9,49 та 292±9,19.  
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Рис. 2. Ультраструктура скроневого м’яза НМС 2-міс (а) та 6-міс (б, в) інтактних щурів.  

Зб.: а)12000, б) 6400), в)12000. 

Позначення: 1 – аксоплазма з синаптичними пухирцями, 2 – складки засинаптичної перетинки, 3 

– синаптична щілина, 4 – відростки кінцевого нейролемоцита, 5 – активні зони, 6 – вторинні розгалужен-

ня складок засинаптичної перетинки. 

 
Обговорення результатів. За даними наших 

досліджень, у 2-міс. щурів НМЗ і НМС скроневого і 
жувального м’язів мають таку ж структурну ор-
ганізацію, як і у 6-міс. тварин. Проте є і вікові особ-
ливості будови. За даними наукової літератури, НМЗ 
ссавців зазнають кардинальних змін у будові і 
функції у перші 2 тижні після народження [7]. При 
цьому деякі автори стверджують, що розвиток і ди-
ференціація НМС у білих щурів, в основному, закін-
чується до 30 доби постнатального розвитку [8, 9]. 
Для зрілих синапсів характерні наступні ультраструк-
турні ознаки: концентрація синаптичних пухирців в 
аксоплазмі біля періодично організованих потовщень 
засинаптичної перетинки – активних зон (AЗ), які 
орієнтовані навпроти гребенів складок застсинаптич-
ної перетинки; синаптична щілина шириною 60 нм, 
заповнена колагеноподібною речовиною; застсинап-
тична перетинка з синаптичними складками і вмонто-
ваними холінорецепторами у вигляді кластерів діа-
метром 0,1 мкм, які прикріплені до цитоскелету на 
гребенях складок; нейролемоцити, які накривають 
терміналі рухового аксона [7, 9]. 

У своїх дослідженням ми спостерігали зміни 
у кількісному складі НМЗ і НМС у щурів різних віко-
вих груп. Так, з віком збільшувались площа НМЗ та 
патерн галужень термінальних гілочок аксонів у до-
сліджуваних м’язах.  Відмінною особливістю будови 
НМЗ є те, що у скроневому м’язі площа НМЗ є 
вірогідно більшою за відповідні показники жувально-
го м’яза. При цьому ця закономірність простежується 
у щурів різних вікових груп, і очевидно залежить від 
розмірів МВ, оскільки нами виявлена прямопропор-
ційна кореляція між площами МВ і НМЗ у 2-міс. і 6-
міс. щурів, які становлять: у скроневому м’язі rs=0,90 
(р=0,0002) та rs=0,75 (р=0,0001), у жувальному м’язі 
rs=0,87 (р=0,0012) та rs=0,84 (р=0,0011). У літературі 

ми не знайшли даних, які б підтверджували або спро-
стовували наші дослідження, проте окремі науковці 
вказують, що з віком збільшується довжина і діаметр 
МВ (у нашому дослідженні це площа м’язових воло-
кон), а не їх кількість [7, 9], при цьому НМЗ ростуть 
паралельно з МВ, проте їх синаптична геометрія 
практично не змінюється, однак можуть утворюва-
тись або зникати додаткові гілки в кінцевому розга-
луженні аксона [9, 10]. Ці ж автори зазначають, що на 
ранніх стадіях ембріогенезу потрібна активна інфор-
маційна взаємодія між нервом і МВ, яку забезпечу-
ють кінцеві нейролемоцити [9, 11]. Останні закрива-
ють нервове волокно, ізолюючи його від навко-
лишнього середовища та здійснюють його трофічне 
живлення. За даними наших досліджень, у 2-міс. 
щурів у ділянці окремих НМЗ можна помітити скуп-
чення 2-3 нейролемоцитів, які покривають терміналь 
аксона. У таких терміналях поряд з нормальними і 
зміненими мітохондріями накопичується значна кіль-
кість синаптичних пухирців, що вказує на існування 
недорозвинутого рецепторного апарату (активних 
зон) передсинаптичної перетинки і наявність блоку 
виділення медіатора в синаптичну щілину [9, 10]. У 
таких ситуаціях передача нервового збудження на 
МВ може здійснюватися за рахунок ацетилхоліну, 
який виявляється в термінальній зоні нейролемоцитів 
[12]. Слід відзначити, що у 2-міс. тварин на одному і 
тому ж МВ ми спостерігали НМЗ, утворені 
терміналями, які беруть початок від різних аксонів 
(див. рис. 1 в), що може вказувати на полінейронну їх 
іннервацію, тоді як у 6-міс. вона є тільки моно-
нейронною. На таку ж зміну іннервації МВ з віком 
вказують й інші автори [9, 13], які зазначають, що під 
час внутрішньоутробного періоду розвитку більшість 
МВ іннервуються декількома руховими аксонами, а в 
ранньому постнатальному періоді онтогенезу відбу-
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вається видалення рухових аксонів, і в кінцевому 
результаті залишається тільки один руховий аксон, 
який іннервує своє МВ. Такий процес передбачає 
проходження декількох етапів, а саме: 1) тільки ті 
МВ, що встановили інформаційний контакт і генеру-
ють потенціал дії у відповідь на нервовий імпульс 
можуть пройти вилучення множинних синапсів із 
встановленням мононейронної іннервації; 2) МВ, які 
скорочуються повільно і не генерують потенціалів 
дії, можуть іннервуватися декількома руховими аксо-
нами; 3) полінейронна і мононейронна іннервації – це 
послідовні стадії синаптогенезу, які відбуваються під 
дією специфічних нейротрофінів. 

За даними наших досліджень, з віком 
вірогідно збільшуються площа НМС, кількість і пло-
щі складок засинаптичної перетинки та відстань між 
ними, кількість синаптичних пухирців. Така перебу-
дова НМС призводить до зростання чисельності ак-
тивних зон у НМС до збільшення чисельності аце-
тилхолінових рецепторів на засинаптичній перетинці, 
і, як наслідок, до підвищення функції МВ [9]. Нами 
також встановлено, що площа НМС є вірогідно біль-
шою у скроневому м’язі, ніж у жувальному, при 
цьому синаптоархітектоніка НМС у досліджуваних 
м’язах щурів різних вікових груп суттєво не 
відрізняється між собою. 

Висновки: 
1) Площа НМЗ у 2-міс. тварин становить 
332,14±43,16 мкм

2 
у скроневому та 259,52±13,87 мкм

2 
 

у жувальному м’язах і є в 1,6-1,5 раза менша від від-
повідних величин у дорослих тварин 542,89±45,23 
мкм

2
 та 386,24±15,56 мкм

2 
(у всіх випадках р<0,05). 

Окремі МВ 2-міс. тварин мають полінейронну іннер-
вацію, тоді як у 6-міс. вона є тільки мононейронною. 
У скроневому м’язі площа НМЗ і патерн галужень 
термінальних гілочок аксонів є вірогідно більшим за 
відповідні показники жувального м’яза, при цьому ця 
закономірність простежується у щурів різних вікових 
груп. 
2) З віком вірогідно збільшуються площа НМС, кіль-
кість і площі складок засинаптичної перетинки та 
відстань між ними, кількість синаптичних пухирців. 
Така перебудова НМС призводить до зростання чисе-
льності активних зон у НМС. Площа НМС є вірогідно 
більшою у скроневому м’язі, ніж у жувальному, при 
цьому синаптоархітектоніка НМС у досліджуваних 
м’язах щурів різних вікових груп суттєво не відрізня-
ється між собою. 
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Резюме. Височная и жевательная мышцы – 

одни из составляющих компонентов жевательного 
аппарата и участвуют во многих функциях организ-
ма. Нарушение функций жевательных мышц есть 
мощным этиопатогенетическим фактором возникно-
вения аномалий положения зубов и развития челю-
стей, которые приводят к аномалиям прикуса. Поэто-
му целью нашей работы было установление морфо-
генеза нейромышечных соединений (НМС) жева-
тельной и височной мышц в постнатальном периоде 
онтогенеза. 

Площадь НМС в 2-мес. животных в височной 
и жевательной мышцах есть в 1,6-1,5 раза меньше 
соответствующих показателей в 6-мес. крыс (во всех 
случаях р<0,05). Отдельные мышечные волокна 2-
мес. животных имеют полинейронную иннервацию, 
тогда как в 6-мес. она только мононейронная. В ви-
сочной мышце площадь НМС и паттерн ветвлений 
терминальных веточек аксонов есть достоверно 
больше соответствующих показателей жевательной 
мышцы, при этом эта закономерность прослеживает-
ся у крыс разных возрастных групп и вероятно зави-
сит от размеров мышечных волокон, поскольку нами 
обнаружена прямо пропорциональна корреляция 
между площадями мышечных волокон и НМС. 

С возрастом достоверно увеличиваются пло-
щадь нейромышечных синапсов, количество и пло-
щадь складок постсинаптической мембраны и рассто-
яние между ними, количество синаптических пу-
зырьков. Такая перестройка нейромышечных синап-
сов приводит к увеличению численности активных 
зон в них. Площадь нейромышечных синапсов явля-
ется достоверно больше в височной мышце чем в 
жевательной, при этом синаптоархитектоника нейро-
мышечных синапсов в исследуемых мышцах крыс 
разных возрастных групп существенно не отличается 
между собой. 

Таким образом, у крыс разных возрастных 
групп площадь НМС есть достоверно больше в ви-
сочной мышце по сравнению с жевательной и прямо 
пропорционально зависит от величины мышечных 
волокон. В 2-мес. крыс синаптоархитектоника нейро-
мышечных синапсов окончательно сформирована и 
по качественным показателям не отличается от 6-мес. 
крыс. 

Ключевые слова: нейромышечный синапс, 
нейромышечное соединение, височная мышца, жева-
тельная мышца. 
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Abstract. It is known that masticatory loads are 

one of the main mechanical factors in the morphogenesis 
of the oral cavity. They contribute to the formation and 
adaptive rearrangement of organs and tissues of the oral 
cavity and maxillofacial area in the postnatal period of 
ontogenesis. Dysfunction of the masticatory muscles is a 
powerful etiopathogenetic factor in the occurrence of 
abnormalities in the position of the teeth and the devel-
opment of the jaws, leading to anomalies of occlusion. 

Therefore, the aim of our work was to establish 
the morphogenesis of neuromuscular connections (NMC) 
of the masticatory and temporal muscles in the postnatal 
period of ontogenesis. 

The material for the study was the temporal and 
masticatory muscles of 2-month-old and 6-month-old 
white outbred male rats. Histological, histochemical and 
electron microscopic research methods were used. Mor-
phometry was performed using Image J version 1.47t. 
Computer data processing was performed using the statis-
tical package STATISTICA 10. 

In 2-month-old rats, the intramuscular nerve 
conductors form much thinner bundles, and the number 
of nerve fibers in them is higher than in adult animals by 
one and a half to two times. In the area of ramification to 
the terminal branches, the axons lose the myelin sheath 
and are surrounded by single nuclei of terminal neu-
rolemocytes and muscle fiber (MF). The area of NMC in 
2-month-old animals in the temporal masticatory muscles 
is 1.6-1.5 times smaller than the corresponding values in 
adult animals. The pattern of axon branches in 6-month-
old rats in the temporal and masticatory muscles is 1.7-
1.9 times greater than the corresponding values in 2-
month-old rats (in all cases p> 0.05). It should be noted 
that in 2-month-old animals on the same MF we observed 
NMCs, formed by terminals, originating from different 
axons, which may indicate their polyneuron innervation, 
whereas in 6-month-old animals it is only mononeuronal. 
A distinctive feature of the structure of the NMC is that 
in the temporalis muscle the area of the NMC and the 
pattern of ramification of the terminal branches of axons 
is probably larger than the corresponding indicators of the 
masticatory muscle. This pattern is observed in rats of 
different age groups. Electron microscopically, the com-
ponents of NMC in young rats are significantly different 
from those in adult animals. The axoplasm of the termi-
nals contains: single mitochondria with clearly differenti-
ated cristae, a small number of microtubules, neurofila-
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ments and synaptic vesicles. In the masticatory muscle of 
2-month-old animals, the area of neuromuscular synapse 
(NMS) and the number of folds of the synaptic mem-
brane are probably smaller compared to the temporalis 
muscle, while the sizes of other components of NMS in 
the two studied muscles probably do not differ. In 6-
month-old rats, electron microscopic examination of the 
NMS showed a greater number of active zones (15-18) 
with an increased concentration of synaptic vesicles. 

Thus, the area of NMC and NMS in 2-month-old 
animals in the temporal and masticatory muscles is prob-
ably smaller than in 6-month-old animals. Some MF of 2-
month-old animals have polyneuron innervation, whereas 
in 6-month old - it is only mononeuronal. In the tem-

poromandibular muscle, the area of the NMC and the 
pattern of axon branches is probably larger than the cor-
responding indicators of the masticatory muscle, and this 
pattern is observed in rats of different age groups. The 
area of the NMS, the number and area of folds of the 
postsynaptic membrane and the distance between them, 
the number of synaptic vesicles increase with age, and the 
synaptoarchitectonics of the NMS in the studied muscles 
of different age groups of rats does not differ significant-
ly. 

 
Keywords: neuromuscular synapse, neuromus-

cular connection, temporalis muscle, masticatory muscle. 
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Резюме. Розвиток вроджених інфекцій пов'язаний із наявністю внутрішньоутробного інфікування 
плода (анте - чи інтранатального). За таких обставин у більшості випадків джерелом інфекції для плода є мати. 

Діапазон клінічних проявів внутрішньоутробної інфекції достатньо широкий. Тератогенна дія на плід 
призводить до різноманітних вад розвитку, стійких вроджених структурних дефектів, залишкових явищ або 
тривалих патологічних процесів. Досліджено, що TORCH-інфекції залежно від періоду внутрішньоутробної 
агресії можуть уражати різні органи і системи, але найчастіше – нервову систему. 

У ході роботи проведено інфекційний скринінг, дослідження мікробіоценозу піхви та імунологічне 
дослідження у 130 пацієнток із ризиком внутрішньоутробного інфікування. Обстежуючи цю категорію 
пацієнток на наявність специфічних антитіл IgG до парвовірусу В-19, ми сформували три досліджувані групи: І 
група – 64 пацієнтки із мікст-формами інфекцій TORCH-групи із наявними IgG до парвовірусу В-19; ІІ група – 
41 жінка із мікст-формами інфекцій та відсутністю факторів імунного захисту до В-19V, ІІІ група – 25 
пацієнток із клінічними та сонографічними проявами маніфестації внутрішньоутробної інфекції плода. 
Контрольну групу склали 20 осіб із фізіологічним перебігом вагітності та пологів. 

Проводилось вивчення змін в імунному статусі у вагітних групи ризику щодо внутрішньоутробного 
інфікування. Отримано переконливі докази того, що у розвитку висхідного шляху інфікування провідну роль 
відіграє депресія місцевих імунологічних механізмів захисту у слизовій цервікального каналу. Запропоновано 
визнати гострофазовий білок сироватки крові лактоферин маркером активності імунопатологічного процесу із 
запальною реалізацією. 
 

Ключові слова: вагітність, внутрішньоутробна інфекція, лактоферин. 
 

Вступ. Група інфекційно-запальних захво-
рювань плода і дітей раннього віку, хвороб, котрі 
спричинюються різноманітними збудниками, але 
характеризуються подібними епідеміологічними па-
раметрами і нерідко мають однотипні клінічні про-
яви, називається внутрішньоутробними інфекціями 
(ВУІ). Ці інфекції відносяться до важких захворювань 
і часто впливають на рівень смертності немовлят. 
Актуальність проблеми ВУІ обумовлена не тільки 
істотними пери- та постнатальними втратами, але й 
тим, що у дітей, котрі перенесли важкі форми врод-
жених інфекцій, дуже часто розвиваються серйозні 
порушення здоров’я, які призводять до інвалідизації і 
зниження якості життя. З огляду на широку 
розповсюдженість і серйозність прогнозу можна зро-
бити висновок, що розроблення високодостовірних 
методів ранньої діагностики, ефективного лікування 
та дієвої профілактики вроджених інфекцій є одним із 
першорядних завдань сучасної медицини. 

Внутрішньоутробні інфекції не потребують 
порушення зв’язку плода з матір’ю, тобто спостері-
гаються без пошкодження кровоносної системи пла-
центи, це – вертикальний (вроджений) шлях передачі 
інфекції, котрий відбувається або внутрішньоутроб-
но, або під час контакту з інфікованим пологовим 
каналом. Такий шлях передачі інфекції може бути 
здійснений висхідним, трансплацентарним і трансо-
варіальним способами під час антенатального 
періоду, а також контактним та аспіраційним безпо-

середньо під час пологів. Антенатальне інфікування 
більш характерне для агентів вірусного походження 
(цитомегаловірус, краснуха) і внутрішньоклітинних 
збудників (токсоплазма, мікоплазма). Інтранатальна 
контамінація більш характерна для збудників бак-
теріальної природи. Водночас спектр потенційних 
збудників індивідуальний та залежить від особливо-
стей мікробіоценозу слизових пологових шляхів ма-
тері. Найчастіше в цей період плід інфікується таки-
ми мікроорганізмами, як стрептококи (групи В), ен-
теробактерії, а також віруси простого герпесу типів 1 
і 2, мікоплазми, уреаплазми, хламідії і інші [1]. 

Прогноз внутрішньоутробної трансмісії за-
лежить від терміну гестації, в якому відбулося 
інфікування, особливостей збудника (патогенних та 
імуногенних його властивостей), типу материнської 
інфекції (первинна чи вторинна), функціонального 
стану імунної системи матері, стану фетоплацентар-
ного бар’єру і ін. Характер пошкоджень ембріона і 
плода, ступінь вираженості запальних змін, а також 
особливості клінічної симптоматики при вроджених 
інфекціях залежать від цілого ряду факторів: власти-
востей збудника, масивності інфікування, зрілості 
плода, стану його захисної системи, особливостей 
імунітету вагітної і ін. За цих умов визначальними 
факторами вважають термін гестації, в котрому 
відбулося інфікування, та характер інфекційного 
процесу у вагітної (первинне інфікування чи реакти-
вація латентної інфекції) [6] . 
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Інфекція вважається первинною в тому 
випадку, коли організм інфікується цим збудником 
вперше, тобто розвиток інфекційного процесу відбу-
вається у попередньо серонегативної пацієнтки. Якщо 
ж інфекційний процес розвивається внаслідок ак-
тивізації збудника, який знаходився дотепер в ор-
ганізмі в латентному стані (реактивація) або ж через 
повторне інфікування (реінфекція), тоді таку інфек-
цію класифікують як вторинну. Встановлено, що 
найчастіше інфікування плода і розвиток важких 
варіантів ВУІ відмічається в тих випадках, коли під 
час вагітності жінка переносить первинну інфекцію. 

В тому випадку, коли інфікування відбу-
вається в ембріональному періоді, частіше відміча-
ються мимовільні викидні або виникають важкі, 
несумісні з життям вади розвитку плода. Проникнен-
ня збудника в організм плода в ранній фетальний 
період може призвести до розвитку інфекційно-
запального процесу, що характеризується переважан-
ням альтеративного компоненту з формуванням в 
пошкоджених органах фіброзно-склеротичних де-
формацій. Інфікування плода в пізній фетальний 
період може супроводжуватися запальним пошкод-
женням як окремих органів та систем (гепатит, кар-
дит, менінгіт, ураження кровотворних органів з ро-
звитком тромбоцитопенії, анемії та ін.), так і гене-
ралізованим ураженням [2]. Переважно під час анте-
натального інфікування клінічні симптоми захво-
рювання проявляються уже в новонародженого. Тоді 
як під час інтранатального ураження терміни ре-
алізації внутрішньоутробного інфекційного процесу 
можуть істотно зміщуватися, внаслідок чого клінічна 
маніфестація ВУІ може дебютувати не тільки в перші 
тижні життя, але навіть і в постнеонатальний період. 

Обґрунтування дослідження. Вагітність – 
це певним чином імунологічний парадокс. Будучи 
антигенно чужорідним для матері, плід уникає з нею 
імунного конфлікту завдяки репресивним ме-
ханізмам, які перешкоджають материнським реакціям 
вродженого і адаптивного імунітету. Цьому сприяє й 
імунологічна неповноцінність плода, яка затримує 
розвиток феномена «трансплантат проти господаря», 
блокуючи імунні механізми, які здатні викликати 
пошкодження материнських тканин. Це ж створює і 
дефіцит резистентності плода, перешкоджаючи його 
адекватній реакції на інфекційні агенти, які потрап-
ляють від матері. Вагітна, яка має повноцінні фактори 
захисту, стійка до більшості інфекцій, небезпечних 
для плода. Тому багато клінічно вагомих інфекцій, 
які спостерігаються у пренатальному та перинаталь-
ному періодах, відбуваються при відсутності 
клінічних симптомів у матері. 

З двох місяців вагітності плід реагує на 
мікробні агенти продукцією власних Ig M- антитіл. 
Підвищений рівень Ig M в пуповинній крові є індика-
тором внутрішньоутробної інфекції плода [4]. Плід 
захищається від вроджених інфекцій багатьма врод-
женими механізмами. Одним із найважливіших є 
плідні оболонки і амніотична рідина. Вони виступа-
ють не тільки механічним, а й секреторним бар’єром 
для шкідливих факторів зовнішнього середовища, в 
тому числі й для мікробних агентів. Важливу роль 
відіграють материнські IgG – імуноглобуліни. Почи-

наючи з 13 тижня вагітності, вони безперервно по-
трапляють до плода через плаценту. До моменту 
народження здорової дитини основна маса антитіл 
представлена материнськими IgG. Захисний спектр їх 
досить широкий і направлений проти інфекційних 
агентів. Вагітні жінки схильні до різноманітних ін-
фекційних захворювань, але більшість інфекцій не 
мають безпосереднього впливу на плід – їх збудники 
не потрапляють у кров матері і материнську частину 
плаценти. Проте, є і такі інфекції, коли збудник три-
вало і безсимптомно циркулює. Це характерно для 
персистентних вірусів, які активуються при вагіт-
ності, провокуючи у вагітної ендогенні (вторинні) 
рецидиви безсимптомної інфекції. Ще більше небез-
печні екзогенні віруси. Такі інфекції виникають на 
нульовому імунологічному фоні, можуть перебігати 
безсимптомно і слугують сигналом первинного кон-
такту вагітних жінок з інфекційним агентом [7]. 

Слідом за ураженням плаценти інфекційні 
агенти трансплацентарно проникають через пупкову 
вену в організм плода, викликаючи його пошкоджен-
ня. Чим раніше інфікується плід – тим важчі 
наслідки. 

У другій половині вагітності прояви інфекцій 
залежать від природи мікробного агента. Для пош-
коджень характерний запальний синдром. Запалення 
плаценти (плацентит) призводить до серйозних 
наслідків, що пов’язані із порушенням кровопоста-
чання і тканинною гіпоксією плода [5]. 

Наявність під час вагітності у жінки 
хронічних інфекційно-запальних захворювань 
генітальної та екстрагенітальної сфери призводить до 
значного дисбалансу в системі «мати-плацента-плід», 
викликаючи порушення в механізмах реалізації про-
грами внутрішньоутробного розвитку [3]. Слід зазна-
чити, що при вагітності в силу особливого функціо-
нального стану імунної системи виникає різноманіття 
клінічних проявів внутрішньоутробного інфікування, 
що створює значні труднощі для профілактики, 
ранньої діагностики і своєчасного лікування цих про-
цесів. Перспективним на сьогодні залишається вив-
чення особливостей розвитку імунозапального про-
цесу в патогенезі ВУІ, оцінювання значимості дисба-
лансу індукторів міжклітинних взаємовідносин – 
цитокінів, які регулюють розвиток як фізіологічної 
імуносупресії при вагітності, так і активації імунної 
системи у відповідь на антигенну стимуляцію із во-
гнищ хронічного запалення.  

Мета дослідження. Дослідити певні критерії 
активності системи імунітету у жінок із внутрішньо-
утробним інфікуванням плода. 

Матеріали і методи. Дослідження проводи-
лись на базі кафедри акушерства та гінекології Івано-
Франківського національного медичного університе-
ту (обласний перинатальний центр, відділення неви-
ношування міського пологового будинку, центр пла-
нування сім’ї м. Івано-Франківськ). 

У ході роботи було проведено ретельний 
інфекційний скринінг 130 пацієнток (загальна група) 
із високим ступенем імовірного 
внутрішньоутробного інфікування шляхом 
бактеріоскопічного, бактеріологічного обстеження, а 
також ідентифікації збудників TORCH-групи 
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методом імуноферментного аналізу та ДНК-
полімеразно-ланцюгової реакції на аналізаторі “Stat 
Fax 303 Plus” (США) за допомогою наборів реагентів 
“ProCon IL-1β”(ТОВ “Протеїновий контур”, Росія), 
“Accucyte Human IL-8” (Cytimmune Sciences Inc., 
США), “Biotrak IL-10 human ELISA system” 
(Amersham Pharmacia Biotech, Великобританія) у 
сертифікованій лабораторії м. Івано-Франківська 
«Діамеб». Із усіх пацієнток у 35 вагітних було 
діагностовано поєднану вірусну інфекцію, у 35 – 
мікст-форми бактеріальної інфекції, у 35 жінок 
вагітність ускладнилась наявністю змішаної вірусно-
бактеріальної інфекції. 

Діагностична програма також передбачала 
обстеження цієї категорії пацієнток на наявність 
специфічних антитіл IgG до парвовірусу В-19, що 
дозволило сформувати три досліджувані групи: І 
група – 64 пацієнтки із мікст-формами інфекцій 
TORCH-групи, у яких шляхом серологічного 
обстеження сироватки крові було виявлено IgG до 
парвовірусу В-19; ІІ група – 41 жінка із мікст-
формами інфекцій та серонегативними даними щодо 
наявності факторів імунного захисту до В-19V, ІІІ 
група – 25 пацієнток із клінічними та сонографічними 
проявами маніфестації внутрішньоутробної інфекції 
плода. Контрольну групу склали 20 осіб із 
фізіологічним перебігом вагітності. 

У ході проведення дослідження була 
здійснена додаткова діагностична програма з 
використанням методу імуноферментного аналізу 
щодо оцінки цитокінового профілю у цервікальному 
слизі (рівень інтерлейкінів (IL) IL-1β, IL-4, IL-6, TNF-

α, IFN-) та визначення рівня лактоферину у 
сироватці крові матері та амніотичній рідині. Визна-
чення концентрації лактоферину  виконувалося на 
тест-системах виробництва ЗАО “Вектор-БЕСТ” по 
інструкції виробника у міжкафедральній лабораторії 
Івано-Франківського національного медичного 
університету. 

Статистичну обробку отриманого матеріалу 
здійснювали за допомогою персонального 
комп’ютера та прикладної програми для роботи із 
електронними таблицями Microsoft Excel за допомо-
гою пакету “STATISTICA 6,0”.  

Лактоферин виступає регулятором концен-
трації вільних іонів заліза в крові і секретах, регулює 
абсорбцію заліза в шлунково-кишковому тракті. Крім 
того, макромолекула лактоферину володіє ділянками 
зв’язування для бактеріальних ендотоксинів, цито-
токсинів, ліпополісахаридів, гепарину і інших моле-
кул. Як імунотропний білок лактоферин бере участь у 
регуляції клітинної і гуморальної ланки імунітету, 
діючи через рецептори імунокомпетентних клітин, 
інтерлейкіни та систему комплемента. 

Результати досліджень. Етіологія 
внутрішньоутробного інфікування представлена 
більш широким спектром мікроорганізмів, серед яких 
значна роль належить ентеровірусам, хламідіям, 
уреаплазмам, мікоплазмам, а також вірусам грипу, 
парвовірусам і ряду інших інфекційних агентів. 
Особливо хочеться відмітити той факт, що потен-
ційна загроза внутрішньоутробної трансмісії інфек-

ційних агентів від матері до її майбутньої дитини 
істотно зростає в тих випадках, коли жінка має обтя-
жений соматичний чи акушерсько-гінекологічний 
анамнез. При цьому факторами ризику внутрішньо-
утробного інфікування є запальні захворювання уро-
генітального тракту у матері, несприятливий перебіг 
вагітності (важкі гестози, загроза переривання вагіт-
ності, патологічний стан фетоплацентарного бар’єру, 
інфекційні захворювання). 

Результати наших власних досліджень свід-
чать про високий рівень внутрішньоутробного 
інфікування: на прегравідарному етапі  виявлено 
низьку інфікованість тільки у 21 жінки 
((16,15±3,23)%), у кожної п’ятої пацієнтки – асоціації 
представників умовнопатогенної мікрофлори (E.coli, 
St.aureus, St. Epidermalis, Enterococ. faecalis, Str. An-
gemaliticus) були у критичному мікробному числі 
(10

4
-10

6
 КУО/мл). 
Серопозитивність пацієнток відносно тільки 

одного із вивчених збудників TORCH–групи прак-
тично не зустрічалася, поєднання герпесвірусної та 
цитомегаловірусної інфекцій відмічено у 29 жінок 
((22,31±3,66) %) , а також їх асоціації з бактеріальни-
ми збудниками у 58 жінок ((44,62±4,36) %), зокрема з 
хламідіями – у 28 (21,54±3,61) %. Поєднання 3-х та 
більше інфекційних чинників відмічено саме у 
пацієнток, серонегативних до парвовірусу В-19, у 
третини з них відмічено ураження вірусом простого 
герпесу та цитомегаловірусу, також варто відзначи-
ти у цій групі високий відсоток гарднерельозу. 

Бактеріальний вагіноз був верифікований у 
17 пацієнток І групи ((26,56±5,52) %), у 19 осіб 
((46,34±7,79) %) ІІ групи, та у 7 (28,0±8,98 ) % – у ІІІ 
групі при наявності нормального біотопу піхви у 
контролі (р<0,05). Кольпіт виявлено у 25 ((39,06 
±6,10) % ) жінок І групи, у 24 ((58,54 ±7,69) %) – ІІ 
групи та у 7жінок ((28,0 ±8,98) %) – ІІІ групи, пато-
логію шийки матки діагностовано практично у кож-
ної другої пацієнтки проти даних контролю (р<0,05). 

У нашій роботі у 80 жінок було проведено 
оцінку рівня лактоферину у сироватці крові та амніо-
тичній рідині як одного з імунологічних показників 
запальної відповіді, в результаті чого встановлено у 
72 жінок ((90,00±3,35) %) достовірне підвищення 
його концентрації у 1,5 рази порівняно з контролем 
(р<0,05) із одночасним зростанням рівня IL-1β. При 
обстеженні амніотичних вод у 69 ((86,25±3,85) %) 
пробах також встановлено підвищення рівня лакто-
ферину, у 11 ((13,75±3,76) %) пробах – зниження його 
вмісту поряд із низькими показниками IL-1β (р<0,05). 
Особливо низький рівень цього показника у амніоти-
чній рідині відмічено при вагітності з реалізацією 
внутрішньоутробної інфекції: у 6 пробах 
((40,0±12,65) %) із 15, отриманих при розродженні 
вагітних ІІІ групи, рівень лактоферину демонстрував 
нижчі, більше як у 9 раз, показники проти даних кон-
тролю (р<0,05).  

Обговорення результатів. Проводячи наші 
дослідження, ми визначили основні фактори ризику 
внутрішньоутробного інфікування: висока частка 
інфекційно-запальних захворювань урогенітальної 
сфери ((33,08±4,13) %) (OR – 2,1; 95 % СІ: (1,2-3,0)); 



 

116  
 

 

«Art of Medicine»      

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

гострі респіраторні вірусні інфекції ((39,23±4,28) %) 
(OR – 4,3; 95 % СІ: (1,2-5,8)); загроза переривання 
вагітності ((36,15±4,21) %) і високий рівень гестацій-
ної анемії ((26,92±3,89) %) (OR – 5,3; 95 % СІ: (2,4-
8,8)), багатоводдя ((49,23±4,38) %) (OR – 6,4; 95 % СІ: 
(3,8-11,6)) та порушення мікробіоценозу статевих 
шляхів ((33,08±4,13) %) (OR – 5,5; 95 % СІ:(3,5-8,0)), 
значима частка плацентарної дисфункції 
((23,08±3,70) %). Отримані результати аналізу пери-
натальних наслідків у жінок із мікст-інфекціями вка-
зують на вагомий відсоток репродуктивних втрат 
((22,31±3,65) %), мертвонародження ((10,77±2,72) %), 
недоношування та передчасних пологів 
((27,69±3,92) %). 

Вивчаючи вміст лактоферину у сироватці 
крові та амніотичній рідині досліджуваних груп паці-
єнток, ми отримали наступні дані: у пацієнток I-ї 
групи середній рівень лактоферину сироватки крові 
становив (1564,0±12,8) нг/мл та дещо вищий 
(1986,0±10,2) нг/мл у амніотичній рідині, у II-й групі 
– (2086,0±18,2) нг/мл та (988,0±6,2) нг/мл – відповід-
но, у III-й групі відмічено зростання лактоферину у 
сироватці крові (2186,0±16,4) нг/мл та різке змен-
шення (368,0±12,6) нг/мл у навколоплідних водах 
порівняно з групою контролю – (1388,0±12,0) нг/мл 
та (3488,0±18,8) нг/мл у сироватці крові та амніотич-
ній рідині відповідно. 

Результатом цього наукового дослідження 
став наступний діагностичний критерій: при збіль-
шенні концентрації лактоферину у сироватці крові 
втричі та низьких показниках його у амніотичних 
водах можна прогнозувати реалізацію та розвиток 
внутрішньоутробного інфікування плода (Se=73,08%; 
95% СІ: 56,03-90,13, р<0,001). Високі рівні лактофе-
рину у сироватці крові є критерієм активності систе-
ми імунітету, чутливим індикатором вираженості 
цитолітичного процесу у фетоплацентарному ком-
плексі, що дозволяє визнати його маркером активнос-
ті імунопатологічного процесу із запальною реаліза-
цією. 

Слід відмітити, що зростання рівня IL-1β в 
амніотичній рідині має зворотну кореляцію із рівнем 
цього показника у цервікальному слизі, що характе-
ризує дисбаланс механізмів місцевого імунного захи-
сту у досліджуваної категорії пацієнток. 

Висновки. Формування правильної статевої 
поведінки, починаючи з підліткового віку, усунення 
факторів хаотичного статевого життя, санація хроні-
чних вогнищ інфекції, своєчасна діагностика ризику 
інфікування вагітної на преконцепційному етапі дає 
можливість зменшити ризик виникнення внутріш-
ньоутробного інфікування плода. 

Вроджені інфекції і надалі залишаються од-
ними із найбільш серйозних захворювань у новона-
роджених і дітей раннього віку. Різноманітна етіоло-
гія та однотипність симптомів утруднюють клінічну 
верифікацію ВУІ, чим і визначається необхідність 
своєчасного проведення спеціальних досліджень.  

Вивчаючи вміст лактоферину у сироватці 
крові вагітної – гострофазового білка, що володіє 
імуностимулюючими властивостями, бактерицидною 
дією, має здатність впливати на продукцію прозапа-
льних цитокінів – хочеться визнати його маркером 

активності імунопатологічного процесу із запальною 
реалізацією, так як по зміні його концентрації в біо-
логічних середовищах вагітної можна спрогнозувати 
реалізацію та розвиток внутрішньоутробного інфіку-
вання у плода. 
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Резюме. Развитие врожденных инфекций 
связано с наличием внутриутробного инфицирования 
плода (анте- или интранатального). При этом в боль-
шинстве случаев источником инфекции для плода 
является мать. 

Диапазон клинических проявлений внутри-
утробных инфекций достаточно широк. Тератогенное 
действие на плод приводит к таким проблемам, как 
разнообразные пороки развития, стойкие врожденные 
структурные дефекты, остаточные явления или дли-
тельные патологические процессы. Доказано, что 
TORCH-инфекции в зависимости от периода внутри-
утробной агрессии могут поражать различные органы 
и системы, но наиболее часто – нервную систему. 

Во время исследования проведен инфекци-
онный скрининг, исследование микробиоценоза вла-
галища и иммунологическое исследование у 130 па-
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циенток с риском внутриутробного инфицирования и, 
кроме того, проводя обследование данной категории 
пациенток на наличие специфических антител IgG к 
парвовирусу В-19, мы сформировали три исследуе-
мые группы: I группа – 64 пациентки с микст-
формами инфекций TORCH-группы и наличием IgG к 
парвовирусу В-19; II группа – 41 женщина с микст-
формами инфекций и отсутствием факторов иммун-
ной защиты к В-19V, III группа – 25 пациенток с кли-
ническими и сонографическими проявлениями мани-
фестации внутриутробной инфекции плода. 

Проведено изучение изменений в иммунном 
статусе у беременных группы риска по внутриутроб-
ном инфицировании. Получены убедительные дока-
зательства того, что в развитии восходящего пути 
инфицирования ведущую роль занимает депрессия 
местных иммунологических механизмов защиты в 
слизистой цервикального канала. Предложено при-
знать острофазный белок лактоферрин маркером 
активности иммунопатологического процесса с вос-
палительной реализацией. 

 
Ключевые слова: беременность, внутри-

утробная инфекция, лактоферрин. 
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Abstract. The development of congenital infec-
tions is associated with intrauterine infection of the fetus 
(ante- or intranatal). In this case, in the vast majority of 
cases, the source of infection for the fetus is the mother. 

The range of clinical manifestations of intrauter-
ine infections is quite wide. Teratogenic effects on the 
fetus or embryo, such as various malformations, persis-
tent congenital structural defects, residual effects or pro-
longed pathological process are some of the main prob-
lems caused by infection of the fetus in utero. It has been 
studied that TORCH infections, depending on the period 
of intrauterine aggression, can affect different organs and 
systems, but most often the nervous system. 

Intrauterine infection of the fetus depends on the 
type and virulence of the pathogen, the intensity of con-

tamination, the stage of the disease, ways of penetration 
of the infection into the fetal body, immunoreactivity of 
the body, gestational age in infection. It is rather difficult 
to diagnose and treat intrauterine infection. This is due to 
the following reasons: polyetiology, difficulties in ante-
natal diagnosis, multifactorial specific and nonspecific 
influence of the infectious agents on the fetus. 

130 patients at risk of intrauterine infection were 
included in the study, 35 of them had mixed forms of 
viral infections, 35 pregnant women were diagnosed with 
mixed forms of bacterial infection, and 35 women had 
mixed viral and bacterial infections. Infectious screening 
at the pre-gestational stage and in the dynamics of preg-
nancy allowed to identify a combination of three or more 
urogenital infections of mixed origin in 8 (51.42±8.28) % 
of women of group I, in 16 (28.57±7.85) % of women of 
group II, and in 5 (54.28±9.60) % of women of group III. 
It has been established that combined forms of infection 
in the mother adversely affect the fetus and the baby’s 
condition.  

According to the results of our clinical studies, 
patients with various forms of infection are at high risk 
for obstetric and perinatal complications, and the proba-
bility of manifestation and damage to the fetus depends 
on the term of infection and a combination of leading 
infectious factors. In the course of the study, based on an 
integrated approach, the impact of mixed forms of viral 
and bacterial infection on pregnancy and perinatal conse-
quences was assessed, i.e. the main risk factors for intrau-
terine infection were identified. Lactoferrin is a multi-
functional protein involved in inflammatory and patho-
logical processes in general. The non-exhaustive list of 
lactoferrin characteristics includes antibacterial and anti-
viral properties, due to the ability to bind metal ions, as 
well as anticancer and antioxidant activity, regulation of 
cell growth and differentiation, anti-inflammatory and 
immunomodulatory properties and it refers to non-
specific protective factors. The concentration of lactofer-
rin in human blood often varies in different diseases, so 
its definition has recently become quite widespread in 
laboratory diagnosis. 

The changes in the immune status of pregnant 
women at risk for intrauterine infection were studied. It 
was proved that the depression of local immune defense 
mechanisms in the cervical mucosa plays a leading role 
in the development of the ascending pathway of infec-
tion. It was proposed to consider the acute phase serum 
protein lactoferrin as a marker of the activity of immuno-
pathological process with inflammatory realization. 

 
Keywords: pregnancy, intrauterine infection, 

lactoferrin. 
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Резюме. Цілі. Лікування хворих із обтураційною жовтяницею пухлинної етіології пов’язане з великим 
ризиком для життя пацієнта, супроводжується високою летальністю, яка сягає при пухлинній обструкції біліар-
ної системи 30,3 – 33%. Черезшкірні втручання дозволяють приготувати пацієнта до радикального втручання та 
допомогти інкурабельним пацієнтам.  

Методи. Проаналізовано результати черезшкірного черезпечінкового дренування біліарної системи у 
47 пацієнтів з механічною жовтяницею пухлинної етіології. Черезшкірне черезпечінкове дренування жовчних 
проток (ЧЧДЖП) – у 28 (59,6%) хворих; черезшкірне черезпечінкове дренування жовчного міхура (ЧЧДЖМ) – 
у 19 (40,4%) хворих. Показання: механічна жовтяниця, що супроводжує пацієнтів з пухлиною головки 
підшлункової залози, дистального відділу холедоха, холангіокарциномою воріт печінки, метастазами або 
збільшеними лімфатичними вузлами у воротах печінки.  

Результати дослідження. Застосовували два способи дренування жовчних проток – за Сельдінгером 
переважно у хворих з ЧЧДЖП та одномоментне дренування переважно у хворих з ЧЧДЖМ. ЧЧДЖМ викори-
стали як перший етап для дренування жовчних проток перед радикальною операцією, ЧЧДЖП – у пацієнтів із 
занедбаними формами злоякісних пухлин для лікування механічної жовтяниці. У всіх хворих відновлено пасаж 
жовчі, ліквідовано явища холангіту і свербіж шкіри. Ускладнення трапилися у 7 (14,9%) пацієнтів.  

Висновки Черезшкірні черезпечінкові втручання ефективні при пухлинній обструкції, ліквідовують 
механічну жовтяницю і нормалізують гомеостаз, черезшкірне черезпечінкове дренування жовчного міхура 
дозволяє підготувати пацієнтів до радикальних хірургічних втручань.  

 
Ключові слова: механічна жовтяниця, холангіт, черезшкірне черезпечінкове дренування.  

 
Вступ. Лікування хворих із обтураційною 

жовтяницею пухлинної етіології є складною, не 
вирішеною на теперішній час проблемою [1, 3, 10]. В 
умовах обтурації жовчних проток, холангіту і печін-
кової недостатності хірургічне лікування пов’язане з 
великим ризиком для життя пацієнта та супровод-
жується високою летальністю, яка складає при пух-
линній обструкції біліарної системи 30,3 – 33% [5, 9]. 
Високу летальність після операцій, проведених на тлі 
тривалої жовчної гіпертензії, пояснюють 
невідповідністю між компенсаторними можливостя-
ми печінки і важкістю операційного втручання [2, 5, 
8]. У зв'язку з цим на першому етапі лікування про-
понують здійснити декомпресію біліарного тракту 
для відновлення функції печінки та нормалізації го-
меостазу. Черезшкірні втручання дозволяють приго-
тувати пацієнта до радикального втручання, допомог-
ти неоперабельним пацієнтам, також ці методи часто 
не мають альтернативи для порятунку безнадійних 
хворих [2, 4, 6, 7].  

Обґрунтування дослідження. Механічна 
жовтяниця є пізнім виявом пухлин панкреатобіліар-
ної зони. На час поступлення в хірургічний стаціонар 
лише близько чверті всіх пацієнтів підлягають ради-
кальному операційному втручанню. Як перший етап 

лікування застосовують дренування жовчних проток. 
Вибір методу підготування хворих із обтураційною 
жовтяницею пухлинної етіології до радикальної опе-
рації залишається невирішеним питанням біліарної 
хірургії. Перевага надається малоінвазійним втручан-
ням, проте застосування конкретного методу дре-
нування жовчних проток залишається дискутабель-
ним.  

Мета дослідження. Вивчити можливість і 
безпечність підготування пацієнтів з механічною 
жовтяницею та холангітом на ґрунті пухлинної об-
струкції біліарної системи до радикального опе-
раційного втручання та з’ясувати ефективність че-
резшкірного черезпечінкового дренування жовчних 
проток у неоперабельних хворих.  

Матеріали та методи досліджень. Нами 
проаналізовано результати черезшкірного через-
печінкового дренування 47 пацієнтів з механічною 
жовтяницею пухлинної етіології, які знаходилися на 
стаціонарному лікуванні в клініці в період від квітня 
2018 до січня 2020 року. Жінок було 20 (42,5%), чо-
ловіків – 27 (57,5%); середній вік хворих – 58,6 ± 11,2 
років. Всім пацієнтам із обтураційною жовтяницею 
було виконано малоінвазійні втручання під ультра-
звуковим контролем: черезшкірне черезпечінкове 



 

 

119 
 

 

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

«Art of Medicine»  
ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

дренування жовчних проток (ЧЧДЖП) – у 28 (59,6%) 
хворих; черезшкірне черезпечінкове дренування 
жовчного міхура (ЧЧДЖМ) – у 19 (40,4%) хворих. 
При виконанні ЧЧДЖМ використовували дренаж 
типу Dawson-Mueller 8,5Fr, а при ЧЧДЖП – дре-
нажний набір Rusch Teleflex 8F. Показанням до вико-
нання черезшкірного черезпечінкового жовчовивід-
ного дренування під контролем ультрасонографії у 
цих хворих були: механічна жовтяниця (рис.1), син-
дром холестазу, нестерпний свербіж шкіри і холангіт, 
що супроводжує пацієнтів з пухлиною головки 
підшлункової залози, пухлиною дистального відділу 
холедоха, холангіокарциномою воріт печінки, мета-
стазами або збільшеними лімфатичними вузлами у 
воротах печінки при раку шлунка, шийки матки та 
грудної залози.  

 

 
 

Рис. 1. УСГ пацієнта з механічною жовтяницею 

при плануванні ЧЧДЖП 
 

Результати дослідження. Черезшкірні 
черезпечінкові втручання проводили для 
приготування до радикального оперативного 
втручання; як основний метод лікування пацієнтів із 
занедбаними формами злоякісних пухлин та складній 
анатомії шлунка, дванадцятипалої кишки, великого 
дуоденального соска для проведення ендоскопічних 
транспапілярних втручань (деформація папіли та її 
розміщення у складці кишки, довгий інтрамуральний 
хід папіли, парапапілярні дивертикули, деформація зі 
звуженням дистального відділу холедоха, деформація 
і дилятація шлунка та дванадцятипалої кишки, 
пов’язана зі зростами або супровідною патологією, 
стеноз воротаря, виражений набряк складок 
дванадцятипалої кишки, виразка дванадцятипалої 
кишки в періампулярній зоні, попередні операції на 
шлунку – резекція Більрот-ІІ, гастректомія і 
дванадцятипалій кишці).  

Результати хірургічного лікування хворих із 
обтураційною жовтяницею пухлинної етіології 
залежать від термінів виконання операційного 
втручання, важкості печінкової недостатності, а 
також від способу та об'єму операції. Для цього перед 
традиційним втручанням проводили черезшкірні 
черезпечінкові втручання, які не позбавляли пацієнтів 
від причини хвороби, але дозволяли добитися 
ліквідації або зниження жовтяниці, свербіжу шкіри, 

холангіту і запобігти печінковій недостатності. З цією 
метою ЧЧДЖМ (рис.2) як перший етап лікування 
проведено у 19 хворих: 17 (89,5%) з пухлиною 
головки підшлункової залози та 2 (10,5%) – з 
пухлиною дистального відділу холедоха. Наступним 
етапом після відновлення функції печінки та 
нормалізації гомеостазу всім хворим через 2 – 4 
тижні проведено радикальні операційні втручання.  

 

 

Рис. 2. Встановлення дренажа у жовчний міхур під 

УСГ-контролем 
 
Черезшкірне черезпечінкове дренування 

жовчних проток (рис.3) застосували у пацієнтів із 
занедбаними формами злоякісних пухлин, серед 
яких: 16 хворих з пухлиною головки підшлункової 
залози (з них 5 (31,3%) після операційного лікуван-
ня), 3 – з пухлиною дистального відділу холедоха, 2 – 
з холангіокарциномою воріт печінки, 5 – з рецидивом 
раку шлунка та по одному – з метастазами раку ший-
ки матки і грудної залози. При дренуванні біліарного 
дерева 28 хворих дренаж проведено у протоку правої 
частки печінки у 22 (78,6%) пацієнтів, у протоку лівої 
частки – у 5 (17,9%) та в одного (3,6%) – білатераль-
но.  

 

 
 

Рис. 3. Дренаж у загальній жовчній протоці 
 
Абсолютними протипоказаннями до прове-

дення черезшкірних черезпечінкових жовчовивідних 
втручань були термінальний стан хворого та на-
явність асциту. Відносні протипоказання – це від-
сутність безпечної траєкторії для проведення голки та 
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дренажу, обширне пухлинне ураження печінки із 
відокремленням внутрішньопечінкових жовчних 
проток на рівні сегментарних (IV тип за Bismuth), 
виражені порушення системи згортання крові.  

Місце для пункції при ЧЧДЖМ обирали у 
правому підребер’ї індивідуально із врахуванням 
розташування жовчного міхура. ЧЧДЖП виконували 
у точках по передній аксілярній лінії у VIII міжре-
бер’ї для дренування правої печінкової протоки та в 
епігастрію по серединній лінії для дренування лівої 
печінкової протоки.  

Застосовували два способи дренування 
жовчних проток під контролем ультрасонографії:  
 двомоментний спосіб дренування за Сельдінгером 

у 27 (96,4%) хворих з ЧЧДЖП та у 3 (15,8%) з 
ЧЧДЖМ;  

 одномоментне дренування стилет-катетером у 16 
(84,2%) хворих з ЧЧДЖМ та одного (3,6%) з 
ЧЧДЖП.  

При холангіті у 5 (10,6%) пацієнтів проводи-
ли санацію біліарного дерева розчином антисептика.  

Усім пацієнтам проводили контроль УСГ че-
рез 2 – 3 години та у першу добу після втручання та 
визначали такі показники:  
 діаметр жовчних проток та розміри жовчного 

міхура;  
 кровоплин по печінковій артерії та портальній 

вені;  
 наявність рідинних скупчень у черевній порож-

нині.  
У всіх хворих відновлено пасаж жовчі, зменшено 

явища механічної жовтяниці та  ліквідовано явища 
холангіту і свербіж шкіри.  

Ускладнення трапилися у 7 (14,9%) пацієнтів. 
Ранніми ускладненнями були: підтікання жовчі попри 
дренажну трубку у одного з них та внутрішньопечін-
кові гематоми у 2 пацієнтів. Пізнім ускладненням 
була міграція дренажу з просвіту жовчних проток 
назовні у 4 хворих, яким дренаж встановлено повтор-
но.  

Обговорення результатів. Черезшкірне че-
резпечінкове дренування біліарної системи пацієнтів 
з механічною жовтяницею пухлинної етіології за 
нашими результатами є дієвим, відносно безпечним 
методом лікування. У всіх хворих відновлено пасаж 
жовчі, зменшено явища механічної жовтяниці та 
ліквідовано прояви холангіту і свербіж шкіри. Че-
резшкірне черезпечінкове дренування жовчних про-
ток застосовуємо у пацієнтів із занедбаними формами 
злоякісних пухлин для паліативного відведення жовчі 
та покращення загального стану хворих. Черезшкірне 
черезпечінкове дренування жовчного міхура застосо-
вуємо як перший етап лікування пацієнтів для підго-
тування до операції. Наступним етапом після віднов-
лення функції печінки та нормалізації гомеостазу 
всім хворим через 2 – 4 тижні проведено радикальні 
операційні втручання.  

Проте необхідне подальше опрацювання ре-
зультатів черезшкірних черезпечінкових втручань під 
контролем ультрасонографії для всебічного та досте-
менного вивчення всіх можливостей методу і запобі-
гання розвитку небезпечних для життя ускладнень.  

 

Висновки: 
1. Малоінвазійні черезшкірні черезпечінкові втру-

чання є ефективним способом відведення жовчі 
при пухлинній обструкції біліарної системи, які 
дозволяють ліквідувати механічну жовтяницю.  

2.  Черезшкірне черезпечінкове дренування жовчно-
го міхура під контролем ультрасонографії дозво-
ляє підготувати пацієнтів до радикальних плано-
вих хірургічних втручань.  

3. Необхідне подальше опрацювання оптимальної 
хірургічної тактики у хворих з механічною жовтя-
ницею пухлинного ґенезу.  
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Резюме. Цель. Лечение больных с механиче-
ской желтухой опухолевой этиологии связано с 
большим риском для жизни пациента и сопровожда-
ется высокой летальностью, составляющей 30,3 – 
33%. Черезкожные вмешательства разрешают подго-
товить пациента до операционного вмешательства и 
помочь инкурабельным пациентам. 

Методы. Проанализированы результаты че-
резкожного черезпеченочного дренирования билиар-
ной системы у 47 пациентов с механической желту-
хой опухолевой этиологии. Черезкожное черезпече-
ночное дренирование желчных (ЧЧДЖ) проток – у 28 
(59,6%) больных; черезкожное черезпеченочное дре-
нирование желчного (ЧЧДЖ) пузыря – у 19 (40,4%) 
больных. Показания: механическая желтуха, синдром 
холестаза, кожный зуд, холангит, сопровождающий 
пациентов с опухолью головки поджелудочной желе-
зы, дистального отдела холедоха, холангиокарцино-
мой ворот печени, метастазами или увеличенными 
лимфатическими узлами в воротах печени. 

Результаты исследования. Использовали 
два способа дренирования желчных проток – за 
Сельдингером главным образом у больных с ЧЧДЖ 
проток и одномоментное дренирование главным об-
разом у больных с ЧЧДЖ пузыря. ЧЧДЖ пузыря 
использовали как первый этап для дренирования 
билиарной системы перед радикальным операцион-
ным вмешательством, ЧЧДЖ проток – у пациентов с 
запущенной формой злокачественных новообразова-
ний для лечения механической желтухи. У всех боль-
ных восстановлено пассаж желчи, ликвидировано 
явления холангита и кожный зуд. Осложнения были у 
7 (14,9%) пациентов.   

Выводы. Черезкожные черезпеченочные 
вмешательства эффективны при опухолевой обструк-
ции, ликвидируют механическую желтуху и нормали-
зируют гомеостаз, разрешают подготовить пациентов 
к радикальным операционным вмешательствам.  

Ключевые слова: механическая желтуха, 
холангит, черезкожное черезпеченочное дренирова-
ние. 
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Abstract. Introduction. The treatment of pa-
tients with obstructive jaundice of tumor etiology is con-
nected with a high risk to patients` lives  and is followed 
by a high mortality level, which in the case of tumor 
obstruction of biliary system is 30,3-33%. That is why 
the decompression of the biliary tract is suggested at the 
first stage of treatment. Intercutal interventions will help 
to prepare the patients for the radical interventions and 
help inoperable patients and these methods do not give 
the alternative for the sarvation of hopeless patients.  

Methods. The results of intercutal thanshepatic 
dreinage of 47 patients with mechanical jaundice of tu-
mor etiology under the control of ultrasonography have 
been analysed. Intercutal transhepatic drairage of bile 
ducts (ITDBD) was conducted in 28 (59,6%) patients and 
itercutal transhepatic drainage of gallbladder (ITDG) in 
19 (40,4%) patients. The indications for this drainage 
under the control of ultrasonography were mechanical 
jaundice, choleostasis syndrom, unbearable skin itching 
and cholangitis in case of patients with the head pancreas 
tumor, cholangiocarcinoma of the liver gate, metastases 
or enlarged lymph nodes in the liver gates in case of 
stomach cancer, cervix or breast cancer.  

The results of research. Intercutal transhepatic 
intervention were conducted to restore radical operative 
intrusion; as the main method of treatment of patients 
with neglected forms of tumours and complicated anato-
my of ventricle, duodenum, papilla and also for conduc-
tion of endoscopic transpapillar intervention.  

Two methods of bile ducts drainage were used-  
the two- step method of dreinage by Seldinger, mainly in 
case of patients with (ITDBD) and the one- step method 
of drainage with a stylet catheter, mainly of patients with 
(ITDG). ITDBD in 28 (59,6%) patients was used as the 
first stage for the drainage of the bile ducts before the 
radical operation for the function recovery of liver and 
homeostasis normalization, ITDG – in 19 (40,4%) pa-
tients with the neglected form of malignant tumor for the 
treatment of mechanical jaundice. Two methods of bile 
ducts drainage were used under the control of ultrasonog-
raphy: the two-step method by Seldinger in case of 27 
(96,4%) patients with ITDBD and 3 (15,8%) with ITDG 
and the one-step method of drainage with the help of 
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stylet catheter 16 (84,2%) with ITDBG and one (3,7%) 
with ITDG.  

Absolute contraindications to intercutal 
transhepatic bile ducts interventions were terminal state 
of the patient and the availability of ascites. Relevant 
contraindications are the absence of safe trajectory for the 
needle conduction or drainage, massive tumor lesion of 
liver with transhepatic bile ducts separation on segment 
level (IV type by Bismuth), severe violations in blood 
coagulation system.  

The bile passage was restored, the manifistations 
of mechanical jaundice were reduced and the signs of 
cholangitis and skin itcing were eliminated in all patients. 
There were complications in 7 (14,9%) patients.  

Conclusions. Minimally invasive intercutal 
transhepatic interventions are an effective way of with-
drawl of bile in case of tumor obstruction of biliary sys-
tem which helps to liquidate mechanical jaundice and 
normalize homeostasis, intercutal transhepatic drainage 
of gallbladder under the control of ultrasonography gives 
an opportunity to prepare patients for radical surgical 
interventions. It is necessary to work on further optimal 
surgical tactics in case of patients with mechanical jaun-
dice of tumor genesis.  

 
Keywords: mechanical jaundice, cholangitis, in-

tercutal transhepatic drainage.  
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Резюме. Обґрунтування. Сучасні методики реконструкції черевної стінки, що ґрунтуються на розрізах 
апоневрозів прямих і косих м'язів живота в поєднанні з використанням сітчастих імплантів, дозволяють значно 
збільшувати залишковий обсяг черевної порожнини, але повністю не знімають питання необхідності контролю 
рівня внутрішньочеревного тиску. 

Матеріали. Проведено аналіз результатів лікування 35 хворих з післяопераційними вентральними 
грижами (ПВГ). Жінок було 22 (62,9%), чоловіків – 13 (37,1%), середній вік становив 57,8±6,4 роки. Розміри 
грижових воріт за класифікацією European Hernia Society (2009) відповідали W2 у 8 (22,9%), W3 – у 17(48,6%), 
W4 – у 10 (28,5%) пацієнтів.  

Результати. Усім виконана комбінована герніопластика з використанням місцевих тканин і сітчастих 
імплантів з фіксацію onlay. Перед зшиванням країв грижового дефекту з метою профілактики абдомінального 
компартмент-синдрому визначався внутрішньочеревний тиск (ВТ) за Kron I.L. et al., 1984. Зшивання вважали 
допустимим при значенні ВТ не більше 150 мм вод. ст., що було можливим у 12 хворих (W2-W3). У 15 
пацієнтів (W3-W4) при ВТ вище зазначеного рівня проводилося додаткове розсічення переднього листка піхви 
прямих м'язів живота. Рівень ВТ після операції не залежав від його вихідного рівня і виду операції і коливався в 
межах 132,5–129,5±5,1–6,2 мм вод.ст. З метою контролю ранового процесу проведено УЗД післяопераційної 
рани. Відмічалася гіпоехогенна смужка між зшитими апоневротичними листками, яка при неускладненому 
перебігу набувала гіперехогенності, що свідчило про активний процес утворення рубцевої тканини і зменшення 
інфільтративних процесів у рані.  

Висновки. Дослідження показало, що інтраопераційний контроль ВТ при герніопластиці ПВГ знижує 
ризик розвитку абдомінального компартмент-синдрому. 

 
Ключові слова: абдомінальний компартмент-синдром, внутрішньочеревний тиск, післяопераційна 

вентральна грижа. 

 
Вступ. Обґрунтування дослідження. Пла-

стика грижового дефекту в пацієнтів з післяоперацій-
ними вентральними грижами (ПВГ) неминуче приз-
водить до підвищення внутрішньочеревного тиску 
(ВТ), що пов'язано з переміщенням у зменшений 
обсяг черевної порожнини органів, які перебували в 
грижовому мішку [1]. В експериментальних і 
клінічних дослідженнях показано, що навіть незначне 
підвищення ВТ може привести до порушень діяль-
ності серцево-судинної системи, зниження 
спланхнічного кровотоку з подальшим порушенням 
перфузії і бар'єрної функції кишечника [1, 2] . 

Стійкий високий ВТ може зумовити розвиток 
одного з найважчих післяопераційних ускладнень у 
хворих – абдомінального компартментного синдрому 
(АКС). За своєю суттю АКС є поліорганною недо-
статністю різного ступеня вираженості, яка обумов-
лена порушеннями центральної гемодинаміки і несе 
безпосередню загрозу життю хворого. Натяжна ауто-
пластика великих і гігантських ПВГ, що виконана без 
урахування рівня ВТ і його контролю після операції, 
може привести до розвитку фатального АКС [3, 4]. 

Сучасні методики реконструкції черевної 
стінки, що ґрунтуються на розрізах апоневрозів пря-
мих і косих м'язів живота в поєднанні з використан-

ням сітчастих імплантів, дозволяють значно збільшу-
вати залишковий обсяг черевної порожнини, але по-
вністю не знімають питання необхідності контролю 
рівня ВТ. Тому профілактика АКС залишається од-
нією з основних проблем герніопластики при ПВГ. 

Матеріал і методи. В основу дослідження 
покладено аналіз результатів обстеження та лікуван-
ня 35 хворих ПВГ. Серед пацієнтів чисельно перева-
жали жінки – 22 (62,9%), чоловіків було 13 (37,1%); 
здебільшого це були особи працездатного віку (20-45 
років – 5 (14,3%), 46-60 років – 17 (48,6%), 60-75 
років – 11 (31,4%), старше 75 років – 2 (0,6%) 
пацієнтів), середній вік становив 57,8 ± 6,4 року. 

Аналіз анамнестичних даних виявив, що ПВГ 
найчастіше формувалися після серединної лапаро-
томії (54,3%), з переважною локалізацією грижових 
дефектів в мезо- і (або) епігастрії. Гнійні ускладнення 
з боку післяопераційної рани передували формуван-
ню грижі у 15 (42,8%) хворих, передчасне значне 
фізичне навантаження у побуті або на роботі – у 8 
(22,8%), релапаротомії – у 2 (5,7%) пацієнтів. У ін-
ших випадках чітко визначити фактори, що сприяли 
грижеутворенню, не вдалося. 



 

124  
 

 

«Art of Medicine»      

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

Більш ніж у половини пацієнтів грижа була 
не вправимою – 11 (31,4%) або защемленою – 9 
(25,7%), у 8 (22,8%) – рецидивною.  

Супутня патологія була виявлена у 2/3 хво-
рих (65,7%). Найбільш часто зустрічалися захво-
рювання серцево-судинної системи (гіпертонічна 
хвороба, ішемічна хвороба серця) – у 15 (42,8%), 
хронічні запальні захворювання шлунка або кишеч-
ника – у 7 (20,0%), ендокринні порушення (цукровий 
діабет, гіпотиреоз, ожиріння) – у 5 (14,3%), варикозне 
розширення вен – у 9 (20,15%), патологія сечостате-
вої (пієлонефрит, сечокам'яна хвороба) і дихальної 
систем (хронічні неспецифічні захворювання легенів) 
– по 2 (5,7%). 

Усі хворі піддавалися стандартному клініко-
лабораторному обстеженню з оцінкою загального 
стану. Інструментальне дослідження включало огля-
дову рентгенографію та ультразвукову діагностику 
органів черевної порожнини і м'яких тканин черевної 
стінки (апарат Ultima Рro 30 (Радмір, Україна), кон-
вексний і лінійний датчик). При підготовці хворого 
до операції проводилася УЗД м'язово-
апоневротичних структур живота з оцінкою розміру 
грижових воріт, вмісту та наявності рідини в грижо-
вому мішку, ступеня порушення кровотоку в ущем-
лених органах. 

У всіх пацієнтів чітко лоціювалися грижові 
ворота з витонченням м'язово-апоневротичного шару 
по їхній периферії до 3-8 мм. Розміри грижових воріт 
за класифікацією European Hernia Society (2009) 
відповідали W2 (5-10 см) – у 8 (22,9%), W3 (10-15 см) 
– у 17 (48,6%), W4 (більше 15 см) – у 10 (28,5%), 
причому ущемлені грижі були малих розмірів (W2). 

При УЗД черевної порожнини робився ак-
цент на визначення ступеня розширення кишечника і 
виявлення вільної рідини, тому що внутрішньо по-
рожнинні накопичення вмісту кишечника і газів у 
ньому є основними факторами, що впливають на 
підвищення ВТ. Оцінювалися товщина кишкової 
стінки і її однорідність та активність перистальтики. 
Обсяг вільної рідини визначався умовно, з урахуван-
ням її локалізації в черевній порожнині. 

Рівень ВТ визначався перед ушиванням гри-
жового дефекту, після виходу з наркозу і, за показан-
нями, у перші три дні після операції. Вимірювання 
ВТ проводили методом непрямої реєстрації за Kron 
I.L. et al. (1984). Після спорожнення сечового міхура 
через катетер Фолея в його порожнину вводилося 50 
мл стерильного фізіологічного розчину, катетер 
приєднувався до апарату Вальдмана. Лобковий 
симфіз вважався нульовою точкою, а висота стовпчи-
ка рідини в міліметрах від нульової точки відповідала 
рівню ВТ.  

Ступінь підвищення ВТ визначали за кла-
сифікацією J. Burch et al. (1996), згідно з якою 1 сту-
пеню  відповідає ВТ від 100 до 150 мм вод. ст.; 2 
ступеню – від 150 до 250 мм вод. ст.; 3 ступеню – 
більше 250 мм вод. ст. Наявність після операції ознак 
органної дисфункції на тлі підвищення ВТ 
розцінювалося як абдомінальний компартмент-
синдром. У цьому випадку моніторинг ВТ прово-
дився кожні 6 годин і припинявся тільки тоді, коли 
він встановлювався нижче 100 мм вод. ст. у трьох 

послідовних вимірах. Всім пацієнтам проведена 
комбінована герніопластика з використанням місце-
вих тканин і сітчастих імплантів розмірами від 10×15 
до 30×30 см. 

Комплекс профілактики АКС у планових 
хворих, крім інтраопераційного контролю ВТ, вклю-
чав дієту з низьким вмістом клітковини протягом 
п'яти діб до операції та передопераційне носіння стя-
гуючого бандажу. В ургентних випадках за показан-
нями проводилася інтубація тонкої кишки назогаст-
ро-інтестинальним зондом та дренування черевної 
порожнини. 

Результати та обговорення. У всіх пацієнтів 
обсяг операції включав висічення післяопераційного 
рубця, ревізію вмісту грижового мішка (при защем-
ленні оцінка життєздатності органу), зшивання апо-
невротичного шару, фіксація сітчастого імпланту 
onlay. При попередньому зіставленні країв грижового 
дефекту визначався ВТ у сечовому міхурі, а їх оста-
точне зшивання вважали допустимим при значенні 
ВТ не більше 150 мм вод. ст., що було можливим у 12 
хворих (W2 -W3).  

У 15 пацієнтів (W3 - W4) при підвищенні ВТ 
вище зазначеного рівня проводилося розсічення пе-
реднього листка піхви прямих м'язів живота, відсту-
пивши від краю грижових воріт не менше 4 см, чим 
досягалося збільшення ширини заднього листка їх 
піхв. Проводилось повторне вимірювання ВТ після 
зведення країв апоневрозу і при показнику ВТ не 
вище 150 мм вод. ст., зшивалися апоневротичні лист-
ки і відновлювалася біла лінія живота як анатомічна 
структура.  

У 8 хворих з розміром грижових воріт W4 це 
виявилося не достатнім для досягнення необхідного 
безпечного показника ВТ при герніопластиці. У зв'яз-
ку з чим додатково проводилися послабляючи розрізи 
по фасції зовнішніх косих м'язів живота з обох 
сторін, що дозволяло знизити ВТ до рівня нижчого за 
150 мм вод. ст за рахунок збільшення обсягу черевної 
порожнини. 

Сітчастий імплант фіксувався в положенні 
оnlay таким чином, щоб покривати всі утворені де-
фекти фасціальних футлярів, відступивши від їх краю 
дефекту не менше 5 см. У всіх пацієнтів після виходу 
з наркозу і відновлення спонтанного дихання не за-
фіксовано ВТ більше 200 вод рт. ст., а рівень сату-
рації становив не менше 92%. 

Динаміка зниження ВТ після операції не за-
лежала від його вихідного рівня і виду операції. При 
відсутності ускладнень через 6 годин після операції 
ВТ становив 159,2 ± 6,8 мм вод.ст., у наступні 24 
години коливався в межах 132,5-129,5 ± 5,1-6,2 мм 
вод.ст. Виразна тенденція ВТ до зниження відзначена 
вже на другу добу у більшості хворих (30) у міру 
відновлення перистальтики і активації пацієнтів. 

УЗ-контроль післяопераційної рани вважали 
обов'язковим з огляду на те, що герніопластика ПВГ 
проходить в умовах підвищеного ризику розвитку 
гнійно-запальних ускладнень, а саме на м'язово-
апоневротичних тканинах з порушеними кровопоста-
чанням й іннервацією та з імовірною латентною ін-
фекцією. Розвиток інфекційного процесу сприяє 



 

 

125 
 

 

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

«Art of Medicine»  
ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

підвищенню ригідності черевної стінки, обмежує 
активність хворого. 

Ультразвукова картина черевної стінки пер-
шу добу після операції характеризувалася інфільтра-
цією і потовщенням тканини м’язово-
апоневротичного шару (в середньому 1,5 рази від 
вихідного). Сітчастий імплант чітко визначався у 
вигляді щільної гомогенної гіперехогенної лінійної 
зони, що безпосередньо прилягає до апоневрозу пе-
редньої черевної стінки. 

Також визначалася гіпоехогенна рідинна 
смужка між зшитими апоневротичними листками. Її 
ширина варіювала в залежності від термінів після 
операційного періоду і наявності ускладнень. При 
неускладненому перебігу вона максимально збільшу-
валася на 2-3  день, поступово зменшуючись з 3,5±0,5 
мм до 1,1 ± 0,4 мм на 7-10 добу. Структура її набува-
ла гіперехогенності, що свідчило про активний про-
цес утворення рубцевої тканини і зменшення інфіль-
тративних процесів у рані. 

Навпаки, коли товщина гіпоехогенної міжа-
поневротичної смужки мала тенденцію до збільшення 
і становила 3,5-4 мм і більше, це розцінювалося як 
формування рідинних утворень (серома) і високий 
ризик розвитку гнійно-запальних ускладнень з боку 
рани. Серома післяопераційної рани сформувалися у 
5 (14,2%) пацієнтів, що може бути пов'язано з типом 
фіксації сітчастого імпланта і обсягом сепарації тка-
нин черевної стінки. У трьох  випадках їх ліквідація 
досягнута пункціями під контролем УЗД, а у двох 
випадках потребувалося додаткове активне дре-
нування (аспірація) до 8-10 сут. Слід зазначити, що в 
трьох випадках сероми не мали клінічних ознак і 
тільки УЗ-моніторинг дозволив виявити наявність 
рідинних утворень у зоні герніопластики. 

Нагноєння післяопераційної рани було у 1 
(2,68%) хворого в зоні розташування сітчастого ім-
планта, що не привело до його видалення. Інтрааб-
домінальних ускладнень, міграції сітчастого імпланта 
в черевну порожнину або виникнення кишкових но-
риць внаслідок контакту кишки з імплантом не від-
значено.  

До ускладнень післяопераційного періоду 
слід віднести у 4 хворих на 2-3 добу появу клінічних 
ознак післяопераційного парезу кишечника, що 
підтверджено УЗД (розширення просвіту товстого і 
тонкого кишечника, наявність надлишкової кількості 
газу) і показниками ВТ, які не мали тенденції до зни-
ження і дещо збільшилися. Назогастральне зондуван-
ня і ректальний дренаж з введенням прокінетіков 
(метоклопрамід, прозерин) у короткі терміни 
купірували ці явища. Ці методи, на наш погляд, до-
сить ефективні при лікуванні підвищення ВТ 1-2-го 
ступеня.  

У одного пацієнта з защемленою грижею на 
тлі захворювання печінки післяопераційне підвищен-
ня ВТ було обумовлювано асцитом, що швидко 
збільшувався. Під контролем УЗД через окремий 
пункційний отвір черевної порожнини йому проведе-
но дренування мікроіррігатором, що ефективно зни-
зило ВТ і дозволило уникнути розвитку АКС. 

У 1 (2,68%) пацієнта відмічена нефатальна 
ТЕЛА з клінічними проявами у вигляді плевропнев-
монії. Летальних випадків не було. 

Таким чином, проблема лікування ПВГ, 
особливо великих розмірів, дотепер не вирішена та є 
актуальною. Це пов’язане не в останню чергу із за-
грозою розвитку абдомінального компартмент-
синдрому у результаті переміщення внутрішніх ор-
ганів у зменшений об’єм черевної порожнини. За-
стосування варіантів традиційних методик ендопро-
тезування (inlay, onlay, sublay) не вирішує всі питання 
підвищеного ВТ, часто вимушує застосовувати 
сітчасті імпланти без відновлення мязово-
апоневротичного шару черевної стінки. Тому як 
варіант відновлення черевної стінки при ПВГ можна 
рекомендувати виконання комбінованої протезуючої 
герніопластики під інтраопераційним контролем ВТ з 
додатковим розсіченням піхви прямих м’язів живота, 
що дозволяє оцінити рівень підвищення ВТ під час 
закриття черевної порожнини, тим самим запобігаю-
чи розвитку компартмент-синдрому. 

Висновки: 
1. Інтраопераційний контроль ВТ під час герніопла-
стики післяопераційних вентральних гриж дозволяє 
значно знизити ризик виникнення абдомінального 
компартмент-синдрому у ранньому післяопераційно-
му періоді.  
2. УЗ-моніторинг зони герніополастики в післяопе-
раційному періоді сприяє своєчасній діагностиці 
ранових запальних ускладнень та рідинних скупчень. 
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Резюме. Обоснование. Современные мето-
дики реконструкции брюшной стенки, основанные на 
разрезах апоневрозов прямых и косых мышц живота 
в сочетании с использованием сетчатых имплантов, 
позволяют значительно увеличивать остаточный 
объем брюшной полости, но полностью не снимают 
вопрос о необходимости контроля уровня внутри-
брюшного давления. 

Материалы. Проведен анализ результатов 
лечения 35 больных с послеоперационными вен-
тральными грыжами (ПВГ). Женщин было 22 
(62,9%), мужчин – 13 (37,1%), средний возраст соста-
вил 57,8±6,4 года. Размеры грыжевых ворот по клас-
сификации European Hernia Society (2009) соответ-
ствовали W2 – у 8 (22,9%), W3 – у 17 (48,6%), W4 – у 
10 (28,5%) пациентов.  

Результаты. Всем выполнена комбиниро-
ванная герниопластика с использованием местных 
тканей и сетчатых имплантов с фиксацией onlay. 
Перед сшиванием краев грыжевого дефекта с целью 
профилактики абдоминального компартмент-
синдрома определялось внутрибршное давление (ВД) 
по Kron I.L. et al., 1984. Сшивание считали допусти-
мым при значении ВД не более 150 мм вод. ст., что 
было возможным у 12 больных (W2-W3). У 15 паци-
ентов (W3-W4) при ВД выше указанного уровня про-
водилось дополнительное рассечение переднего 
листка влагалища прямых мышц живота. Уровень ВД 
после операции не зависел от его исходного уровня и 
вида операции и колебался в пределах 132,5–
129,5±5,1–6,2 мм вод. С целью контроля раневого 
процесса проведения УЗИ послеоперационной раны. 
Отмечалась гипоэхогенная полоска между сшитыми 
апоневротическими листками, которая при отсут-
ствии осложнений приобреталась гиперэхогенность, 
что свидетельствовало об активном процессе образо-
вания рубцовой ткани и уменьшении инфильтратив-
ных процессов в ране.  

Выводы. Исследование показало, что интра-
операционный контроль ВД при герниопластике ПВГ 
снижает риск развития абдоминального компартмент-
синдрома. 

 
Ключевые слова: абдоминальный компарт-

мент-синдром, внутрибрюшное давление, послеопе-
рационная вентральная грижа. 
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Abstract. Rationale. Modern techniques of ab-

dominal wall reconstruction based on incisions of rectus 
abdominis and oblique muscles aponeurosis, in combina-
tion with the use of polypropylene endoprostheses allow 
to significantly increase the residual volume of the ab-
dominal cavity, but do not completely eliminate the need 
to control the level of intra-abdominal pressure. 

Materials. Analysis of the results of the treat-
ment of 35 patients with postoperative ventral hernia 
(PVH) was performed. Among the patients, there were 22 
women (62,9%) and 13 men (37,1%), the average age 
was 57,8±6,4 years. The size of the hernia gate according 
to the classification of the European Hernia Society 
(2009) corresponded to W2 - in 8 cases (22,9%), W3 - in 
17 cases (48,6%), W4 - in 10 cases (28,5%). PVH was 
most often formed after midline laparotomy - (54,3%), 
with the predominant localization of hernia defects in the 
meso- and (or) epigastrium. Purulent complications of  
the postoperative wound preceded the formation of hernia 
in 15 (42,8%) cases, premature significant physical activ-
ity at home or at work - in 8 (22,8%) cases, relaparotomy 
– in 2 (5,7%) cases. In other cases, the factors that con-
tributed to hernia formation could not be clearly identi-
fied. During the preparation of the patient for surgery, an 
ultrasound of the musculo-aponeurotic structures of the 
abdomen was performed to assess the size of the hernia 
gate, the content and fluid presence in the hernia sac, the 
degree of blood flow disorders in the affected organs. 

Results. All patients underwent combined hernia 
repair using local tissues and mesh polypropylene endo-
prostheses with onlay fixation. Before suturing the edges 
of the hernia defect, in order to prevent abdominal com-
partment syndrome, intra-abdominal pressure (IAP) by 
Kron I.L. et al.,1984 was measured. Suturing was consid-
ered acceptable at IAP level not exceeding 150 mm Hg, 
which was possible for 12 patients (W2-W3). 15 patients 
(W3-W4) with IAP above this value underwent addition-
al dissection of the vagina anterior leaf of the rectus ab-
dominis, not less than 4 cm from the edge of the hernia 
gate, which allowed to achieve an increase in the width of 
the vagina posterior leaf. Additional IAP measurement 
was performed after aponeurosis edges connection, and at 
the IAP level not higher than 150 mm Hg aponeurotic 
leaves were sutured and the white line of the abdomen as 
an anatomical structure was restored.  

IAP level after surgery did not depend on its ini-
tial value and surgery type and lay in a range of 132,5-
129,5±5,1-6,2 mm Hg. A clear tendency of IAP to de-
crease was observed already on the second day in most 
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cases (30), as peristalsis was restored and patients were 
activated.  

In order to control the wound process, an ultra-
sound of the postoperative wound was performed. There 
was a hypoechoic band between the sutured aponeurotic 
leaves, which in complicated course showed hyperecho-
genicity, indicating an active process of scar tissue for-
mation and decrease of the infiltrative processes in the 
wound. On the contrary, when the thickness of the hy-
poechoic interaponeurotic band tended to increase reach-
ing 3,5-4 mm or more, it was regarded as fluid formations 

(seroma) and a high risk of purulent-inflammatory com-
plications of the wound. 

Conclusions. The research showed that in-
traoperative control of IAP in PVH repair reduces the risk 
of abdominal compartment syndrome. Postoperative 
ultrasound monitoring of the hernia repair surgery area 
allows to diagnose signs of wound inflammatory compli-
cations in a timely manner. 

 
Keywords: abdominal compartment syndrome, 

intra-abdominal pressure, postoperative ventral hernia. 
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Abstract. Thyroid gland (TG) diseases are among the most common and occupy the second place in the struc-

ture of endocrine system diseases after diabetes mellitus. The main method of TG disease treatment remains the surgical 
one. With the increase in the incidence of various forms of TG pathology, the number of surgeries increases including 
the ones performed at non-specialized in-patient facilities leading to an increase in the frequency of postoperative com-
plications. 

One of the most common specific complications after surgeries on TG is postoperative hypoparathyroidism 
(PHPT). It occupies a special place considering the severity of manifestations and the difficulty in prevention. It is usu-
ally caused by trauma or parathyroid glands (PTG) removal, their blood supply disturbance, as well as the development 
of fibrosis at the surgery site in the long term. 

Therefore, the improvement of existing technologies and the development of new approaches to surgeries in 
case of TG diseases are relevant today. The most common method of postoperative hypoparathyroidism (PHPT) surgi-
cal prevention is precision nature of surgical manipulations with careful adhering to tactical and technical requirements 
for the operator: identify parathyroid glands (PTG) timely, mobilize gently, and keep their blood supply. However, it is 
often impossible to keep PTG intact structurally and without ischemia due to the small sizes of PTG and their vessels, 
anatomical and embryological features of these organs localization, the consistency and color similarity with fatty tis-
sue, lymph nodes. 

The objective of the research was to develop and evaluate the algorithm of prevention and treatment of postop-
erative hypoparathyroidism (PHPT) based on determining parathyroid glands (PTG) viability and the use of antihypo-
xant-antioxidant therapy in the postoperative period. The research was based on the results of a comprehensive exami-
nation and treatment of 60 patients who were operated for thyroid gland diseases. The patients underwent inpatient 
treatment at the surgical department of Ivano-Frankivsk Central City Clinical Hospital and Ivano-Frankivsk Regional 
Oncology Center from 2017 to 2020. 

We proposed an algorithm for surgical prevention and treatment of PHPT during thyroid gland surgeries which 
consisted in the following. We performed a visual assessment of PTG intraoperatively and evaluated each gland from 0 
to 3 points according to the degree of its viability affection.  

If the gland was evaluated at 0-2 points, we left it, since there was a high probability of maintaining its func-
tion. If it was evaluated at 3 points, its autotransplantation was performed. Cytoflavin drug was applied in a dose of 10 
ml per 200 0.9% NaCl intravenously once a day during 7 days in the postoperative period for the purpose of antihypo-
xant-antioxidant therapy.  

2 groups of patients were formed in order to evaluate the effectiveness of the algorithm. Each group consisted 
of 30 people. Patients of Group I underwent surgery on thyroid gland according to generally accepted rules. Patients of 
Group II underwent interventions according to the above-mentioned algorithm.  

The use of our proposed algorithm (intraoperative assessment of PTG viability and antihypoxant-antioxidant 
therapy in the postoperative period) significantly reduces the frequency of permanent PHP justifying indications to its 
application.  

 
Keywords: postoperative hypoparathyroidism, assessment of parathyroid glands viability, treatment. 

 

Introduction. Thyroid gland (TG) diseases are 
among the most common and occupy the second place in 
the structure of endocrine system diseases after diabetes 
mellitus. The main method of TG disease treatment re-
mains the surgical one. With the increase in the incidence 
of various forms of TG pathology, the number of surger-
ies increases including the ones performed at non-
specialized in-patient facilities leading to an increase in 
the frequency of postoperative complications [2, 11]. 

One of the most common specific complications 
after surgeries on TG is postoperative hypoparathyroid-
ism (PHPT). It occupies a special place considering the 
severity of manifestations and the difficulty in preven-
tion. It is usually caused by trauma or parathyroid glands 
(PTG) removal, their blood supply disturbance, as well as 
the development of fibrosis at the surgery site in the long 
term [4]. 

Therefore, the improvement of existing technol-
ogies and the development of new approaches to surger-
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ies in case of TG diseases are relevant today. The most 
common method of postoperative hypoparathyroidism 
(PHPT) surgical prevention is precision nature of surgical 
manipulations with careful adhering to tactical and tech-
nical requirements for the operator: identify parathyroid 
glands (PTG) timely, mobilize gently, and keep their 
blood supply. However, it is often impossible to keep 
PTG intact structurally and without ischemia due to the 
small sizes of PTG and their vessels, anatomical and 
embryological features of these organs localization, the 
consistency and color similarity with fatty tissue, lymph 
nodes [2, 8]. 

Today, most researchers recommend the injured 
PTG to be left and autotransplantation to be conducted 
selectively in cases of their accidental removal. However, 
this approach is not without contradictions. Even if al-
most all PTG are left in situ, transient and even continu-
ous PHPT still develops. Therefore, other researchers 
recommend autotransplantation of the PTGs that are 
considered nonviable. However, it is difficult to assess 
the extent of their damage in practice due to blood supply 
disturbance [5, 7]. The commonly used method for PTGs 
viability assessment based on the study of changes in 
their external color cannot be considered reliable. Some 
researchers conducted a study aimed at assessing the 
influence of changes in PTG color after thyroidectomy on 
PHPT development. The authors concluded that func-
tional impairment of PTGs that had changed the color 
occurred only temporarily and functional restoration was 
observed within a short period of time after the surgery. 
Autotransplantation of PTGs that have changed the color 
is not recommended in the absence of other criteria for 
autotransplantation. PTG physiological color in a typical 
anatomical site also does not always guarantee 
normocalcemia. Such PTG can be detected as a vascular-
ized in the course of pathohistological study and cannot 
function after the surgery. Therefore, the color of the 
damaged PTG is not the final criterion for its viability. 
The integrity of its vascular pedicle should also be as-
sessed [6, 9, 10]. 

Up to the present moment, a non-alternative 
method of HPT treatment involves the use of exogenous 
administration of medication, namely calcium salt, vita-
min D, its metabolites and/or analogues. This provides an 
opportunity to achieve satisfactory disease compensation 
in some patients [8]. However, methodological approach-
es and therapeutic agents not always maintain stable 
homeostasis in patients with HPT. A number of side 
effects and complications also occur (multi-systemic 
calcinosis, cataract, a pyretic tetanus, gastrointestinal 
diseases) [4]. 

The use of antihypoxic drugs is considered to be 
an effective way of prevention and intensive therapy of 
hypoxic (ischemic) damage due to surgery in clinics. 
Antihypoxic drugs weaken or completely eliminate hy-
poxic disorders (hypoergosis) by maintaining and in-
creasing energy production in the system of mitochondri-
al oxidative phosphorylation. These drugs also inhibit 
(weaken)lipid peroxidation (LP) [1]. 

Considering the fact that Cytoflavin possesses 
the mechanism of biochemical correction of tissue oxy-
gen transport and the consequences of hypoxic disorders, 

we made an assumption about the prospects of its use 
during TG surgeries in order to prevent and treat TG 
ischemic and reperfusion injury. 

The objective of the research: to develop and 
evaluate the algorithm of prevention and treatment of 
PHPT based on determining PTG viability and the use of 
antihypoxant-antioxidant therapy in the postoperative 
period. 

Materials and methods of the research. The 
research was based on the results of a comprehensive 
examination and treatment of 60 patients with various TG 
pathologies. They underwent inpatient treatment at the 
surgical department of Ivano-Frankivsk Central City 
Clinical Hospital and Ivano-Frankivsk Regional Oncolo-
gy Center from 2017 to 2020.Their average age constitut-
ed 50.6 (46.6-60.2) years. The variety of surgeries on TG 
was the following: thyroidectomy was conducted in 
53.3% of patients and thyroidectomy with central and 
peripheral lymph node dissection was performed in 
46.7% of patients. 

On admission to the hospital, all patients were 
performed standard laboratory and instrumental examina-
tions. General and ionized calcium, phosphorus and para-
thormone (PTH) were determined as well as ultrasound 
of the thyroid gland was performed to all patients. Test-
ing with thiobarbituric acid according to 
E.I.Korobeynikova was conducted in order to evaluate 
the level of malondialdehyde (MDA). Diene conjugates 
(DC) in blood plasma were measured according to 
V.V.Havrylov method. Catalase was determined accord-
ing to A. Bakh and S. Zubkova. The catalase blood count 
in healthy adults ranged from 9.52 to 12.92 mg of hydro-
gen peroxide per 1 ml of blood (mgН2О2/ml) [8, 10]. The 
principle of superoxide dismutase (SOD) determination 
was based on nitrotetrazolium restoration by superoxide 
radicals. One percent of nitroformazan formation block-
ing was considered as 1 relative unit(RU). SOD activity 
of a healthy person ranged from 60 to 80 RU [3]. 

We proposed an algorithm for surgical preven-
tion and treatment of PHPT during thyroid gland surger-
ies which consisted in the following. We performed a 
visual assessment of PTG intraoperatively and evaluated 
each gland from 0 to 3 points according to the degree of 
its viability affection. Thus, o points were given to PTG 
with unchanged color and normal blood supply. 1 point 
was given to the PTG which somewhat changed the color 
(it became brown) with partial blood supply disturbance 
but with moderate bleeding when incised. 2 points were 
given to the gland that changed its color to a dark brown 
with partial blood supply disturbance and with minimal 
bleeding observed during incision. The PTG which be-
came dark brown or black, was completely devascular-
ized and without bleeding at the site of the incision, was 
estimated at 3 points. Further approach to each PTG was 
determined according to the number of points. If the 
gland was evaluated at 0-2 points, we left it in situ, since 
there was a high probability of maintaining its function. If 
it was evaluated at 3 points, its autotransplantation was 
performed.  

The total score of each patient was calculated in 
order to assess PHPT risk. The levels of PTH and Ca 
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(general and ionized) were also determined immediately 
after the surgery.  

The patient did not require correction and substi-
tution therapy when a total score was 0-3 and Ca and 
PTH levels were normal. Ca and vitamin D3 per os and 
antihypoxant therapy were prescribed in case of a total 
score amounting4-7 and lowered levels of Ca and PTH. 
Ca intravenously and vitamin D3 per os and antihypoxact 
therapy were prescribed when a total score amounted8-12 
and Ca and PTH levels were lowered. 

Cytoflavin drug was administered in a dose of 
10 ml per 200 0.9% NaCl intravenously once a day dur-
ing 7 days in the postoperative period for the purpose of 
antihypoxant-antioxidant therapy. Cytoflavin is known to 

contain amber acid which increases tissues consumption 
of oxygen and improves tissue respiration by means of 
increase in electrons transport in mitochondria, the repro-
duction of the proton gradient on their membranes and 
shifting of oxyhemoglobin dissociation curve to the right, 
that is, it enhances the return of oxygen to the tissues. 
The drug activates intracellular synthesis of nucleic acids 
preserving ribosomes apparatus, enzymatic processes of 
Krebs cycle, promotes glucose disposal, synthesis and 
intracellular accumulation of ATP and other high-energy 
compounds. It also has antihypoxic properties, improves 
blood oxygenation, limits the area of ischemic injury and 
stimulates reparative processes [1]. 

 

 
 

Fig.1. Algorithm of differentiated surgical prevention and treatment of PHPT 

2 groups of patients were formed in order to 
evaluate the effectiveness of the algorithm. Each group 
consisted of 30 people. Patients of Group I (comparison 
group) underwent surgery on thyroid gland according to 
generally accepted rules, that is, all identified PTGs were 
left in situ as shown by existing standards. Patients of 
Group II (main group) underwent interventions according 
to the above-mentioned algorithm (Fig.1). 90.8% of pos-
sible PTGs were identified in Group II. 93.6% of them 
were left in situ, and 6.4% of them were autotransplanted 
into the sternocleidomastoid muscle. Autotransplantation 
was performed in 7 of 30 patients.  

In order to obtain statistically significant data, 
the patients in both groups were carefully selected so that 

they did not differ statistically significantly in all the 
characteristics that could affect the results of the study.  

Statistical processing of the results was conduct-
ed using the standard program package “Statistica 10.0 
for Windows” (StatSoft, USA). The distribution of each 
of the studied variables was checked for “normality” with 
the use of Shapiro-Wilk test. Arithmetical mean (M) and 

mean-square deviation ()were used to describe the vari-
ables with normal distribution. The description of varia-
bles with the distribution different from the normal one 
was performed using the median (Me) and lower and 
upper quartiles (q1 and q3). The assessment of signifi-
cance of differences between the averages for the samples 
with normal distribution was performed with the use of 
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Student’s t-test. Mann-Whitney test was applied for the 
comparison of the indices, the distribution of which did 
not comply with the law of normality in two independent 
groups. Critical significance point (p) was considered to 
be 0.05 when checking the statistical hypotheses in the 
research. 

Results of the research and their discussion. 
Analyzing the incidence of postoperative HPT symptoms 
(decrease in PTH and Ca) immediately after the surgery, 
significant differences in Group II in comparison with 
Group I were not noted. Thus, PHPT symptoms were 
detected in 53.3% of patients in Group I and in 50.0% of 
patients in Group II (Table 1). 

Table 1 

Postoperative dynamics of laboratory changes in the patients operated on TG depending on the treatment 

In
d

ic
es

 

Patients operated on TG 

Group І  (n=16) Group ІІ (n=15) 

1
st
 day 7

th
 day 1 month 6 months 1

st
 day 7

th
 day 1 month 6 months 

G
en

er
al

C
a,

 m
m

o
l/

L
 

2.21 (2.11; 
2.34) 

2.23 
(2.16; 
2.38) 

р˃0.05 
 

2.25 
(2.17; 
2.37) 

р˃0.05 
р1˃0.05 
р3˃0.05 

2.24 
(2.18; 
2.35) 

р˃0.05 
р1˃0.05 
р3˃0.05 

2.23 (2.14; 
2.36) 

 
 

2.25 (2.13; 
2.29) 

р˃0.05 
 

2.24 
(2.12; 
2.33) 

р˃0.05 
р1˃0.05 
р2˃0.05 
р3˃0.05 

2.22 (2.14; 
2.32) 

р˃0.05 
р1˃0.05 
р2˃0.05 
р3˃0.05 

Io
n

iz
ed

 С
а,

 

m
m

o
l/

L
 

0.72 (0.62; 
0.92) 

0.83 
(0.73; 
0.98) 

р˃0.05 
 

0.87 
(0.76; 
1.02) 

р˃0.05 
р1˃0.05 
р3<0.05 

 

0.93 
(0.87; 
1.07) 

р<0.05 
р1˃0.05 
р3<0.05 

 

0.71 (0.63; 
0.88) 

0.98 (0.87; 
1.12) 

р<0.05 
 

1.08 
(0.97; 
1.13) 

р<0.05 
р1<0.05 
р2˃0.05 
р3˃0.05 

1.12 (1.05; 
1.16) 

р<0.05 
р1<0.05 
р2<0.05 
р3˃0.05 

P
h

o
sp

h
o

ru
s,

 

m
m

o
l/

L
 

1.83 (1.47; 
1.98) 

1.67 
(1.32; 
1.83) 

р˃0.05 
 

1.45 
(1.23; 
1.68) 

р<0.05 
р1˃0.05 
р3<0.05 

 

1.23 
(1.12; 
1.35) 

р<0.05 
р1<0.05 
р3˃0.05 

 

1.82 (1.54; 
2.03) 

1.56 (1.21; 
1.75) 

р<0.05 
 

1.18 
(1.11; 
1.23) 

р<0.05 
р1<0.05 
р2<0.05 
р3˃0.05 

1.12 (1.06; 
1.16) 

р<0.05 
р1<0.05 
р2<0.05 
р3˃0.05 

P
ar

at
h

o
rm

o
n

e,
 

p
g

/m
l 

6.7 (5.8; 
8.6) 

11.45 
(8.8; 
13.4) 

р<0.05 
 

14.34 
(12.3; 
16.56) 
р<0.05 
р1<0.05 

р3<0.05 

16.7 
(15.1; 
18.6) 

р<0.05 
р1<0.05 
р3<0.05 

 

7.3 (6.3; 
8.2) 

18.4 (15.4; 
21.6) 

р<0.05 
 

23.3 
(18.6; 
27.6) 

р<0.05 
р1<0.05 
р2<0.05 
р3˃0.05 

29.8 (24.7; 
35.6) 

р<0.05 
р1<0.05 
р2<0.05 
р3˃0.05 

Note: p – the significance of difference in the indices on the 7
th

 day, in 1 month and in 6 months in comparison 
with the indices on the 1

st
day; 

р1–the significance of difference in the indices in 1 month and in 6 months in comparison with the indices on 
the 7

th
 day of the treatment;  

р2- the significance of difference in the indices in 1 month and in 6 months in Group I in comparison with 
Group II; 

р3- the significance of difference in the indices in 1 month and in 6 months in comparison with norm group.  

 
Analyzing the dynamics of laboratory in dices 

depending on the treatment, we noted more rapid pro-
gress towards the normalization of ionized calcium, 
phosphorus and parathormone in Group II of patients in 
comparison with Group I. All the indices did not signifi-
cantly differ in Group II of patients compared to the indi-
ces of the norm group, whereas significant abnormalities 
were observed in some patients of Group I even in 6 
months. Thus, application of our algorithm contributed to 
faster restoration of PTG function and normalization of 
calcium-phosphorus metabolism (Table 2).  

Analyzing the dynamics of lipid peroxidation 
indices depending on the treatment, significantly lower 

indices were noted in Group II of patients on the 7
th

 day 
in comparison with Group I. All the indices in Group II 
were not significantly different from those in the norm 
group in one month. Thus, the use of our algorithm, 
namely the medication with antioxidant antihypoxant 
action contributed to a faster reduction of peroxidation 
products.  

The study of mechanisms of antioxidant system 
(AOS) functioning provides an opportunity to regulate 
the processes of lipid and protein peroxidation (Table 3).  
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Table 2 

Postoperative dynamics of lipid peroxidation indices in the patients operated on TG depending on the treatment 

 Group І (n=16) Group ІІ  (n=15) 

1
st
 day 7

th
 day 1 month 6 months 1

st
 day 7

th
 day 1 month 6 

months 

MDA,  
nM/ml 

8.62 
(6.17;  
10.59) 

 

6.42 
(4.76;  
8.69) 

р˃0.05 
 

4.78 (3.58;  
6.73)р<0.05 

р1<0.05 
р3<0.05 

3.76 (3.32;  
4.65)р<0.05 

р1<0.05 
р3˃0.05 

 

8.58 
(6.12;  
10.28) 

 

4.62 (3.12;  
5.98)р<0.05 

 
 
 

3.77 
(3.43;  

5.12)р<0.05 
р1<0.05 
р2<0.05 
р3˃0.05 

3.43 
(3.21;  
3.68) 

р<0.05 
р1<0.05 
р2<0.05 
р3˃0.05 

DC, RU 4.84 
(3.43;  
5.69) 

 

3.46 
(3.12;  
4.84) 

р˃0.05 
 

2.12 (1.57;  
2.78)р<0.05 

р1<0.05 
р3<0.05 

 

1.73 (1.54;  
2.12)р<0.05 

р1<0.05 
р3˃0.05 

4.95 
(3.58;  
5.73) 

 

2.65 
(1.79;  

2.98)р<0.05 
 
 
 

1.52 (1.24;  
1.95)р<0.05 

р1<0.05 
р2<0.05 
р3˃0.05 

1.65 
(1.37;  
2.09) 

р<0.05 
р1<0.05 
р2<0.05 
р3˃0.05 

Note: p – the significance of difference in the indices on the 7
th

 day, in 1 month and in 6 months in comparison 
with the indices on the 1

st
 day; 

р1–the significance of difference in the indices in 1 month and in 6 months in comparison with the indices on 
the 7

th
 day of the treatment;  

р2- the significance of difference in the indices in 1 month and in 6 months in Group I in comparison with 
Group II; 

р3- the significance of difference in the indices in 1 month and in 6 months in comparison with norm group.  

 
Table 3 

Postoperative dynamics of antioxidant system enzymes activity in patients operated on TG depending  

on the treatment 

Index Group І  (n=16) Group ІІ (n=15) 

1
st
 day 7

th
 day 1 month 6 months 1

st
 day 7

th
 day 1 month 6 months 

 
CAT, mg 
Н2О2/ ml 

 

5.45 
(4.34; 
5.99) 

 

6.65 
(5.12; 

7.09)р<0.
05 

 

8.54 
(6.75; 

9.83)р<0
.05 

р1<0.05 
р3<0.05 

 

9.78 
(8.69; 

10.12)р<
0.05 

р1<0.05 
р3˃0.05 

 

5.38 
(4.42; 
5.93) 

 

9.76 
(6.87; 

10.87)р<
0.05 

 

10.12 
(8.33; 
11.2) 

р<0.05 
р1<0.05 
р2<0.05 
р3˃0.05 

10.56 
(9.24; 
12.35) 
р<0.05 
р1<0.05 
р2<0.05 
р3˃0.05 

 
SOD, RU 

 

29.15 
(19.72; 
39.14) 

 

41.15 
(34.7; 

48.76)р<
0.05 

 

49.15 
(38.7; 

53.78)р<
0.05 

р1<0.05 
р3<0.05 

 

53.98 
(41.7; 

58.92)р<
0.05 

р1<0.05 
р3˃0.05 

 

26.18 
(17.6; 
35.12) 

 

49.87 
(37.8; 

58.72)р<
0.05 

 

61.98 
(56.5; 
65.72) 
р<0.05 
р1<0.05 
р2<0.05 
р3˃0.05 

65.13 
(58.7; 
69.87) 
р<0.05 
р1<0.05 
р2<0.05 
р3˃0.05 

Note: p – the significance of difference in the indices on the 7
th

 day, in 1 month and in 6 months in comparison 
with the indices on the 1

st
 day; 

р1–the significance of difference in the indices in 1 month and in 6 months in comparison with the indices on 
the 7

th
 day of the treatment;  

р2- the significance of difference in the indices in 1 month and in 6 months in Group I in comparison with 
Group II; 

р3- the significance of difference in the indices in 1 month and in 6 months in comparison with norm group.  

 
In the course of the conducted research we noted 

significantly higher indices of catalase and SOD both on 
the 7

th
 day and in 1 month in the patients who took Cyto-

flavin in addition to the background therapy. Antioxidant 
effect of Cytoflavin is based on the ability to increase 
cellular anti-oxidants levels due to the active component, 
namely amber acid. Cytoflavin also indirectly stimulates 

the synthesis of low molecular weight antioxidants (ubiq-
uinone, α-tocopherol) [1]. 

Cytoflavin application in the comprehensive 
treatment of patients operated on TG provided a reduc-
tion of time of oxidative stress correction by preventing 
the growth of free radical oxidation activity and the for-
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mation of oxidative protein modification products with 
simultaneous stimulation of antioxidant defense system. 

Analyzing the long-term effects of our algorithm 
application, we noted that HPT was transient in the pa-
tients of Group II and the level of PTH and ionized Ca 
normalized in a month, whereas decreased PTH and ion-
ized Ca was found in 16.7% of patients in Group I even 
in 6 months, that is permanent HPT was observed in 
those patients.  

Conclusions. The use of our proposed algorithm 
(intraoperative assessment of PTG viability and antihy-
poxant-antioxidant therapy in the postoperative period) 
significantly reduces the frequency of permanent PHPT 
justifying indications to its application.  
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Резюме. Целью данного исследования было 

разработать и апробировать алгоритм профилактики 
и лечения послеоперационного гипопаратиреоза 
(ПГПТ) на основании определения жизнеспособности 
паращитовидных желез (ПЩЖ) и использовать анти-
гипоксантно-антиоксидантную терапию в послеопе-
рационном периоде. В основу исследования включе-
ны результаты комплексного обследования и лечения 
60 больных, которые были прооперированы по пово-
ду заболеваний щитовидной железы и находились на 
стационарном лечении в хирургическом отделении 
Ивано-Франковской центральной городской больни-
цы и Прикарпатском клиническом онкологическом 
центре Украины с 2017 по 2020 годы. 

Нами предложенный алгоритм хирургиче-
ской профилактики и лечения ПГПТ при операциях 
на ЩЗ, который заключался в следующем: интраопе-
рационно мы проводили визуальную оценку ПЩЖ и 
оценивали кардую железу от 0 до 3 баллов, соответ-
ственно до степени повреждения ее жизнеспособно-
сти.  

Если железа была оценена от 0-2 баллов, мы 
оставляли ее insitu, так как существует высокая веро-
ятность сохранения ее функции, при оценке железы  в 
3 балла мы проводили ее аутотрансплантацию. С 
целью антигипоксантно-антиоксидантной терапии мы 
применяли в послеоперационном периоде препарат 
Цитофлавин по 10 мл на 200 0,9 % NaCl в/в 1 раз в 
сутки на протяжении 7 дней. 

Для оценки эффективности алгоритма сфор-
мировано 2 группы пациентов по 30 человек. Боль-
ным І группы хирургические вмешательства на ЩЖ 
выполняли по общепринятым технологиям, а пациен-
там ІІ группы – согласно вышеупомянутым алгорит-
мам. 

Использование предложенного алгоритма 
(интраоперационная оценка жизнеспособности ПЩЖ 
и антигипоксантно-антиоксидантная терапия в после-
операционном периоде) достоверно снижает частоту 
постоянного ПГПТ, что обосновывает показания для 
его использования. 

 
Ключевые слова: послеоперационный ги-

попаратиреоз, оценка жизнеспособности паращито-
видных желез , лечение. 
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ХІРУРГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ 
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ХВОРИХ, ОПЕРОВАНИХ НА  
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ORCID ID: 0000-0002-6688-7666,  
e-mail: a.y.pasko@ukr.net 

 
Резюме. Метою цього дослідження було роз-

робити і апробувати алгоритм профілактики та ліку-
вання післяопераційного гіпопаратиреозу (ПГПТ) на 
підставі визначення життєздатності паращитовидних 
залоз (ПЩЗ) і використовувати антигіпоксантно-
антиоксидантну терапію в післяопераційному періоді. 
В основу дослідження включені результати комплек-
сного обстеження та лікування 60 хворих, які були 
прооперовані з приводу захворювань щитовидної 
залози і перебували на стаціонарному лікуванні в 
хірургічному відділенні Івано-Франківської центра-
льної міської лікарні та Прикарпатському клінічному 
онкологічному центрі України з 2017 по 2020 роки. 

Нами запропонований алгоритм хірургічної 
профілактики і лікування ПГПТ при операціях на 

ЩЗ, який полягав в наступному: інтраопераційно ми 
проводили візуальну оцінку ПЩЗ і оцінювали кард 
залозу від 0 до 3 балів, відповідно до ступеня пошко-
дження її життєздатності. 

Якщо залоза була оцінена від 0-2 балів, ми 
залишали її insitu, так як існує висока ймовірність 
збереження її функції, при оцінці залози в 3 бали ми 
проводили її аутотрансплантацію. З метою антигіпок-
сантно-антиоксидантної терапії ми застосовували в 
післяопераційному періоді препарат Цитофлавін по 
10 мл на 200 0,9% NaCl в/в 1 раз на добу протягом 7 
днів. 

Для оцінки ефективності алгоритму сформо-
вано 2 групи пацієнтів по 30 чоловік. Хворим І групи 
хірургічні втручання на ЩЗ виконували за загальноп-
рийнятими технологіями, а пацієнтам ІІ групи – від-
повідно до вищезгаданого алгоритмом. 

Використання запропонованого алгоритму 
(інтраопераційна оцінка життєздатності ПЩЗ і анти-
гіпоксантно-антиоксидантна терапія в післяоперацій-
ному періоді) достовірно знижує частоту постійного 
ПГПТ, що обґрунтовує показання для його викорис-
тання. 

 
Ключові слова: післяопераційний гіпопара-

тиреоз, оцінка життєздатності прищитоподібних за-
лоз, лікування. 
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INCREASING SAFETY OF SURGICAL INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH VENTRAL AND 

INCISIONAL HERNIA UNDER COMORBIDITY CONDITIONS WHEN PERFORMING  

DIFFERENT TYPES OF OPEN HERNIOPLASTY 
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Abstract. In the period from 2001 to 2017, 1419 patients with ventral and postoperative ventral hernia were 
operated on. The unsatisfactory results of the surgical treatment of this pathology were due to a number of disad-
vantages: the choice of an inadequate method of hernioplasty in a specific clinical situation, an incomplete revision of 
the muscle-aponeurotic layer of the anterior abdominal wall, especially in patients with postoperative veterinary herni-
as, concomitant syndrome of undifferentiated connective tissue dysplasia and obesity, and weak points, the wrong 
choice of the type of mesh implant (“light” or “heavy” polypropylene mesh) and its size, the choice of an inappropriate 
type of suture material, as well as the high invasiveness of surgical intervention. Based on the given causes of complica-
tions in the operated patients with a high risk of their development, we have made a technical improvement of the exist-
ing methods of hernioplasty and development of new ones, which significantly reduced the number of postoperative 
complications and increased the safety of performing surgical interventions in patients with ventral and postoperative 
ventral hernia. 

Purpose. Based on the results of the analysis of surgical treatment of patients with comorbid conditions of 
primary and incisional ventral hernias to develop technical prerequisites for improving the safety of surgical interven-
tions in this category of patients. 

Methods. Іn the period from 2001 to 2017, an in-depth comprehensive clinical-instrumental and laboratory ex-
amination of 1419 patients with primary ventral hernia (PVH) and postoperative ventral hernia (PVH) was conducted. 
The patients were divided into groups according to the periods of surgical treatment of patients. For this purpose, two 
periods were formed: from 2001 to 2009 and from 2010 to 2017. At the first period, 597 (42.07%) patients were exam-
ined and operated on. These patients formed a comparison group. The main group corresponding to patients who were 
treated in the period from 2010 to 2017 was 822 (57.93%) people. 

Results. Developed techniques for performing retromuscular allogernioplasty, which were based on controlled 
visualization of suturing when fixing polypropylene mesh to the posterior leaf of the vagina of the rectus muscle, al-
lowed us to reliably and safely place and secure the implant in the retromuscular space, significantly reduce the trauma 
and duration of surgery. 

Kind of treatment using the mesh allograft with a liposomal complex with included antibacterial and immuno-
suppressive agents during the operation on the "onlay" method significantly reduced the number of local infectious 
complications. The location of the PRF membrane over the polypropylene mesh during retromuscular allogernioplasty 
improved neoangiogenesis at the mesh implantation site, increased fibroblast activity and the formation of collagen 
fibers around the mesh material, which provided maximum integration of the "light" abdominal wall with polypropyl-
ene tissue. 

Conclusion. These features of the dynamics of the used methods of surgical interventions and types of poly-
propylene nets with an individualized approach to each patient were reflected in a significant reduction in the number of 
both early local and general late postoperative complications, which incresed the effectiveness of surgical treatment of 
patients with primary postoperative ventral hernias. 

 
Keywords: ventral hernia, incisional hernia, complications, surgical treatment, comorbidity. 

 

Introduction. Surgical treatment of patients 
with primary ventral hernia (PVH) and incisional hernia 
(IH) continues to be one of the important problems of 
abdominal surgery [5,9]. The increase in the number and 
complexity of surgical interventions on the abdominal 
organs has led to an increase in the number of incisional 
hernias. It is proved that 60 % of patients with IH hernia 
are of working age, which determines the problem of 
treatment of such patients not only as medical but also as 
social [10,12]. Given the results of surgical treatment of 

IH, it should be noted a significant percentage of recur-
rences, which is 4.3–46 %. Extensive experience has 
accumulated today in the surgery of PVH and IH in the 
use of various methods of surgery [1,6]. The progress of 
surgery is impossible without constant analysis of com-
plications, without identifying and eliminating their caus-
es, development and implementation of measures to pre-
vent medical errors. Surgical treatment of anterior ab-
dominal wall defects with the use of auxiliary alloplastic 
materials has become dominant in the last decade. The 
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use of surgical mesh in the treatment of ventral hernias 
has increased up to 95 %. Thanks to the success of mod-
ern polymer chemical technologies, the interest of sur-
geons in allohernioplasty has been restored, which has 
brought herniology to a new qualitative level of devel-
opment [4,8]. Adherence to the principle of non-tension 
plasty and the use of synthetic materials at the present 
stage has significantly reduced the number of recurrences 
in alloplasty of PVH and IH to 2–7 %. 

Incisional hernia that occurs during the first 
year, most authors associate with early postoperative 
complications of the wound and abdomen [7,11]. How-
ever, there is a risk of their occurrence, especially in 
cases where an inadequate method of alloplasty is chosen 
[2,3]. 

Rationale for the research. The development 
of local and general postoperative complications that 
occur in the early postoperative period in patients with 
PVH and IH under conditions of comorbidity require a 
detailed analysis of the causes and the development of 
individualized indications for the choice of surgical inter-
vention. 

Purpose. Based on the results of the analysis of 
surgical treatment of patients with comorbid conditions 
for primary and incisional ventral hernias to develop 
technical prerequisites for improving the safety of 
surgical interventions in this category of patients. 

Materials and Methods. On the basis of the 
Department of Surgery of the Educational and Scientific 
Institute of Post-graduate Education of Ternopil Town 
Municipal Hospital No. 2, in the period from 2001 to 
2017 an in-depth comprehensive clinical-instrumental 
and laboratory examination of 1419 patients with primary 
ventral hernia (PVH) and postoperative ventral hernia 

(POVH) was performed. The patients were divided into 
groups according to the periods of surgical treatment of 
patients. For this purpose, two periods were formed: from 
2001 to 2009 and from 2010 to 2017. In the first period, 
597 (42.07 %) patients were examined and operated. 
These patients formed a comparison group. The main 
group included 822 (57.93%) patients who were treated 
in the period from 2010 to 2017. 

In case of PVH defects M1 in the comparison 
group and the main group were found – 7 (2.45 %) and 
15 (4.36 %), respectively; M1-3 – 186 (65.03 %) and 225 
(65.41 %), respectively; M3 – 86 (30.07 %) and 73 
(21.22 %), respectively. There were no M4-5 defects in 
both groups among primary hernias. L4 defects were 
observed in 7 (2.45 %) and 31 (9.01 %) of the operated in 
both groups. Defects of other localizations (L1-L3) were 
not noted. 

Analysis of the localization and spread of anteri-
or abdominal wall defects in patients with IH in the com-
parison group showed that M1-3 was observed in – 232 
(74.60 %), M4-5 – 51 (16.40 %) patients. M1-5 variants 
were not detected in this group. Defects L1, L2, L4 – 17 
(5.47 %). Combined ML defects – are in 11 (3.53 %) 
cases. Instead, in the main group among postoperative 
ventral hernias (n = 478) the following localization and 
spread of defects of the anterior abdominal wall were 
diagnosed: M1-3 – 297 (62.13 %), M4-5 – 63 (13.18 %), 
and variant M1-5 are in this group in 47 (9.83 %) pa-
tients. Defects L1, L2, L4 – 23 (4.81 %). Combined ML 
defects in this group in – are 48 (10.05 %) patients. The 
distribution of types of surgical interventions performed 
in patients with PVH and IH in different periods of the 
study is given in Table 1. 

Table 1  

Types of surgical interventions performed in patients with PVH and IH in different periods of the study 

Types of hernioplasty Comparison group (n=597)  Main group  (n=822) Total (n =1419) 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Own tissue hernioplasty 314 52.59 124 15.08 438 30.86 

 “Inlay” 17 2.84 90 10.94 107 7.54 

 “Onlay” 254 42.54 209 25.42 463 32.62 

 “Sublay” 12 2.01 354 43.06 366 25.79 

 “CST” (components 
separation technique) 

- - 20 2.43  20 1.41  

“CST” (components sepa-
ration technique) + PPM 

- - 25 3.04  25 1.78  

Total 597 100 822 100 1419 100 

 

Research results. Evaluation of the research re-
sults in both groups of observations was performed taking 
into account the frequency of general and local wound 
complications and recurrences in the remote postopera-
tive period. Among all 1419 operated patients, 522 (36.78 
%) persons were diagnosed with local early postoperative 
complications. General complications were in 76 (5.36 
%) patients. In the comparison group, local complications 
occurred in 311 (52.09 %) patients, and in the main group 
– were in 211 (25.67 %) patients. The same trend was 
observed in the distribution of general complications: 53 
(8.88 %) and 23 (2.79 %), respectively. Late local com-

plications were detected in 221 (37.02 %) and 115 
(13.99%) cases, respectively. 

Own tissue hernioplasty in the period 2001–
2009 was performed in 314 (52.59 %) patients. The larg-
est share of autoplasties was observed in patients with 
umbilical hernia 86 (27.39 %), white line hernia – 74 
(23.57 %) and diastase of the rectus abdominis – 68 
(21.65 %). Characterizing IH, which were eliminated by 
this method – it was only small (5–6 cm in diameter), 
isolated epigastric by localization (M1) hernia after a 
history of laparotomies. 

In the period from 2010 to 2017, the technique 
of patient’s own tissue hernioplasty (OTHP) was used in 
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124 (15.08 %) patients. The decrease in the number of 
this type of operation by 2.53 times compared with the 
comparison group is due to the wider introduction into 
surgical practice of alloplastic techniques. The largest 
proportion of autoplastics performed in the main group 
was in patients with umbilical hernia 67 (54.03 %). Other 
localizations of PVH in this observation period were 
mainly eliminated by implantation methods. In 27 (21.78 
%) people with IH due to the high comorbidity index (6 
and above) and intra- and postoperative risk of general 
complications (pulmonary embolism, myocardial infarc-
tion, acute cerebrovascular disorders) in which there was 
a small and mostly medium by localization, the ventral 
hernia was performed using OTHP, mostly with a contin-
uous prolene suture. 

Alloplastic methods of surgical treatment in the 
comparison group were used in 283 (47.40 %) patients, in 
the main group – in 678 (82.48 %) patients. In the period 
from 2001 to 2009, among the alloplastic methods, the 
“onlay” method significantly prevailed – 254 (89.75 %). 
Methods such as “inlay” and “sublay” were used only in 
17 (6.00 %) and 12 (4.24 %) cases, respectively. 

In the first observation period (2001–2009), the 
“onlay” method was most often used due to the imperfect 
surgical technique of performing the “sublay” and “CST” 
methods. On the other hand, patients with second or more 
recurrence of IH with pronounced scarring of the anterior 
abdominal wall in the area of the hernia defect, did not 
allow to perform another type of surgery. 

However, despite the widespread introduction in 
2010 of the method of “sublay” and “CST”, the number 
of performed surgeries on the type of “onlay” decreased, 
but remained at 209 (30.83 %), that is almost every third 
patient, due to technical simplicity and the safety of this 
method. 

In the comparison group, abdominal compart-
ment syndrome (ACS) developed in 9 (3.54 %) patients 
due to the fact that large hernias in the period from 2001–
2009 were mainly eliminated by the “onlay” method. 
Whereas in the period from 2010, patients with a high 
comorbidity index with a ventral hernia (W2 and more) 
underwent surgery such as “sublay” or “CST”. In cases of 
lack of technical capabilities to perform these types of 
surgical interventions, the method of choice was the op-
eration “onlay” supplemented by resection of the large 
omentum and intraoperative monitoring of intra-
abdominal pressure. As a result, in the main group after 
performed allohernioplasty according to this method ACS 
was not observed. 

To reduce the number of wound complications 
in the early postoperative period, we improved the tech-
nique of performing the technique “onlay” by using bipo-
lar electrocoagulation with constant irrigation of the 
wound surface with a cold solution of antiseptic, which 
creates reliable hemostasis with minimal adverse effects 
of thermal energy coagulator. 

To reduce the exudative reaction and, as a con-
sequence, the formation of inflammatory infiltrates and 
suppurations, a method of alloplasty of ventral hernias 
(patent of Ukraine No. 56938A) was used, in which be-
fore the operation, a mesh allograft treated with a liposo-
mal complex with an antibacterial and immunosuppres-

sive agent included in it was fixed on top of the suture 
line according to the “onlay” method. 

The “inlay” technique was performed in a total 
of 107 (7.54 %) people. This method in most cases was 
used by us in the absence of technical possibility of ten-
sion and erection of the edges of the aponeurosis in the 
area of the hernia defect, a high risk of cardiopulmonary 
complications. We considered this method as a “pallia-
tive” surgical intervention in elderly and senile patients. 
The lack of tissue tension when performing this method 
of hernioplasty caused the lack of development of ACS in 
the postoperative period in both periods of the research. 

The “sublay” technique undoubtedly corre-
sponds to the principle of reconstructive surgery for sur-
gical treatment of PVH and POVH and is a basic tech-
nique. 

In the first period (2001–2009), the “sublay” op-
eration in the variant of subponeurotic location of poly-
propylene meshes (PPM), as is typical for this period of 
research of “heavy” PPM, was performed in 41.67 % of 
persons, and according to the functional results of the 
remote postoperative period it was similar to the “onlay” 
technique. There was marked atrophy of the rectus ab-
dominis, which could be the cause of the recurrence. 
Intermuscular placement, which was used only in patients 
with lumbar hernias in both groups (16.66 % and 4.80 %, 
respectively), gave 100 % recurrence in the control 
group. 

Regarding the type of mesh implant used, in the 
period from 2001 to 2009 only “heavy” PPMs were used. 
Since 2010, we have introduced a wider use of “light” 
PPM: “light” – in 215 (68.91 %), “light” + PRF-
membrane – in 54 (17.31 %), “heavy” – in 43 (13.78 %) 
patients. 

According to our biochemical researches, it was 
stated that the best results of connective tissue metabo-
lism in the levels of oxyproline, cryoglobulins and gly-
cosaminoglycan; reduction of endothelial dysfunction; 
moderate local and general immune strain was observed 
in a group of patients who were implanted with “light” 
PPM in combination with a PRF-membrane. These data 
are confirmed by the morphological picture: at the micro-
scopic and electron microscopic levels we revealed sig-
nificantly reduced manifestations of the inflammatory 
response, improved microcirculation in the area of im-
plantation of a “light” mesh with a PRF- membrane. This 
helped to increase the activity of fibroblasts and the for-
mation of collagen fibers around the mesh material. 
There was a decrease in the number of local complica-
tions that are predictors of recurrence. 

PRF (Platelet-Rich Fibrin) is a platelet concen-
trate enriched with growth factors and stem cells. It was 
first developed in 1970 by Mattress. This fibrin matrix 
technology became a leader in “regenerative medicine” 
and became widely used in dental orthopedic practice. 
In hernia surgery, this technique was used by us for the 
first time. 

The application of the proposed method (posi-
tive decision to grant a patent for a utility model No. 
31772 of December 12, 2018) helped reduce early post-
operative complications by 17.56 % and reduce the num-
ber of recurrences by 23.15 % in patients with high risk 
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of local postoperative complications, as well as in the 
treatment of POVH in young patients with undifferentiat-
ed connective tissue dysplasia syndrome. 

Among other technical improvements that sig-
nificantly improved the safety of the “sublay” technique 
was the method of fixing the polypropylene mesh when 
performing retromuscular allohernioplasty (Ukrainian 
patent for utility model No. 123752). The application of 
this improvement contributed to a more reliable fixation, 
uniform stretching of the PPM under the muscles with the 
absence of additional protrusions, which eliminates the 
possibility of formation of seromas and separation-
rejection of the mesh with the formation of cysts. 

The next technical improvement in allohernio-
plasty “sublay” was the method of fixing the polypropyl-
ene mesh under the conditions of the variant of retromus-
cular allohernioplasty (Ukrainian patent for utility model 
No. 123341). Before suturing the posterior sheets of the 
rectus vagina with the abdomen open under visual con-
trol, we apply several prolene sutures to the posterior 
sheet of the rectus vagina to which we fix the PPM. 

To optimize the treatment of PVH and IH by 
“sublay” technique  in patients with high comorbidity 
index and high anesthesia-surgical risk (ASA III) to re-
duce trauma and decrease the duration of surgery, we 
proposed a method of fixing PPM when performing 
retromuscular allohernioplasty surgical glue “Katsil” 
(Ukrainian patent for utility model No. 123340). 

Surgical interventions of anatomical components 
separation of anterior abdominal wall (CST) by Ramirez 
were used in our research in 45 (3.17%) patients with 
large and giant POVH (W3 and larger). 25 (1.76 %) pa-
tients underwent the combined method of surgery (CST + 
PPM). Among patients of older age groups in whom there 
was a moderately high comorbidity index (4–6), which 
allowed to expand the volume and, as a consequence, the 
duration of surgery, this type of combined allohernioplas-
ty was performed in 10 (22.22 %) and 7 15.56 %) pa-
tients, respectively. In 20 (44.44 %) patients with a high 
comorbidity index (6 or more) this technique was per-
formed without the use of PPM. 

Optimization of surgical treatment of PVH and 
POVH was carried out by extensive implementation of 
the program of rapid recovery after surgery (Enhanced 
Recovery After Surgery) and own improvements in sur-
gical techniques to perform basic alloplastic methods of 
hernioplasty. 

Conclusions. 1. These features of the dynamics 
of the used methods of surgical interventions and types of 
polypropylene meshes in an individualized approach to 
each individual patient were reflected in a significant 
reduction in the number of both early local and general 
and late postoperative complications, which improved the 
effectiveness of surgical treatment of patients with prima-
ry postoperative ventral hernias. 

2. The application of the developed set of 
measures aimed at preventing postoperative complica-
tions and improving the safety of surgical interventions, 
improvement and introduction of new techniques for 
allohernioplasty, reduced the incidence of early local 
postoperative complications from 52.09 % to 25.67 %, 
and general complications from 10.0 % to 2.80 % (p 
<0.05). The postoperative mortality rate decreased from 

2.01% to 0.24 % (p <0.05). Recurrence of hernias de-
creased from 22.11 % to 4.71 % (p˂0.05). 
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Резюме. Вопрос лечения пациентов с пер-
вичной и послеоперационной грыжей остается одной 
из актуальных проблем абдоминальной хирургии. 
Совершенствование хирургической техники и внед-
рение новых способов выполнения герниопластики и 
в дальнейшем сопровождается значительным количе-
ством осложнений в послеоперационном периоде, 
особенно на фоне выраженной коморбидности. 

Цель работы: проанализировать результаты 
хирургического лечения больных с первичными и 
послеоперационными вентральными грыжами на 
фоне выраженой коморбидности и разработать тех-
нические предпосылки повышения безопасности 
выполнения операционных вмешательств. 

Материалы и методы. Проведено углублен-
ное комплексное клинико-инструментальное и лабо-
раторное обследование в период с 2001 по 2017 год, 
1419 больных с первичной и послеоперационной 
вентральной грыжей. Распределение пациентов на 
группы происходило в соответствии с периодами 
хирургического лечения больных. В первом периоде 
обследовано и прооперировано 597 больных. Эти 
пациенты составили группу сравнения. Основную 
группу составили пациенты, прооперированные в 
период с 2010 по 2017 год – 822 человек. 

Результаты исследования. Оценку резуль-
татов исследования в обеих группах наблюдения 
проводили с учетом частоты общих и местных ране-
вых осложнений и рецидивов в отдаленном после-
операционном периоде. Из всех 1419 оперированных 
пациентов местные ранние послеоперационные 
осложнения диагностированы у 522 (36,78%) человек. 
Общие осложнения были у 76 (5,36%) пациентов. 

Выводы. Применение разработанного ком-
плекса мероприятий, направленных на предупрежде-
ние развития послеоперационных осложнений и по-
вышения безопасности операционных вмешательств, 
совершенствование и внедрение новых технических 
приемов при алогерниопластике, позволило снизить 
частоту ранних местных послеоперационных ослож-
нений с 52,09% до 25,67%, а общих осложнений с 
10,05 % до 2,80%. Уровень послеоперационной ле-
тальности снизился с 2,01% до 0,24%. Рецидивирова-
ние грыж уменьшилось с 22,11% до 4,71%. 

Ключевые слова: первичная вентральная 
грыжа, послеоперационная вентральная грыжа, 
осложнения, хирургическое лечение, коморбидность.  
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Резюме. Питання лікування пацієнтів на 

первинну вентральну та інцізійну грижу на сьогодні 
залишається однією з актуальних проблем 
абдомінальної хірургії. Удосконалення хірургічної 
техніки та запровадження нових способів виконання 
герніопластики і надалі супроводжується значною 
кількістю ускладнень в післяопераційному періоді, 
особливо на фоні вираженої коморбідності. 

Мета роботи: проаналізувати результати 
хірургічного лікування хворих з коморбідними 
станами на первинні та інцізійні вентральні грижі та 
виробити технічні передумови підвищення безпеки 
виконання операційних втручань.  

Матеріали і методи. Проведено поглиблене 
комплексне клініко-інструментальне та лабораторне 
обстеження в період з 2001 по 2017 рр. 1419 хворих 
на первинну вентральну та інцізійну грижу. Розподіл 
пацієнтів на групи відбувався відповідно до періодів 
хірургічного лікування хворих. У першому періоді 
обстежено та прооперовано 597 хворих. Ці пацієнти 
склали групу порівняння. Основну групу, що відпові-
дала пацієнтам, які були прооперовані в період з 2010 
по 2017 рр. склали 822 осіб.  

Результати дослідження. Оцінку результатів 
дослідження в обох групах спостереження проводили 
із врахуванням частоти загальних і місцевих ранових 
ускладнень та рецидивів у віддаленому післяопера-
ційному періоді. З усіх 1419 оперованих пацієнтів 
місцеві ранні післяопераційні ускладнення діагносто-
вано у 522 (36,78 %) осіб. Загальні ускладнення були 
у 76 (5,36 %) пацієнтів. 

Висновки. Застосування розробленого ком-
плексу заходів, направлених на попередження після-
операційних ускладнень і підвищення безпеки опера-
ційних втручань, удосконалення і запровадження 
нових технічних прийомів при алогерніопластиці 
дозволило знизити частоту ранніх місцевих післяопе-
раційних ускладнень з 52,09 % до 25,67 %, а загаль-
них ускладнень з 10,05 % до 2,80 %. Рівень післяопе-
раційної летальності зменшився з 2,01 % до 0,24 %. 
Рецидивування гриж зменшилося з 22,11 % до 4,71 %. 

 
Ключові слова: вентральна грижа, інцізійна 

грижа, ускладнення, хірургічне лікування, коморбід-
ність.  
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Резюме. Післяопераційний парез кишечника є важким ускладненням у хірургії. Відсутність 

прогностичних критеріїв, низька ефективність методів профілактики і лікування вимагають дослідження 
причин і механізмів його розвитку.  

Мета дослідження: розробити ефективні методи профілактики та лікування післяопераційного парезу 
кишечника. 

Матеріали і методи досліджень. Обстежено 124 пацієнти, яким виконані лапаротомні операції, у 61 з 
яких був післяопераційний парез кишечника. Визначали концентрацію у крові серотоніну та проводили аналіз 
алелей поліморфних ділянок гену 5-HTTLPR за допомогою полімеразної ланцюгової реакції.  

Результати досліджень. Доведена залежність між розвитком післяопераційного парезу кишечника та 
зниженням концентрації серотоніну, яка генетично детермінована і зумовлена варіантами гену 5-HTTLPR. У 
більшості таких пацієнтів виявлявся SS-варіант генотипу, який зумовлює низьку концентрацію серотоніну. На 
основі цього розроблено спосіб прогнозування розвитку післяопераційного парезу кишечника та лікувальна 
тактика, яка включає способи локального підведення до кишки серотонінергічних препаратів, розширення по-
казань до її інтубації та формування стом. Це дозволило знизити частоту виникнення післяопераційного парезу 
кишечника. 

Висновки:  
1. Післяопераційні порушення скоротливої здатності кишечника залежать від адекватності се-

ротонінергічних механізмів його регуляції, які генетично детерміновані.  
2. Прогнозування виникнення післяопераційного парезу кишечника на основі генетичних досліджень 

дозволяють персоналізувати лікувальну тактику, попередити його розвиток, змінити обсяг оперативного втру-
чання та медикаментозної терапії, покращити результати лікування. 

 
Ключові слова: парез кишечника, серотонін, генетичні дослідження, ген 5-HTTLPR, прогнозування. 

 
Вступ. Розвиток післяопераційної кишкової 

непрохідності є однією з найактуальніших проблем у 
хірургії. Непрогнозоване виникнення цього усклад-
нення суттєво знижує ефективність планових та ур-
гентних оперативних втручань, погіршує результати 
лікування. Тому профілактика парезу кишечника та 
відновлення скоротливої його здатності є одним із 
найважливіших завдань післяопераційного лікування 
хірургічних хворих  [1, 2, 3].  

Обґрунтування дослідження. Відсутність 
прогностичних критеріїв виникнення порушень ско-
ротливої здатності кишечника після оперативних 
втручань на органах очеревинної порожнини, недо-
статня ефективність наявних методів профілактики 
парезу кишечника [4, 5] потребують нових до-
сліджень, які дали б змогу прогнозувати виникнення 
цього ускладнення на основі індивідуальних особли-
востей регуляції скоротливої здатності кишечника, у 
першу чергу, через серотонінергічні механізми [6, 7], 
проводити своєчасну його профілактику, корекцію 
лікувальної тактики, покращити результати лікуван-
ня. 

Досягти цього можливо шляхом використан-
ня принципів персоналізованої медицини, яка врахо-
вує генетичні, фізіологічні та інші особливості 
пацієнта, що визначають характер порушень скорот-
ливої здатності кишечника та механізми її відновлен-
ня [8]. 

Мета дослідження. Знизити частоту виник-
нення  післяопераційного парезу кишечника шляхом 
прогнозування його виникнення та використання 
персоналізованої лікувальної тактики, направленої на 
відновлення скоротливої здатності кишечника. 

Матеріали і методи. У дослідження були 
включені 260 пацієнтів з проявами гострого пери-
тоніту. Дослідження проведені із дотриманням ос-
новних положень GСP (1996), Конвенції Ради Європи 
про права людини та біомедицину (1997), Гельсінсь-
кої декларації Всесвітньої медичної асоціації про 
етичні принципи проведення наукових медичних 
досліджень за участю людини (1964 – 2008 рр.) і 
наказу МОЗ України № 960 від 23.09.2009р. 

Вік обстежених пацієнтів коливався від 18 до 
82 років і в середньому склав 53,8±7,85 роки.  
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Пацієнти були поділені на дві групи. 
У першій з них (54 хворих) моторно-

евакуаторна функція кишечника відновлювалась на 
другу-третю доби післяопераційного періоду шляхом 
використання стандартних методів стимуляції ки-
шечника. 

У другу групу (58 хворих) включили 
пацієнтів, у яких, не дивлячись на використання 
стандартних методів стимуляції кишечника, були 
тривалі прояви післяопераційного парезу кишечника. 

Всім хворим проведене обстеження 
клінічними, лабораторними, біохімічними та інстру-
ментальними методами. 

Рівень серотоніну в сироватці крові визнача-
ли методом імуноферментного аналізу, використову-
ючи реактиви фірми „DRG” (Німеччина). 

Алелі поліморфних ділянок генів 5-HTTLPR 
вивчали шляхом виділення геномної ДНК з лейко-
цитів периферичної крові, стабілізованої ЕДТА як 
антикоагулянт („Merk®”, Німеччина), із наступною 
ампліфікацією поліморфної ділянки за допомогою 
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Фрагменти 
візуалізували за допомогою УФ-випромінювача за 
наявності маркера молекулярних мас 100 – 1000 bp 
(„СибЭнзим”, Росія). 

Статистична обробка результатів досліджень 
проводилася із використанням електронних таблиць 
Microsoft® Office Excel (build 11. 5612. 5703) та 
програми для статистичної обробки Statgraphics Plus 
5.1 Enterprise edition (®Statistical Graphics corp. 2001). 

Результати дослідження. Нами проведена 
порівняльна оцінка рівня серотоніну у плазмі крові у 
обох групах пацієнтів. У першій з них, де моторно-
евакуаторна функція кишечника відновлювалась на 
другу-третю доби післяопераційного періоду, кон-
центрація серотоніну у плазмі крові склала 
238,18±20,36 нг/мл.  

У пацієнтів другої групи із тривалим 
післяопераційним парезом кишечника рівень се-
ротоніну був вірогідно нижчим за аналогічний показ-
ник у першій групі ( 131,24±16,36 нг/мл ; р<0,001). 

При дослідженні варіантів поліморфізму гена 
5-HTTLPR у пацієнтів першої групи встановлено, що 
у 81,5% з них мав місце LL-варіант генотипу, у 7,4% 
– SL-варіант і у 11,1% – SS-варіант. 

У пацієнтів другої групи SS-генотип 5-
HTTLPR виявлено у 77,6% пацієнтів, SL- варіант 
генотипу – у 12,1% і LL-варіант генотипу у 10,3%.  

Обговорення результатів. Порівняльний 
аналіз серотонінергічних механізмів регуляції ско-
ротливої здатності кишечника дозволяє стверджува-
ти, що саме недостатня активність серотоніну є од-
нією з вагомих причин виникнення післяопераційно-
го парезу кишечника.  

Зумовлено це генетичними чинниками. Ген 
5-HTTLPR регулює зворотне захоплення серотоніну з 
синаптичної щілини у везикули пресинаптичної мем-
брани і забезпечує високу його концентрацію у крові. 
Відомі три варіанти генотипу 5-HTTLPR – SS, LS, 
LL. При LL варіанті забезпечуються найвища кон-
центрація серотоніну у крові, везикулах та їх 

фізіологічна дія на стінку кишки, а при LS та SS 
варіантах – значно нижча [9].   

При LL-варіанті генотипу, який забезпечує 
високу концентрацію серотоніну, відновлення ско-
ротливої здатності кишечника у післяопераційному 
періоді, за відсутності інших причин, які б переш-
коджали виникненню перистальтики, відбувається 
швидко, впродовж 2-3 діб. 

При SL та, особливо, SS варіантах генотипу, 
при яких активність серотоніну низька, через пору-
шення серотонінергічних механізмів регуляції ско-
ротливої здатності кишечника у післяопераційному 
періоді розвивається стійкий парез кишечника, який 
трансформується у динамічну післяопераційну киш-
кову непрохідність. 

На основі цього нами розроблено спосіб про-
гнозування порушенням моторно-евакуаторної 
функції кишечника в післяопераційному періоді [10]. 

Розроблена лікувальна тактика, що враховує 
варіанти генотипу 5-HTTLPR, які визначаються у 
пацієнтів до оперативного втручання. 

При LL-варіанті генотипу в післяопе-
раційному періоді для відновлення скоротливої здат-
ності кишечника достатньо стандартних методів його 
стимуляції. 

При SL та SS варіантах генотипу стандарт-
них методів для відновлення перистальтики недо-
статньо. Для таких пацієнтів нами розроблена ліку-
вальна тактика, яка включає: використання методів 
локального підведення до стінки кишки се-
ротонінергічних препаратів [11]; розширення пока-
зань до інтубації кишечника із комплексним через-
зондовим введенням серотонінерічних препаратів; 
проведенням ентеросорбції та колоносанації, ранньо-
го череззондового харчування; розширення показань 
до формування стом із інтубацією кишечника через 
стому за розробленими методами [12]. Така тактика 
дозволила значно знизити частоту виникнення 
післяопераційного парезу та ефективно відновлювати 
скоротливу здатність кишечника. 

Запропонований персоналізований підхід на 
основі оцінки ризиків виникнення післяопераційної 
кишкової непрохідності та розроблена лікувальна 
тактика, що включає превентивні заходи, направлені 
на відновлення скоротливої здатності кишечника, 
дозволили відновити скоротливу здатність кишечни-
ка у післяопераційному періоді, уникнути розвиток 
кишкової непрохідності, покращити результати ліку-
вання пацієнтів.  

Висновки:  
1. Післяопераційні порушення скоротливої здатності 

кишечника залежать від адекватності серотонінер-
гічних механізмів його регуляції, які генетично 
детерміновані. 

2. Прогнозування виникнення післяопераційного 
парезу кишечника на основі генетичних дослі-
джень дозволяють персоналізувати лікувальну та-
ктику, попередити його розвиток, змінити обсяг 
оперативного втручання та медикаментозної тера-
пії, покращити результати лікування. 
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Резюме. Послеоперационный парез кишеч-
ника является тяжелым осложнением в хирургии. 
Отсутствие прогностических критериев, низкая эф-
фективность методов профилактики и лечения тре-
буют исследований причин его развития.  

Цель исследования: разработать эффектив-
ные методы профилактики и лечения послеопераци-
онного пареза кишечника. 

Материалы и методы исследований. Об-
следованы 124 пациенты, которым выполнены лапа-
ротомные операции, у 61 из них после операции был 
парез кишечника. Определяли концентрацию в крови 
серотонина, проводили анализ аллелей полиморфных 
участков гена 5-HTTLPR с помощью полимеразной 
цепной реакции. 

Результаты исследования. Выявлена зави-
симость между развитием пареза кишечника после 
операции и снижением концентрации серотонина, 
которая генетически детерминирована и обусловлена 
вариантами гена 5-HTTLPR. У большинства таких 
пациентов имел место SS-вариант генотипа, который 
обуславливает низкую активность серотонина. Разра-
ботан способ прогнозирования развития пареза ки-
шечника после операции, лечебная тактика, включа-
ющая способы локального подведения серотонинер-
гических препаратов к кишке; расширение показаний 
к ее интубации и формированию стом. Это позволило 
снизить частоту возникновения послеоперационного 
пареза кишечника. 

Выводы: 
1. Послеоперационные нарушения сокра-

тительной способности кишечника зависят от адек-
ватности серотонинэргических мехаизмов его регу-
ляции, которые генетически детерминованы. 

2. Прогнозирование развития посляопера-
ционного пареза кишечника на основе генетических 
исследований позволяют персонализировать лечеб-
ную тактику, предупредить его развитие, изменить 
объем операции и медикаментозной терапии, улуч-
шить результаты лечения. 

 
Ключевые слова: парез кишечника, серото-

нин, генетические исследования, ген 5-HTTLPR, про-
гнозирование.  
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Abstract. Postoperative intestinal paresis is one 
of the most serious complications of both planned and 
urgent surgical procedures. To develop new methods of 
prevention and treatment one needs to do some research 
on the causes and mechanisms of the intestinal paresis 
development. And the lack of prognostic criteria for in-
testinal paresis occurrence, the insufficient effectiveness 
of existing methods of prevention and treatment require 
such research. This would significantly improve the 
treatment outcomes of such patients. 

The aim of the work: to develop effective 
methods of prevention and treatment of postoperative 
intestinal paresis by investigating the causes and mecha-
nisms of its development. 

Materials and methods. 124 patients have been 
examined. They have undergone planned and urgent 
laparotomy surgeries. 61 of them revealed postoperative 
intestinal paresis. All patients were examined using clini-
cal, instrumental and laboratory methods. The concentra-
tion of serotonin in the blood of patients has been deter-
mined. The alleles of polymorphic sections of the 5-
HTTLPR gene have been analyzed using a polymerase 
chain reaction. 

Results. A comparative assessment of the sero-
tonin level in blood plasma and variants of the 5-
HTTLPR gene polymorphism has been performed in two 
groups of patients. The first group included (63 patients). 
The motor-evacuation function of their intestine has been 

restored on the second or third day after surgery. The 
serotonin concentration in the blood plasma has been 
242.37±19.88 ng/ml. 49 patients of this group (77.78%) 
have had the LL-variant of genotype 5-HTTLPR. 6 pa-
tients (9.52%) have had the SL variant, and 8 patients 
(12.70%) have had the SS one. 

The second group included (61 patients). They 
have had long-term manifestations of postoperative intes-
tinal paresis. The serotonin level of has been significantly 
lower (138.72±19.54 ng/ml; p<0.001). The SS-genotype 
5-HTTLPR has been detected in 47 patients (77.05%). 
The SL - genotype variant has occurred in 9 patients 
(14.75%) and the LL - genotype in 5 patients (8.20%).  
This suggests that insufficient serotonin activity due to 
the SS variant of the genotype is associated with the 
development of postoperative intestinal paresis. Based on 
this, a method for predicting impaired motor-evacuation 
function of the intestine has been suggested. In patients 
with the SS genotype 5-HTTLPR, there is a high proba-
bility of postoperative intestinal paresis. A therapeutic 
tactic has been developed for such patients. It includes 
the use of the proposed methods of local supply of sero-
tonergic drugs, changes in the scope of the operation.  

For such patients, we offer an extension of the 
indications for intestinal intubation by various methods 
that we have developed and more often to form stoma.  

It has significantly reduced the incidence of 
postoperative intestinal paresis and effectively restored 
the motor-evacuation function of the intestine, signifi-
cantly improve the treatment outcomes of such patients. 

Conclusions: 
1. Postoperative disorders of intestinal contractility 

depend on the adequacy of serotonergic mechanisms 
of its regulation, which are genetically determined. 

2. Predicting the development of postoperative intestinal 
paresis based on genetic studies allows you to 
personalize treatment tactics, prevent its development, 
change the volume of surgery and drug therapy, and 
improve treatment outcomes. 

 
Keywords: intestinal paresis, serotonin, genetic 

studies, 5-HTTLPR gene, prediction. 
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Резюме. Мета дослідження. Для покращення результатів лікування хворих на обструктивний рак пра-

вих відділів товстої кишки розпрацювати та втілити в клінічну практику інвагінаційний ілео-
трансверзоанастомоз. 

Матеріали та методи. У хірургічному відділенні №2 КНП «Обласна клінічна лікарня ім. Андрія Нова-
ка» ЗОР за 2015-2019рр. нами проліковано 94 хворих на обструктивний рак правих відділів товстої кишки. У 39 
хворих виконана правобічна геміколектомія з двохрядним ілео-трансверзоанастомозом, у 55 – по безконтактній 
ізолюючій методиці з інвагінаційним ілео-трансверзоанастомозом у нашій модифікації. 

Результати дослідження. При використанні двохрядного шва у 2 пацієнтів наступила неспроможність 
анастомозу. При формуванні інвагінаційного ілео-трансверзоанастомозу ускладнень не було. На контрольній 
фіброколоноскопії інвагінаційна кукса здухвинної кишки перистальтувала у просвіт поперечно-ободової киш-
ки. На іригоскопії рефлюкс-ентериту не було. Отже, можна стверджувати, що інвагінаційні ілео-
трансверзоанастомози переймають на себе функцію ілеоцекального клапану. При визначенні меж резекції товс-
тої кишки важливо враховувати локалізацію її сфінктерів. При формуванні анастомозів будь-яка перепона для 
пересування кишкового вмісту може призвести до підйому внутрішньокишкового тиску, що може зіграти роль 
в розвитку неспроможності анастомозу. Інвагінаційний анастомоз може створюватись у будь-якому відділі 
ободової кишки. 

Висновки. Запропонований нами інвагінаційний однорядний ілео-трансверзоанастомоз надійно відно-
влює прохідність кишківника, перешкоджає розвитку рефлюкс-ентериту, простий у виконанні і може бути ре-
комендованим до практичного використання при обструктивному раку ободової кишки. 

 
Ключові слова: ілео-трансверзоанастомоз, рак товстої кишки, кишкова непрохідність, геміколектомія. 
 
Вступ. Захворюваність на рак товстої кишки 

як у світі, так і в Україні за останні десятиріччя пос-
тійно зростає і вийшла на третє місце в структурі 
онкологічних захворювань. [1-3]. У розвинених краї-
нах, таких як США, Японії, Німеччині, на 100 тис. 
населення реєструють 40 випадків колоректального 
раку у чоловіків і 30 – у жінок. У країна Африки, 
Південної Америки, Азії – відповідно 5-10 і 2-3. В 
Україні – 34,9 та 26,4 відповідно [3]. 

Кількість ускладнених форм колоректального 
раку у вигляді гострої кишкової непрохідності прак-
тично стабільна і трапляється у 20-40% усіх хворих, 
де більшість із них поступають в ургентному порядку 
в загальнохірургічні стаціонари. Післяопераційна 
летальність за таких обставин сягає до 20% на фоні 
порушень моторно-евакуаторної функції і внутріш-
ньокишкової гіпертензії, яка призводить до неспро-
можності кишкових анастомозів, що зустрічається у 
3-16% після планових операцій та 3-68% після ліку-
вання ускладнених форм [3-5]. Незважаючи на зага-
льний прогрес у галузі медицини, застосування най-
новіших фармакологічних препаратів, удосконалення 
хірургічної техніки та методик інтенсивної терапії, 
проблема обтураційної кишкової непрохідності не 
зникла, але і надалі залишається найчастішим ускла-
дненням раку товстої кишки [4,6-8]. 

Обґрунтування дослідження. Частка паціє-
нтів з локалізацією пухлини в ілеоцекальному куті 
поступає з неспроможністю Баугінієвої заслінки – 
товстокишковий вміст закидується в здухвинну киш-
ку, що призводить до термінального рефлюкс-ілеїту. 
В таких випадках межі резекції необхідно розширю-
вати, так як змінена кишка – не кращий матеріал для 
створення анастомозу [3]. Важливим продовжує за-
лишатись вибір місця пересічення поперечно-
ободової кишки, де хірург зобов’язаний переконатись 
в достатньому кровопостачанні кукси. 

Відповідальним моментом, який безпосеред-
ньо впливає на результат хірургічного втручання, є 
формування ілео-трансверзоанастомозу та техніка 
створення кишкового шва. Незважаючи на десятки 
способів створення міжкишкових анастомозів, про-
блеми відновлення прохідності пов’язані насамперед 
із недосконалістю техніки створення анастомозу та 
кишкового шва [9,10]. 

Мета дослідження. Для покращення резуль-
татів лікування хворих на обструктивний рак правих 
відділів товстої кишки розпрацювати та втілити в 
клінічну практику інвагінаційний ілео-
трансверзоанастомоз. 

Матеріали і методи дослідження. В хірургі-
чному відділенні №2 КНП «Обласна клінічна лікарня 
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ім. Андрія Новака» ЗОР у період 2015-2019рр. нами 
проліковано 94 хворих на обструктивний рак ободо-
вої кишки (ОРОК) з приводу раку правих відділів 
товстої кишки. У 39 хворих контрольної групи вико-
нана традиційна правобічна геміколектомія з двохря-
дним ілео-трансверзоанастомозом по типу «бік в бік», 
у 55 основної групи – по безконтактній ізолюючій 
методиці з інвагінаційним однорядним ілео-
трансверзоанастомозом в нашій модифікації. Основне 
поняття вказаної методики – від самого початку 
втручання забезпечити максимально можливу блока-
ду злоякісної пухлини, перекривши основні шляхи 
метастазування – по стінці кишки, по її просвіту, 
гематогенний, лімфогенний і контактний. 

Серед пацієнтів чоловіків було 51 (54%), а 
жінок відповідно 43 (46%). Усі пацієнти були віком 
від 60 до 75 років, середній вік складав 67 ± 4,0 р. у 
жінок та 67 ± 4,8 р. у чоловіків. 

У пацієнтів основної групи ілео-
трансверзоанастомоз (патент України №98084582) 
[11] виконували наступним чином. При накладанні 
анастомозу, після резекції тонкої кишки на останню 

накладають кисет на довгій лігатурі по самому краю 
кишки. Лігатура утримується під натягом, при цьому 
виключається контамінація органів черевної порож-
нини кишковим вмістом тому, що лігатура у вигляді 
зашморгу перекриває просвіт кишки. Вільний кінець 
тонкої кишки має бути звільнений від брижі на 2-3 
см. Далі вільний кінець тонкої кишки пришивається 
до товстої кишки по типу «кінець в бік» по всій своїй 
ширині під tenia libera однорядним серозно-м’язовим 
швом. Після цього товста кишка розрізається по tenia 
libera на ширину діаметра кишки. Через цей отвір 
довгою (великою) голкою роблять прокол по tenia 
libera і проводять лігатуру кисету накладеного на 
тонку кишку, кінець тонкої кишки занурюється в 
просвіт поперечно-ободової кишки, при цьому асис-
тент утримує лігатуру в натягнутому стані. За цим 
накладають ряд серозно-м’язових швів на передню 
частину анастомозу. У кінці відкривають просвіт 
тонкої кишки шляхом пересічення одного з кінців 
лігатури-трималки біля tenia libera товстої кишки та 
видаленням за її другий кінець (рис. 1). 

 

 
Таким чином прохідність створеного ілео-

трансверзоанастомозу відновлюється після видалення 
лігатури кисетного шва тонкої кишки. 

У контрольній групі формували традиційний 
ілео-трансверзоанастомоз по типу «бік в бік» із на-
кладанням двохрядного шва без інвагінації вільного 
відділу тонкої кишки у просвіт товстої кишки. 

Діагностична програма усіх пацієнтів як ос-
новної, так і контрольної груп, складалася з загально-
клінічних аналізів крові та сечі, біохімічних показни-
ків крові та показників коагулограми, ультразвуково-
го обстеження органів черевної порожнини, фіброко-
лоноскопії з біопсією пухлини у разі відсутності 
ознак гострої кишкової непрохідності, комп’ютерної 
томографії органів черевної і грудної порожнин та 
органів малого тазу з внутрішньовенним контрасту-
ванням. 

По стандарту проводилася контрольна фіб-
роколоноскопія та іригографія через 6 місяців після 
оперативного втручання. 

Для статистичного аналізу та порівняння 
груп пацієнтів було використано критерій хі-квадрат. 

При цьому відмінність у досліджуваній та контроль-
ній групах є статистично значимою при значенні 
p<0,05. Для статистичної обробки даних використо-
вувалась комп’ютерна програма jamovi [12]. 

Результати дослідження. Локалізація пух-
лин правої половини ободової кишки у всіх хворих 
була наступною: сліпа кишка у 42 хворих (44%), ви-
східна частина ободової кишки – у 21 хворого (22%) 
та печінковий кут ободової кишки – у 31 хворого 
(34%). Віддалених метастазів у жодного хворого не 
було виявлено. Результати патогістологічного дослі-
дження виявили аденокарциному різного ступеня 
диференціювання (G 1-3). 

При традиційній правобічній геміколектомії з 
двохрядним ручним швом по типу «бік в бік» у 2 
пацієнтів (5,1%) наступила неспроможність анасто-
мозу з розвитком перитоніту. У цих хворих викону-
валась релапаротомія з ліквідацією неспроможності 
та формуванням ілеостоми. При формуванні інвагі-
наційного ілео-трансверзоанастомозу по типу «кінець 
в бік» неспроможності анастомозу ми не спостерігали 
в жодного пацієнта (табл. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Схема створеного ілео-

трансверзоанастомозу. Відкриття про-

світу тонкої кишки в просвіті товстої 

шляхом витягання лігатури кисету за 

один її кінець 
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Таблиця 1 

Післяопераційні ускладнення у хворих основної та контрольної груп 

Ускладнення 

Однорядний 

інвагінаційний 

анастомоз 

Двохрядний ручний 

анастомоз 
p-значення 

Без ускладнень 55 (100%) 37 (94,9%) 
p<0,05 

Неспроможність анастомозу 0 2 (5,1%) 

Всього 55 39  

 
У післяопераційному періоді всі хворі отри-

мували стандартне консервативне лікування. 
Контрольну фіброколоноскопію та іригогра-

фію після оперативного втручання пройшла близько 
половина пацієнтів (29 хворих основної групи та 20 – 
контрольної). 

На контрольній фіброколоноскопії у пацієн-
тів основної групи через 6 місяців видно, що інвагі-
наційна кукса здухвинної кишки по околу свого діа-
метру вільно перистальтувала у просвіт поперечно-
ободової кишки (рис. 2). 

На контрольній іригографії у основної групи 
через 6 місяців після оперативного втручання реф-
люкс-ентериту не спостерігали (рис. 3), про що свід-
чила відсутність закидування контрастної речовини з 
товстої кишки у тонку кишку. На відміну від основ-
ної групи, у контрольній групі у більшої частини 
пацієнтів відмічалося закидування контрастної речо-
вини у просвіт тонкої кишки (25% хворих контроль-
ної групи). 

Деяка частина хворих контрольної групи, у 
яких були явища рефлюкс-ентериту, отримували з 
цього приводу консервативне лікування. У хворих, 
яким формували інвагінаційний ілео-
трансверзоанастомоз, не спостерігалось проявів реф-
люкс-ентериту та, відповідно, вони не отримували 
консервативне лікування. 

 

 
 

Рис. 2. Ендофото інвагінаційного ілео-

трансверзоанастомозу у пацієнта на контрольній 

фіброколоноскопії (через 6 місяців після операції) 

 
Обговорення результатів. Таким чином, 

можна стверджувати, що інвагінаційні ілео-
трансверзоанастомози переймають на себе функцію 
ілеоцекального клапана. 

 

 
Рис. 3. Рентгенограма під час контрольної 

іригографії після формування інвагінаційного 

ілео-трансверзоанастомозу (через 6 місяців після 

операції) 

 
Серед чисельних способів формування ілео-

трансверзоанастомозу слід виділити основні два варі-
анти: а) прямі – по типу «кінець в кінець», «кінець в 
бік», «бік в бік» – вони передбачають просте 
з’єднання кишок; б) клапанні, які передбачають фор-
мування замикаючої функції для попередження реф-
люкса товстокишкового вмісту у тонку кишку з імі-
тацією Баугінієвої заслінки [3]. 

Правила формування прямих анастомозів 
універсальні для всіх кишкових співгирл. Як правило, 
використовують двохрядний шов. Перший ряд – се-
розно-м’язовий, другий – також одиничний внутріш-
ньовузловий шов через усі шари. При цьому «торець» 
ободової кишки повинен бути надійно ушитий за 
допомогою кисетних або апаратно-кисетних швів. 
Ще одна вимога – необхідно уникати формування 
«сліпого мішка» проксимальніше анастомозу. До 
основного недоліку прямих анастомозів відносять 
рефлюкс-ентерит, частота появи якого спостерігаєть-
ся приблизно у 30% хворих [3]. 

Клапанні анастомози беруть свій початок від 
кінцево-бокових інвагінаційних співгирл по Мейлар-
ду і відрізняються між собою від поздовжнього розсі-
чення товстої кишки (по В.П. Войленко) до попереч-
ного розрізу останньої (по Я.В. Вітебському) [3,5]. 
Наша методика більш проста в технічному виконанні, 
інвагінація 3-4 см кишки в просвіт товстої кишки на 
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ширину тонкої кишки із фіксацією однорядними 
внутрішньовузловими швами без захоплення у шов 
слизової оболонки [3]. 

Окремі автори пропонують створювати інва-
гінаційні клапани в тонкій кишці в безпосередній 
близькості від ілео-трансверзоанастомозу 
(І.У. Свистонюк) [3]. Але, на наш погляд, при ОРОК 
відкривати просвіт кишки це додаткова травма, а 
також можливість контамінації мікрофлорою кишкі-
вника і зменшення надійності міжкишкового шва. 

При визначенні оптимальних кордонів резек-
ції товстої кишки важливо враховувати також локалі-
зацію її анатомічних та функціональних сфінктерів. 
При формуванні як первинних анастомозів, так і ре-
конструктивно-відновних операцій, будь-яка перепо-
на для нормального пересування кишкового вмісту 
може призвести до підвищення внутрішньокишково-
го тиску (ВКТ), що може зіграти негативну роль в 
плані розвитку неспроможності швів анастомозу 
[9,13]. 

Йде мова про те, що анастомоз повинен ство-
рюватись на відрізку товстої кишки, де, ймовірно, 
клапанів немає. При цьому інвагінаційний тонко-
товстокишковий анастомоз може створюватись у 
будь-якому відділі ободової кишки. 

На наш погляд, покращити інтегральні пока-
зники надання медичної допомоги хворим на ОРОК 
могли б організаційні заходи, зокрема регламенту-
вання певного обсягу допомоги, спрямованого на 
збереження життя пацієнтів при механічній кишковій 
непрохідності на рівні центральних районних та місь-
ких лікарень шляхом впровадження правобічної гемі-
колектомії з інвагінаційним ілео-
трансверзоанастомозом в запропонованій модифіка-
ції. 

Висновки. Запропонований нами інвагіна-
ційний однорядний ілео-трансверзоанастомоз надійно 
відновлює прохідність кишківника, перешкоджає 
розвитку рефлюкс-ентериту, технічно простий у ви-
конанні і може бути рекомендованим до практичного 
використання при обструктивному раку ободової 
кишки. 
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Материалы и методы. В хирургическом от-
делении №2 Закарпатской областной клинической 
больницы им. Андрея Новака за 2015-2019 гг. нами 
прооперировано 94 больных с обструктивным раком 
правых отделов толстой кишки. У 39 больных испол-
нена правосторонняя гемиколэктомия с двухрядным 
илео-трансверзоанастомозом, у 55 – по бесконтакт-
ной изолированной методике с инвагинационным 
илео-трансверзоанастомозом в нашей модификации. 

Результаты исследования. При использова-
нии двухрядного шва у 2 пациентов наступила несо-
стоятельность анастомоза. При формировании инва-
гинационного илео-трансверзоанастомоза осложне-
ний не было. На контрольной фиброколоноскопии 
инвагинационная культя подвздошной кишки пери-
стальтировала в просвет поперечно-ободочной киш-
ки. На ирригоскопии рефлюкс-энтерита не было. 
Можно утверждать, что инвагинационные илео-
трансверзоанастомозы берут на себя функцию илео-
цекального клапана. При определении границ резек-
ции толстой кишки важно учитывать локализацию ее 
сфинктеров. Любая преграда для продвижения ки-
шечного содержимого может привести к повышению 
внутрикишечного давления и развития несостоятель-
ности анастомоза. Инвагинационный анастомоз мож-
но формировать в любом отделе ободочной кишки. 

Выводы. Предложенный нами инвагинаци-
онный однорядный илео-трансверзоанастомоз 
надежно возобновляет проходимость кишечника, 
препятствует рефлюкс-энтериту, прост в исполнении 
и может быть рекомендован для практического ис-
пользования при обструктивном раке ободочной 
кишки. 

 
Ключевые слова: илео- трансверзоанасто-

моз, рак толстой кишки, кишечная непроходимость, 
гемиколэктомия. 
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Abstract. The aim of the study is to improve 
the results of treatment in patients with obstructive cancer 
of the right colon and to develop and implement into 
clinical practice an invaginational ileotransverse anasto-
mosis. 

Materials and methods. In the Surgical De-
partment №2 of Regional Clinical Hospital named after 

Andrii Novak in the period 2015-2019 years 94 patients 
with obstructive colon cancer of the right colon under-
went surgical treatment. 39 patients underwent right 
hemicolectomy with two-row "side by side" type ile-
otransverse anastomosis, for 55 patients a non-contact 
isolational technique with one-row invaginational ile-
otransverse anastomosis in our modification was per-
formed. The concept of this technique is from the begin-
ning of intervention to ensure the maximally blocking the 
main ways of tumor metastases – on the intestinal wall, 
hematogenous, lymphogenic and contact ways. After 
revision the tumor must be left "alone" – do not palpate it 
until colon resection. Ileotransverse anastomosis is per-
formed due to Ukrainian patent #98084582. After resec-
tion, a purse-string suture is made on the end of ileum 
with a long ligature, which is hold under tension, so con-
tamination of abdominal cavity by microflora is exclud-
ed. The distal 2-3 cm of ileum should be cleared from 
mesentery. The free end of ileum is sewn to transverse 
colon “end to side” under the tenia libera with one-row of 
serous-muscular sutures. The colon is cut along tenia to 
the width of the ileum diameter. Through this hole a 
puncture is made in tenia libera with the purse-string 
suture, which helps to invaginate the ileum into the colon 
lumen. After, serous-muscular sutures are sewn on the 
anterior part of anastomosis. The untied purse-string 
suture is deleted, which leads to opening of the ileum 
lumen. 

Results and discussion. After right hemicolec-
tomy with a two-row "side by side" anastomosis anasto-
motic leakage was noticed in 2 patients (5,1%). After the 
formation of one-row "end to side" invaginational ile-
otransverse anastomosis no compilcations were noticed. 
On the control colonoscopy the stump of the ileum peri-
stalted through intestinal wall into the transverse colon 
lumen. On barium enema reflux-enteritis was not ob-
served. It can be argued, that invaginational ileotrans-
verse anastomoses take over the function of the ileocecal 
valve. In our opinion, opening the lumen of the bowel is a 
possibility of contamination of abdomen by intestinal 
microflora and decreasement in reliability of an intestinal 
anastomosis. 

In determining the optimal borders of colon re-
section, it is important to consider its sphincters localiza-
tion. In the formation of anastomoses any obstacle for 
moving of intestinal contents may lead to increasement of 
intracolonic pressure, which can play a negative role in 
anastomotic leakage. The anastomosis should be formed 
on a colon section where are probably no sphincters. At 
the same time, one-row invaginational ileotransverse 
anastomosis can be performed in any part of the colon. 

Conclusions. The offered one-row invagination-
al ileotransverse anastomosis reliably restores the intesti-
nal patency, prevents the development of reflux-enteritis, 
is technically easy to perform and can be recommended 
for practical use in patients with obstructive colon cancer. 

 
Keywords: ileotransverse anastomosis, colon 

cancer, intestional obstruction, hemicolectomy. 
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КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ У ПАЦІЄНТІВ З ПОСТІЙНОЮ ФОРМОЮ 

ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ 
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Резюме. Фібриляція передсердь (ФП) є найбільш поширеним хронічним порушенням ритму серця, 
зустрічається в 1-2% людей у загальній популяції. Підраховано, що 2,2 млн американців і 6 млн жителів Європи 
страждають пароксизмальною і персистуючою формами ФП. Доведено, що ФП асоціюється зі збільшеним 
ризиком інсульту, серцевої недостатності і смерті. Крім того, важливо відмітити тісний взаємозв’язок депре-
сивних і тривожних розладів, адже вони можуть бути факторами ризику серцево-судинної смертності у 
пацієнтів з ФП.  

Метою роботи було порівняти ефективність лікування постійної форми фібриляції передсердь шляхом 
аналізу психометричних шкал. 

Матеріали і методи. Обстежено 62 пацієнта із постійною формою фібриляції передсердь на тлі психо-
емоційних розладів і без них. Оцінку психічного статусу визначали по шкалі самооцінки психосоціального 
стресу Л. Рідера, шкалі сприйманого стресу-10 (рівень стресу) і шкалі HADS (оцінка тривоги і депресії), PHQ-9. 
Використовували опитувальник стану здоров’я PHQ-15, шкалу рівня якості життя. 

Результати проведеного дослідження засвідчують, що додавання мебікару до стандарту лікування 
сприяло зниженню клініко-психопатохарактерологічних ознак фібриляції передсердь і тривожно-депресивних 
розладів, з достовірною різницею в досліджуваних групах. 

Висновки. Застосування в складі комплексної терапії пацієнтів з постійною формою фібриляції перед-
сердь мебікару призводить до зниження тривожності, підвищеної переносимості психоемоційного навантажен-
ня, значного зменшення вегетативного дисбалансу, а також потенціює прояви депресивного настрою, поліпшує 
якість життя пацієнтів. Тоді як використання карведілолу і мебікару на фоні базової терапії підвищує толерант-
ність до фізичних навантажень, позитивно впливає на зміни артеріального тиску завдяки блокаді α, β1- адрено-
рецепторів.  

 
Ключові слова: скринінг, психосоціальний стрес, тривога, депресія, фібриляція передсердь. 

 
Вступ та обґрунтування дослідження. 

Фібриляція передсердь (ФП) є однією з найпоши-
реніших різновидів аритмій в усьому світі [1, 2, 3, 4]. 
Близько 2,4 млн осіб в США і 6 млн жителів Європи 
страждають ФП. Припускають, що до 2050 року кіль-
кість хворих з ФП може скласти більше 5,6 млн [2]. 
Застійна серцева недостатність, цукровий діабет [5], 
артеріальна гіпертензія, гіпертрофія лівого шлуночка 
(ЛШ), куріння, системне запалення [4], старіння 
населення, чоловіча стать та ожиріння – це лише 
декілька факторів ризику, які збільшують частоту 
виникнення ФП [5].  

Її частота з віком збільшується і досягає 6% 
серед осіб, старших 80 років, що свідчить про зрос-
таючу роль ФП в структурі захворюваності населення 
[3]. Більше того, як чоловіки, так і жінки з ФП, мають 
високий ризик смертності, ніж особи, які не мають її 
[6]. Це загрожує пацієнтам числом ментальних «ката-
строф», серед яких «церебральні інсульти», кардіоце-
ребральні емболії, транзиторні ішемічні атаки [2]. 
Доведено, що смертність і тромбоемболічні усклад-
нення у цих пацієнтів приблизно в 2 рази вищі, чим у 
хворих з синусовим ритмом [1].  

Однак, істотне значення у виникненні і про-
гресуванні ФП надається і екстракардіальним факто-
рам, таким як емоційний стан пацієнта, наявність 
психотравмуючих ситуацій. Тому оцінка психое-
моційного статусу у пацієнтів з ФП, особливо на-
явність тривоги і депресії, які за даними літератури 
сприяють розвитку аритмій, є досить актуальною 
задачею [1]. 

Згідно з епідеміологічними дослідженнями 
встановлений достовірний взаємозв’язок між триво-
гою, депресією і розвитком серцево-судинних захво-
рювань (ССЗ) в загальній популяції, що пов’язано з 
низьким рівнем освіти, високим рівнем хронічного 
психоемоційного стресу і пережитими гострими 
стресами великої потужності [7], недостатньою 
соціальною підтримкою [2]. При обстеженні хворих з 
ФП частина дослідників звертає увагу на тривожно-
фобічні реакції, які виявляються більше ніж у поло-
вини таких пацієнтів на фоні епізодів пароксизмів 
аритмії [9]. Основними симптомами депресії є від-
чуття безнадійності, провини, безпорадності, думки 
про самогубство, дратівливість, втрата інтересу до 
навколишнього середовища, порушення концентрації 
уваги і пам’яті, порушення сну і апетиту [8].  
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Було проведено декілька досліджень, які 
концентрувалися на ролі депресії та тривожності у 
пацієнтів з ФП [5]. Доказано, що у 23,3% хворих з 
наявністю пароксизмальної і в 28,4% хворих з 
постійною формами ФП має місце посилення рівня 
клінічної тривоги і депресії [3]. Констатовано, що 
вплив цих станів на ризик смертності у пацієнтів з 
ФП був значно вищий порівняно з аналогами без 
депресії [6].  

Узагальнюючи особливості психічної деза-
даптації при ССЗ, зазначимо, що найчастіше у хворих 
зустрічаються психічні розлади аффективного спек-
тру, що проявляються симптомами тривоги і депресії, 
які можуть поєднюватися з порушенням іпохондрич-
ного характеру [1].  

Метою роботи було порівняти ефективність 
лікування постійної форми фібриляції передсердь 
шляхом аналізу психометричних шкал. 

Матеріали і методи дослідження. Обстеже-
но 62 пацієнти із постійною формою фібриляції пе-
редсердь на тлі психоемоційних розладів і без них. У 
якості зниження емоційних проявів використовували 
мебікар. Із метою порівняння ефективності лікування 
хворих розприділено на 4 групи. Групу 1 (n=16) скла-
ли пацієнти, що отримували тільки стандартне ліку-
вання. До групи (n=15) увійшли пацієнти, яким на тлі 
стандартного лікування було застосовано мебікар (по 
500 мг двічі на добу). Групу 3 (n=15) склали пацієнти, 
яким до стандартного лікування додавали карведілол 
(по 6,25 мг двічі на добу). Групу 4 представили 
пацієнти (n=16), що отримували до стандартного 
лікування карведілол і мебікар. Клінічне обстеження 
включало з'ясування скарг, анамнезу захворювання, 
фізичні методи обстеження хворих. 

Для оцінки психоемоційного статусу викори-
стовувалась шкала психосоціального стресу Л. Рідера 
для скринінгу оцінки невротизації обстежених; шкала 
сприйманого стресу-10 оцінювалась по рівню стресу, 
як низький (0-13), середній (14-26) і високий (27-40); 
госпітальна шкала тривоги і депресії: 0-7 балів – нор-
ма, 8-10 балів – субклінічна тривога і депресія, 11 і 
більше балів – клінічно виражена тривога і депресія; 
опитувальник стану здоров’я PHQ-15 – для оцінки 
розладів соматизації. Сума балів диференціюється за 
4 критеріями оцінювання: 0-4 – відсутність розладу; 
5-9 – легкий розлад соматизації; 10-14 – помірний 
розлад та більше 15 – важкий розлад соматизації. 
PHQ-9 призначена для виявлення проявів депресії, 
розподілених за ступенем депресивного стану. При 
сумі балів від 0-4 констатовано відсутність депресії, 
при сумі 5-9 – легку депресивну симптоматику, при 
10-14 – помірну депресивну симптоматику, при 15-19 
– виражені депресивні розлади, 20-27 – депресія важ-
кого ступеня. Анкета визначення соціальних факторів 
оцінювала 28 пунктів щодо їх впливу на стан здо-
ров’я пацієнтів. Шкала оцінки рівня життя діагносту-
вала рівень якості життя пацієнтів.  

Статистичну обробку отриманих результатів 
піддавали математично-статистичному аналізу з ви-
користанням комп’ютерної програми STATISTIKA-6 
і пакета статистичних функцій програми “Microsoft 
Office Excel”, класичних методів варіаційної стати-
стики. Наявність відмінностей між досліджуваними 

показниками оцінювали за критерієм Стьюдента. P-
значення менше 0,05 (р<0,05) вважалося статистично 
значущим. P-значення менше 0,001 вважають стати-
стично високозначущим (р<0,001). Р-значення більше 
0,05 (р>0,05) вважали статистично незначущим. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
У пацієнтів відповідних груп, тривожно-депресивні 
розлади впливали на перебіг постійної форми фібри-
ляції передсердь. Серед клінічної симптоматики пе-
реважали відчуття перебоїв (p1-2<0,001), поодинокі 
випадки прискореного серцебиття (p1<0,01), прояви 
задишки при фізичних навантаженнях і у спокої 
(p1<0,01), (p1<0,05). Так, болі в грудній клітці 
відмічалися у хворих першої і третьої груп в два рази 
частіше, ніж у пацієнтів з високим рівнем тривожно-
депресивної симптоматики (p2<0,05). Прихильність 
хворих до лікування артеріальної гіпертензії виявила-
ся достатньо високою в групі стандартного лікування 
+ карведілол + мебікар) і знизилася з 66,67% до 20,0% 
(p2<0,05), а у групі за стандартного лікування + 
карведілол з 40,0% до 33,33%% (p2<0,05). Аналогічна 
тенденція спостерігалася в групі стандартного ліку-
вання, але без достовірної різниці (p2>0,05). 

Для виявлення взаємозв'язку між постійною 
формою фібриляції передсердь і психоемоційними 
станами був проведений аналіз клінічних проявів 
астено-невротичного синдрому. Як показав критерій 
Стьюдента, між досліджуваними групами існує ста-
тистично значима відмінність (p1-2<0,001). Під впли-
вом проведеного лікування симптоматика цих про-
явів зменшилася у відповідних групах порівняння. У 
групі хворих, що отримували мебікар, знижувалася 
частка осіб з вираженими головними болями з 80,0% 
до 13,33% (p2<0,05). Здебільшого вони виникали в 
пацієнтів з підвищеною метеочут- ливістю, при зміні 
погодних умов, в період магнітних коливань та при 
фізичних навантаженнях. 

Надмірне накопичення рідини в клітинах 
м'язових тканин нижніх кінцівок спостерігалося в 
усіх групах хворих. У процесі лікування знизився 
процент осіб з набряками нижніх кінцівок з 100,0% 
до 6,67% в групі, де приймали мебікар (p1<0,001), і з 
81,25% до 31,25% (p2<0,05) в групі стандартного 
лікування. Схожа тенденція спостерігалася при 
ослаблених тонах серця, встановлено, що в динаміці 
лікування відсоток зменшувався зі 100,0% до 40,0% 
(p2<0,001), а в групі базового лікування з 75,0% до 
37,50% (p2<0,001). Вплив стану печінки на перебіг 
фібриляції передсердь характеризувався проявами 
серцевої недостатності за рахунок зниженої фракції 
викиду лівого шлуночка, що призводило до зниження 
печінкового кровотоку. Тому у хворих з психое-
моційними станами гепатоспленомегалія зустрічалася 
значно частіше, ніж в хворих без цих станів. Зокрема, 
проведене лікування сприяло зниженню частки осіб з 
93,33% до 33,33% (p2<0,001). 

Із метою вивчення фармакодинаміки препа-
ратів на перебіг постійної форми фібриляції перед-
сердь досліджували показники гемодинаміки. Кон-
статовано, що зниження кінцево-діастолічного об’єму 
супроводжуються вірогідно значнішим зниженням 
діастолічного артеріального тиску (АТ) (86,13±3,56 
проти 79,17±2,71) мм.рт.ст. (Δ % +8,09 vs -7,59), 
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вірогідним уповільненням частоти серцевих скоро-
чень (ЧСС) (102,27±4,78 vs 81,17±5,46) уд/хв (Δ % 
+20,64 vs -11,58) (p1<0,01) і пульсу (87,80±3,10 vs 
74,50±2,73) уд/хв (Δ % +15,15 vs -10,25) (p1<0,01), а 
також дефіциту пульсу (18,33±2,43 vs 12,0±1,97) (Δ % 
+34,54 vs -11,57) (p1<0,05). Не встановлено стати-
стичної достовірності за систолічного АТ при цій 
тривалості спостереження (p1-2>0,05). Однак у групі, 
де отримували карведілол, рівень систолічного АТ 
збільшувався (122,0±2,66 проти 134,29±4,42) 
мм.рт.ст. (Δ % +5,43 vs -10) (p2<0,05), а також дефіцит 
пульсу (12,40±3,59 vs 16,29±3,21) (Δ % +31,37 vs -89) 
(p2<0,05). Аналогічна тенденція спостерігалася при 
показниках ЧСС і пульсу, але без статистичної до-
стовірності (p1-2>0,05). 

Водночас хворі, що отримували стандартне 
лікування + карведілол + мебікар, на відміну від гру-
пи стандартного лікування + мебікар демонстрували 
збільшення показників ЧСС і дефіциту пульсу 
(79,13±1,75 vs 92,50±3,02) уд/хв і (8,13±1,32 vs 
20,83±3,12) (p2<0,05). Однак, слід врахувати, що 
рівень середнього АТ зменшувався з 103,50±3,76 до 
87,67±2,80 (Δ % +15,3 до -10,77) (p2<0,05). Не 
відмічено суттєвої різниці між показниками ар-
теріального тиску в цій групі, однак у групі стандарт-
ного лікування виявлено зниження систолічного і 
діастолічного тиску (p1<0,01). У зіставленні груп 
стандартне лікування і стандартне лікування + 

карведілол виявлена тенденція до зниження середнь-
ого АТ (97,5±2,64 проти 93,27±2,15) (p1<0,01). Відсо-
ток достовірних змін показника зменшувався на 
8,46% і 12,07% відповідно. 

Наступним моментом нашого дослідження 
була оцінка психометричних шкал.  

Під час аналізу шкали психосоціального 
стресу Л. Рідера (табл.1) встановлена вірогідність 
різниці показників у динаміці лікування в усіх групах 
хворих. Під впливом стандартної терапії рівень стре-
су зменшився на 13%, однак цей показник був не 
достовірним, незважаючи на те, що в цій групі знизи-
лась кількість хворих з високого до середнього рівня 
стресу. У процесі лікування пацієнтів анксіолітичним 
препаратом слід відмітити достовірне зниження по-
казників психосоціального стресу (p1-2<0,001).  

Необхідно врахувати, що в осіб досліджува-
ної групи виявлено найвищий показник високого 
рівня стресу відносно груп порівняння – (73,3%) про-
ти (37,5%), (20,0%) і (25,0%). Крім того, наприкінці 
другої неділі лікування рівень стресу знизився на 
25%, тоді як у хворих, що приймали карведілол, по-
казник склав 18,58%. Своєю чергою, поєднана фар-
макотерапія також сприяла зниженню рівня стресу 
(p1<0,001), (p2<0,05), незважаючи на те, що у цій 
групі переважала частка осіб із середнім рівнем стре-
су.  

 
Таблиця 1 

Динаміка показників шкали психосоціального стресу Л. Рідера у хворих з постійною формою фібриляції 

передсердь у процесі лікування 
Показни 

ки, 
Стандарт лікування Стандарт лікування + мебікар  Стандарт лікування + 

карведілол 
Стандарт лікування + карведілол 

+ мебікар 

одиниці 
виміру 

До 
лікува

ння 

Після 
лікуван 

ня 

Через 
1,5 

місяці 

До 
лікуван 

ня 

Після 
лікуван 

ня 
 

Через 1,5 
місяці 

До 
лікуван 

ня 

Після 
лікуван 

ня 

Через 
1,5 

місяці 

До ліку 
ван 
ня 

Після 
лікуван 

ня 

Через 1,5 
місяці 

Оцінка 
сприйнят
тя стресу, 

бали 

1,67 ± 
0,23 

1,23 ± 
0,14 

p1>0,05 
Δ:35,93 
Δ:26,35 

1,07 ± 
0,15 

p1<0,05 
p2>0,05 
 Δ:13  

2,13 
 ± 

0,09 

1,60 ± 
0,10 

p1<0,00
1 Δ:54 
Δ:25 

0,98 ± 
0,16 

p1<0,001 
p2<0,001 
 Δ: 38,7 

1,40  
± 

0,17 

1,14 ± 
0,16 

p1>0,05 
Δ:48,58 
Δ:18,58 

0,72± 
0,16  

p1<0,01 
p2<0,05 
Δ:36,85 

1,76± 
0,18 

 

1,28± 
0,16 

p1>0,05 
Δ:59,66 
Δ:27,28 

0,71±0,15  
p1<0,001 

p2<0,05 
Δ:44,54 

Низький 
5 

(31,2
%) 

6 
(37,5%) 

5 
(33,3%) 

 
- 

1 
(6,66%) 

3 (50,0%) 
4 

(26,6%) 
6 (40,0%) 

5 
(33,33

%) 

2 
(12,5%) 

6 
(37,5%) 

 
- 

Серед 
ній 

5 
(31,2
%) 

8 
(50,0%) 

5 
(33,3%) 

4 
(26,6%) 

12 
(80,0%) 

3 (50,0%) 
8 

(53,3%) 
8 (53,3%) 

2 
(13,33

%) 

9 
(62,5%) 

8 
(50,0%) 

2 
(12,50%) 

Високий  6  
(37,5
%)  

2 
(12,5%) 

- 
11 

(73,3%) 
2 

(13,3%) 
 
- 

3 
(20,0%) 

1 
(6,66%) 

 
- 

4 
(25,0%) 

2 
(12,5%) 

4 
(25,0 
%) 

Примітка: p1 – достовірність різниці показників порівняно з величиною до і після лікування; р2 – достовірність 
різниці показників  порівняно з величиною через 1,5 місяці лікування (p < 0,05); Δ% – відсоток достовірних змін 
показника. 

 
Динаміка показників шкали сприйманого 

стресу-10 у хворих з постійною формою ФП в ди-
наміці лікування показала зниження стресостійкості 
вже через 2 тижні і через півтора місяці лікування. У 
процесі терапії зменшувалася частка осіб із високим і 
середнім рівнем стресу відповідно на 31,43% в групі 
стандартного лікування, і на 39,95% в групі хворих, 
де застосовувався мебікар. Слід відмітити, що в осіб 
цієї ж групи до лікування переважав високий рівень 
стресу, а середній рівень зустрічався значно рідше. 

Частка високого рівня стресу знизилась з 53,34 до 
6,66%. У цій групі хворих зниження бальної оцінки 
стресу склало 17,78%. Констатовано, що в когорті 
хворих, що приймали карведілол, рівень сприйманого 
стресу зменшився на 25,89%, а в групі, де використо-
вували мебікар, – на 13,68%. Порівняльна характери-
стика градацій стресу свідчить, що в цій групі пере-
важала кількість хворих з високим рівнем стресу 
(31,25%) проти (13,33%). Крім того, проведене нами 
лікування підтверджує достовірність різниці показ-
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ників (p1<0,01), (p2<0,05) в обох групах відносно да-
них до моменту госпіталізації. 

За результатами госпітальної шкали тривоги і 
депресії у хворих, що отримували стандартне ліку-
вання, через 1,5 місяці після проведеної терапії рівень 
тривоги знизився, порівняно з вхідним рівнем на 
25,47%, а депресії на 13,05%. Рівень тривоги у осіб, 
що отримували мебікар, склав 73,61% (p2<0,001), тоді 
як рівень депресії зменшився на 76,03% (p2<0,001), 
що свідчить про позитивну динаміку лікування. 
Встановлено, що на фоні психофармакотерапії у 
пацієнтів з ФП відмічено редукцію з клінічного до 
субклінічного рівня тривоги і депресії. Слід зазначи-
ти, що проведений курс терапії карведілолом нега-
тивно вплинув на перебіг тривоги і депресії. Відсоток 
достовірних змін показника склав -19,4 і -9% 
відповідно. Хоча в процесі лікування показники по-
кращувалися (p2<0,05) з вірогідною різницею 
порівняння. У половини пацієнтів переважав 
клінічний рівень тривоги і депресії, у третини суб-
клінічний рівень, і у частини хворих спостерігали 
відсутність цих розладів. Клінічні спостереження 
свідчать, що поєднана терапія неселективним адре-
ноблокатором і транквілізатором сприяє оптималь-
ному лікувальному ефекту, по відношенню до триво-
ги і депресії (p2<0,01). Це сприяло поліпшенню стану 
хворих з клінічним і субклінічним рівнем тривоги і 
депресії, що пояснює відсоткове зменшення цих по-
казників в процесі лікування.  

Динаміка спостереження опитувальника ста-
ну здоров'я PHQ-15 свідчить, що в групі, де викори-
стовувалася стандартна терапія, переважав легкий 
розлад соматизації, в групі з додаванням транквіліза-
тора переважали важкий і помірний розлади сомати-
зації, з вірогідною різницею в групах. Відсоток сома-
тоформних порушень зменшувався в групі з тривож-
но-депресивною симптоматикою на 67,25%, однак в 
осіб з цією ж патологією із застосуванням карведіло-
лу прояви соматичних станів збільшувалися на 50%. 
Це зумовлено порушенням хворими призначеного 
режиму лікування. Завдяки проведеній терапії відсо-
ток порушень розладів соматизації, пов'язаних з три-
вогою і депресією, зменшувався з 26,66% і 73,34% до 
повної відсутності проявів (p2<0,05). 

Аналіз анкети соціальних факторів у хворих 
із постійною формою фібриляції передсердь встано-
вив достовірність показників у групах порівняння. 
Так, у групі стандартного лікування переважали по-
гіршення стосунків в сім’ї (p1<0,05), наявність нерво-
вої атмосфери вдома (p1<0,05), вплив засобів масової 
інформації (p2<0,05), політичні події (p2<0,01), загро-
за безробіття для близьких і рідних (p2<0,01). Ана-
логічна тенденція спостерігалася у групі стандартно-
го лікування + мебікар: за матеріальними трудноща-
ми (p2<0,05), погіршенням стосунків чоловік, дружи-
на, батьки, діти, друзі (p2<0,05), погіршенням взаємо-
розуміння (p2<0,05), наявністю нервової атмосфери 
вдома (p1<0,05), співчуттям чи перейманням за роди-
чами (p2<0,05), погіршення здоров’я членів сім’ї 
(p2<0,001), вплив навколишнього середовища 
(p2<0,05), вплив засобів масової інформації (p2<0,05), 
політичні події (p1<0,001). Завдяки комплексному 

лікуванню відсоток соціальних факторів статистично 
зменшувався в цій групі.  

Водночас у групі хворих, що отримували 
карведілол, найчастіше зустрічалося погіршення 
взаєморозуміння (p1<0,05), наявність нервової атмо-
сфери вдома (p1<0,05), переймання за близькими 
(p2<0,01), погіршення здоров’я членів сім’ї (p2<0,05), 
вплив навколишнього середовища (p1<0,01), політич-
ні події (p1<0,05).  

У групі хворих, де використовувався 
карведілол і мебікар, частка пацієнтів із матеріальни-
ми труднощами знизилася з 80,0% до повної відсут-
ності (p2<0,01). Подібні зміни виникали при впливі 
навколишнього середовища на організм пацієнтів з 12 
(80,0%) випадків до 3 (20,0%) випадків (p2<0,05), 
впливі засобів масової інформації з 7 (46,67%) випад-
ків до 1 (6,67%) випадку (p2<0,01). Досить цікавим 
для цієї групи було вживання алкоголю близькими та 
рідними  у 5 (33,33%) випадках до відсутності про-
явів (p1<0,05), відповідно. Крім того, у пацієнтів 
реєстрували погіршення взаєморозуміння у 9 (60,0%) 
випадках (p1<0,01), наявність нервової атмосфери 
вдома в 4 (26,67%) випадках (p1<0,05), зменшення 
спілкування поза домом у 6 (40,0%) випадках 
(p1<0,01), обмеження часу перегляду телепрограм у 4 
(26,67%) випадках (p1<0,05). Враховуючи економічну 
нестабільність нашої країни, у 9 (60,0%) випадках 
спостерігали загрозу безробіття для близьких і рідних 
(p2<0,05). Політична дискусія виникала у 6 (40,0%) 
випадках (p1<0,05). 

При аналізі результатів, отриманих під час 
опитувальника стану здоров'я PHQ-9, ми дослідили, 
що бальна оцінка депресії у групі стандартного ліку-
вання і в групі, де приймали карведілол, збільшувала-
ся в динаміці (p2<0,05) на 38% і 4% відповідно. Вста-
новлено, що у цих групах переважала депресія 
помірного і легкого ступеня вираженості. 

Під час фармакотерапії частка осіб з де-
пресією зменшувалася на 61,54% (p2<0,001) у групі з 
анксіолітичною терапією і на 6,25% у групі, де засто-
совувався карведілол і мебікар. Доведено, що в 
пацієнтів даних груп переважає важкий і виражений 
ступінь депресії. Відсоток пацієнтів з помірним сту-
пенем знизилась з 40,0% до 33,33%, із вираженим – з 
33,34% до 13,34%, а з важким – з 26,66% до повної 
відсутності. 

У ході досліджень були встановлені стати-
стично значущі відмінності у вхідних показниках 
якості життя в когорті хворих із симптомами тривоги 
і депресії. На момент обстеження середній рівень 
життя в цій групі був вищим, ніж в контрольній 
групі, однак незважаючи на це, бальна оцінка якості 
життя збільшувалася на 29,9% (p1<0,001). Не можна 
виключати, що одним із факторів, що обумовило ці 
відмінності, був той, що пацієнти цієї групи само-
стійно скасовували призначене лікування.  

Таким чином, включення мебікару до стан-
дартної схеми лікування фібриляції передсердь у 
пацієнтів з тривожно-депресивною симптоматикою 
потенціює прояви астено-вегетативного синдрому, 
сприяє редукції стресу, тривоги і депресії, покращує 
якість життя. 
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Висновки: 
1. Додавання мебікару до стандартної схеми ліку-
вання сприяло корекції клінічних симптомів фібри-
ляції передсердь, проявів астено-вегетативного синд-
рому, показників гемодинаміки, зниженню бальної 
оцінки рівня стресу, тривоги, депресії і розладів со-
матизації. 
2. Включення до стандартного лікування карведіло-
лу і мебікару вплинуло на показники артеріального 
тиску (p2<0,05), рівень стресу, тривоги і депресії 
(p2>0,05). 
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Резюме. Фибрилляция предсердий (ФП) яв-

ляется наиболее распространенным хроническим 
нарушением ритма сердца, встречается в 1-2% людей 

в общей популяции. Подсчитано, что 22 млн амери-
канцев и 6 млн жителей Европы страдают пароксиз-
мальной и персистирующей формами ФП. Доказано, 
что ФП ассоциируется с повышенным риском ин-
сульта, сердечной недостаточности и смерти. Кроме 
того, важно отметить тесную взаимосвязь депрессив-
ных и тревожных расстройств, ведь они могут быть 
факторами риска сердечно-сосудистой смертности у 
пациентов с ФП.  

Целью работы было сравнить эффективность 
лечения постоянной формы фибрилляции предсердий 
путем анализа психометрических шкал. 

Материалы и методы. Обследовано 62 па-
циента с постоянной формой фибрилляции предсер-
дий на фоне психоэмоциональных расстройств и без 
них. Оценку психического статуса определяли по 
шкале самооценки психосоциального стресса Л. Ри-
дера, шкале воспринимаемого стресса-10 (уровень 
стресса) и шкале HADS (оценка тревоги и депрессии), 
PHQ-9. Использовали опросник состояния здоровья 
PHQ-15, шкалу качества жизни.  

Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют, что добавление мебикара к стан-
дарту лечения способствовало снижению клинико-
психопатохарактерологичных признаков фибрилля-
ции предсердий и тревожно-депрессивных рас-
стройств, с достоверной разницей в исследуемых 
группах.  

Выводы. Применение в составе комплексной 
терапии пациентов с постоянной формой фибрилля-
ции предсердий мебикара приводит к снижению тре-
вожности, повышенной переносимости психоэмоци-
ональной нагрузки, значительному уменьшению ве-
гетативного дисбаланса, а также потенцирует прояв-
ления депрессивного настроения, улучшает качество 
жизни пациентов. Тогда как, использование карведи-
лола и мебикара на фоне базовой терапии повышает 
толерантность к физическим нагрузкам, положитель-
но влияет на изменения артериального давления, 
благодаря блокаде α, β1- адренорецепторов. 

 
Ключевые слова: скрининг, психосоциаль-

ный стресс, тревога, депрессия, фибрилляция пред-
сердий. 
 
UDC 612.176+612.12-008.331+616.125 

CLINICAL-PSYCHOLOGICAL  

CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH A 

PERMANENT FROM OF ATRIAL FIBRILLATION 
 
L.V. Seredyuk, I.P. Vakalіuk 
 
Ivano-Frankivsk National Medical University,  
Department of Internal Medicine №2 and Nursing, 
Ivano-Frankivsk, Ukraine, 
ORCID ID: 0000-0001-8708-7580,  
e-mail: 1992lesias@gmail.com, 
ORCID ID: 0000-0002-4430-6816 

 
Abstract. Atrial fibrillation (AF) is the most 

common chronic heart rhythm disorder that occurs in 1-
2% of people in the general population. It is estimated 
that 2.2 million Americans and 6 million Europeans suf-
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fer from paroxysmal and persistent AF. AF has been 
shown to be associated with an increased risk of stroke, 
heart failure and death. However, significant importance 
in the occurrence and progression of AF is given to extra-
cardiac factors, such as the emotional state of the patient, 
the presence of traumatic situations. Therefore, the as-
sessment of psycho-emotional status in patients with AF, 
especially the presence of anxiety and depression, which 
according to the literature contribute to the development 
of arrhythmias, is a very important task. Studies focusing 
on the role of depression and anxiety in AF patients have 
shown that 23,3% of patients with paroxysmal and 28,4% 
of patients with persistent AF have increased levels of 
clinical anxiety and depression. Therefore, further re-
search is needed to clarify the clinical significance, diag-
nostic efficacy of new treatments and screening for atrial 
fibrillation to reduce the risk of its complications.  

The aim of the study was to compare the effec-
tiveness of treatment of persistent atrial fibrillation by 
analyzing psychometric scales. 

Materials and methods. We examined 62 pa-
tients with a permanent form of atrial fibrillation on the 
background of psycho-emotional disorders and without 
them. In order to compare the effectiveness of treatment, 
patients were divided into 4 groups: 1 group (n=16) con-
sisted of patients who received standard treatment, group 
2 (n=15) - standard treatment + mebicar. The third group 
(n=15) included patients receiving carvedilol. The fourth 
group (n=16) consisted of patients to whom carvedilol 
and mebicar were added to standard treatment. Assess-
ment of mental status was determined by the self-
assessment of psychosocial stress L. Reeder, the scale of 

perceived stress-10 (stress level) and the HADS scale 
(assessment of anxiety and depression), PHQ-9. We used 
the PHQ-15 health questionnaire, questionnaire to identi-
fy social factors that may affect health, the quality of life 
scale. 

The results of the study show that the addition 
of mebicar to the standard of treatment helped to reduce 
clinical and psychopathocharacterological signs of atrial 
fibrillation and anxiety and depressive disorders, with a 
significant difference in the study groups. At the same 
time, patients in the standard treatment and standard 
treatment + carvedilol groups had an increase in blood 
pressure, heart rate, while the addition to standard treat-
ment + carvedilol, mebicar, on the contrary, helped to 
reduce blood pressure, heart rate, heart rate and mean 
blood pressure (p2<0.01) 

Conclusions. The use of mebicar in the complex 
therapy of patients with permanent atrial fibrillation leads 
to a decrease in anxiety, increased tolerance of psycho-
emotional load, a significant reduction in autonomic 
imbalance, and potentiates the manifestations of depres-
sive mood, improves the quality of life of patients. 
Whereas, the use of carvedilol and mebicar on the back-
ground of basic therapy increases exercise tolerance, has 
a positive effect on changes in blood pressure due to 
blockade of α, β1-adrenoceptors. 

 
Keywords: screening, psychosocial stress, anxi-

ety, depression, atrial fibrillation. 
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Резюме. Сьогодні рак шлунку стоїть на другому місті серед причин смерті від онкологічних захворю-

вань. Існує два варіанти хірургічного лікування потенційно виліковних пацієнтів з неметастатичним раком 
шлунку, це лапароскопічна та відкрита гастроектомія. Відповідно є необхідність обговорення варіантів форму-
вання стравохідно-тонкокишкового анастомозу за методиками, які максимально спрощені, надійні, безпечні для 
пацієнта та економічно прийнятні. В статті досліджено методи формування різних типів стравохідно-
тонкокишкових анастомозів, зокрема при лапароскопічній тотальний та лапаро-асистований гастроектомії. В 
роботі аналізуються результати лікування всього 41 пацієнта. 

Чоловіків було 29, жінок 12. Середній вік пацієнтів складав 57 ± 9 років, середній індекс маси тіла 
(ІМТ) 25,0 ± 2,9. З метою прогнозування операційного ризику, фізичний стан пацієнтів оцінювали за шкалою, 
розробленою Американським Товариством Анестезіологів (ASA). Аналіз характеристики пухлини дозволив 
визначити стадію онкологічного захворювання як II у 17 пацієнтів та III у 24 пацієнтів. Вибір методу форму-
вання анастомозу залежить від досвіду хірурга, анатомічних особливостей пацієнта та економічної складової за 
кількістю розхідних матеріалів. 

7 пацієнтам була виконана лапароскопічна тотальна гастроектомія з формуванням інтракорпорального 
анастомозу. Решті 34 пацієнтам виконувалась лапаро-асистована тотальна гастроектомія з формуванням цирку-
лярного степлерного анастомозу двома способами:  

1) введення зшивального апарату через місце майбутнього анастомозу за Брауном, кукса відвідної петлі 
тонкої кишки зашивалась відразу після пересічення тонкої кишки, за такою методикою були сформовані стра-
вохідно-тонкокишкові анастомози у 23 пацієнтів;  

2) введення зшивального апарату через куксу тонкої кишки з подальшим її зашиванням після форму-
вання анастомозу, такий підхід використано у 11 випадках.  

 
Ключові слова: гастректомія, стравохідно-тонкокишковий анастомоз, рак шлунку. 

 
Вступ. Кожного року в світі діагностується 

близько мільйона нових випадків захворювання на 
рак шлунку та близько дев’ятисот тисяч смертей, що 
ставить це захворювання на четверте місце за поши-
реністю серед онкологічних захворювань та на друге 
серед причин смерті від раку [1]. На сьогодні хірургі-
чне втручання залишаться найбільш ефективним 
методом лікування в резектабельних стадіях раку 
шлунку. З того часу, як у 1994 році вперше було по-
відомлено про виконання лапароскопічної гастректо-
мії [4], кількість хворих, прооперованих таким спосо-
бом, в світі невпинно зростає. Рандомізовані контро-
льовані та ретроспективні дослідження вказують на 
те, що лапароскопічна гастроектомія не поступається 
відкритій за онкологічними результатами [2]. Окрім 
того, лапароскопічні втручання мають значні перева-
ги в швидкості відновлення фізичної активності паці-
єнтів та меншій кількості інтра- та післяопераційних 
ускладнень [3]. 

У цілому лапароскопічну гастроектомію (ЛГ) 
можна розділити на лапаро-асистовану гастроекто-
мію (ЛАГ) та тотальну лапароскопічну гастроектомію 

(ЛТГ) [5]. Під час виконання лапаро-асистованої 
методики мобілізація шлунку, абдомінальної частини 
стравоходу, лімфодисекція та відсічення шлунку від 
дванадцятипалої кишки виконується лапароскопічно, 
а відсічення шлунку від стравоходу та формування 
стравохідно-тонкокишкового анастомозу (СТА) ви-
конується через мінілапаротомію в епігастральній 
ділянці. Складності при формуванні анастомозу при 
цій методиці можуть виникати при замалому розрізі, 
товстій черевній стінці та призводити до больового 
синдрому в післяопераційному періоді чи формуван-
ня спайкового процесу в ділянці анастомозу. При 
повністю лапароскопічному варіанті формування 
СТА відбувається в черевній порожнині за наявності 
карбоперитоніуму. Більшість авторів схиляються до 
думки, що формування інтракорпорального анасто-
мозу більш щадне та безпечне, супроводжується 
меншим спайковим процесом, такі анастомози менше 
схильні до розвитку стриктур [6,7].  

Обґрунтування дослідження. Незважаючи 
на певні переваги, методика інтракорпорального фо-
рмування СТА, за кількістю виконань в світі, значно 
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поступається лапоро-асистованій методиці. Головни-
ми чинниками цього є практична підготовка хірурга 
до формування ручного лапароскопічного шовного 
анастомозу та використання додаткових зшиваючих 
апаратів, що значно підвищує вартість операції [8]. 

Мета дослідження. Обговорення варіантів 
формування СТА за методиками, які максимально 
спрощені, надійні, безпечні для пацієнта та економіч-
но прийнятні. 

Матеріали та методи. Наш досвід виконан-
ня лапароскопічних тотальних гастроектомій (ЛТГ) з 
приводу раку шлунку включає в себе як формування 
інтракорпорального степлерного СТА, так і лапаро-
асистовані гастроектомії (ЛАГ) з використанням 
циркулярних степлерних апаратів різних конструк-
цій. Загалом, протягом 2017-2019 років у хірургічно-
му відділенні ККЛ № 3 на залізничному транспорті, 
яке є базою кафедри онкології 

НМУ ім. О.О. Богомольця, виконано 67 гастроекто-
мій. У дослідженні загалом  аналізується 41 випадок, 
коли виконана лапароскопічна тотальна гастроекто-
мія, з них повністю лапароскопічна методика з фор-
муванням інтракорпорального анастомозу виконана у 
7 пацієнтів, в 34 випадках виконувалась лапаро-
асистована тотальна гастроектомія з формуванням 
циркулярного степлерного анастомозу. Чоловіків 
було 29, жінок 12 . Середній вік пацієнтів складав 57 
± 9 років, середній індекс маси тіла (ІМТ) 25,0 ± 2,9. З 
метою прогнозування операційного ризику фізичний 
стан пацієнтів оцінювали за шкалою, розробленою 
Американським Товариством Анестезіологів (ASA). 
Стан 29 пацієнтів визначено як ASA II та 12 було 
оцінено як ASA III. Аналіз характеристики пухлини 
дозволив визначити стадію онкологічного захворю-
вання як II у 17 пацієнтів, III – у 24 (табл.1). 

Таблиця 1 

Клінічна характеристика хворих 
Показник Загальна кількість 

(n=41) 
ЛТГ (n=7) ЛАГ (n=34) 

Стать (ч/ж) 29/12 4/3 21/13 
Вік (роки) 57 ± 9 52± 7 57 ± 11 
Індекс маси тіла (кг/м

2
) 25,0 ± 2,9 23,0 ± 2,3 25,0 ± 3,9 

За шкалою ASA (II/III) 29/12 5/2 24/10 
Стадія онкологічного процесу (II/III) 17/24 6/1 8/26 

 

В усіх випадках лапароскопічного втручання 
положення пацієнта на операційному столі, встанов-
лення основних та допоміжних троакарів, етапи мобі-
лізації шлунку та абдомінальної частини стравоходу, 
лімфодисекція, виконувались за стандартною мето-
дикою.  

Формування інтракорпорального СТА при 
ЛТГ починали з виділення петлі тонкої кишки, яку 
вкладали попереду ободової кишки до задньої стінки 
стравоходу. На задній стінці стравоходу та протиб-
рижовій стінці відвідної петлі тонкої кишки форму-
вали технологічні отвори для лінійного зшивального 
апарату. Після формування механічного анастомозу 
бік-в-бік шлунок та стравохід пересікали лінійним 
степлером. Технологічні отвори в тонкій кишці та 
стравоході зашивали обвивним швом. Між привідною 
та відвідною петлями тонкої кишки, нижче зв’язки 
Трейца, формували анастомоз за Брауном. 

При застосуванні методики ЛАГ в ділянці 
майбутнього анастомозу формуємо циркулярний 

шов, на один сантиметр нижче розсікаємо стінку 
стравоходу на дві третини діаметра та заводимо шля-
пку зшивального апарату. Після затягування шва 
шлунок відсікається. В подальшому виконується 
мінілапаротомія та формується ізольована петля тон-
кої кишки за Ру. Введення зшивального апарату мож-
ливо двома шляхами: 1. через місце майбутнього 
анастомозу за Брауном. За такою методикою були 
сформовані СТА у 23 пацієнтів. При такому шляху 
введення зшивального апарату кукса відвідної петлі 
тонкої кишки зашивається відразу після пересічення 
тонкої кишки. 2. Через куксу тонкої кишки з подаль-
шим її зашиванням після формування анастомозу. 
Такий підхід використано у 11 випадках. В усіх випа-
дках за зону анастомозу заводили назоінтестинальний 
зонд для введення рідини з метою стимуляції роботи 
кишківника. 

Результати дослідження. Результати інтра-
операційного перебігу та післяопераційного періоду 
наведені в таблиці 2.  

 

Таблиця 2 

Інтраопераційний перебіг та післяопераційні дані у пацієнтів з СТА 

Показник ЛТГ 
(n=7) 

ЛАГ загалом (n-34) Порівняння груп 
U; p 1 тип (n=23) 2 тип (n=11) 

Me; IQR Me; IQR Me; IQR ЛТГ-
ЛАГ1 

ЛТГ-
ЛАГ2 

ЛАГ1-ЛАГ2 

Час формування  
анастомозу (хв.) 

48,52;31,2-54,3 48,13;42-52 45,36; 38-52 77; 0,86 37;0,89 93; 0,21 

Доба відходження газів 3,82;3,5-4,2 3,72;3,3-4,1 3,7;3,3-4,3 64;0,41 32,5;0,58 120,5; 0,82 

Початок харчування 
(доба) 

6,14;5,8-6,8 6,01;5,6-6,4 5,94;5,6-6,2 72,5;0,69 31;0,49 114,5;0,65 

Виписка із стаціонару 
(доба) 

10,64;8,5-10 9,56;8-10 9,36;7-11 76,5;0,84 36;0,81 115;0,66 
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Статистичну обробку результатів проводили 
за допомогою програми Microsoft Excel 2013 та паке-
ту програм SPSS 21 із використанням непараметрич-
ного U-критерію Манна-Уітні для непов’язаних вибі-
рок, визначали медіани та інтерквартильний розмах. 
Результат вважався статистично значимим, якщо 
p˂0,05. У результаті проведеного дослідження серед 
досліджених груп не встановлено статистично значи-
мих відмінностей серед досліджених показників.  

Усі операції, включені в дослідження, завер-
шено лапароскопічно. Методика ЛТГ з інтракорпора-
льним степлерним анастомозом виконана у 7 пацієн-
тів. У цій групі середній час формування анастомозу 
складав 51,2 ± 18,2 хвилин. Початок відходження 
газів відмічався на 3.8±1.1 добу, харчування почина-
ли з доби 6.1±1.1. Виписка відбувалась на 10.5 ± 2.5 
добу. За методикою ЛАГ було прооперовано 34 хво-

рих, з них 23 за першим типом формування анастомо-
зу та 11 за другим типом. Середній час формування 
анастомозу складав 48,3±9,0 та 45,1±7,0 хвилин від-
повідно. Гази починали відходити на 3.9±1.0 та 
3,5±1.1 добу. Виписка хворого з стаціонару відбува-
лась на 9.4 ± 2.9 добу при першому варіанті та 
9.3 ± 1.7 при другому. Післяопераційні ускладнення 
представлені в таблиці 3. Випадків внутрішньолікар-
няної та тридцятиденної летальності не було. Ускла-
днення виникли у 3 пацієнтів в групі ЛТГ. Зокрема, у 
1 пацієнта виникла неспроможність анастомозу з 
формуванням внутрішньочеревного абсцесу, у 1 – 
кровотеча в просвіт анастомозу. У пацієнтів групи 
ЛАГ було зафіксовано 7 ускладнень, з них 3 неспро-
можності анастомозу, 1 внутрішньо черевний абсцес, 
2 випадки кровотечі в просвіт анастомозу, 1 стрикту-
ра анастомозу. 

Таблиця 3 

Післяопераційні ускладнення 
Показник ЛТГ 

(n=7) 
ЛАГ(n=34) Загалом 

(n=10) 1 тип (n=23) 2 тип (n=11) 
Неспроможність анастомозу 1 2 1 4 
Кровотеча в просвіт анастомозу 1 1 1 3 
Стриктура анастомозу  1  1 

Внутрішньочеревний абсцес 1 1  2 

 
Обговорення результатів. Аналізуючи пе-

реваги та недоліки використаних підходів в форму-
ванні СТА, слід зазначити, що як інтра-, так і екстра-
корпоральний підхід, мають свої переваги та недолі-
ки. Так, методика ЛТГ відповідає всім критеріями 
мініінвазивних утручань у сенсі щадного ставлення 
до черевної стінки, зменшення больового синдрому в 
післяопераційному періоді [2]. Формування анасто-
мозу в черевній порожнині відбувається без натягу, 
менше травмаоточуючих органів, що сприяє скорі-
шому відновленню роботи кишечника та в повній 
мірі відповідає концепції “no touch tumor”, що воче-
видь є перевагами цього методу. Наведена нами ме-
тодика інтракорпорального формування СТА, на 
нашу думку, є найбільш простою серед існуючих, але 
і вона потребує від хірурга значних навичок володін-
ня лапароскопічним ручним швом. Необхідність шо-
вного закриття технологічних отворів в стравоході та 
тонкій кишці в незручному місці може викликати 
певні труднощі з подальшим виникненням усклад-
нень з боку анастомозу у вигляді неспроможності 
швів, кровотечі в просвіт анастомозу, формування 
внутрішньочеревного абсцесу [5]. Для профілактики 
таких ускладнень ми використовуємо резорбційну 
монофіламентну нитку для безвузлового закриття ран 
V-Loc 90 TM; Covidien. На нашу думку, головними 
обмежуючими факторами при формуванні таких 
анастомозів є недостатня довжина абдомінальної 
частини стравоходу та високе розташування пухлини 
в кардіальному відділі шлунку. Значним стримуючим 
фактором широкого використання ЛТГ є економічна 
складова забезпечення такої методики формування 
СТА, яка потребує, без урахування співустя за Брау-
ном, трьох касет для лінійного степлера та одну нит-
ку для безвузлового шва, що з урахуванням загальної 

кількості розхідних матеріалів значно підвищує вар-
тість операції [6]. 

В нашому досліджені найбільш вживаною 
виявилась методика ЛАГ, в якій формування анасто-
мозу відбувається через мінілапаротомічний розріз в 
епігастральній ділянці. Головним обмеженням при 
цій методиці є товста черевна стінка у хворих з вели-
ким ІМТ, що значно ускладнює формування СТА в 
вузькому та обмеженому просторі. Перевагою відк-
ритого варіанту формування анастомозу є економічна 
складова. При першому типі з’єднання тонкої кишки 
з стравоходом потрібен один циркулярний зшиваль-
ний апарат, дистальна кукса тонкої кишки звичайно 
обробляється вузловими швами. Важливим моментом 
в цій методиці є адекватний вибір діаметра зшиваль-
ного апарату відповідно до діаметра відвідної петлі 
тонкої кишки [8], звичайно з діаметром голівки 21 
мм. Обмеженням для такого методу може бути занад-
то малий діаметр тонкої кишки, що не дозволяє про-
вести апарат до місця з’єднання з стравоходом. У 
такому випадку використовується другий метод 
з’єднання через проксимальну куксу тонкої кишки, 
який не потребує значного проведення апарату через 
просвіт кишки [4]. При такому варіанті використову-
ється додатковий лінійний степлер для обробки прок-
симальної кукси тонкої кишки після формування 
анастомозу. Таким чином, формування СТА при від-
критому варіанті, особливо перший тип, більш при-
йнятні з економічної точки зору. Слід зазначити про 
досвід використання пристрою через стравохідне 
введення циркулярної голівки в складеному стані 
(EEA ORVIL), але ці спостереження обмежені двома 
випадками, що не дає змоги оцінити переваги та не-
доліки цього методу. Обмежена кількість спостере-
жень зумовлена високою вартістю такого пристрою. 
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Висновки. Результати нашого дослідження 
вказують на наявність широкого спектра вибору варі-
антів формування стровохідно-тонкокишкового анас-
томозу після тотальної гастроектомії. Однак вибір 
методу залежить як від досвіду хірурга у випадку з 
шовним варіантом анастомозу, так і від анатомічних 
особливостей пацієнта. Зокрема коротка абдоміналь-
на частина стравоходу та високе розташування пух-
лини шлунку роблять метод інтракорпорального ме-
ханічного формування СТА технічно складним або 
недоцільним. Використання варіанта формування 
анастомозу при лапароасистованих операціях може 
ускладнитись при високому ІМТ пацієнта або малому 
діаметрі відвідної петлі тонкої кишки. Важливе зна-
чення в умовах сьогодення має вартість операції, яка 
залежить від кількості та виду використаних зшива-
льних апаратів, що значним чином впливає на оста-
точну ціну оперативного втручання. За нашими да-
ними, ЛАГ з першим типом формування СТА потре-
бує найменших фінансових витрат. Підводячи підсу-
мок, зазначимо, що вибір методу формування СТА 
залежить від врахування багатьох складових, а відсу-
тність обґрунтованих досліджень з цього питання 
залишає широке поле для пошуку. 
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Резюме. В настоящее время рак желудка сто-

ит на втором месте по причинам смерти от онкологи-
ческих заболеваний. Существует два варианта хирур-
гического лечения потенциально излечимых пациен-
тов с неметастатическим раком желудка, это лапаро-
скопическая и открытая гастроэктомия. Соответ-
ственно есть необходимость обсуждения вариантов 
формирования эзофаго-еюноанастомозов по методи-
кам, максимально упрощенным, надежным, безопас-
ным для пациента и экономически приемлемым. В 
статье исследованы методы формирования различных 
типов пищеводно-кишечных анастомозов, в частно-
сти при лапароскопической тотальный и лапаро-
асистованной гастроэктомии. В работе анализируют-
ся результаты лечения 41 пациента. Мужчин было 29, 
женщин 12. Средний возраст пациентов составлял 57 
± 9 лет, средний индекс массы тела (ИМТ) 25,0 ± 2,9. 
С целью прогнозирования операционного риска фи-
зическое состояние пациентов оценивали по шкале, 
разработанной Американским Обществом Анесте-
зиологов (ASA). Состояние 29 пациентов определено 
как ASA II и 12 было оценено как ASA III. Анализ 
характеристики опухоли позволил определить стадию 
онкологического заболевания как II у 17 пациентов и 
III у 24 пациентов. Выбор метода формирования ана-
стомоза зависит от опыта хирурга, анатомических 
особенностей пациента и экономической составляю-
щей по количеству расходных материалов. 

7 пациентам была выполнена лапароскопиче-
ская тотальная гастроэктомия с формированием ин-
тракорпорального анастомоза. Остальным 34 пациен-
тоам выполнялась лапаро-асистованная тотальная 
гастроэктомия с формированием циркулярного степ-
лерного анастомоза двумя способами: 

1) введением сшивающего аппарата через 
место будущего анастомоза по Брауну, кукса отвод-
ной петли тонкой кишки зашивалась сразу после 
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пересечения тонкой кишки, по такой методике были 
сформированы ЭЕА у 23 пациентов;  

2) введение сшивающего аппарата через кук-
су тонкой кишки с дальнейшим ее зашиванием после 
формирования анастомоза, такой подход использова-
но в 11 случаях. 

 
Ключевые слова: гастрэктомия, эзофаго-

еюноанастомоз, рак желудка. 
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Abstract. At present, stomach cancer is the sec-

ond most common cause of cancer death. There are two 
options for surgical treatment of potentially curable pa-
tients with non-metastatic gastric cancer: laparoscopic 
and open gastrectomy. Accordingly, there is a need to 
discuss options for the formation of esophago-jejuno 
anastomosis techniques that would be maximum simple, 
reliable, safe and cost-effective for the patient. The article 
investigates methods of formation of different types of 
esophageal and intestinal anastomoses, in particular, in 
laparoscopic total gastrectomy and laparoscopy-assisted 
gastroectomy. The results of 41 patients were analyzed in 
this work; 7 of them underwent laparoscopic total gas-
trectomy with the formation of intracorporeal anastomo-
sis, and 34 patients underwent laparoscopy-assisted total 
gastrectomy with formation of circumferential stapled 
anastomosis. There were 29 men and 12 women. 

The mean age of patients was 57 ± 9 years; the 
Body Mass Index (BMI) was 25.0 ± 2.9. In order to pre-
dict a surgical risk, physical status of patients was esti-
mated under the scale developed by the American Society 

of Anesthesiologists (ASA). Condition of 29 patients was 
estimated as ASA II, and of 12 others - as ASA III. Anal-
ysis of tumor characteristics allowed to determine the 
stage of cancer as II in 17 patients and as III in 24 pa-
tients. A choice of method of anastomosis formation 
depends on the surgeon’s experience, anatomical features 
of the patient, and economic component of consumables. 
All surgeries included into the research were completed 
laparoscopically. LTG with intracorporeal staple anasto-
mosis was performed in 7 patients. In this group the aver-
age time of anastomosis formation was 51.2 ± 18.2 
minutes. Flatulence was observed on 3.8 ± 1.1 day, feed-
ing began on 6.1 ± 1.1 day. A discharge took place on 
10.5 ± 2.5 day. 34 patients underwent surgeries under the 
LAG technique, 23 of them had anastomosis formation of 
the first type and 11 – of the second one. The mean time 
of anastomosis formation was 48.3 ± 9.0 and 45.1 ± 7.0 
minutes respectively. First flatus was on 3.9 ± 1.0 and 3.5 
± 1.1 day. The patient was discharged from hospital on 
9.4 ± 2.9 day if there was formation of the first type, and 
on 9.3 ± 1.7 day if there was the second one. Postopera-
tive complications are given in Table 3. There were no 
cases of in-hospital and thirty-day mortality. Complica-
tions were found in 3 patients in the LTG group. The 
patient was unable to form anastomosis but found an 
intra-abdominal abscess and there was bleeding into the 
anastomotic lumen. The patients in the LAG group suf-
fered 7 complications, including 3 failures of anastomo-
sis, 1 intra-abdominal abscess, 2 cases of bleeding into 
the anastomotic lumen, 1 anastomotic stricture. While 
analyzing advantages and disadvantages of the approach-
es used in the formation of EEA, it should be noted that 
both intra- and extracorporeal approaches have their 
advantages and disadvantages. Thus, LTG meets all the 
criteria of mini-invasive interventions in the sense of 
gentle abdominal wall treatment and reduction of pain in 
postoperative period. The formation of the anastomosis in 
the abdominal cavity occurs without tension, the injury to 
the surrounding organs is less, which promotes faster 
recovery of intestinal function and fully corresponds to 
the "no touch tumor" principle, which are obviously the 
advantages of this technique. In our opinion, the present-
ed method of intracorporeal formation of EEA is the 
simplest among existing ones, but it also requires signifi-
cant skills from a surgeon in mastering handmade su-
tures. The main advantage of the open anastomosis is the 
economic component. 

 
Keywords: gastrectomy, esophago-jejuno anas-

tomosis, stomach cancer. 
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Резюме. Вітиліго – це придбане ідіопатичне захворювання, що характеризується наявністю чітко окре-

слених депігментованих плям у результаті прогресуючої втрати меланоцитів. Актуальність проблеми пов'язана 
з вираженим негативним впливом на психологічний стан пацієнтів, значною кількістю хворих молодого репро-
дуктивного віку та відсутністю надійних терапевтичних алгоритмів. 

Мета роботи: вивчити гістологічні та імунно-гістохімічні зміни ураженої шкіри у хворих на вітиліго і 
виявити гендерні їх особливості. 

Методи. Під нашим спостереженням перебувало 107 хворих на вітиліго у віці від 19 до 65 років, з них 
45 чоловіків і 62 жінки. Проведено морфологічні, імуногістохімічні і морфометричні дослідження ураженої 
шкіри у 107 хворих.  

Результати дослідження. Зіставлення проведених комплексних клініко-гістологічних та імуногістохі-
мічних досліджень виявило відсутність або недостатню кількість меланоцитів в ділянках ураженої шкіри, дис-
трофічні зміни кератиноцитів, необхідних для регулювання росту і диференціації меланоцитів. Виявлені зміни 
служать обґрунтуванням використання в лікуванні хворих на вітиліго клітинних технологій, спрямованих на 
заповнення недостатньої кількості меланоцитів в ураженій шкірі та відновлення нормального функціонування 
кератиноцитів. 

Висновки. Проведені дослідження показали, що у хворих на вітиліго присутні зміни в епідермісі: гіпе-
ркератоз, акантоз, вогнищевий гранульоз; в дермі – помірні судинні реакції, вогнищеві лімфогістіоцитарні інфі-
льтрати, характерним для яких було значне число CD3 клітин і переважання CD4 клітин над CD8. Показані 
гендерні особливості цих змін. Використання специфічного фарбування показало відсутність меланоцитів в 
епідермісі всіх досліджуваних випадків, що є характерним для вітиліго, і виявлення поодиноких клітин Лангер-
ганса в дермальному інфільтраті. 

 
Ключові слова: вітиліго, меланоцити, кератиноцити, клітинні технології, гістологія. 

 
Вступ. Вітиліго – це хронічний дерматоз, що 

відноситься до групи дисхромій, характеризується 
порушенням пігментації, що проявляється у вигляді 
різко обмежених депігментованих плям молочно-
білого кольору різної величини і конфігурації. За 
даними ВООЗ, на вітиліго страждає 0,5-8,2% всього 
населення світу, це становить близько 40 мільйонів 
людей. У структурі шкірних захворювань 3-4% при-
падає на вітиліго. Половина всіх випадків зустріча-
ється в 10-30-річному віці. Чоловіки і жінки схильні 
до захворювання в рівній мірі. Актуальність пробле-
ми цієї хвороби пов'язана з вираженим негативним 
впливом на соціально-психологічний стан пацієнтів: 
вітиліго нерідко викликає серйозні емоційно-
психологічні розлади. Дерматологічний індекс якості 
життя хворих вітиліго становить 4,95, що значно 
нижче порівняно з якістю життя при атопічному дер-
матиті, вугровій хворобі і вульгарному псоріазі [1, 2]. 

Обґрунтування дослідження. Відповідно до 
розроблених протоколів, лікування вітиліго прово-
дять з урахуванням активності дерматозу, локалізації 
висипань і ступеня тяжкості процесу [3, 4, 5]. Тради-
ційна терапія вітиліго включає застосування вітамі-
нотерапії, гіпосенсибілізаторов, гепатопротекторів, в 

важких випадках – системних кортикостероїдних 
гормонів, топічних стероїдів, топічних інгібіторів 
кальціоневріна [5]. Широко застосовують фототера-
пію: псорален і UVA, вузькосмуговий UVB 311нм, 
що не завжди призводить до задовільного результату. 
Тривале і послідовне застосування UVB фототерапії 
тільки у половини хворих дозволяє досягти 75% репі-
гментації [4, 5]. 

З огляду на торпідність вітиліго до проведе-
ної традиційної терапії в останнє десятиліття в ліку-
ванні хворих широко використовують регенераційні 
технології тканинного графтингу (епідермальний 
блистерний графтинг, панч-графтинг всієї товщини 
шкіри, тонкі дермоепідермальні спліт-графти, фолі-
кулярний графтинг) і клітинного графтингу (культи-
вовані або некультивованих клітинні суспензії мела-
ноцитів і кератиноцитів) [5, 6]. 

Результати проведених клініко-
інструментальних, імунологічних і біохімічних дос-
ліджень служать обґрунтуванням до розробки ком-
плексного методу лікування хворих на вітиліго з 
використанням, поряд з традиційною терапією і UVB 
311нм фототерапією, методик клітинних технологій – 
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меланоцитарно-кератиноцитарної суспензії (МКС) і 
аутомезоконцентрату (АМК) [7, 8, 9].  

Поєднання з UVB 311 нм фототерапією до-
зволяє значно зменшити кількість клітин, що вво-
дяться, при збереженні вираженого значного резуль-
тату лікування заявленим способом, що має зробити 
його фінансово доступним для широкого впрова-
дження [10, 11, 12]. 

Мета дослідження: вивчити гістологічні та 
імуногістохімічні зміни ураженої шкіри у хворих на 
вітиліго,  виявити їх гендерні особливості. 

Матеріали і методи. Під нашим спостере-
женням перебувало 107 хворих на вітиліго I-IV фото-
типів за Фіцпатриком у віці від 19 до 65 років, з них 
45 (42,06%) чоловіків і 62 (57,94%) жінки. Відповідно 
до загальноприйнятих рекомендацій [1] виділяли 
наступні форми вітиліго: вогнищеву, яка спостеріга-
лася у 29 (27,1%) хворих, і генералізовану, яка була у 
78 (72,9%) хворих. Залежно від активності процесу 
виділяли наступні стадії: прогресуючу, стабільну і 
стадію репігментації. У більшості наших хворих на 
момент включення в дослідження була стабільна 
стадія захворювання – у 98 (91,6%) хворих і у 9 
(8,4%) хворих спостерігали стадію репігментації. До 
включення в дослідження всіма пацієнтами була під-
писана інформована згода. 

Для проведення морфологічних, імуногісто-
хімічних (ІГХ) і морфометричних досліджень всім 
хворим із дотриманням етичних норм під місцевою 
інфільтраційною анестезією (2% лідокаїном після 
попередньої проби) були проведені панч-біопсії діля-
нок вітиліго панчами діаметром 3,5 мм з наступним 
гістологічним дослідженням. 

Панч-біоптати фіксували в 10% забуферено-
му формаліні і заливали в парафін. На прецизійному 
ротаційному мікротомі НМ 3600 («MICROM 
Laborgerate GmbH» – Німеччина) виготовляли серійні 
стандартні зрізи товщиною 4 мкм, які розміщували на 
звичайні предметні скельця (для оглядового патогіс-
тологічного забарвлення) або на адгезивні предметні 
скла «SUPER FROST PLUS» фірми «DAKO» (Данія) 
– для імуногістохімічних досліджень.  

Загальнопатологічні зміни шкіри, наявність і 
характер запального інфільтрату в дермі визначали 
при мікроскопії мікропрепаратів, забарвлених гема-
токсиліном і еозином, при збільшенні x10, x40 з ви-
користанням мікроскопа ERMA Inc. (Model: EZ 122, 
Японія). 

ІГХ дослідження виконувалися в парафіно-
вих зрізах з використанням моноклональних і полік-
лональних антитіл. Оцінку результатів ІГХ-реакції 
проводили на мікроскопі ERMA Inc. (Model: EZ 122, 
Японія) і документували цифровою фотокамерою 
Camedia C5060WZ (Olympus, Японія). 

Імуногістохімічне дослідження включало ви-
значення CD3 (DAKO, поліклональні), CD4 (DAKO, 
клон 4B12), CD8 (DAKO, клон C8 / 144B), S100 
(DAKO, поліклональні) і Мелан А (DAKO, клон 
A103). 

Дослідження проводилися до початку ліку-
вання, повторні дослідження заплановані до прове-
дення через 16 тижнів після початку лікування. 

Статистичний аналіз проводили з викорис-
танням мови програмування R R-3.6.3 для Windows 
(GNU General Public License). Дані були представлені 
у кількості пацієнтів (n) та відсотках пацієнтів (%). 
Аналіз якісних даних проводився за допомогою точ-
ного тесту Фішера. Рівень значущості вважався 0,05 
для всіх тестів. 

Результати дослідження. Проведено морфо-
логічні, імуногістохімічні і морфометричні дослі-
дження ураженої шкіри у 107 хворих на вітиліго. 

У всіх досліджуваних матеріалах структура 
шкіри мала звичайні характеристики. 

В епідермісі різного ступеня вираженості гі-
перкератоз був у 58 (54,2%) спостереженнях, з них у 
24 (53,3%) чоловіків і 34 (54,8%) жінок. Ортокератоз 
спостерігався у 49 (45,8%) хворих, з них у 21 (46,7%) 
чоловіків і 28 (45,2%) жінок. Вогнищевий гіперграну-
льоз виявлено в 36 (33,6%) спостережень, з них у 16 
(35,5%) чоловіків і 20 (32,3%) жінок. Нерізко вираже-
ний акантоз епідермісу спостерігався в 31 (29%) біоп-
татів, з них у 12 (26,7%) чоловіків і 19 (30,6%) жінок. 
Епідермальний спонгіоз спостерігався у 95 (88,8%) 
пацієнтів, з них у 39 (86,7%) чоловіків і 56 (90,3%) 
жінок і проявлявся переважно вакуольною дегенера-
цією базальних кератиноцитів. Інтактний епідерміс 
був в 39 (36,4%) спостережень, з них у 17 (37,8%) 
чоловіків і 22 (35,5%) жінок (рис. 1, 2). Однак, не 
було виявлено достовірної різниці у гіперкератозі 
(p=1), гранульозі (p=0,836), акантозі (p=0,673) та 
спонгіозі (p=0,554) між чоловіками та жінками.  

 

 
 

Рис. 1. Хворий А., 38 р., амб. к. № 411 від 

2.08.2017р.  

Діагноз: вітиліго, генералізована форма, 

змішаний тип, стабільна стадія. До лікування: в 
епідермісі – помірний гіперкератоз, гранульоз, 

вакуолізація кератиноцитів шиповатого і базаль-

ного шарів. Дермо-епідермальна межа збережена. 
У дермі – слабо виражений лімфогістіоцитарний 

інфільтрат. Забарвлення гематоксилін-еозин, 

Зб.:х10 
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Рис. 2. Хвора С., 59 р., амб. к. № 071 від 

7.11.2017р.  

Діагноз: вітиліго, локальна форма, вогни-

щевий тип, стабільна стадія. До лікування: гісто-
логічно в епідермісі – виражений гіперкератоз, 

гранульоз, в шиповатому і базальному шарах - 

вакуолізація кератиноцитів і спонгіоз. Дермо-
епідермальна межа збережена. У дермі – помірна 

лімфогістіоцитарна інфільтрація. Забарвлення 

гематоксилін-еозин, Зб.:х20 
 

При звичайному фарбуванні гематоксилін-
еозином меланоцити не виявлялись. При фарбуванні 
по Мелан-А меланоцити в базальному шарі епідермі-
су були повністю відсутні в 107 (100%) спостере-
жень. При використанні фарбування на S100 позити-
вна реакція в дендрітичних клітинах відзначена у 34 
(31,8%) пацієнтів, з них у 13 (28,9%) чоловіків і 21 
(33,9%) жінок. 

Дермо-епідермальна межа у всіх спостере-
женнях була збереженою. 

У підлеглій дермі збільшення кількості судин 
мікроциркуляторного русла виявлено у 52 (48,6%) 
пацієнтів, з них у 21 (46,7%) чоловіка і 31 (50,0%) 
жінки. Периваскулярні лімфогістіоцитарні інфільтра-
ти слабо або не різко виражені спостерігалися у всіх 
обстежуваних зразках (табл. 1). 

Аналогічна тенденція простежується і щодо 
збільшення судин мікроциркуляторного русла дерми, 
яке відзначали у 31 (50,0%) жінки і лише у 21 (46,7%) 
чоловіка. 

Помірно виражений лімфогістіоцитарний ін-
фільтрат був також у більшій частині жінок, ніж у 
чоловіків – у 23 (37,1%) і у 15 (33,3%) хворих на віти-
ліго відповідно. Однак не було виявлено достовірної 
різниці у збільшенні кількості судин мікроциркуля-
торного русла (p=0,845) та враженості лімфогістіоци-
тарного інфільтрату (p=0,838) між чоловіками та 
жінками. 

 
Таблиця 1 

Гістологічні параметри у хворих на вітиліго в обстежуваній групі 

Параметр Всі пацієнти 
(n=107) 

Чоловіків (n=45) Жінок  
(n=62) 

p-value 

абс. % абс. % абс. % 

Гіперкератоз 58 54,2 24 53,3 34 54,8 1 

Гранульоз 36 33,6 16 35,5 20 32,3 0,836 

Акантоз 31 29,0 12 26,7 19 30,6 0,673 

Спонгіоз 95 88,8 39 86,7 56 90,3 0,554 

Збільшення судин мікроциркуля-
торного русла дерми 

52 48,6 21 46,7 31 50,0 0,845 

Лімфогістіоцитарний інфільтрат  

 відсутній 

 слабо виражений 

 помірно виражений 

 різко виражений 

 
0 
69 
38 
0 

 
0 

64,5 
35,5 

0 

 
0 

30 
15 
0 

 
0 

66,7 
33,3 

0 

 
0 

39 
23 
0 

 
0 

62,9 
37,1 

0 

0.838 

 
При імуногістохімічному дослідженні при 

фарбуванні на CD3 клітини позитивна реакція відзна-
чалася лише в поодиноких або нечисленних Т-
лімфоцитах, розташованих периваскулярно, в цих же 
зонах відзначається позитивна реакція на CD4 і CD8 
Т-лімфоцити, при цьому кількість Т-лімфоцитів CD4 

 CD8. 
При проведенні імуногістохімічних реакцій 

на CD3 клітини (DAKO, поліклональні) позитивна 
реакція виявлена практично у всіх лімфоцитах дерма-
льного інфільтрату. При дослідженні на CD4 клітини 
(DAKO, клон 4B12) позитивна реакція виявлена в 
більшій частині лімфоцитів інфільтрату, в той час як 
при дослідженні CD8 клітин (DAKO, клон C8 / 144B), 

позитивна реакція виявлена лише в поодиноких клі-
тинах дермального інфільтрату. 

Імунохістохімічні дослідження з використан-
ням S100 (DAKO, поліклональні) дозволили виявити 
позитивну реакцію в клітинах Лангерганса, розташо-
ваних в периваскулярному інфільтраті дерми, в поо-
диноких клітинах інфільтрату підшкірної жирової 
клітковини і відсутність подібних клітин в епідермісі 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Хвора М., 39 р., амб. к. № 112 від 

6.03.2017р. Діагноз: вітиліго, генералізована фор-

ма, змішаний тип, стабільна стадія. При імуногіс-

тохімічному дослідженні при фарбуванні на S-100: 

в епідермісі меланоцити не визначаються. Зб.: х10 

При гендерному аналізі при імуногістохіміч-
них дослідженнях привертало увагу те, що CD3 
(DAKO, поліклональні) істотно не відрізнялися у 
чоловіків і жінок. Так, кількість пацієнтів, які вияви-
ли відповідну позитивну реакцію, серед чоловіків – 
43 (95,6%), серед жінок – 59 (95,2%). Більш виражені 
відмінності були по CD4 (DAKO, клон 4B12), пози-
тивна реакція на які виявлена у 36 (80,0%) чоловіків і 
у 51 (82,3%) жінки. Найбільш виражені гендерні від-
мінності були за виявленими CD8 (DAKO, клон C8 / 
144B) клітинами – у 41 (66,1%) жінки і лише у 28 
(62,2%) чоловіків. Подібна тенденція виявлялася і 
при використанні фарбування S100 (DAKO, полікло-
нальні), які були виявлені у 21 (33,9%) жінки і лише у 
13 (28,9%) чоловіків (табл. 2). Однак не було виявле-
но достовірної різниці у кількості CD3 (p=1), CD4 
(p=0,805), CD8 (p= 0,688) та S100 (p= 0,676) між чо-
ловіками та жінками. 

Таблиця 2 

Імуногістохімічні параметри у хворих на вітиліго в обстежуваній групі 
 

Параметр Всі пацієнти 
(n=107) 

Чоловіків 
(n=45) 

Жінок 
 (n=62) 

p-value 

абс. % абс. % абс. % 

CD3 (DAKO, поліклональні) 102 95,3 43 95,6 59 95,2 1 

CD4 (DAKO, клон 4B12)  87 81,3 36 80,0 51 82,3 0,805 

CD8 (DAKO, клон C8 / 144B) 69 64,5 28 62,2 41 66,1 0,688 

S100 (DAKO, поліклональні) 34 31,8 13 28,9 21 33,9 0,676 

Мелан А (DAKO, клон A103) 0 0 0 0 0 0  

 
Таким чином, проведені комплексні гістоло-

гічні та імуногістохімічні дослідження показали, що у 
хворих на вітиліго є особливості змін в епідермісі, які 
полягають у нерізко вираженому гіперкератозі, акан-
тозі, вогищевому слабко вираженому гранульозі; в 
дермі – помірні судинні реакції з незначно збільше-
ною кількістю судин мікроциркуляторного русла; 
вогнищевими, переважно периваскулярними лімфогі-
стіоцитарними інфільтратами, характерним для яких 
було значне число CD3 клітин і переважання CD4 
клітин над CD8 клітинами. Показані гендерні особли-
вості цих змін. 

Використання специфічного фарбування 
(Мелан А, на S100) показало відсутність меланоцитів 
в епідермісі у всіх досліджуваних випадках, що є 
характерним для вітиліго, і виявлення поодиноких 
клітин Лангерганса в дермальному інфільтраті. По-
рушення співвідношення CD4 /CD8 лімфоцитів в 
периваскулярному дермальному інфильтраті відо-
бражає значимість імунологічних порушень у розвит-
ку вітиліго. 

Узагальнюючи проведені нами комплексні 
гістологічні та імуногістохімічні дослідження, від-
значимо, що в епідермісі виявлені різного ступеня 
вираженості гіперкератоз, гранульоз, спонгіоз і ваку-
олізація базальних кератиноцитів, що супроводжу-
ється відсутністю Мелан А позитивних і S100 пози-
тивних клітин, тобто відсутністю меланоцитів; в дер-

мі, поряд з помірною судинної реакцією, виявляли 
периваскулярні лімфогістіоцитарні інфільтрати, які 
при імуногістохімічному фарбуванні виявляли пози-
тивну реакцію на CD3 Т-лімфоцити, позитивну реак-

цію на CD4 і CD8 клітини, при цьому CD4  CD8. 
Обговорення результатів. Вважають, що 

прогресуюча і стабільна стадії вітиліго, як клінічно, 
так і гістологічно, можуть відповідати двом послідо-

вним фазам захворювання 14. Дебют гіпопігменто-
ваних плям супроводжується появою поверхневого 
периваскулярного лімфогістіоцитарного інфільтрату 
в дермі. Основною гістологічною ознакою стабільної 
стадії вітиліго є лише помітна відсутність меланіну в 
епідермісі, тоді як запальні зміни вже можуть регре-
сувати. 

Раніше проведеними дослідженнями було 
показано, що клінічно вогнища вітиліго мають тенде-
нцію до поширення з різною швидкістю з відцентро-
вим збільшенням і периферійним зростанням вогнищ. 
Водночас втрата пігментних клітин відбувається 
поступово, при цьому не тільки в осередках депігме-
нтації, але і по периферії. Саме тому співіснування 
стабільної і прогресуючої стадій вітиліго спостеріга-

ється вкрай рідко 15. 
Є тісний взаємозв'язок між клінічними особ-

ливостями вітиліго і гістологічними змінами, між 
гістопатологічними даними і активністю вітиліго, а 
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також між клінічними особливостями вітиліго і акти-

вністю захворювання 16. 
Ймовірно, клінічні особливості вогнищ віти-

ліго можуть свідчити про активність процесу і патогі-
стологічних змін, що лежать в їх основі. Так, осеред-
ки вітиліго з чіткими контурами, можуть вказувати на 
стан стабільності, в той час як нечіткі або розмиті 
межі вогнищ можуть розглядатися як маркери актив-
ності процесу з запальними змінами і тріхромією 

15. 
Проведені нами комплексні гістологічні та 

імуногістохімічні дослідження виявили у хворих на 
вітиліго, поряд з відсутністю меланоцитів в епідермі-
сі в осередках ураження, нерізко виражені дистрофі-
чні зміни в ньому (спонгіоз і вакуолізація базальних 
кератиноцитів, гіпер- і ортокератоз, гранульози), 
різного ступеня вираженості порушення судин мік-
роциркуляторного русла дерми і осередкові, перева-
жного периваскулярні запальні лімфогістіоцитарні 
інфільтрати з імуногістохімічними маркерами CD3, 
CD4 і CD8 Т-лімфоцитов, при цьому кількість Т-

лімфоцитів CD4  CD8. 
Зіставлення проведених комплексних кліні-

ко-гістологічних та імуногістохімічних досліджень 
виявило відсутність або недостатню кількість мела-
ноцитів в ділянках ураженої шкіри, дистрофічні змі-
ни кератиноцитів, необхідних для регулювання росту 
і диференціації меланоцитів. Виявлені зміни послу-
жили обґрунтуванням використання в лікуванні хво-
рих на вітиліго методик клітинних технологій, спря-
мованих на заповнення недостатньої кількості мела-
ноцитів в ураженій шкірі і відновлення нормального 
функціонування кератиноцитів. 

Висновки: 
1. Проведені комплексні патогістологічні дослі-
дження показали, що у хворих на вітиліго в епідермі-
сі присутні особливості змін, які полягали в нерізко 
вираженому гіперкератозі, акантозі, вогнищевому 
слабко вираженому гранульозі, спонгіозі. 
2. Проведені комплексні патогістологічні дослі-
дження показали, що у хворих на вітиліго спостеріга-
лися помірні судинні реакції з дещо збільшеною кіль-
кістю судин мікроциркуляторного русла. 
3. Проведені комплексні патогістологічні дослі-
дження показали, що у хворих на вітиліго в дермі 
спостерігалися вогнищеві, переважно периваскулярні 
слабо або помірно виражені лімфогістіоцитарні інфі-
льтрати у всіх обстежуваних зразках. 
4. При гендерному аналізі особливостей гістологіч-
них змін в обстеженій групі хворих можна відзначи-
ти, що у жінок із вітиліго частіше виявляли спонгіоз, 
збільшення судин мікроциркуляторного русла дерми 
і помірно виражений лімфогістіоцитарний інфільтрат, 
ніж у чоловіків. 
5. При імуногістохімічному дослідженні при фарбу-
ванні на CD3 клітини позитивна реакція відзначалася 
лише в поодиноких або нечисленних Т-лімфоцитах, 
розташованих периваскулярно, в цих же зонах від-
значається позитивна реакція на CD4 і CD8 Т-

лімфоцити, при цьому кількість Т-лімфоцитів CD4  
CD8. При проведенні імуногістохімічних реакцій на 
CD3 клітини (DAKO, поліклональні) позитивна реак-

ція виявлена практично у всіх лімфоцитах дермаль-
ного інфільтрату, на CD4 клітини (DAKO, клон 4B12) 
– в більшій частині лімфоцитів інфільтрату, на CD8 
клітин (DAKO, клон C8 / 144B) – лише в поодиноких 
клітинах дермального інфільтрату. Імуногістохімічні 
дослідження з використанням S100 (DAKO, полікло-
нальні) дозволили виявити позитивну реакцію в клі-
тинах Лангерганса, розташованих в периваскулярно-
му інфільтраті дерми, в поодиноких клітинах інфіль-
трату підшкірної жирової клітковини і відсутність 
подібних клітин в епідермісі. Використання специфі-
чного фарбування (Мелан А, на S100) показало відсу-
тність меланоцитів в епідермісі у всіх досліджуваних 
випадках, що характерно для вітиліго, і виявлення 
поодиноких клітин Лангерганса в дермальному інфі-
льтраті. 
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Резюме. Витилиго – приобретенное идиопа-
тическое заболевание, характеризующееся наличием 
четко очерченных депигментированных пятен в ре-
зультате прогрессирующей потери меланоцитов, 
Актуальность проблемы связана с выраженным нега-
тивным влиянием на психологическое состояние 
пациентов, значительным количеством больных мо-
лодого репродуктивного возраста и отсутствием 
надежных терапевтических алгоритмов.  

Цель работы. Изучить гистологические и 
иммуногистохимические изменения пораженной 
кожи у больных витилиго и выявить гендерные их 
особенности. 

Под нашим наблюдением находилось 107 
больных витилиго от 19 до 65 лет, в том числе 45 
мужчин и 62 женщины. Проведены морфологиче-
ские, имунногистохимические и морфометрические 
исследования пораженной кожи у 107 больных.  

Сопоставление проведенных клинико-
гистологических и иммуногистохимических исследо-
ваний выявило отсутствие или недостаточное коли-
чество меланоцитов в участках витилиго, дистрофи-
ческие изменения кератиноцитов, необходимых для 
регулирования роста и дифференциации меланоци-
тов. Выявленные изменения могут служить обосно-
ванием использования в лечении больных витилиго 
клеточных технологий, направленных на восполне-
ние недостатка меланоцитов в пораженной коже, и 
восстановление нормального функционирования 
кератиноцитов. 

Проведенные исследования показали, что у 
больных витилиго присутствуют изменения в эпи-
дермисе: гиперкератоз, акантоз; в дерме – очаговые 
лимфогистиоцитарные инфильтраты, характерным 
для которых является значительное число CD3 клеток 
и преобладание CD4 клеток над CD8. Показаны ген-
дерные особенности этих изменений. Использование 
специфического окрашивания показало отсутствие 
меланоцитов в эпидермисе всех исследуемых образ-
цов, что характерно для витилиго, и выявления от-
дельных клеток Лангерганса в дермальном инфиль-
трате. 

 
Ключевые слова: витилиго, меланоциты, 

кератиноциты, клеточные технологии, гистология. 
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Abstract. Vitiligo is an idiopathic disease 
characterized by the presence of well-defined 
depigmented spots as a result of progressive melanocyte 
loss. The urgency of the problem is associated with a 
pronounced negative impact on the patients’ 
psychological state, a significant number of young 
patients and the lack of reliable therapeutic algorithms. 
Traditional therapy of vitiligo includes the use of vitamin 
therapy, hepatoprotectors, in severe cases - systemic 
steroids, topical steroids and calcineurin inhibitors. 
Phototherapy is widely used: psoralen and UVA, 
narrowband UVB 311nm. Prolonged and consistent use 
of UVB phototherapy in only half of patients can achieve 
75% repigmentation. Given the vitiligo resistance to 
traditional therapy, in the last decade widely used 
regenerative tissue grafting techniques (blister grafting, 
punch grafting, thin dermoepidermal split-grafts, 
follicular grafting, cell suspensions of melanocytes and 
keratinocytes). Conducted clinical-instrumental, 
immunological and biochemical studies served as a basis 
for the development of a comprehensive method of 
treatment of vitiligo patients using, along with traditional 
therapy and UVB 311nm phototherapy, cell technology 
techniques - melanocyte-keratinocyte suspension (MKS) 
and automesoconcentrate (AMC). 

The aim of the work is to study histological and 
immune-histochemical changes of the affected skin in 
patients with vitiligo and to identify their gender 
characteristics. 

We observed 107 vitiligo patients aged 19 - 65 
years, including 45 (42.06%) men and 62 (57.94%) 
women. Morphological, immunohistochemical and 
morphometric studies of the affected skin in 107 patients 
with vitiligo were performed. General pathological 
changes of the skin, the presence of inflammatory 
infiltrate in the dermis were determined by microscopy of 
micropreparations stained with hematoxylin-eosin. 
Immunohistochemical study included determination of 
CD3 (DAKO, polyclonal), CD4 (DAKO, clone 4B12), 
CD8 (DAKO, clone C8 / 144B), S100 (DAKO, 
polyclonal) and Melan A (DAKO, clone A103). 

Research results. Comparison of complex clini-
cal-histological and immuno-histochemical studies re-
vealed the absence or insufficient number of melanocytes 
in the affected skin, dystrophic changes of keratinocytes 
needed to regulate the growth and differentiation of mel-
anocytes. 

The identified changes justify the use in the 
treatment of patients with vitiligo cell technology 
techniques aimed at filling the insufficient number of 
melanocytes in the affected skin, and restoring the normal 
keratinocytes functioning. 

Conclusions. Studies have shown that patients 
with vitiligo have changes in epidermis: hyperkeratosis, 
acanthosis, focal granulosis; in dermis - moderate vascu-
lar reactions, focal lymphohistiocytic infiltrates, which 
were characterized by a significant number of CD3 cells 
and the predominance of CD4 cells over CD8. Gender 
features of these changes are shown. The use of specific 
staining showed the absence of melanocytes in all studied 
epidermis, which is a characteristic of vitiligo, and the 
detection of single Langerhans cells in the dermal infil-
trate. 

Summarizing the conducted comparative 
analysis of histological and pathomorphological changes 
in patients with vitiligo, it can be assumed that the use of 
MKS and AMA will significantly expand the possibilities 
and increase the effectiveness of therapeutic strategies in 
vitiligo. 
 

Keywords: vitiligo, melanocytes, keratinocytes, 
cell technologies, histology. 
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Резюме. Цілі: аналіз зв’язку гіперурикемії (ГУ) з компонентами метаболічного синдрому (МС) у випа-

дковій популяційній вибірці. 
Методи. Група з 727 обстежених сформована методом випадкової вибірки з числа робочих і службов-

ців промислового підприємства. Вік обстежених від 18 до 65 років. Проводили діагностику МС та порушень 
глюкозного гомеостазу (ПГГ), клініко-біохімічне дослідження. Інсулінорезистентність оцінювали за індексом 
HOMA2_IR. Статистичний аналіз проводили з використанням “Statgraphics Plus for Windows 3.0».  

Результати. ГУ діагностовано у 16,2 % осіб. Встановлено, що у осіб із ГУ підвищується вірогідність 
діагностики ПГГ у 5,1 разу, цукрового діабету (ЦД) 2 типу в 3,7 разу, ожиріння в 2,9 разу, артеріальної гіперте-
нзії (АГ) в 2,3 разу і дисліпідемії в 1,7 разу відповідно. Визначено, що практично кожний 2-й випадок ГУ у 
випадковій популяційній вибірці асоціюється як мінімум ще з 2-ма компонентами МС (АГ + ожиріння), у кож-
ному 4-му випадку – з 3-ма компонентами (АГ + ожиріння + дисліпідемія), в кожному 8-му випадку – з 4-ма 
компонентами (АГ + ожиріння + дисліпідемія + ПГГ). Встановлено, що кожний 4-й представник випадкової 
популяційної вибірки, у якого було діагностовано порушення толерантності до глюкози (ПТГ) і ЦД 2 типу, має 
«повний» МС; вірогідність діагностики МС у осіб з ПГГ зростає в 10 разів порівняно з популяцією.  

Висновки. Якщо верифікацію «повного» МС не обмежувати обов’язковим включенням до його складу 
ГУ, частота діагностики в одного представника випадкової популяційної вибірки квартету симптомів (ожиріння 
+ АГ + дисліпідемія + гіперінсулінемія) зростає вдвічі і складає вже 4 % від усієї вибірки. За цієї умови в кож-
ного 2-го представника вищезазначеної вибірки з ПТГ діагностують «повний» МС. 

 
Ключові слова: гіперурикемія, метаболічний синдром, порушення глюкозного гомеостазу, цукровий 

діабет 2 типу. 

 
Вступ. Метаболічний синдром (МС) – це 

кластер факторів ризику кардіоваскулярних захворю-
вань, до яких відносяться вісцеральне ожиріння, ар-
теріальна гіпертензія (АГ), дисліпідемія і порушення 
толерантності до глюкози (ПТГ). В 1999 році ВООЗ 
вперше було запропоновано визначення і діагностич-
ні критерії МС [1], які пізніше були переглянуті 
National Cholesterol Education Program´s Adult 
Treatment Panel III (NCEP/ATP III) [2] і International 
Diabetes Federation (IDF) [3]. Ні в одних з наявних 
версій рекомендацій щодо діагностики МС гіперури-
кемію (ГУ) не визнано критерієм МС, хоча поєднання 
МС і ГУ є досить частим явищем [4, 5]. Така позиція 
ґрунтується на результатах деяких досліджень, у т.ч. 
Фрамінгемського, у яких не було виявлено прямого 
зв’язку між концентрацією сечової кислоти (СК) і 
серцево-судинними захворюваннями (ССЗ) після 
модифікації інших факторів ризику, таких як ожирін-
ня і АГ [6]. У той же час з урахуванням результатів 
цілої низки досліджень можна із певністю констату-
вати, що рівень урикемії корелює з ризиком МС, 
ступенем ожиріння, гіперінсулінемією, рівнем три-
гліцеридемії і глікемії, тобто клініко-біохімічними 
параметрами, що відображають стан інсулінорезисте-
нтності (ІР) [7].  

Обґрунтування дослідження. З урахуван-
ням основних пріоритетів сучасної медицини по бо-
ротьбі з серцево-судинними захворюваннями актуа-
льними залишаються дослідження про вивчення 
зв’язків між ГУ і АГ, хронічною хворобою нирок і 
кардіоваскулярною патологією. На підставі огляду 
даних NHANES III H.K. Choi і співавт. встановили, 
що частота МС у хворих на подагру становить 62,8 % 
і тільки 25,4 % у хворих без подагри [8]. Показано 
також, що частота ІР у хворих на подагру на 35 % 
вище, ніж у хворих без порушень пуринового обміну 
[9]. Окрім зв’язку між МС і подагрою, в останнє де-
сятиріччя широко вивчається зв’язок між ГУ і окре-
мими компонентами МС. Так, за останні роки вста-
новлено роль ГУ як незалежного предиктора цукро-
вого діабету 2 типу (ЦД 2 типу) [10]. У свою чергу, 
експериментальні дослідження демонструють роль 
ГУ в формуванні ІР, жирової хвороби печінки та 
дисліпідемії у фруктозозалежних і фруктозонезалеж-
них моделях МС [11]. З огляду на це зниження рівня 
урикемії може виявитися простим і недорогим спосо-
бом профілактики ЦД 2 типу і сприяти уповільненню 
пандемії цього неінфекційного захворювання.  

Мета дослідження: проведення аналізу 
зв’язку гіперурикемії з компонентами метаболічного 
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синдрому у випадковій популяційній вибірці (за епі-
деміологічними критеріями).  

Матеріали і методи. Група обстежених сфо-
рмована за загальноприйнятими епідеміологічними 
підходами методом випадкової вибірки з числа робо-
чих і службовців промислового підприємства ПАТ 
«Новокраматорський машинобудівний завод». Згідно 
з договорами №1/17-К від 03.04.2017, №2/17-К від 
17.11.2017, №1/18-К від 19.02.2018 і №1/19-К від 
06.02.2019, укладеними між ДУ «Інститут проблем 
ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН 
України» і первинною профспілковою організацією 
підприємства, обстежено 727 осіб. 

Вік обстежених – від 18 до 65 років, в серед-
ньому (38,13±5,1) років. За статтю обстежені розподі-
лялися наступним чином: 457 чоловіків і 270 жінок.  

Наявність та ступінь ожиріння визначали за 
індексом маси тіла (ІМТ), згідно з критеріями ВООЗ 
(2000) [12]. Визначення обводу талії (ОТ) (см) прово-
дили у вертикальному положенні хворого на середині 
відстані між нижнім краєм грудної клітки і гребенем 
здохвинної кістки по середньопахвинній лінії.  

МС діагностували згідно з спільною промі-
жною заявою IDF, NHLBI, AHA, WHF, IAS і IASO 
[13] за наявності хоча б трьох з п’яти компонентів: 
1) абдомінальне ожиріння (ОТ у чоловіків >90 см, у 
жінок >80 см за критеріями IDF і WHO); 2) рівень 
тригліцеридів (ТГ) >1,7 ммоль/л; 3) рівень холесте-
рину ліпопротеїнів високої щільності (ХС-ЛПВЩ) 
< 1,03 ммоль/л у чоловіків і < 1,3 ммоль/л у жінок; 4) 
систолічний артеріальний тиск (САТ) ≥ 130 мм.рт.ст., 
діастолічний артеріальний тиск (ДАТ) ≥ 85 мм. рт. 
ст.; 5) глікемія натще (Глю0) ≥ 5,56 ммоль/л. 

Оцінку стану глюкозного гомеостазу здійс-
нювали згідно з рекомендаціями RSSDI-ESI 
Consensus group 2020 р. [14]. Рівень Глю0 і на 120 
хвилині (Глю120) перорального тесту толерантності 
до глюкози визначали в плазмі венозної крові глюко-
зооксидазним методом на аналізаторі “Biosen C-line” 
(EKF, Німеччина). Тест проводили особам, у яких 
було діагностовано гіперглікемію натще (ГН). 

Зразки венозної крові забирали у кожної 
особи після 12-годинного голодування. Рівень імуно-
реактивного інсуліну (ІРІ) визначали імунохемілюмі-
несцентним методом з використанням набору Insulin 
Elisa, («ELISA» DRG Diagnostics, США). Ступень 
виразності ІР оцінювали за індексом HOMA2_IR 
(у.о), який розраховували за допомогою HOMA 
Calculator v2.2 для вільного користування [15]. 

Дослідження рівня загального холестерину 
(ЗХС), ТГ, ХС-ЛПВЩ проводили ферментативним 
колориметричним методом: при визначенні ЗХС та 
ТГ за допомогою наборів фірми «СпайнЛаб» (Хар-
ків, Україна) з використанням аналізатора Флюорат-
02-АВЛФ-Т, при визначенні ХС-ЛПВЩ – із викори-
станням набору фірми ЗАТ «СпайнЛаб» (Харків, 
Україна). Рівні холестерину ліпопротеїдів низької 
щільності (ХС-ЛПНЩ), холестерину ліпопротеїдів 
дуже низької щільності (ХС-ЛПДНЩ) та коефіцієнт 
атерогенності (КА) обчислювали розрахунковим 
методом за загальноприйнятими формулами [16].  

Концентрацію СК у крові і сечі визначали 
колориметричним методом за допомогою набору 
реагентів «Спайн Лаб, UricasePOD» (Україна).  

Рівень артеріального тиску (АТ) вимірювали 
на плечовій частині лівої верхньої кінцівки на рівні 
серця за допомогою автоматичного сфігмоманометра 
(OMRON Corporation, Kyoto, Japan) з манжетою від-
повідного розміру. Вимірювання АТ проводили після 
5-10 хв перебування хворого в стані спокою в поло-
женні сидячи. Рівень САТ і ДАТ визначали як серед-
нє двох послідовних вимірювань. АГ діагностували за 

рівня АТ 140/90 мм. рт. ст. [17]. 
Статистичний аналіз отриманих даних про-

ведено за програмним комплексом “Statgraphics Plus 
for Windows 3.0» (Manugistic Inc. USA). Нормальність 
розподілу змінних визначали за допомогою тесту 
Шапіро-Уілка. Для порівняння парних перемінних у 
групах з нормальним розподілом змінних застосову-
вали критерій Уілкоксона-Манна-Уітні. Для статис-
тичної оцінки розбіжностей між емпіричними і тео-
ретичними частотами варіаційного ряду застосовува-
ли критерій «хі-квадрат» (χ

2
) з поправкою Yates. Для 

виявлення зв’язку між клінічними, біохімічними і 
гормональними показниками з нормальним розподі-
лом перемінних використовували регресійний аналіз. 
Для вимірювання щільності зв’язку між ознаками 
обчислювали коефіцієнт асоціації (Ка) за К. Пірсо-
ном. Перевірка нульових гіпотез проведена на рівні 
значущості P≤0,05. Отримані результати представле-

но в таблицях у вигляді X ± s; X ± sX , де X  – 
середнє арифметичне, s – стандартне відхилення, sX  

– середнє  відхилення.  
Результати дослідження. ГУ діагностовано 

у 118 (16,2 %) осіб у випадковій статистичній вибірці.  
Порушення глюкозного гомеостазу (ПГГ) ви-

явили у 76 обстежених (10,5 %): ЦД 2 типу – у 22 
(3,03 %), ПТГ – у 47 (6,5 %), ГН – у 7 (0,96 %) відпо-
відно. З 22 хворих на ЦД 2 типу у восьми захворю-
вання було діагностовано до проведення дослідження 
(у трьох хворих – легка форма, у п’яти – середнього 
ступеня важкості). ПГГ було діагностовано у кожного 
десятого обстеженого, а на кожний випадок ЦД 2 
типу, який було діагностовано раніше, припадало 
близько трьох випадків ЦД 2 типу de novo (співвід-
ношення 1:2,75), що обґрунтовує доцільність більш 
активного скринінгу населення на ЦД 2 типу. Гіпері-
нсулінемію діагностовано у 52,6 % обстежених з ПГГ 
(n=40) і у 22,1 % (n=161) без ПГГ. Ожиріння виявлено 
у 276 обстежених, що становило 37,9 %. Розподіл 
обстежених з урахуванням ступеня ожиріння: ожи-
ріння 1 ступеня (n=175) у 24,1 %, ожиріння 2 ступеня 
(n=101) у 13,9 %. Частота дисліпідемії у випадковій 
популяційній вибірці становила 18,02 % (n=131). 
Виявлені порушення були представлені переважно 
дисліпідемією IV типу (n=86) у 11,8 % обстежених, 
ІІа типу (n=35) у 4,81 % і ІІб типу (n=10) у 1,38 %. АГ 
діагностовано у 305 (41,9 %) осіб. Рівні САД і ДАД у 
232 (31,9 %) обстежених відповідали критеріям гра-
ничної АГ, у 73 (10,4 %) обстежених – АГ. 

На переважно метаболічний генез ГУ у об-
стежених випадкової популяційної вибірки вказує 
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встановлений зв’язок ГУ з основними складовими МС (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Клініко-лабораторні показники у випадковій популяційній вибірці з урахуванням 

рівня урикемії 

Показник Особи без ГУ (n=209) Особи з ГУ 
(n=118) 

Р 

ІМТ, кг/м
2
 25,68±4,55 32,4±6,01 <0,001 

ОТ, см 87,3±16,74 100,2±13,8 <0,001 

САТ, мм.рт.ст. 130,2±1,4 138,6±3,6 <0,01 

ДАТ, мм.рт.ст. 83,6±0,8 89,2±1,4 <0,01 

Глю0, ммоль/л 5,46±0,12 7,85±0,69 <0,01 

ІРІ, мкОд/мл 18,02±8,83 25,36±7,23 <0,05 

HOMA2_IR, у.о 2,37±1,12 3,69±1,39 <0,01 

ХС, ммоль/л 5,09±0,77 6,01±1,28 <0,01 

ХС-ЛПВЩ, ммоль/л 1,36±0,32 1,12±0,24 <0,02 

ТГ, ммоль/л 1,11±0,34 2,06±0,52 <0,0001 

ХС-ЛПНЩ, ммоль/л 3,06±0,12 3,47±0,14 <0,001 

ХС-ЛПДНЩ, ммоль/л 0,2±0,01 0,3±0,03 <0,001 

КА, у.о 2,67±0,06 3,42±0,23 <0,05 

СК в крові, мкмоль/л 282,6±2,8 418,0±8,2 <0,001 

 
Встановлено, що ожиріння, дисліпідемія, АГ, 

гіперінсулінемія і ІР асоційовані з ГУ і без обов'язко-
вої присутності ПГГ, тому ГУ може бути пов’язана 
не стільки із ПГГ, скільки обумовлена наявністю 
інших компонентів МС. Серед компонентів МС деякі 
автори особливе значення в опосередкованому 

зв’язку ГУ з ЦД 2 типу надають ожирінню [18, 19]. 
Якщо порівнювати частоту окремих компонентів МС 
за ГУ, то найбільш часто зустрічалися ожиріння 
(63,6 %) і підвищений АТ (66,1 %) (табл. 2). Що сто-
сується ПГГ, то їх представництво в групі обстеже-
них з ГУ виявилося досить незначним (37,3 %).  

 
Таблиця 2 

Аналіз частоти компонентів МС у досліджуваних з урахуванням рівня урикемії 

Патологічний стан Особи з ГУ 
(n=118) 

Особи без ГУ 
(n=609) 

Значення критерію 
χ

2
 

Р 

Ожиріння: 63,6% 33,0% 37,9 0,001 

І ступеня 34,7% 22,0% 8,09 0,005 

ІІ ступеня 28,8% 11,0% 24,75 0,001 

Підвищений АТ 66,1% 37,3% 32,56 0,001 

Високий нормальний АТ 
АГ 

39,8% 
26,3% 

26,3% 
11,0% 

8,27 
22,18 

0,005 
0,001 

ПГГ: 37,3% 5,3% 104,96 0,001 

ГН 4,2% 0,3% 12,0 0,001 

ПТГ 21,2% 3,6% 47,62 0,001 

ЦД 2 типу de novo (n=14) 6,8% 0,99% 14,64 0,001 

Дисліпідемія: 27,1% 16,3% 7,18 0,008 

ІІа тип 6,8% 4,1% 1,07 0,3 

ІІб тип 2,5% 1,3% 0,35 0,56 

IV тип 18,6% 10,8% 4,95 0,027 

 
Проте, для того щоб оцінити щільність 

зв’язку ГУ з іншими компонентами МС, не достатньо 
оцінки їх частоти, а важливо також з’ясувати, як ГУ 
підвищує вірогідність появи кожного конкретного 
компонента МС. Тобто чим значуще ГУ підвищує 
відносний ризик виникнення окремих компонентів 
МС, тим вагоміше має бути її значення для них як 
фактору ризику. Адже ожиріння і АГ, частота яких 
була значуще більш висока в групі обстежених з ГУ, 
були присутні і у осіб без ГУ (див. табл. 2). Встанов-
лено, що за ГУ, у першу чергу, підвищується вірогід-
ність діагностики ПГГ в 5,1 разу (95 % СІ (3,82-6,79) 
в цілому і ЦД 2 типу – в 3,7 разу (95 % СІ (2,28-6,02), 

далі ожиріння в 2,9 разу (95 % СІ (2,02-4,02), АГ в 2,3 
разу (95 % СІ (1,61-3,25) і дисліпідемії в 1,7 разу 
(95 % СІ (1,18-2,42) відповідно. У дослідженні, в 
якому взяло участь 5012 дорослих молодого віку, 
показано, що ГУ підвищує ризик ЦД в 1,87 разу і в 
1,36 разу ІР [20]. При цьому рівень урикемії не зале-
жав від концентрації ІРІ в плазмі, що дозволило ви-
знати ГУ незалежним предиктором ІР і ЦД.  

На підставі розрахунку Ка ГУ з основними 
компонентами МС, встановлено, що серед компонен-
тів МС значення ГУ як фактора ризику є найбільш 
вагомим для ПГГ (Ка=0,64) (рис. 1). Встановлена 
щільність зв’язку ГУ з іншими компонентами МС 
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дозволяє розглядати останню в якості повноправного 
компонента МС в популяції.  

Встановлено, що практично кожний другий 
випадок ГУ сполучається з як мінімум ще з двома 
компонентами МС – АГ або ожирінням (табл. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ 

Порушення 

глюкозного 

гомеостазу

Артеріальна гіпертензія 

Ожиріння 

Гіперінсулінемія 
Дисліпідемія 

Ка=0,64 

Ка=0,48 

Ка=0,52 

Ка=0,59 Ка=0,51 

Інсулінорезистентність Ка=0,49 

 
 

Рис. 1. Компоненти МС, асоційовані з ГУ у випадковій популяційній вибірці 

Таблиця 3 

Частота компонентів МС у випадковій популяційній вибірці з урахуванням рівня урикемії 

Компоненти МС Кількість обстежених (n)/% від всіх 
випадків ГУ 

% у випадковій популяційній вибірці 

ГУ+4 компонента  15/12,7 2,1 

ГУ+3 компонента 31/26,3 4,3 

ГУ+2 компонента 65/55,08 8,9 

ГУ+1 компонент 73/63,6 10,0 

 
У кожному четвертому випадку ГУ асоційо-

вана з трьома компонентами МС – АГ, ожиріння, 
дисліпідемія; у кожному восьмому випадку – з чоти-
рма компонентами (АГ, ожиріння, дисліпідемія, ПГГ). 
Вірогідність діагностики одразу декількох компонен-
тів МС знижується в 2 рази по мірі включення до 
діагностичного пошуку ще одного додаткового ком-
поненту. Встановлено, що за  наявності двох компо-
нентів МС (ожиріння + дисліпідемія, ГУ + дисліпіде-
мія, ожиріння-ПТГ) вірогідність діагностики гіперін-
сулінемії зростає до 75 %. За наявності трьох компо-
нентів МС (ожиріння + дисліпідемія + ГУ; ожиріння + 
дисліпідемія + ПТГ) гіперінсулінемія є практично 
облігатною ознакою (у 90 % випадків). 

Обговорення результатів. Повний або від-
носно повний МС, за якого діагностують максималь-
ну кількість складових, зустрічається у 2 % населення 
[3]. На перший погляд, незначна частота МС у попу-
ляції виглядає більш разючою при аналізі її частоти 
серед загалу з ПТГ. Встановлено, що кожний четвер-
тий обстежений випадкової популяційної вибірки, у 
якого при обстеженні було діагностовано ПТГ і ЦД 2 
типу, має «повний» МС. Тобто вірогідність діагнос-
тики МС у осіб з ПГГ зростає в 10 разів порівняно з 
вірогідністю його діагностики в популяції. 

Розрахунки показують, що якщо верифікацію 
«повного» МС не обмежувати обов’язковим вклю-
ченням до його складу ГУ, частота діагностики у 
одного представника випадкової популяційної вибір-
ки квартету симптомів (ожиріння + АГ + дисліпідемія 
+ гіперінсулінемія) зростає в два рази і складає вже 
4 % від усієї випадкової популяційної вибірки. За цієї 

умови у кожного другого представника випадкової 
популяційної вибірки з ПТГ діагностують «повний» 
МС. 

Незважаючи на те, що в епідеміологічних до-
слідженнях встановлено зв’язок ГУ з основними ком-
понентами МС, ГУ можна розглядати як один з осно-
вних компонентів МС у популяції за певних умов. Під 
ГУ, як компонент МС, у популяції, слід розуміти ГУ, 
діагностика якої здійснюється у відповідності до по-
пуляційних норм концентрації СК у крові (<360 
мкмоль/л для жінок і <420 мкмоль/л для чоловіків) 
[21]. Тоді як у рекомендаціях представлено жорсткі 
критерії діагностики ГУ, які орієнтовані на діагности-
ку подагри, за якої концентрація СК у крові патологі-
чно висока [22]. Проведене дослідження показало, що 
патологічно високу ГУ діагностують у випадковій 
популяційній вибірці значно рідше (6,4 %), ніж ГУ за 
популяційними нормативами (16,2 %). Розглядати ГУ 
як компонент МС у популяції з більшою впевненістю 
можна лише у випадку, коли ПГГ представлені у ви-
гляді ПТГ або ЦД 2 типу легкої форми. За гіпергліке-
мії і глюкозурії, навіть якщо у особи присутні інші 
компоненти МС, діагностувати ГУ досить складно. 
Проспективні дослідження [23, 24] показали, що ная-
вність подагри підвищує ризик ЦД 2 типу, у той час 
як наявність ЦД 2 типу знижує ризик подагри. Мож-
ливо такий феномен можна пояснити підвищенням 
екскреції уратів у хворих на ЦД 2 типу за глюкозурії 
[25]. У жодного з п’яти обстежених хворих на ЦД 2 
типу середньої тяжкості не було діагностовано ГУ, а 
невисокий рівень урикемії супроводжувався надмір-
ною (> 6,6 ммоль/добу) урикурією.  
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Таким чином, при обстежені випадкової по-
пуляційної вибірки ГУ діагностовано у 16,2 % осіб. 
Встановлено, що у осіб з ГУ значного підвищується 
вірогідність діагностики МС. Практично кожний дру-
гий випадок ГУ у випадковій популяційній вибірці 
асоціюється як мінімум ще з двома компонентами 
МС, у кожному четвертому випадку – з трьома ком-
понентами, у кожному восьмому випадку – з чотирма 
компонентами. Кожний четвертий у випадковій попу-
ляційній вибірці, у якого було діагностовано ПТГ і 
ЦД 2 типу, має «повний» МС; вірогідність діагности-
ки МС у осіб з ПГГ зростає в 10 раз порівняно з випа-
дковою популяційною вибіркою. 

Висновки:  
1. Гіперурикемію діагностовано у 16,2 % осіб у ви-
падковій статистичній вибірці. 
2. Встановлено, що в осіб з гіперурикемією підвищу-
ється вірогідність діагностики порушень глюкозного 
гомеостазу в цілому в 5,1 разу, ЦД 2 типу в 3,7 разу, 
ожиріння в 2,9 разу, АГ в 2,3 разу і дисліпідемії в 1,7 
разу, відповідно. 
3. Визначено, що практично кожний другий випадок 
гіперурикемії у випадковій популяційній вибірці асо-
ціюється як мінімум з двома компонентами МС (АГ + 
ожиріння), у кожному четвертому випадку – з трьома 
компонентами (АГ + ожиріння + дисліпідемія), у ко-
жному восьмому випадку – з чотирма компонентами 
(АГ + ожиріння + дисліпідемія + порушення глюкоз-
ного гомеостазу).  
4. Кожний четвертий представник випадкової попу-
ляційної вибірки, у якого було діагностовано пору-
шення толерантності до глюкози і ЦД 2 типу, має 
«повний» МС; вірогідність діагностики МС у осіб з 
порушеннями глюкозного гомеостазу зростає в 10 раз 
порівняно з випадковою популяційною вибіркою. 
5. Якщо верифікацію «повного» МС не обмежувати 
обов’язковим включенням до його складу гіперури-
кемії як компонента, частота діагностики квартету 
симптомів (ожиріння + АГ + дисліпідемія + гіперін-
сулінемія) зростає в два рази і складає вже 4 % від 
усієї випадкової популяційної вибірки. За цієї умови в 
кожного другого представника випадкової популяцій-
ної вибірки з порушеннями толерантності до глюкози 
діагностують «повний» МС. 
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Резюме. Цели: анализ связи гиперурикемии 

(ГУ) с компонентами метаболического синдрома 
(МС) в случайной популяционной выборке. 

Методы. Группа из 727 обследованных 
сформирована методом случайной выборки из числа 
рабочих и служащих промышленного предприятия. 
Возраст обследованных от 18 до 65 лет. Проводили 
диагностику МС и нарушений глюкозного гомеостаза 
(НГГ), клинико-биохимическое исследование. Инсу-
линорезистентность оценивали по индексу 
HOMA2_IR. Статистический анализ проводили с 
использованием "Statgraphics Plus for Windows 3.0». 

Результаты. ГУ диагностирован у 16,2 % че-
ловек. Установлено, что в лиц с ГУ повышается веро-
ятность диагностики НГГ в 5,1 раза, сахарного диабе-
та (СД) 2 типа в 3,7 раза, ожирения в 2,9 раза, артери-
альной гипертензии (АГ) в 2,3 раза и дислипидемии в 
1,7 раза, соответственно. Выявлено, что практически 
каждый 2-й случай ГУ в случайной популяционной 
выборке ассоциируется как минимум еще с 2-мя ком-
понентами МС (АГ + ожирение), в каждом 4-м случае 
– с 3-мя компонентами (АГ + ожирение + дислипиде-
мия), в каждом 8-м случае – с 4-мя компонентами (АГ 
+ ожирение + дислипидемия + ПГГ). Установлено, 
что каждый 4-й представитель случайной популяци-
онной выборки с нарушением толерантности к глюко-
зе (НТГ) и СД 2 типа, имеет «полный» МС; вероят-
ность диагностики МС у лиц с НГГ возрастает в 10 
раз по сравнению с популяцией. 

Выводы. Если верификацию «полного» МС 
не ограничивать обязательным включением в его 
состав ГУ, частота диагностики у одного представи-
теля случайной популяционной выборки квартета 
симптомов (ожирение + АГ + дислипидемия + гипе-
ринсулинемия) возрастает вдвое и составляет уже 4% 
от всей выборки. При этом условии у каждого 2-го 
представителя вышеупомянутой выборки с НТГ диа-
гностируют «полный» МС. 

 
Ключевые слова: гиперурикемия, метаболи-

ческий синдром, нарушения глюкозного гомеостаза, 
сахарный диабет 2 типа. 
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Abstract. Purposes: analysis of the relationship 
of hyperuricemia with the components of the metabolic 
syndrome in a random population sample. 

Methods. The group of subjects (n = 727) was 
formed according to the generally accepted epidemiologi-
cal approaches by the method of random sampling from 
among the workers and employees of the industrial enter-
prise Private joint-stock company «Novokramatorsky 
machine-building plant». The age of the subjects ranged 
from 18 to 65 years, the average (38.13 ± 5.1) years. The 
presence and degree of obesity were determined by body 
mass index, according to WHO criteria 2000. Determina-
tion of waist circumference (cm) was performed in the 
vertical position of the patient in the middle of the dis-
tance between the lower edge of the chest and the crest of 
the Ilium along the mid-inguinal line. Metabolic syn-
drome was diagnosed according to a joint intermediate 
statement IDF, NHLBI, AHA, WHF, IAS and IASO. 
Diagnosis of disorders of glucose homeostasis was carried 
out according to the recommendations of ADA, 2012. 
Conducted clinical and biochemical researches (anthro-
pometric parameters and blood pressure, immunoreactive 
insulin levels, lipid profile, uric acid concentration in the 
blood), the degree of severity of insulin indifference 
HOMA2_IR. Statistical analysis was performed using 
"Statgraphics Plus for Windows 3.0". The normality of 
the distribution of variables was determined using the 
Shapiro-Wilk test. The Wilcoxon-Mann-Whitney test was 
used to compare paired variables in groups with normal 
distribution of variables. The "Chi-square" (χ2) criterion 
with Yates correction was used for statistical estimation 
of differences between the empirical and theoretical fre-
quencies of the variation series. Regression analysis was 
used to identify the relationship between clinical, bio-
chemical, and hormonal indicators and the normal distri-
bution of variables. 

Results. Hyperuricemia was diagnosed in 16.2 % 
of people. It has been established that in people with 
hyperuricemia the probability of diagnosis of disorders of 
glucose homeostasis increases by 5.1 times, diabetes 
mellitus by 3.7 times, obesity by 2.9 times, hypertension – 
high blood pressure by 2.3 times and dyslipidemia by 1.7 
times, respectively. It is determined that almost every 
second case of hyperuricemia in a random population 
sample is associated with at least two more components 
of metabolic syndrome (high blood pressure + obesity), in 
every fourth case – with three components (high blood 
pressure + obesity + dyslipidemia), in every eighth case – 
with four components (hypertension + obesity + 
dyslipidemia + disorders of glucose homeostasis). It was 
found that in every fourth representative of the random 
population sample, who was diagnosed with impaired 
glucose tolerance and type 2 diabetes mellitus, has a 
"complete" metabolic syndrome; the probability of diag-
nosing metabolic syndrome in people with disorders of 
glucose homeostasis increases 10 times compared with 
the population. 

Conclusions. If the verification of "complete" 
metabolic syndrome is not limited to the mandatory inclu-
sion of hyperuricemia, the frequency of diagnosis in one 
member of a random population sample of the quartet of 
symptoms (obesity + high blood pressure + dyslipidemia 
+ hyperinsulinemia) doubles and is already 4% of the 
total random population sample. Under this condition, 
every second representative of the random population 
sample of impaired glucose tolerance is diagnosed with 
"complete" metabolic syndrome. 

 
Keywords: hyperuricemia, metabolic syndrome, 

impaired glucose homeostasis, type 2 diabetes. 
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Резюме. Мета дослідження: покращити результати хірургічного лікування непаразитарних кіст печін-

ки за рахунок розробки та удосконалення методів оперативного втручання.  
Матеріал та методи. Прооперовано 102 хворих: 88 (86,3 %) –  непаразитарні кісти печінки, 14 (13,7 %) 

– полікістоз. За способом лікування: І група – міні-інвазивні методи – 56 (54,9 %) випадків; ІІ група –  лапаро-
томні втручання –  32 (31,4 %). 

Результати дослідження. При застосуванні лапароскопічних методів середній ліжко-день склав 
4,5 ± 1,0, післяопераційні ускладнення – 1 (1,8 %) випадок. При лапаротомних способах відповідно: 12,0 ± 1,5 
та 2 (6,3 %), що підтверджує перевагу міні-інвазивних методів. Рецидив – у 3 (2,9 %) випадках. 

Висновки: 
1. Для запобігання розвитку небезпечних ускладнень непаразитарних кіст печінки та з метою їх ранньої 

діагностики рекомендовано застосовувати променеві методи дослідження та ліквідовувати їх міні-інвазивними 
способами на ранній стадії формування. 

3. Застосування міні-інвазивного методу фенестрації кіст з деепітелізацією їх оболонок при полікістозі 
печінки є операцією вибору, що дає змогу уповільнити розвиток гепатоцелюлярної недостатності. 

4. Поєднання міні-інвазивних методик з біполярною коагуляцією, чи лазерною дисекцією, чи зварюва-
льною електрокоагуляцією призвело до зменшення таких ускладнень як інтраопераційна кровотеча і жовчопід-
тікання; стало можливим їх застосування не тільки при кістектомії великих ускладнених кіст, а й при резекцій-
них методах лікування.  

5. Застосування зварювального електрокоагулятора ЕК-300М “Свармед” при лапароскопічній цистек-
томії призвело до зменшення тривалості операції та перебування в стаціонарі в 2 рази, кількість рецидивів – з 
10 до 2,9 %.  
 

Ключові слова: непаразитарні кісти печінки, полікістоз, міні-інвазивні методи. 

 
Вступ. До недавнього часу непаразитарні кі-

сти печінки (НКП) серед інших доброякісних утво-
рень печінки вважалися рідкісним захворюванням, 
частота прижиттєвої діагностики не перевищувала 
0,14–0,8 % та 1,86 % за результатами аутопсії [1]. 
Впровадження в клінічну практику сучасних неінва-
зивних променевих методів обстеження дало змогу 
підвищити діагностику НКП до 7 % від загального 
числа населення [2, 3] та до 11,8 % від загальної кіль-
кості доброякісних осередкових утворень печінки [4]. 

Кісти печінки класифікують в залежності від 
морфологічного виду епітеліальної оболонки [5]. 
Справжні кісти включають: вроджену просту кісту 
печінки та полікістозну хворобу, які мають генетично 
детермінований характер і виникають із аберантних 
жовчних протоків; паразитарну (гідатидну) кісту; 
неопластичну кісту та кісти, пов’язані з жовчовивід-
ними протоками (хвороба Каролі, подвоєння жовчних 
протоків та перибіліарні кісти). Помилкові кісти мо-
жуть бути спричинені мимовільним внутрішньопечі-
нковим крововиливом, посттравматичною гематомою 
або внутрішньопечінковою біломою [6]. 

За даними авторів, ультразвукове досліджен-
ня (УЗД) при діагностиці НКП має чутливість й ефек-

тивність 85–95 %, комп’ютерна томографія (КТ) — 
95 %, магнітно-резонанстна томографія (МРТ) – 98 % 
[7]. 

Пріоритетним методом обстеження для бі-
льшості лікарів було УЗД, де НКП, як правило, зо-
бражена тонкою стінкою порожнини кісти круглої 
або овальної форми з рівними контурами без ехоген-
них елементів та відсутністю ехо-сигналів з внутріш-
нього простору. КТ і МРТ давали точніше уявлення 
про розміри, локалізацію і поширеність процесу та 
особливо важливими були при діагностиці НКП, 
ускладнених інфікуванням, кровотечею, малігнізаці-
єю, розвитком цистобіліарної нориці, механічної 
жовтяниці та портальної гіпертензії, здавленням 
шлунка або дванадцятипалої кишки з порушенням 
пасажу, розриву її оболонки з розвитком перитоніту 
чи гемоперитонеуму [8]. 

При диференційній діагностиці НКП з ехіно-
коковою кістою в сумнівних випадках, крім промене-
вих методів діагностики, застосовують серологічні 
реакції на ехінокок: реакція латекс-аглютинації, не-
пряма гемаглютинація, імуноферментний аналіз, 
діагностична чутливість яких сягала до 100 % [9]. 

https://orcid.org/0000-0002-3001-9955
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Методи лікування НКП характеризуються 
значним різноманіттям. Спочатку інтерес виник до 
черезшкірного пункційного лікування НКП під конт-
ролем УЗД. Поєднання пункційного і пункційно-
дренажного лікування із склерозуючою і місцевою 
антибактеріальною терапією давало кращі результати 
і її вважали оптимальною. Позитивний досвід, нако-
пичений у деяких клініках, навіть дозволив рахувати 
таке лікування методом вибору й використовувати 
при ускладнених і багатокамерних кістах, а також 
при підозрі на пухлинний генез [10]. З метою деепі-
телізації для обробки порожнини  кісти  використо-
вували 96 % розчин спирту, 0,02 % розчин декамето-
ксину (декасан), 10 % розчин повідон-йоду, 1 % роз-
чин гідроксиметилхіноксиліндіоксиду (діоксидин), 
0,1 % розчин октенідину та інші склерозанти, а також 
різні методи електрокоагуляції, у тому числі безкон-
тактну коагуляцію у спрей-режимі, аргоноплазменну 
коагуляцію, гідротермокоагуляцію (безконтактна 
коагуляція у водному середовищі) тощо [11].  

У 1968 р. Т. Lin вперше описав операцію фе-
нестрації кіст печінки, яка в даний час набула чи 
найбільшого поширення і визнання. У сучасній мо-
дифікації фенестрація печінки набула широкого по-
ширення, у тому числі і в лапароскопічній хірургії, і 
визнана операцією вибору при неускладнених кістах. 
У той же час оцінка віддалених результатів свідчить, 
що проста пункція кіст з аспірацією вмісту без де-
струкції покривного епітелію призводить до швидко-
го рецидиву захворювання майже в 100 %. Аналіз 
даних літератури показав, що пункційне і пункційно-
дренажне лікування кіст печінки набуло широкого 
поширення практично лише в середовищі російських 
хірургів [12]. Для поліпшення дренування неглибоко 
розташованих інтрапаренхіматозних кіст рекоменду-
ють поєднувати фенестрацію з частковою резекцією 
печінки. Деякі автори для посилення резорбтивних 
процесів застосовують тампонаду частини кісти, що 
залишилася, сальником на судинній ніжці. Мабуть, 
безпека і привабливість методики зумовили розши-
рення показів до втручання та активного лікування 
безсимптомних кіст невеликого розміру, які не пот-
ребують операції. Це послужило приводом для їх 
поступового впровадження в клінічну практику, що 
виразно прослідковується по наростаючому числу 
повідомлень у літературі [13, 14]. 

При полікістозі з великих кіст, обмежених 
ділянкою печінки, радять виконувати пункційно-
аспіраційну склеротерапію та фенестрацію. Інші ав-
тори вважають за доцільне виконувати сегментарну 
резекцію або навіть трансплантацію печінки [6]. 

Використання скошеного 30° лапароскопа 
дозволило розширити можливості візуалізації, особ-
ливо при розташуванні кісти в задніх сегментах печі-
нки [15]. Операція полягала у висіченні виступаючої 
частини кісти з утворенням сполучення її з черевною 
порожниною [10]. Для висічення виступаючої части-
ни кісти використовувалися стандартні лапароскопі-
чні інструменти, гемостаз забезпечувався викорис-
танням стандартної монополярної коагуляції [16]. 
Остерігаючись можливої кровотечі із стінки кісти, 
автори обмежували зону резекції ділянкою капсули з 
відступом від паренхіми на 3–5 мм. Подальші пові-

домлення відображали пошук хірургами, направле-
ний на удосконалення методики операції з метою 
підвищення її радикальності і безпеки. Для ефектив-
ного гемостазу по краях резекції використовують 
кліпування, аргоноплазменну коагуляцію, а також 
ультразвукові ножиці, що забезпечують пересічення 
тканини з одночасним гемостазом. При цьому рівень 
конверсії досягає 10 % й обумовлений в основному 
безуспішними спробами зупинки кровотечі з країв 
стінки кісти після резекції. Аналіз інших авторів по-
казує, що лапароскопічна операція – це ефективне 
втручання з малою частотою інтраопераційних 
ускладнень.  

Взагалі, післяопераційні ускладнення спосте-
рігаються в 2–5 % хворих, найчастіше зустрічаються 
абсцеси в ділянці кісти. У віддаленому періоді часто-
та рецидивів відмічається в широкому діапазоні – від 
0 до 20 %, що, на думку багатьох авторів, пояснюєть-
ся відмінностями в методиці виконання втручання 
[6]. 

Обґрунтування дослідження. Хоча зростан-
ня захворюваності населення на НКП носить віднос-
ний характер, обумовлений поліпшенням якості діаг-
ностики, загальне збільшення числа хворих, що звер-
таються за медичною допомогою, ставить це захво-
рювання в ряд актуальних проблем сучасної хірургії. 
НКП також пов'язані з генетичними порушеннями, 
такими як полікістоз печінки або хвороба Каролі. Як 
правило, у пацієнтів з НКП менше 3 см хвороба про-
тікає безсимптомно. Ці кісти стають симптоматични-
ми, коли великі, множинні або ускладнені. УЗД – 
найкраща та найдешевша модель візуалізації діагнос-
тики НКП, але вона повинна бути завершена іншими 
візуальними та серологічними тестами. Важливо 
диференціювати просту кісту печінки від гідатидної 
кісти, цистаденоми та цистаденокарциноми, перш ніж 
приступати до лікування. Проте не існує певного 
надійного критерію для диференціації цистаденоми 
від цистаденокарциноми, і правильний діагноз часто 
ставиться лише при гістопатології. Також є рідкісні 
печінкові кістозні ураження, які необхідно врахову-
вати [8].  

Вибір лікувальної тактики залишається інди-
відуальним і залежним від розмірів кісти, локалізації, 
тривалості захворювання, їх ускладнень, супутньої 
патології. Таким чином, більшість авторів вважають, 
що безсимптомні поодинокі кісти печінки потребу-
ють лише спостереження, тоді як симптоматичні та 
ускладнені потребують хірургічного втручання. Не-
зважаючи на значні успіхи в хірургічній гепатології, 
досягнуті за останні роки, проблему клінічного вияв-
лення і впровадження чітких лікувально-тактичних 
критеріїв НКП до цих пір кінцево не вирішено. 

Інша група авторів висловлює думку, що бі-
льшість хворих з НКП не потребують оперативного 
лікування, клінічний перебіг у них безсимптомний.  

Багато зарубіжних авторів вважають, що гол-
кова аспірація та інші подібні маніпуляції, у тому 
числі введення в порожнину кісти склерозуючих 
речовин, небезпечні, неадекватні в лікувальному 
аспекті і у ряді спостережень призводять до тяжких 
наслідків. Введення в порожнину кісти склерозуючих 
речовин може приховувати в собі певну небезпеку у 
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вигляді пошкодження незміненої прилеглої паренхі-
ми печінки і кровотечі в порожнину кісти. Черезшкі-
рна аспірація кісти під контролем УЗД – це міні-
інвазивна процедура, як правило, пов’язана зі склеро-
терапією. Проте серії ранніх клінічних спостережень 
інших хірургів показали, що дана методика небезпеч-
на і не завжди дозволяє добитися декомпресії кіст. 

Деепіляція інтрапаренхіматозної частини кіс-
ти розглядається авторами як один з найважливіших 
етапів операції, який визначає її радикальність і за-
безпечує добрі результати. Найвищі показники успіху 
були зареєстровані при лапароскопічній або відкритій 
кістекомії.  

Як правило, про необхідність хірургічного 
втручання ставлять питання при симптомних і ускла-
днених НКП незалежно від їх розміру. При цьому 
немає єдиної думки щодо розмірів кіст, при яких слід 
використовувати активну хірургічну тактику. Вважа-
ють, що операція показана при гігантських кістах. 
Деякі автори дотримуються активнішої хірургічної 
тактики, рахуючи показами до операції кісти діамет-
ром 5 см і більше. Автори вважають виправданим 
хірургічне втручання при поєднанні кіст печінки з 
іншим захворюванням, що потребує хірургічного 
лікування. 

Тенденція впровадження в лікувальну прак-
тику малоінвазивних технологій, спостережувана 
останнім часом, багато в чому перетворила підхід до 
хірургічного лікування НКП, визначивши пріоритет 
сучасних методик.  

Поняття "рецидив" прийнятне лише до ради-
кальних операцій (резекція печінки або періцистек-
томія). Повторне утворення кіст після фенестрації 
обумовлено заповненням резидуальної кістозної по-
рожнини, при цьому більш коректне поняття "вто-
ринне наповнення кіст". Серед основних чинників 
захворювання виділяють недостатнє висічення ви-
ступаючої частини кісти, великі розміри кіст, непов-
ноцінну деепітелізацію, а також полікістозну хворо-
бу. Як несприятливий чинник рецидиву виділяють 
також локалізацію кіст в задніх сегментах печінки. 
Остерігаючись можливої кровотечі із стінки кісти, 
автори обмежували зону резекції ділянкою капсули з 
відступом від паренхіми на 3-5 мм. Подібна тактика 
неминуче привела до погіршення віддалених резуль-
татів, які супроводжувалися великою частотою утво-
рення залишкової порожнини, особливо в тих серіях 
спостережень, в яких не проводилася деепітелізація 
кісти. 

Особлива тактика при полікістозі печінки. У 
1997 р. Gigot J.F. та його співробітники описали кла-
сифікацію на основі кількості та розмірів печінкових 
кіст та залишкової нормальної паренхіми печінки між 
цистами. Цей опис заснований на передопераційній 
КТ. Також ця класифікація може окреслити лікуваль-
ну стратегію: 

тип I – менше 10 великих кіст (7 – 10 см) з 
великими ділянками нецистної паренхіми (можлива 
ультразвукова черезшкірна аспірація чи фенестрація 
зі склерозуванням оболонки кісти);  

тип II – дифузне ураження паренхіми печінки 
кістами середнього розміру (5 – 7 см) із залишками 
великих ділянок нецистної паренхіми (можлива фе-

нестрація з деепіляцією інтрапаренхіматозної частини 
кіст); 

III тип – масивне, дифузне залучення печін-
кової паренхіми кістами малого та середнього розмі-
ру (менше 5 см) та лише декілька областей нормаль-
ної паренхіми печінки між цистами (резекційні спо-
соби лікування або трансплантація печінки) [17]. 

Вважають, що міні-інвазивні методи є здійс-
ненними та безпечними, альтернативою відкритим 
підходам до лікування НКП. Найбільш використову-
вані методи – черезшкірний дренаж, лапароскопічна 
фенестрація та лапароскопічна гепатектомія. Однак 
будь-який метод, що є кращим у кожному випадку, 
залежить від типу кістозного ураження, його розмірів 
та локалізації в печінці. Для цього потрібно більше 
досліджень, щоб краще визначити точні показання до 
застосування одного із міні-інвазивних способів. 

Дотримання сучасних принципів лапароско-
пічного лікування НКП дозволяє досягнути добрих 
віддалених результатів з рівнем рецидиву до 10 %, у 
порівнянні з результатами фенестрації печінки при 
лапаротомії. Не дивлячись на добрі результати, відмі-
чені при лапароскопічному лікуванні кіст цієї локалі-
зації, деякі автори підкреслюють складність подібних 
втручань, що вимагають специфічних прийомів і 
часткової мобілізації печінки. При цьому раннє фор-
мування зрощень між стінкою кісти і діафрагмою 
приводить до більшого ризику утворення залишкової 
порожнини, яка при неадекватному дренуванні та 
неповноцінній деепітелізації може досягати значних 
розмірів. Проте технічна доцільність та хороші коро-
тко- та середньострокові результати зробили лапаро-
скопічний підхід у більшості випадків процедурою 
вибору для лікування симптоматичних кіст печінки 
[18]. 

Таким чином, при проведенні даного аналізу 
встановлено ряд невирішених проблем у діагностиці 
та в підходах хірургічного лікування НКП та їх 
ускладнень.  

Мета дослідження: покращити результати 
хірургічного лікування непаразитарних кіст печінки 
за рахунок розробки та удосконалення методів опера-
тивного втручання.  

Матеріали та методи. У клініці хірургії № 1 
Вінницького національного медичного університету 
ім. М.І. Пирогова, яка знаходиться на базі хірургічно-
го відділення Вінницької обласної клінічної лікарні 
ім. М.І. Пирогова, з 2004 по 2019 рр. було прооперо-
вано 102 хворих з кістозними ураженнями печінки, де 
у 88 (86,3 %) випадках були НКП; у 14 (13,7 %) – 
полікістоз, із них у 10 (71,4 %) – з ураженням печінки 
за Гіготом типів I-ІІ, та у 4 (28,6 %) пацієнтів мали 
місце важкі форми полікістозу з симптомами пор-
тальної гіпертензії та здавленням внутрішньопечін-
кових жовчних протоків (тип IІІ за Гіготом). Жінок 
було 72 (70,6 %), чоловіків – 30 (29,4 %). Середній вік 
становив 52,5 + 2,0 років. УЗД та КТ проводили у всіх 
випадках для оцінки характеристик, розмірів та точ-
ного положення ураження. МРТ було виконано 4-м 
(3,9 %) хворим з полікістозом ІІ типу та 2-м (2,0 %) 
хворим з цистобіліарною норицею. Локалізація кісти 
в одному сегменті печінки визначена у 62 (70,5 %) 
хворих, з яких у SІ - розташовувалася у 2 (2,3 %) па-
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цієнтів, SІІ - у 8 (9,1 %), SІV - у 6 (6,8 %), SV – у 23 
(26,1 %), SVI – у 14 (15,9%), SVII - у 4 (4,5 %), SVIII - у 5 
(5,7 %). Кіста захоплювала кілька сегментів печінки у 
26 (29,5 %) хворих, а саме SI-IV - у 1 (3,8 %), SII-III - у 4 
(15,4 %), SIV-V – у 6 (23,1 %), SV-VI - у 2 (8,0 %), SV-VIII – 
у 10 (38,5 %), SVII-VIII – у 1 (3,8 %), SII,IV – у 1 (3,8 %), 
SIII,IV-V – у 1 (3,8 %). Таким чином, у 86 (97,7 %) НЗП 
були солітарні, із них у 12 (14,0 %) пацієнтів локалі-
зувалися в лівій долі печінки, у 74 (86,0 %) - в правій 
частці; білобарно - у 2 (2,3 %). Діаметр кіст коливався 
від 2,2 до 25 см. Кісти печінки до 5 см в діаметрі 
виявлені у 38 (43,2 %) хворих, 5 -10 см – у 25 (28,4 
%), 10–20 см - у 23 (26,1 %) і більше 20–25 см – у 2 
(2,3 %). 

У 72 (81,8%) спостереженнях клінічний пе-
ребіг НКП був безсимптомним, патологію виявляли 
випадково при обстеженні з приводу іншого захво-
рювання. Клінічні прояви спостерігали лише в 26 
(29,5 %) хворих при прогресуванні хвороби. Пацієнти 
відзначали відчуття важкості або болю в правому 
підребер'ї та в епігастральній ділянці, нудоту, гіркоту 
та сухість у ротовій порожнині, дискомфорт у животі, 
здуття після їжі. Ускладнені НКП спостерігали у 10 
(11,4 %) хворих. У 2-х (2,3 %) хворих були діагносто-
вані великі кісти центрального розташування розмі-
рами 25 х 18 см

2
 та 22 х 16 см

2 
призводили до здав-

лення елементів гепатодуоденальної зв’язки печінки з 
розвитком симптомів механічної жовтяниці і пор-
тальної гіпертензії. В 1 (1,1 %) випадку НКП усклад-
нилася крововиливом в порожнину кісти, в 4-х (4,5 
%) – з клінікою абсцедування, у 2 (2,3 %) – нагноєння 
кісти зі спонтанним розривом та формуванням дифу-
зного гнійно-фібринозного перитоніту, в 1 (1,1 %) - 
розрив кісти з кровотечею в черевну порожнину з 
гемоперитонеумом. Ознаки гепатоцелюлярної недо-
статності ІІ –ІІІ ст. активності спостерігали у 4 (3,9 
%) пацієнтів з важкими форми полікістозу та у 2 (2,0 
%) хворих із НКП з механічною жовтяницею. 

За способом лікування:  
І група – міні-інвазивні методи, які були 

впроваджені з 2007 року, що склали 56 (54,9 %) випа-
дків, а саме: пункція та аспірація вмісту кісти під УЗД 
- контролем - 8 (14,3 %); пункція, зовнішнє дренуван-
ня під УЗД-контролем з періодичним введенням 
склерозуючого розчину - 5 (8,9 %); висічення перед-
ньої стінки кісти, деепітелізація залишкової порож-
нини, введення в залишкову порожнину склерозую-
чого фактора, зовнішнє дренування з міні-доступу - 8 
(14,3 %); з міні-доступу за допомогою апарату “Міні-
асистент” в ділянках печінки SIII – VІ   (доступ залежав 
від розташування вогнищевого осередку, розміром не 
більше 4-х см) висічення передньої стінки кісти, дее-
пітелізація залишкової порожнини, оментоцистопек-
сія, зовнішнє дренування - 8 (14,3 %), а також хворим 
з ризиком проведення карбопневмоперитонеума; 
лапароскопічна фенестрація з деепіляцією інтрапаре-
нхіматозної частини кісти - 10 (17,9 %); лапароскопі-
чне висічення передньої стінки кісти, деепітелізація 
залишкової порожнини, зовнішнє дренування - 6 
(10,7 %); лапароскопічна сегментарна резекція печін-
ки - 9 (16,1 %); лапароскопічна перицистектомія - 2 
(3,6 %). Середній ліжко-день склав 4,5 ± 1,0, середня 
тривалість операції – 1,2 ± 0,5 години. 

ІІ-й групі хворих, що склали 32 (31,4 %) паці-
єнти, були виконані лапаротомні втручання: висічен-
ня кісти, оментогепатопексія, дренування - 4 (12,5 %); 
пункція, дренування кісти - 2 (6,3 %); висічення кісти, 
дренування - 4 (12,5 %); дренування кісти та абсцесу 
печінки - 2 (6,3 %); енуклеація гемангіоми (діагнос-
тично було сприйнято за посттравматичну кісту, що 
було підтверджено УЗД, заключний діагноз був вста-
новлено гістологічно) - 2 (6,3 %); сегментарна резек-
ція печінки - 9 (28,1 %); атипова резекція печінки - 3 
(9,4 %); лівобічна гемігепатектомія - 1 (3,1 %); пери-
цистектомія - 6 (18,8 %). Дані оперативні втручання 
виконували з верхньосерединного доступу в 10 (31,3 
%) хворих, косі підреберні доступи за Кохером або 
Федоровим - у 22 (68,8 %). Середній ліжко-день склав 
12,0 ± 1,5, середня тривалість операції - 2,2 ± 0,5 го-
дини. 

У випадках поєднаної патології органів чере-
вної порожнини симультанні операції в І-й групі з 
міні-інвазивними методиками були виконані 24 (42,9 
%) пацієнтам, а саме: лапароскопічна холецистекто-
мія – 12 (50,0%) (хронічний та гострий калькульозний 
холецистит); лапароскопічні гінекологічні операції – 
8 (33,3 %); трансабдомінальна преперитонеальна 
енодогерніопластика - 4 (12,5 %); у ІІ групі з лапаро-
томними доступами – 3 (9,4 %), а саме: алогерніопла-
стика великої вентральної грижі – 1 (33,3 %); право-
бічна геміколектомія при інтраоперційній діагностиці 
C-r colli - 1 (33,3 %), пілородуоденопластика за Джа-
дом при ліквідації рубцево-виразкового дефекту з 
ознаками субкомпенсованого стенозу розміром – 1 
(33,3 %). В останніх 2 операціях було вирішено про-
вести цистектомію через напруженість капсули кісти 
печінки та ризик її розриву (включаючи ятрогенний 
момент через локалізацію SIV-V). 

У першій групі хворих кількість післяопера-
ційних ускладнень мала місце в 1 (1,8 %) у вигляді 
жовчопідтікання, у другій групі - в 2 (6,3 %) у вигляді 
піддіафрагмального абсцесу та кровотечі із залишко-
вої порожнини великої НКП. Післяопераційна лета-
льність мала місце в 1 (7,1%) випадку в групі хворих 
з полікістозом та з вираженою гепатоцелюлярною 
недостатністю. Решта пацієнтів одужали. 

При досліджені віддалених результатів про-
тягом 3-10 років рецидив мав місце у 3-х (2,9 %) ви-
падках, хворі з полікістозом не враховувались.  

Статистичну обробку результатів досліджен-
ня виконували за допомогою пакету прикладних про-
грам «Statistica 5.5» фірми Statsoft (належить ЦНІТ 
ВНМУ ім. М. І. Пирогова, ліцензійний номер № 
АХХR910А374605FA). 

Результати дослідження. Для визначення 
способу та об’єму оперативного лікування скарги 
хворого не мали значення, так як у більшості випад-
ків розвиток ускладнень, крім гнійно-запальних, мав 
малосимптомний перебіг. Тому більшу увагу надава-
ли діагностичній цінності променевих методів дослі-
джень. Так проблему підтвердження доброякісного 
ґенезу кістозного утворення в більшості випадків 
вдалось усунути завдяки доступному УЗД. КТ засто-
совували згідно з протоколом для уточнення локалі-
зації процесу та його ускладнень. МРТ було проведе-
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но 6 (6,8 %) хворим для діагностичного уточнення 
цистобіліарних нориць.  

В 2-х (2,3%) випадках, де були сумніви щодо 
непаразитарного характеру кіст, провели імунофер-
ментний аналіз та в 4-х (4,5 %) хворих при підозрі на 
малігнізацію проведено визначення відсутності злоя-
кісного ґенезу онкомаркерами та морфологічним 
дослідженням вмісту діагностичної пункції кісти. 
Проте навіть після проведення всього комплексу 
передопераційного обстеження в одному випадку 
остаточну діагностику провели інтраопераційно за 
допомогою візуальної ревізії і виконання термінового 
гістологічного дослідження.  

У 8 (11,4 %) хворих мали місце ускладнені 
НКП, а саме: в 1 (1,1 %) випадку – крововилив в по-
рожнину кісти; в 4-х (4,5 %) – абсцедування кісти; у 2 
(2,3 %) – нагноєння кісти зі спонтанним розривом та з 
дифузним гнійно-фібринозним перитонітом; в 1 (1,1 
%) – розрив кісти з кровотечею з гемоперитонеумом 
– потребували екстрених оперативних втручань і 
були прооперовані в перші 6 годин. У 4 (3,9 %) паці-
єнтів з важкими форми полікістозу та у 2-х (2,3 %) 
хворих були діагностовані великі кісти центрального 
розташування розмірами 25 х 18 см

2
 та 22 х 16 см

2
, 

які
 
призводили до здавлення елементів гепатодуоде-

нальної зв’язки печінки з розвитком симптомів меха-
нічної жовтяниці і портальної гіпертензії, були проо-
перовані в першу добу в ургентно-відстроченому 
порядку. Всі інші пацієнти були прооперовані в пла-
новому порядку. Слід відзначити, що пункцйно-
аспіраційну методику з введенням склерозуючих 
розчинів, яка була проведена 23 (26,1%) хворим з 
НКП та метод фенестрації – 8 (57,1 %) хворим з полі-
кістозом, можна, швидше всього, віднести до паліа-
тивних методів. Саме у цій групі у 3-х (3,4 %) хворих 
з НКП мав місце рецидив захворювання. У всіх ін-
ших, як при міні-іназивних, так і при лапаротомних 
способах оперативного лікування рецидивів захворю-
вання не спостерігали. 

Звертає увагу те, що при застосуванні лапа-
роскопічних методів оперування середній ліжко-день 
склав 4,5 ± 1,0, післяопераційне ускладнення мало 
місце в 1 (1,8 %) випадку, у порівнянні з лапаротом-
ними способами, при яких середній ліжко-день склав 
12,0 ± 1,5 та було 2 (6,3 %) випадки післяопераційно-
го ускладнення, що підтверджує переваги міні-
інвазивної тактики лікування. Не дивлячись на при-
вабливість лапароскопічних цистектомій, виконувати  
її в SI, VII та у SVIII на даний час ризиковано. 

Обговорення результатів. Безсимптомність 
перебігу хвороби безумовно ускладнює тактику ліку-
вання [1]. Завдяки доступності УЗД 78 (88,6%) хво-
рих з НКП та 13 (92,9 %) з полікістозом знали свій 
діагноз до останнього звернення в медзаклад, із них 
10 (11,4 %) хворих з НКП та 4 (3,9%) з полікістозом 
змушені оперуватися через розвиток небезпечних для 
життя ускладнень [7]. 27 (30,7 %) хворих дали згоду 
на операцію тільки за наявності супутньої хірургічної 
патології. Завдяки розвитку міні-інвазивних методів 
хірургічного лікування НКП вдалось застосувати дані 
способи у 56 (63,6 %) пацієнтів, що є своєрідним 
“проривом”. У даній ситуації частково “винні” самі 

хірурги, які притримуються стриманої тактики при 
неускладнених та при невеликих розмірах НКП [18].  

При полікістозі зовсім інша ситуація. Як пра-
вило, у більшості випадків хворі з даною патологією 
адекватно оцінюють свій стан і з легкістю дають 
згоду на операцію. Проте радикальний підхід при 
даній патології – це трансплантація печінки. Однак не 
всім хворим з різних причин дане оперативне втру-
чання доступне, незалежних від роботи медичних 
працівників. Для більшості українців єдиний вихід у 
даній ситуації – це своєчасна фенестрація з деепітелі-
зацією оболонок кіст чи резекційні методи в залежно-
сті від типу пошкодження паренхіми печінки за Gigot 
J.F. (1997). Паліативність даних методів обумовлена 
рецидивом захворювання внаслідок так званого "вто-
ринного наповнення кіст". Крім цього як в інтраопе-
раційний, так і в післяопераційний періоди маємо 
ризик розвитку кровотечі та жовчопідтікання [17].  

Міні-інвазивні методики через свої переваги 
(малотравматичність, швидша реабілітація, космети-
чність) поступово витісняють лапаротомні методи 
лікування даної патології. Пункційний метод ліку-
вання під контролем УЗД доцільно проводити при 
кістах або абсцесах (діаметром до 4–8 см) печінки, 
розташованих у глибині паренхіми печінки, особливо 
в осіб похилого віку з коморбідною патологією та 
виснажених. Показання до лапароскопічних операцій 
з кожним роком розширяються. Так, ще 5 років тому 
вважали можливим застосування даного методу у 
вигляді фенестрації при наявності неускладнених кіст 
діаметром до 10 см. Поєднання  міні-інвазивних ме-
тодик з біполярною коагуляцією, чи лазерною дисек-
цією, чи зварювальною електрокоагуляцією призвело 
до зменшення таких ускладнень як інтраопераційна 
кровотеча і жовчопідтікання, та зробило можливим їх 
застосування не тільки при кістектомії великих 
ускладнених кіст, а й при резекційних методах ліку-
вання. Лапаротомні методи лікування слід застосову-
вати при потребі “конверсії” в результаті неможливо-
сті усунення ускладнень, що розвинулось ятрогенно 
під час міні-інвазивної операції та при лапароскопіч-
ній діагностиці (крупні цистобіліарні нориці), а також 
при локалізації патологічного процесу в сегментах 
SI,VII, VIII, де виконати даний міні-інвазивний метод на 
сьогодні неможливо. Таким чином, не дивлячись на 
успіхи в лікуванні даної патології, є “поле” для пода-
льшої розробки та удосконалення способів лікування 
даної патології.  

Висновки:  
1. Для запобігання розвитку небезпечних 

ускладнень непаразитарних кіст печінки та з метою їх 
ранньої діагностики рекомендовано застосовувати 
променеві методи дослідження та ліквідовувати їх 
міні-інвазивними способами на ранній стадії форму-
вання. 

2. Пункційно-аспіраційні способи лікування 
непаразитарних кіст із зовнішнім дренуванням з пері-
одичним введенням склерозуючих розчинів під ульт-
развуковим контролем мають паліативний характер, 
про що свідчить наявність рецидивів (3,4%). Їх засто-
сування рекомендовано хворим похилого віку з висо-
кою коморбідністю супутньої патології чи як підго-
товчий етап до радикальної операції. 



 

 

179 
 

 

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

«Art of Medicine»  
ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

3. Застосування міні-інвазивного методу фе-
нестрації кіст з деепітелізацією їх оболонок при полі-
кістозі печінки є операцією вибору, що дає змогу 
уповільнити розвиток гепатоцелюлярної недостатно-
сті. 

4. Поєднання міні-інвазивних методик з бі-
полярною коагуляцією, чи лазерною дисекцією, чи 
зварювальною електрокоагуляцією призвело до зме-
ншення таких ускладнень як інтраопераційна крово-
теча і жовчопідтікання, та зробило можливим їх за-
стосування не тільки при кістектомії великих усклад-
нених кіст, а й при резекційних методах лікування.  

5. Застосування зварювального електрокоа-
гулятора ЕК-300М “Свармед” при лапароскопічній 
цистектомії призвело до зменшення тривалості опе-
рації та перебування в стаціонарі в 2 рази, кількість 
рецидивів – з 10 до 2,9 %. Через анатомічні особливо-
сті застосовувати даний метод лікування можливо 
при локалізації непаразитарної кісти в II – VI сегментах 
печінки. 
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Резюме. Цель исследования: улучшить ре-

зультаты хирургического лечения непаразитарных 
кист печени за счет разработки и совершенствования 
методов оперативного вмешательства. 

Материал и методы. Прооперированы 102 
больных: 88 (86,3 %) –непаразитарные кисты печени, 
14 (13,7 %) – поликистоз. По способу лечения: I гру-
ппа – мини-инвазивные методы – 56 (54,9 %) случаев; 
II группа – лапаротомные вмешательства – 32 (31,4 
%). 

Результаты исследования. При применении 
лапароскопических методов средний койко-день 
составил 4,5 ± 1,0, послеоперационные осложнения 1 
(1,8 %) случай. При лапаротомных способах соответ-
ственно: 12,0 ± 1,5 и 2 (6,3 %), что подтверждает пре-
имущество мини-инвазивноиех методов. Рецидив – в 
3-х (2,9 %) случаях. 

Выводы: 
1. Для предотвращения развития опасных ос-

ложнений непаразитарных кист печени и с целью их 
ранней диагностики рекомендуется применять луче-
вые методы исследования и ликвидировать их мини-
инвазивными способами на ранней стадии формиро-
вания. 

3. Применение мини-инвазивного метода фе-
нестрация кист с деэпителизации их оболочек при 
поликистозе печени является операцией выбора, поз-
воляет замедлить развитие гепатоцеллюлярной недо-
статочности. 

4. Сочетание мини-инвазивных методик с 
биполярной коагуляцией, или лазерной диссекцией, 
или сварочной электрокоагуляцией привело к умень-
шению таких осложнений как интраоперационная 
кровотечение и жовчопидтикання, и стало возмож-
ным их применение не только при кистэктомии 
больших осложненных кист, но и при резекционных 
методах лечения. 

5. Применение сварочного электрокоагулято-
ра ЭК-300М "Свармед" при лапароскопической цис-
тэктомии привело к уменьшению продолжительности 
операции и пребывания в стационаре в 2 раза, коли-
чество рецидивов – с 10 до 2,9%. 

 
Ключевые слова: непаразитарные кисты пе-

чени, поликистоз, мини-инвазивные методы. 
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Abstract. Aim of the study: To improve the 

results of surgical treatment of non-parasitic liver cysts 
by developing and improving methods of surgical 
intervention. 

Materials and methods. When using 
laparoscopic methods of surgery, the average bed-day 
was 4.5 ± 1.0, postoperative complication occurred in 1 
(1.8%) case. In laparotomy methods, the average bed-day 
was 12.0 ± 1.5 and 2 (6.3%) cases of postoperative 
complication, which confirms the benefits of mini-
invasive treatment tactics. In the study of long-term 
results, relapse occurred in 3 (2.9%) cases. 

Results of the research. Asymptomatic course 
of the disease certainly complicated the tactics of 
treatment. Due to the availability of ultrasound 
examination 78 (88.6%) with non-parasitic liver cysts and 
13 (92.9%) patients with polycystic ovary disease knew 
their diagnosis before the last visit to the hospital, of 
which 10 (11.4%) patients with non-parasitic liver cysts 
and 4 (3.9%) with polycystosis are forced to operate due 
to the development of life-threatening complications. 
Puncture-aspiration technique with the introduction of 
sclerosing solutions, which was performed in 23 (26.1%) 
patients with nonparasitic liver cysts and the method of 
fenestration - 8 (57.1%) patients with polycystic ovary 
syndrome, can most likely be attributed to palliative 
methods. In 2 (2.3%) cases where there were doubts 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fersini%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31566577
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about the non-parasitic nature of cysts, enzyme-linked 
immunosorbent assay was performed and in 4 (4.5%) 
patients with suspected malignancy were determined the 
absence of malignant genesis by tumor markers and mor-
phological examination of the contents of diagnostic cyst 
puncture. When using laparoscopic methods of operation, 
the average bed-day was 4.5 ± 1.0, postoperative 
complication occurred in 1 (1.8%) case, compared with 
laparotomic methods in which the average bed-day was 
12.0 ± 1, 5 and 2 (6.3%) cases of postoperative 
complication, confirming the benefits of mini-invasive 
treatment tactics. In the study of long-term results, 
relapse occurred in 3 (2.9%) cases. 

Conclusions: 
1. In order to prevent the development of 

dangerous complications of non-parasitic liver cysts and 
to diagnose them early, it is recommended to use radial 
examination methods and eliminate them with mini-
invasive methods at an early stage of formation. 

2. Puncture-aspiration methods of treatment of 
non-parasitic cysts with external drainage with periodic 
introduction of sclerosing solutions under ultrasound 
control are palliative, as evidenced by the presence of 

relapses (3.4%). Their use is recommended for elderly 
patients with high comorbidity of concomitant pathology 
or as a preparatory stage for radical surgery. 

3. The use of a mini-invasive method of 
fenestration of the cysts with deepithelialization of their 
membranes in polycystic liver is a surgery of choice, 
which allows to slow the development of hepatocellular 
insufficiency. 

4. The combination of mini-invasive techniques 
with bipolar coagulation, or laser dissection, or welding 
electrocoagulation has led to a reduction in complications 
such as intraoperative bleeding and biliary leakage, and 
has made it possible to apply them not only to the 
cystectomy of large complications of cysts, but also to the 
treatment of complicated cysts. 

5. The use of the welding electrocoagulator EC-
300M "Swarmed" in laparoscopic cystectomy led to a 
reduction in the duration of surgery and hospital stay by 2 
times, the number of relapses - from 10 to 2.9%. 

 
Keywords: non-parasitic liver cysts, polycystic 

disease, mini-invasive methods. 

 
Стаття надійшла в редакцію 13.05. 2020 р. 

 

 



 

182  
 

 

«Art of Medicine»      

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

ДИСКУСІЙНІ ТА ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ 
 
DOI: 10.21802/artm.2020.3.15.182.  
УДК 616.127-005.8 + 616.127-002 + 616.981.21/.958.7 

 

КОРОНАВІРУСНА ХВОРОБА (COVID-19): ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ 

ІНФАРКТА МІОКАРДА І СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 
 
Н.М. Середюк

1
, В.Н. Середюк

2
, О.З. Скакун

1
, Я.Л. Ванджура

1
, І.З. Твердохліб

3 

 
Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна: 
1
кафедра внутрішньої медицини №2 та медсетринства,  

ORCID ID: 0000-0002-3616-2445, e-mail: seredyuknestor@gmail.com, 
ORCID ID: 0000-0003-4745-9858, e-mail: olexiy109921@ukr.net, 
ORCID ID: 0000-0003-2525-371X, e-mail: vandzhura78@gmail.com; 
2
кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету, 

ORCID ID: 0000-0001-7830-2779, e-mail: vitaliyseredyuk@gmail.com; 
3
навчальний-науковий інститут післядипломної освіти,  

ORCID ID: 0000-0002-9606-357X, e-mail: itverdokhlib1@gmail.com 
 

Резюме. З моменту виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 надзвичайно швидко розповсюдився світом, 
викликавши глобальну пандемію. Одним із найпоширеніших ускладнень коронавірусної хвороби є пневмонія, 
однак SARS-CoV-2 уражає також міокард, головний мозок, нирки, печінку тощо. Надзвичайно актуальними 
питаннями є перебіг інфаркта міокарда та хронічної серцевої недостатності при коронавірусній хворобі. У про-
никненні вірусу в клітину важливу роль відіграють АПФ-2, трансмембранна серинова протеаза TMPRSS2 та 
фурин. У пацієнтів із серцевою недостатністю рівень АПФ-2 є підвищеним, тож це з одного боку може сприяти 
проникненню SARS-CoV-2 всередину клітини, а з іншого боку – АПФ-2 може мати протективний ефект, оскі-
льки він перетворює ангіотензин 1 в ангіотензин (1-9), а ангіотензин 2 в ангіотензин 1-7, який функціонує як 
антагоніст ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (вазодилатація, посилення діурезу). Для підтвердження 
пошкодження міокарда за наявності COVID-19 використовують серцеві біомаркери (головним чином серцевий 
тропонін), а для визначення наявності серцевої недостатності – NT-proBNP. Пошкодження міокарда може про-
являтися як порушеннями ритму та провідності, так і виникненням гострої серцевої недостатності та інфаркту 
міокарда. Для діагностики цих станів використовують визначення тропоніну І, електрокардіографію, ехокардіо-
графію, МРТ серця з контрастуванням, коронароангіографію. Для усіх госпіталізованих пацієнтів рекомендова-
ні низькомолекулярні гепарини на період госпіталізації. Для пацієнтів з високим ризиком венозних тромбоем-
болій та низьким ризиком кровотеч можна розглянути прийом НОАК або еноксапарину тривалістю до 45 днів з 
моменту виписки. 

 
Ключові слова: COVID-19, серцева недостатність, інфаркт міокарда, SARS-CoV-2, АПФ-2. 

 
Вступ. Коронавірус SARS-CoV-2 протягом 

декількох місяців з моменту його виявлення широко 
розповсюдився по світу, спричинивши глобальну 
пандемію. Вперше було описано 4 випадки пневмонії 
невідомого походження наприкінці грудня 2019 року. 
Пневмонію невідомого походження діагностували як 
захворювання, викликане невідомим збудником, за 
наявності наступних критеріїв: 1) температура 
(≥38°C); 2) пневмонія, підтверджена рентгенологіч-
ними методами дослідження; 3) знижена або норма-
льна кількість лейкоцитів чи наявність лімфопенії; 4) 
відсутність покращення в динаміці на фоні застосу-
вання стандартного медикаментозного лікування 
протягом 3-5 днів [1]. Згодом встановлено, що при-
чиною захворювання є вірус родини Coronaviridae 
SARS-CoV-2. Вірус характеризується надзвичайно 
високим ступенем контагіозності, внаслідок чого 
швидкими темпами він викликав пандемію. 
З’ясовано, що SARS-CoV-2 є значно контагіознішим, 
ніж вірус грипу H1N1: індекс контагіозності для 

SARS-CoV-2 становить 5,7 [2], у той час як при грипі 
H1N1 він коливається від 1,4 до 1,6 [3].  

Незважаючи на те, що у 81% інфікованих ви-
являється легкий перебіг, у 5% хворих спостерігаєть-
ся важкий перебіг з розвитком легеневої недостатно-
сті, септичного шоку чи поліорганної недостатності 
[4]. Особливо високий ризик важкого перебігу наяв-
ний у пацієнтів із коморбідними захворюваннями. За 
даними Центру з контролю та профілактики захворю-
вань ризик госпіталізації у пацієнтів із бронхіальною 
астмою вищий у 1,5 рази, з артеріальною гіпертензі-
єю чи цукровим діабетом або ожирінням І-ІІ ступеня 
– у 3 рази, з хронічною хворобою нирок – у 4 рази, з 
ожирінням ІІІ ступеня – у 4,5 рази [5]. Не менш важ-
ливим фактором несприятливого прогнозу у пацієнтів 
із COVID-19 є серцева недостатність. Наявність сер-
цевої недостатності у 3 рази підвищує летальність у 
пацієнтів із COVID-19 [6]. Водночас у пацієнтів з 
тяжким перебігом частіше наявні коморбідні захво-
рювання (33,9%), ніж у пацієнтів із нетяжким перебі-
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гом (15,3%) [7]. Так, смертність при COVID-19 у 
пацієнтів із супутніми кардіоваскулярними захворю-
ваннями становить 10,5% [8]. Однак COVID-19 також 
може викликати гостре пошкодження міокарда, при 
якому підвищується рівень тропоніну плазми крові, 
що виявляється у 19% пацієнтів [9]. Водночас смерт-
ність в осіб із підвищеним рівнем серцевого тропоні-
ну є достовірно вищою, ніж у осіб з нормальним рів-
нем тропоніну [10].  
Роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи. 
Для проникнення вірусу SARS-CoV-2 всередину 
альвеолоцита ІІ типу (це ж стосується й кардіоміоци-

та, ендотеліоцита, ентероцита, нейрона) потрібен 
ангіотензинперетворювальний фермент 2-го типу 
(АПФ-2), який виділяється альвеолоцитами у легене-
вій тканині та іншими зазначеними вище клітинами. 
Його функцією є відщеплення однієї амінокислоти 
від ангіотензину І (1-10), внаслідок чого останній 
перетворюється в ангіотензин 1-9, та однієї амінокис-
лоти від ангіотензину ІІ (1-8), внаслідок чого остан-
ній перетворюється у ангіотензин 1-7, який володіє 
вираженими вазодилататорними властивостями (рис. 
1). 

 

 
 

Рис. 1. Участь АПФ-2 в утворенні ангіотензину 1-9 та ангіотензину 1-7 (вазодилатація)  
 

Наявна висока афінність глікопротеїну шипа 
коронавірусу до АПФ-2. Ферменти TMPRSS2 та фу-
рин каталізують процес з’єднання клітинного АПФ-2 

людини з білком S, який знаходиться на вістрі шипа 
вірусу SARS-CoV-2 (рис. 2, рис. 3).  

 
Рис. 2. Механізми проникнення SARS-CoV-2 у клітину (адаптовано за Sanders JM, Monogue ML, 

Jodlowski TZ, Cutrell JB. Pharmacologic treatments for coronavirus disease 2019 (COVID-19): a review. Jama. 

2020 May 12;323(18):1824-36.) 
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Рис. 3. Взаємодія АПФ-2 з SARS-CoV-2 (адаптовано за Романенко М. Использование гипотензивных 

препаратов во время пандемии COVID-19. 2020. Доступ за посиланням  

https://pharmznanie.ru/article/coronavirus/ispolzovanie-gipotenzivnykh-preparatov-vo-vremya-pandemii-

covid-19) 

 
Проте збільшення рівня АПФ-2, що спостері-

гається при серцевій недостатності, може мати й про-
тективний характер, оскільки за таких умов відбува-
ється перетворення ангіотензину ІІ у ангіотензин 1-7 
– потужний вазодилататор, який проявляє свій ефект 
при зв’язуванні з MAS-рецептором [15]. Таким чи-
ном, рівень ангіотензину ІІ є нижчим, тож його ефек-
ти (вазоконстрикція, вивільнення вазопресину та 
альдостерону, реабсорбція натрію, фіброзування, 
запалення, ангіогенез, судинне старіння та атероскле-
роз) стають менш вираженими [16].  

Водночас встановлено також, що низький рі-
вень АПФ-2 сприяє ремоделюванню лівого шлуночка 
у пацієнтів, що перенесли інфаркт міокарда [17]. 
Отже, інгібітори АПФ та БРА збільшують експресію 
АПФ-2 [18], який, з однієї сторони перетворює вазо-
констриктор ангіотензин ІІ у вазодилататор ангіотен-
зин 1-7 (позитивний ефект), а з іншої – сприяє прони-
кненню вірусу SARS-CoV-2 всередину клітини (нега-
тивний ефект). Наявні дані й про те, що підвищення 
рівня АПФ-2 зменшує шанси розвитку гострого рес-
піраторного дистрес-синдрому [18].  

Проведений мета-аналіз встановив, що особи, 
які вживали інгібітори АПФ чи БРА, не хворіли на 
COVID-19 частіше, ніж пацієнти групи порівняння 
(OR = 0.99; 95% CI, 0–1.04; р = 0.672) [19]. Відтак, в 
осіб, що захворіли на COVID-19 та вживали інгібіто-
ри АПФ чи БРА, ризик важкого перебігу (OR = 0.98; 
95 % CI, 0.87–1.09; р = 0.69) та смертність (OR = 0.73, 
95% CI, 0.5–1.07; р = 0.111) статистично не відрізня-
лися, порівняно з тими, хто ці препарати не вживав 
[19]. Разом з тим, у пацієнтів з артеріальною гіперте-
нзією показник смертності був нижчим у тієї катего-
рії пацієнтів, які вживали інгібітори АПФ чи БРА, 
порівняно з тими, хто вживав інші антигіпертензивні 
засоби (OR = 0.48, 95 % CI, 0.29−0.81, р = 0.006) [19]. 
Ці дані також збігаються з результатами мета-аналізу, 
проведеного Guo X, Zhu Y, Hong Y (2020), за якими 
пацієнти з артеріальною гіпертензією та COVID-19, 
які вживали інгібітори АПФ чи блокатори рецепторів 

ангіотензину ІІ, теж мали нижчий показник смертно-
сті, порівняно із пацієнтами, що вживали інші гіпоте-
нзивні засоби (OR = 0.57, 95% CI, 0.38–0.84; р = 
0.004) [20].  

На даний час наявні інгібітори АПФ-2 (камо-
стат, нафамостат), які теоретично могли б бути ефек-
тивними для лікування COVID-19, однак ще немає 
достатньої доказової бази для їх застосування у реа-
льній клінічній практиці. 

Окрім АПФ-2, як вже згадувалось вище, 
ключову роль у проникненні вірусу всередину кліти-
ни відіграє фурин-подібна протеаза, TMPRSS2 (тран-
смембранна серинова протеаза), яка розщеплює глі-
копротеїн вірусу SARS-CoV-2 на субодиниці S1 та S2 
[21].  

Пошкодження міокарда при COVID-19. 
Відповідно до Четвертого універсального визначення 
інфаркту міокарда (ESC-2018) пошкодження міокарда 
діагностується при підвищення рівня серцевого тро-
поніну вище 99% перцентилю верхньої межі норми. 
Ураження міокарда вважається гострим, якщо наявне 
підвищення або зниження його рівня в динаміці [22]. 
Встановлено, що пошкодження міокарду в пацієнтів 
без явної ішемії спостерігається приблизно у 60% 
пацієнтів з підвищеним рівнем тропоніну. Водночас 
5-річна смертність у осіб із пошкодженням міокарду 
становить 70% [23]. Рівень тропоніну, окрім гострої 
серцевої недостатності, може бути підвищеним також 
при тромбоемболії легеневої артерії, міокардитах, 
артеріальній гіпертензії, порушеннях ритму, кардіо-
хірургічних втручаннях, стрес-індукованій кардіомі-
опатії, а також у випадках деяких некардіологічних 
станів (гостра ниркова недостатність, сепсис, анемія, 
гіпоксія, шок, рабдоміоліз). Дані чисельних ретроспе-
ктивних досліджень вказують на те, що поширеність 
пошкодження міокарда при COVID-19 становить від 
5% до 28% [24].  

Значну роль у пошкодженні міокарда при 
COVID-19 відіграє згаданий вище АПФ-2 [25]. Оскі-
льки АПФ-2 міститься не лише в легенях, але знач-
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ною мірою й у тканині серця (в осіб із захворювання-
ми серця спостерігається більш виражена експресія 
АПФ-2 у тканинах серця), SARS-CoV-2 може призво-
дити до безпосереднього пошкодження кардіоміоци-
тів, зв’язуючись із АПФ-2 на їх поверхні [26]. Так, 
при аутопсії 12 пацієнтів із COVID-19 у п’яти із них у 
тканинах міокарда виявлена у високому титрі РНК 
вірусу [27].  

До пошкодження міокарда призводить також 
надмірна запальна відповідь та цитокіновий шторм 
[24]. Ключовим фактором цитокінового шторму є 
неконтрольована імунна відповідь, що полягає в ак-
тивації та проліферації в першу чергу макрофагів та 
Т-лімфоцитів (кілерів, цитотоксичних лімфоцитів) за 
умови дефіциту Т-лімфоцитів-супресорів і гіперпро-
дукції цитокінів IL-1, IL-6, IL-18, TNF-α тощо [28]. 
Доведено, що у пацієнтів із COVID-19 спостерігаєть-
ся підвищення рівнів антагоніста рецепторів інтер-
лейкінів-1, -7,      -8, -9, -10, фактору росту фіброблас-
тів, гранулоцитарного колоніє-стимулюючого факто-
ру, гранулоцитарно-макрофагального колоніє-
стимулюючого фактору, інтерферону-гамма, інтерфе-
рон-гамма-індукованого протеїну-10, моноцитарного 
хемотаксичного білка 1, макрофагального запального 
білка 1-альфа, запального білка 1-бета, тромбоцитар-
ного фактору росту, фактору некрозу пухлин-альфа, 
фактору росту ендотелію судин [29]. У пацієнтів 
палати інтенсивної терапії рівні інтерлейкінів-2, -7, -
10, гранулоцитарного колоніє-стимулюючого факто-
ру, макрофагального запального білка 1-альфа вияви-
лися суттєво вищими, ніж у пацієнтів, що не потре-
бували перебування в палатах інтенсивної терапії 
[29]. Активація чи вивільнення запальних цитокінів 
може призводити до апоптозу чи некрозу кардіоміо-
цитів [28]. Нещодавно встановлено, що високий рі-
вень інтерлейкіну-6 корелює з більш важким перебі-
гом COVID-19 [30]. Підтверджує цю думку те, що в 
пацієнтів із ознаками пошкодження міокарда, асоці-
йованого з інфікуванням вірусом SARS-CoV-2, спо-
стерігається виражене підвищення кількості нейтро-
фільних лейкоцитів, рівнів С-реактивного білка, про-
кальцитоніну, глобуліну, серцевих тропонінів та NT-
proBNP [24].  

Окрім того, доведена наявність елементів ві-
русу SARS-CoV-2 у ендотеліоцитах та акумуляція 
лімфоцитів у стінках судин (лімфоцитарний ендотелі-
їт) серця, легень, нирок, кишечника, печінки [31]. 
Пошкодження ендотеліоцитів з вивільненням фосфо-
ліпідів із їх стінок спричиняє гіперкоагуляцію і може 
спровокувати або посилити тромбоутворення. При 
цьому з’ясувалось, що cмертність при COVID-19 
добре корелює зі зниженням виділення оксиду азоту 
ендотелієм судин [32]. Таким чином, ендотеліальна 
дисфункція та гіперкоагуляція можуть бути ще одним 
важливим механізмом пошкодження міокарда при 
COVID-19.  

У дослідженні Deng Q. et al. [33] у 37,5% па-
цієнтів під час госпіталізації виявлено підвищення 
рівня серцевого тропоніну, при чому при поступленні 
у стаціонар, рівень тропоніну був у межах норми, а 
підвищення відбувалося в подальшому.  

Таким чином, дані літератури й результати 
власних спостережень дають підстави для наступного 
висновку. Особливостями перебігу інфаркту міокарда 
в умовах COVID-19-локдауну є відсутність типового 
больового синдрому в дебюті гострого коронарного 
синдрому і навпаки, швидкий розвиток гострої серце-
вої недостатності III/IV класів Killip/Forrester, відпо-
відно, та аритмічного синдрому. Серед аритмій най-
більш частими є шлуночкова тахікардія, фібриля-
ція/тріпотіння передсердь, екстрасистолія 3, 4, і 5-го 
класів за B. Lown, повна АВ блокада. 

Характерною є повільна резолюція сегмента 
ST та прогресуюче зниження біоелектричної актив-
ності міокарда й наростання тропонінемії.  

Ультразвукове дослідження легень підтвер-
джує розвиток інтерстиційного синдрому (В-lines, 
консолідація легень, плевральний випіт). Метод 
SPECKLE TRACKING (варіант трансторакальної 
ЕхоКГ) вказує на суттєве зменшення повздовжнього 
стрейну (-3-8%) та збільшення часу досягнення піку 
повздовжньої деформації, що є свідченням порушен-
ня скоротливості міокарда.  

У більшості пацієнтів під час коронароангіо-
графії обструкція просвіту коронарних артерій не 
перевищує 50%. Важливо, що у пацієнтів із COVІD-
19 значно тяжче, ніж у осіб без цього захворювання, 
протікає серцева недостатність, яка є однією з най-
більш частих причин, що підвищує ризик летальності 
при SARS-CoV-2-інфікуванні. 

Раціональним є призначення в період пере-
бування в лікарні низькомолекулярних гепаринів 
(еноксапарин) у дозі, коригованій на масу тіла люди-
ни. Прийом НОАК (ривароксабан 10 мг один раз на 
день) або еноксапарину тривалістю до 45 днів з мо-
менту виписки можна розглянути для пацієнтів з 
високим ризиком венозних тромбоемболій та низь-
ким ризиком кровотеч. Однак при ШКФ < 30 мл/хв 
для позагоспітальної профілактики рекомендовано 
використовувати лише еноксапарин або гепарин [34]. 
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Резюме. С момента обнаружения коронави-
рус SARS-CoV-2 чрезвычайно быстро распространи-
лся по миру, вызвав глобальную пандемию. Одним из 
самых распространенных осложнений коронавирус-
ной болезни является пневмония, однако SARS-CoV-
2 поражает также головной мозг, почки, печень. Чре-
звычайно актуальными вопросами являются течение 
хронической сердечной недостаточности, а также 
повреждения миокарда при коронавирусной болезни. 
В проникновении вируса в клетку важную роль иг-
рают АПФ-2, трансмембранная сериновая протеаза 
TMPRSS2 и фурин. У пациентов с сердечной недо-
статочностью уровень АПФ-2 повышен, поэтому это 
с одной стороны может способствовать проникнове-
нию SARS-CoV-2 внутрь клетки, а с другой стороны 
АПФ-2 может иметь протективный эффект, посколь-
ку он превращает ангиотензин II в ангиотензин (1-7), 
который функционирует как антагонист ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы. Для подтве-
рждения повреждения миокарда используют сердеч-
ные биомаркеры (главным образом, тропонин). Для 
определения наличия сердечной недостаточности 
определяют NT-proBNP. Повреждение миокарда 
может проявляться как нарушением ритма и прово-
димости, так и возникновением острой сердечной 
недостаточности и инфаркта миокарда. Для диагнос-
тики этих состояний используют электрокардиогра-

фию, эхокардиографию, МРТ сердца с контрастиро-
ванием, коронароангиографию. Всем госпитализиро-
ванным пациентам рекомендованы низкомолекуляр-
ные гепарины на период госпитализации. Для пацие-
нтов с высоким риском венозной тромбоэмболии и 
низким риском кровотечений можно рассмотреть 
прием НОАК или эноксапарина продолжительностью 
до 45 дней с момента выписки. 

 
Ключевые слова: коронавирусная болезнь, 

сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, 
SARS-CoV-2, АПФ-2. 
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Abstract. Since its discovery, the SARS-CoV-2 

virus has spread extremely quickly around the world, 
causing a global pandemic. One of the most common 
complications of COVID-19 is pneumonia, but SARS-
CoV-2 also affects the brain, kidneys, and liver. The 
course of chronic heart failure, as well as myocardial 
damage in COVID-19, are extremely pressing issues. 
ACE-2, transmembrane serine proteases TMPRSS2, and 
furin all play an important role in the virus entry into the 
host cell. In patients with heart failure, the level of ACE-
2 is elevated, therefore, on the one hand, this can promote 
SARS-CoV-2 entry into the host cell, and on the other 
hand, ACE-2 may have a protective effect, since it con-
verts angiotensin II into angiotensin (1-7), which func-
tions as an antagonist of the renin-angiotensin-
aldosterone system. The benefit/harm ratio of ACE and 
ARB is poorly understood. There are active debates con-
cerning whether an increase in plasma ACE-2 levels 
mediated by ACE inhibitors and angiotensin II receptor 
blockers (ARBs) exacerbates the clinical course of 
COVID-19. However, this hypothesis is still unconfirmed 
and according to the recommendations of the British and 
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Irish Hypertension Society, these drugs should not be 
abolished if they are taken for the treatment of hyperten-
sion and heart failure. Currently, there are ACE-2 inhibi-
tors (camostat, nafamostat) that could theoretically be 
effective for the treatment of COVID-19, but there is not 
yet sufficient evidence for their use in real clinical prac-
tice. Mortality in COVID-19 is three times higher in 
patients with chronic heart failure. There are several 
mechanisms of myocardial damage by the SARS-CoV-2 
virus: direct damage to cardio myocytes; hyper activation 
of lymphocytes, leading to myocarditis; excessive pro-
duction of cytokines (cytokine storm); impaired blood 
supply to the myocardium due to microvascular endothe-
lial cell injury and thrombi formation. An increase in pro-
inflammatory interleukins (especially IL-6) is an im-
portant marker of cytokine storm and it has a significant 
prognostic role. Cardiac biomarkers (mainly troponin) are 
used to confirm the myocardial injury. But troponin lev-
els may be elevated in acute heart failure, pulmonary 

embolism, myocarditis, hypertension, arrhythmias, cardi-
ac surgery, stress-induced cardiomyopathy, and in some 
non-cardiological states (acute kidney injury, sepsis, 
anemia, hypoxia, rhabdomyolysis). NT-proBNP is used 
to determine the presence of heart failure. Damage to the 
myocardium can manifest itself as a disorder of the 
rhythm and conduction, and the occurrence of acute heart 
failure and myocardial infarction. To diagnose these 
conditions, electrocardiography, echocardiography, MRI 
of the heart with contrast enhancement and coronary 
angiography are used. For all hospitalized patients, low 
molecular weight heparins are recommended for the 
period of hospitalization. For patients at high risk of 
venous thromboembolism and low risk of bleeding, NO-
AC or enoxaparin may be considered for up to 45 days 
from discharge. 

 
Keywords: COVID-19, heart failure, myocardi-

al infarction, SARS-CoV-2, ACE-2. 
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Резюме. В статті наведений клінічний випадок травматичного пошкодження дистального відділу 
дванадцятипалої кишки внаслідок тупої травми живота у вигляді повного її розриву і сегментарного 
посттравматичного тромбозу проксимальної частини порожньої кишки з аналізом літературних даних 
діагностики та вибору хірургічної тактики корекції аналогічних пошкоджень. Травми такої локалізації 
зустрічаються відносно рідко і складають серед травм органів черевної порожнини 0,9-5%, однак складна 
діагностика, відсутність стандартизованої хірургічної тактики і висока летальність – від 10 до 40% визначають 
актуальність проблеми для досліджень та обміну власним досвідом. 

Анатомічно глибоке розташування ДПК обумовлює достатньо сильний захист при передніх та задніх 
травмах за рахунок хребта й масивного м’язового шару. В зв’язку з цим механічні пошкодження зустрічаються 
досить рідко, проте з клінічної точки зору, такий природний захист має негативні наслідки, обумовлені  склад-
ною, іноді пізньою, діагностикою, що призводить до розвитку важких ускладнень та високої летальності.  

Таким чином, термін від отримання травми до початку лікування є визначальним фактором, який обу-
мовлює вірогідність розвитку ускладнень і, безперечно, результат лікування. Проте складність діагностики 
призводить до затримки визначення пошкодження ДПК > 12 год. у 53%, а у 28% терміни діагностики переви-
щують > 24 год. Відомо, що затримка вчасної діагностики травми ДПК на строк більше доби, призводить до 
зростання летальності до 40%, тоді як діагностика в більш пізні терміни зумовлює летальність, яка наближаєть-
ся до 100% 

Методом вибору оперативного втручання є мобілізація заочеревинного відділу кишки з накладанням 
дуоденоєюноанастомозу та відключенням шлунково-дуоденального пасажу. 

 
Ключові слова: абдомінальна травма, клінічний випадок, шлунок та дванадцятипала кишка. 

 
Вступ. Перше повідомлення про успішне 

лікування травми дванадцятипалої кишки при тупій 
травмі живота належить Herczel (1896), перша пер-
форація дванадцятипалої кишки, викликана 
пострілом, була описана Summers в 1904 [7]. Ще на 
початку ХХ ст. закриті пошкодження ДПК закінчува-
лись 100% летальністю. Так, статистичні повідом-
лення 132 випадків травм ДПК з декількох лондонсь-
ких клінік засвідчили летальність усіх травмованих. 
В 1905 р. Goodvin повідомив про 1 випадок одужан-
ня, а в 1916 р. Miller – про 5 успішних випадків з 26 
травмованих. Важливим досягненням у лікуванні 
пошкоджень ДПК була запропонована Кохером в 
1903 р. методика мобілізаціі і ревізії заочеревинних 
відділів ДПК. Запропонована методика відключення 
пасажу по ДПК Джамерсом також суттєво покращила 
результати лікування. Проте незважаючи на сучасні 
досягнення хірургії, анестезіології, інтенсивної те-
рапії, лікування пошкоджень ДПК залишається 
складною і часто невдячною задачею, оскільки 

складність вчасної діагностики, поєднаність із інши-
ми важкими пошкодженнями органів черевної по-
рожнини в 60-80%, обумовлюють все ще високий 
рівень ускладнень та летальності.  

Обґрунтування дослідження. Пошкодження 
дванадцятипалої кишки (ДПК) зустрічаються віднос-
но рідко і складають 0,9-5% абдомінальних травм або 
0,4 випадків на 100000 населення [1,2,4,5]. Однак 
складна діагностика, відсутність стандартизованої 
хірургічної тактики і висока летальність – від 10 до 
40% [1,6,7] визначають актуальність проблеми для 
досліджень та обміну власним досвідом. Наводимо 
клінічний випадок пошкодження заочеревинного 
відділу ДПК при закритій травмі черевної порожни-
ни, який виник внаслідок посттравматичного сегмен-
тарного тромбозу.  

Клінічний випадок. Хворий О., 30 років 
(медична карта стаціонарного хворого №12226), до-
ставлений бригадою ШМД в Вінницьку МКЛ ШМД 
10.11.18 р. о 23:26 з місця ДТП. Механізм травми: 

mailto:admission@vsmu.vinnica.ua


 

190  
 

 

«Art of Medicine»      

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

прямий удар в живіт кермом легкового авто. При 
огляді: стан важкий, свідомість – оглушення. Шкіра 
бліда. Пульс – 110 уд/хв. АТ 90/60 мм рт.ст. Живіт 
помірно напружений на всьому протязі. Перисталь-
тика різко ослаблена. На УЗД – вільна рідина в че-
ревній порожнині. Лапароцентез – отримано кров. 
Екстрена операція: лапаротомія. В черевній порож-
нині до 1500 мл крові зі згортками. Ревізія: розрив 
кореня брижі тонкої кишки, брижі попереково-
ободової кишки, шлунково-ободової зв’язки, розрив 
поперечно-ободової кишки, порожньої кишки, гема-
тома брижі поперечно-ободової кишки, гематома 
кореня брижі тонкої кишки, масивна заочеревинна 
гематома. Виконано: Ушивання розривів кореня 
брижі тонкої, поперечно-ободової кишки, шлунково-
ободової зв’язки, ушивання розривів поперечно-
ободової кишки, порожньої кишки. Пневмопресія: 
зміни кольору та затікання рідини не виявлено. Після 
зупинки кровотечі виконано операції: 1) ПХО рани 
нижньої губи. 2) ПХО рани носа. 3) Проведення спиці 
за п’яткову кістку для скелетного витягу з приводу 
уламкового перелому великогомілкової кістки правої 
нижньої кінцівки.4) Гіпсова іммобілізація лівого пе-
редпліччя з приводу перелому променевої кістки 
зліва. 

В післяопераційному періоді знаходився в 
ВАІТ №1, звідки 12.11.18 р. переведений у відділення 
політравми. В 15.00 того ж дня з’явились виділення 
по дренажах тонкокишкового вмісту. Створений 
консиліум. 12.11.2018 р. – релапаротомія. Виявлено 
до 1000 мл жовчного вмісту. В ділянці зв’язки Трейца 
тонка кишка синьо-багрового кольору на протязі 15 
см, вище зв’язки (після мобілізації) дванадцятипала 
кишка такого ж кольору на протязі 5-7 см з розривом 
на 3/4 просвіту. Це розцінено як післятравматичний 
тромбоз судин дванадцятипалої та початкового 
відділу тонкої кишок з некрозом та перфорацією 
дванадцятипалої кишки в заочеревинний простір. 
Підшлункова залоза збільшена, набрякла, з кровови-
ливами, жовчний міхур збільшений, напружений. 
Виконано: мобілізацію дванадцятипалої кишки за 
Дедерером з резекцію дистального відділу два-
надцятипалої кишки та порожньої кишки (до 20 см), 
дуоденоєюноанастомоз “кінець в бік” після 
мобілізації дванадцятипалої кишки за Кохером, га-
строєюноанастомоз, ексклюзія пілоруса за Джамер-
сом, холецистостомія, санація, дренування черевної 
порожнини.  

Хворому встановлено клінічний діагноз: І. 
Важка сполучна травма тіла: ЗЧМТ. Струс головного 
мозку. Забійно-рвані рани нижньої губи, носа. Закри-
та тупа травма грудної клітки. Забій серця та легень. 
Травматичний пульмоніт. Закрита травма живота з 
пошкодженням внутрішніх органів: розрив кореня 
брижі тонкої кишки, брижі поперечно-ободової киш-
ки, шлунково-ободової зв’язки. Розрив поперечно-
ободової кишки, порожньої кишки. Гематома брижі 
поперечно-ободової кишки. Гематома кореня брижі 
тонкої кишки. Забій, посттравматичний сегментарний 
тромбоз судин дванадцятипалої кишки та початково-
го відділу тонкої кишок з некрозом та перфорацією 
дванадцятипалої кишки в заочеревинний простір. 
Масивна заочеревинна гематома. Геморагічний шок 

ІІI ст. Травматичний шок III ст. Закритий перелом 
лівої променової кістки в типовому місці зі зміщен-
ням. Закритий перелом міжгомілкового підвищення 
лівої великогомілкової кістки без зміщення. Закритий 
уламковий перелом правої надп’яткової кістки з 
підп’ятковим вивихом стопи.  

ІІ. Внутрішньочеревна кровотеча. Постгемо-
рагічна анемія ІІІ ст. Посттравматичний панкреатит. 
Посттравматична двобічна полісегментарна нижньо-
часткова пневмонія. 

В післяопераційному періоді знаходився в 
ВАІТ№1, де отримав терапію: позінег 2.0 в/в кр. 3 
р/д; орнідазол 100мл в/в кр. 2 р/д.; левофлокс 100 мл 
в/в кр. 2 р/д; транстон 5.0 в/в кр. 2 р/д; L-лізин 10 мл 
в/в кр. 2 р/д.; етамзілат 2.0 в/в кр. 3 р/д; октра 1.0 в/в 
кр. 2 р/д; глікостерил 400 мл в/в кр. 2 р/д; нейромідин 
100 мл в/в кр. 2 р/д; гліатон 4.0 в/в кр. 2 р/д; пантасан 
40 мг в/в кр 1 р/д; сорбілакт 200 мл в/в кр 2 
р/д.Кейвер 2 мл в/в кр 3 р/д; омнопон 1 мл в/м 2 р/д; 
перелито 4 дози ер.маси; 4-дози СЗП; альбумін 20% 
100мл в/в кр. 1 р/д. 

19.11.18 р. переведений в хірургічне 
відділення, де отримував: цефтріаксон 1.0 в/в кр. 2 
р/д (10 днів); орнідазол 100мл в/в кр. 2 р/д (10 днів); 
левофлокс 100 мл в/в 1 р/д (10 днів); 5%-200мл роз-
чину 5% глюкози з ККБ 100 мг та панангіном 10 мл 
в/в кр. 1р/д; кейвер 2 мл в/м 2 р/д; лактовіт 1 капс. 
2р/д, ферум лек 2 мл в/м 2 р/д, флуконазолу 150 мг.  

Післяопераційний період протікав з усклад-
ненням у вигляді двобічної нижньочасткової полісег-
ментарної пневмонії. Дренаж з жовчного міхура ви-
далено на 8-му добу. Шви знято на 9 день (нижній 
кут рани загоївся вторинним натягом). Дренажі з 
черевної порожнини видалено на 10-й день.  

03.12.2018 р. під СМА – операція: черезкіст-
ковий остеосинтез правої надп’яткової кістки апара-
том Ілізарова. 

10.12.2018 р. хворий в задовільному стані ви-
писаний на амбулаторне лікування. 

Таким чином, наведений клінічний випадок 
черговий раз засвідчує, що вибір способу операції 
при пошкодженнях дванадцятипалої кишки повинен 
бути диференційованим і визначатись загальною та 
внутрішньочеревною ситуацією (супутнє пошкод-
ження підшлункової залози, ймовірне поширення 
тромбозу, ступінь травматичного шоку тощо).  

Відомо, що ДПК є початковим відділом тон-
кої кишки, який розташовується справа від хребта на 
рівні І поперекового хребця, починаючи від пілорич-
ного жому і закінчується біля дуоденальної зв’язки 
Трейца. Умовно ДПК поділяють на чотири відділи. 
Верхній (D1), на відміну від інших, розташований 
здебільшого інтраоперитонеально, проходить від 
шлунка дорзально й доверху, в напрямку шийки 
жовчного міхура. Другий (D2), або низхідний (верти-
кальний), відходить вниз під гострим кутом на дов-
жину 7-8 см. Третій (D3) поперечний відділ ДПК, 
довжиною близько 12 см, розташовується горизон-
тально й попереду правого сечоводу, нижче нижньої 
порожнистої вени, поперекового хребта і аорти; по-
переду її перетинають верхня мезентеріальна артерія 
і вена. Четвертий (D4) відділ розташовується вздовж 
хребта і закінчується біля дуоденальної зв’язки Трей-
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ца, довжиною 2-3 см. Оскільки більша частина ДПК 
розташовується мезо- та ретроперитонеально, для її 
повноцінної ревізії, починаючи з другого відділу, 
необхідна мобілізація за Кохером.  

Анатомічно глибоке розташування ДПК обу-
мовлює достатньо сильний захист при передніх трав-
мах та задніх за рахунок хребта й масивного 
м’язового шару. В зв’язку з цим механічні пошкод-
ження зустрічаються досить рідко, проте з клінічної 
точки зору, такий природний захист має негативні 
наслідки, обумовлені складною, іноді пізньою, 
діагностикою, що призводить до розвитку важких 
ускладнень та високої летальності. Таким чином, 
термін від отримання травми до початку лікування є 
визначальним фактором, який обумовлює 
вірогідність розвитку ускладнень і, безперечно, ре-
зультат лікування. Проте, складність діагностики 
призводить до затримки визначення пошкодження 
ДПК > 12 год. у 53%, а у 28% терміни діагностики 
перевищують > 24 год.[8]. Відомо, що затримка вчас-
ної діагностики травми ДПК на строк більше доби, 
призводить до зростання летальності до 40% [8], тоді 

як діагностика в більш пізні терміни зумовлює ле-
тальність, яка наближається до 100% [8]. 

Ізольоване пошкодження ДПК зустрічається 
рідко. Якщо під час невідкладної діагностики з при-
воду закритої травми черевної порожнини своєчасно 
вдається виявити пошкодження ДПК, тоді в біль-
шості спостережень первинні відновлюючі операції 
виявляються успішними. У випадках пізньої діагно-
стики не лише виникає необхідність в складних 
хірургічних маніпуляціях, а й збільшується ризик 
важких ускладнень, що призводить до високої ле-
тальності.  

У більшості випадків (до 50%) при травмі 
дванадцятипалої кишки виконується первинне уши-
вання дефекту кишки [4,7]. Тактика при складних і 
пізно діагностованих пошкодженнях вимагає вико-
нання різних комбінованих хірургічних методик.  

На сьогодні хірургами широко використо-
вується класифікація, запропонована American Asso-
ciation for the Surgery of Trauma (Duodenot Organ 
Ingury Scole), 1987, відповідно до якої виділяють 5 
ступенів пошкодження дванадцятипалої кишки 
(табл.1):  

 

Таблиця 1 

Шкала травми дванадцятипалої кишки 

Клас Тип травми Опис травми ICD-10 АІС-90 

І Гематома Залучення однієї порції дванадцятипалої кишки 863,21 2 

  Розрив Часткова товщина, без перфорації 863,21 3 

II Гематома Залучення більше однієї частини 12 ПК 863,21 2 

 Розрив Розрив <50% окружності 863,31 4 

ІІІ Розрив Розрив 50% -75% окружності D2 863,31 4 

  Розрив 50% -100% окружності D1, D3, D4 863,31 4 

IV Розрив Розрив >75% окружності D2 863,31 5 

  Залучення ампули або дистальної загальної жовчної про-
токи 

 5 

V Розрив Масивне порушення дуоденопанкреатичного комплексу 863,315  5 

 Судинний Деваскуляризація дванадцятипалої кишки 863,315* 5 

Примітка: ICD-10 – МКХ-10 (ред. 2016 р.). D1 – перша частина дванадцятипалої кишки; D2 – друга частина 
дванадцятипалої кишки;  D3 – третя частина дванадцятипалої кишки; D4 – четверта частина дванадцятипалої 
кишки за Moore et al. [6];  AIS – скорочена шкала травм (ред. 2005 р.) 

 
Травма дванадцятипалої кишки внаслідок 

тупої травми живота становить 20% від усіх травм 
дванадцятипалої кишки [6,7]. Основний механізм 
травми полягає в нанесенні висококінетичного удару 
в проекції дванадцятипалої кишки в ділянку хребта. 
Найчастіше пошкоджується друга частина два-
надцятипалої кишки (D2), рідше третя (D3), четверта 
(D4) та найрідше – перша частини (D1) [3,7]. 

Травми I ступеня можна лікувати неопера-
тивно шляхом розміщення назогастральної трубки та 
тривалого парентерального харчування, які дають 
найнижчу смертність (8,3%) [6]. 

У випадках травм I-II ступеня (пошкодження 
D2 або D3 відділів дванадцятипалої кишки), реко-
мендується «пілоричне виключення» (первинне 
відновлення ураження дванадцятипалої кишки, 
пілоричне закриття гастротомією, холецистектомія з 
декомпресією жовчних проток та гастроентероана-
стомоз) [1, 2, 4]. 

Хірургічне втручання полягає в верхньо-
середній серединній лапаротомії (при необхідності, 
яка доповнюється поперечним розрізом), що дозволяє 
забезпечити відповідний доступ та оперативне поле. 
Для адекватного доступу, ревізії і маніпуляцій на 
дванадцятипалій кишці необхідна мобілізація за 
Кохером та маневра Каттелла-Брааша (при розриві 
D2), залежно від ділянки пошкодження кишки. 

Розміщення зондів для декомпресії, описаних 
Stone та Fabian у 1979 році, є ще однією хірургічною 
альтернативою, яка зараз використовується [7]. 

Ураження III ступеня, як і у нашого пацієнта, 
можна лікувати резекцією та первинним анастомозом 
або пілоричним виключенням. Первинне ушиття або 
анастомоз успішний у 80% випадків [6]. 

У випадках важких уражень дванадцятипалої 
кишки (IV та V ступеня) передбачається виключення 
пілоричної евакуації, а також дивертикуляції два-
надцятипалої кишки (описана Berné в 1968 р., що 
складається з дуоденорафії, антректомії, гастроеюно-
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стомії, стовбурової ваготомії, декомпресії жовчної 
протоки та єюностомії), поєднана з панкреатек-
томією, – передбачає високий відсоток смертності 
(30,8-58,8%). У разі повного дуоденального розриву 
рекомендується адекватна мобілізація та кінцевий 
анастомоз. Якщо уражена перша порція, достатньо 
антректомії з дуоденорафією та реконструкцією за 
Більрот II. У випадках чи D3, чи D4 частин два-
надцятипалої кишки – дуоденоеюностомія за Y Roux 
– це операція вибору [6,7], як у нашому клінічному 
випадку.  

Використання лапароскопічного доступу при 
травмі дванадцятипалої кишки було вперше описано 
Tygat у 2010 році. Його можна вважати безпечним 
для гемодинамічно стабільних пацієнтів без інших 
супутніх уражень [6]. 

Серед ускладнень операцій з приводу травм 
дванадцятипалої кишки – дуоденальна нориця (2%-
16%), абсцеси черевної порожнини (15%), кишкова 
непрохідність (5%-8%) та гострий панкреатит (0,5%) 
[7]. Рання операція протягом перших 24 год знижує 
смертність з 25% до 6% [7].  

Висновки. Розрив дванадцятипалої кишки 
після тупої травми живота кермом – статистично 
рідкісне пошкодження. У більшості випадків це 
викликано висококінетичним ударом. Він рідко є 
ізольованим, і, зазвичай, пов'язаний з іншими вісце-
ральними ураженнями.  

Рання діагностика важлива для зниження 
ускладнень та смертності, оскільки більшість важких 
травм дванадцятипалої кишки потребують хірургіч-
ного лікування, вибір якого залежить від ступеня 
тяжкості травми. 

Методом вибору при повному розриві два-
надцятипадої кишки в ділянці D4 є її мобілізація з 
накладанням дуоденоєюностомії за Y Roux та 
відключенням шлунково-дуоденального пасажу. 
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Резюме. В статье приведен клинический слу-
чай травматического повреждения дистального отде-
ла двенадцатиперстной кишки вследствие тупой 
травмы живота в виде полного ее разрыва и сегмен-
тарного посттравматического тромбоза проксималь-
ной части тощей кишки с анализом литературных 
данных диагностики и выбора хирургической тактики 
коррекции аналогичных повреждений. Травмы такой 
локализации встречаются относительно редко и со-
ставляют среди травм органов брюшной полости 0,9-
5%, однако сложная диагностика, отсутствие стан-
дартизированной хирургической тактики и высокая 
летальность – от 10 до 40% – определяют актуаль-
ность проблемы для исследований и обмена соб-
ственным опытом. 

Анатомически глубокое расположение ДПК 
обусловливает достаточно сильную защиту при пе-
редних травмах и задних за счет позвоночника и мас-
сивного мышечного слоя. В связи с этим механиче-
ские повреждения встречаются довольно редко, од-
нако с клинической точки зрения, такая естественная 
защита имеет негативные последствия, обусловлен-
ные сложной, иногда поздней, диагностикой, что 
приводит к развитию тяжелых осложнений и высокой 
летальности. 

Таким образом, срок от получения травмы до 
начала лечения является определяющим фактором, 
который обуславливает вероятность развития ослож-
нений и, безусловно, результат лечения. Однако 
сложность диагностики приводит к задержке опреде-
ления повреждения ДПК > 12 ч. в 53%, а у 28% сроки 
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диагностики превышают > 24 ч. Известно, что за-
держка своевременной диагностики травмы ДПК на 
срок более суток, приводит к росту летальности до 
40%, тогда как диагностика в более поздние сроки 
приводит к летальности, которая приближается к 
100%. 

Методом выбора оперативного вмешатель-
ства является мобилизация забрюшинного отдела 
кишки с наложением дуоденоеюноанастомоза и от-
ключением желудочно-дуоденального пассажа. 

 
Ключевые слова: абдоминальная травма, 

клинический случай, желудок и двенадцатиперстная 
кишка. 
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Abstract. The article presents a clinical case of 
traumatic injury of the distal duodenum as a result of 
blunt abdominal trauma in the form of complete rupture 
and segmental post-traumatic thrombosis of the proximal 
part of the small intestine with the analysis of literature 
data for the diagnosis and choice of surgical correction 
tactics. Injuries of such localization are relatively rare and 
account for 0.9-5% of abdominal organ injuries, but 
complicated diagnostics, lack of standardized surgical 
tactics and high lethality - from 10 to 40% determine the 
relevance of the problem for research and sharing of own 

experience. Rupture of the duodenum after blunt wheel-
associated trauma of the abdomen is a statistically rare 
injury. In most cases, this is caused by a high-kinetic 
impact. It is rarely isolated, and is usually associated with 
other visceral lesions. Early diagnosis is important to 
reduce complications and mortality, as most severe duo-
denal injuries require surgical treatment, the choice of 
which depends on the severity of the injury. The anatom-
ically deep location of the duodenum provides a strong 
enough protection for anterior and posterior injuries due 
to the spine and massive muscle layer. As a result, me-
chanical damage is quite rare, but from a clinical point of 
view, such natural protection has negative consequences 
due to complex, sometimes late, diagnosis, which leads to 
the development of severe complications and high mor-
tality. Thus, the period from injury to treatment is a de-
termining factor that determines the likelihood of compli-
cations and, of course, the outcome of treatment. Howev-
er, the complexity of the diagnosis leads to a delay in 
determining the damage to the duodenum > 12 hours іn 
53%, and in 28% the diagnostic time exceeds> 24 hours. 
It is known that the delay in timely diagnosis of duodenal 
injury for more than a day, leads to an increase in mor-
tality to 40%, while the diagnostic at a later date causes 
mortality, which is close to 100% [8]. 

Isolated damage to the duodenum is rare. If dur-
ing the urgent diagnosis of a closed abdominal injury it is 
possible to detect damage to the duodenum in a timely 
manner, then in most cases the primary reconstructive 
operations are successful. In cases of late diagnosis, not 
only is there a need for complex surgical procedures, but 
also it increases the risk of serious complications, which 
leads to high mortality. 

This clinical case once again shows that the 
choice of surgery for duodenal injuries should be differ-
entiated and determined by the general and intra-
abdominal situation (concomitant damage to the pancre-
as, the probable spread of thrombosis, the degree of 
traumatic shock, etc.). The method of choice of surgical 
intervention is mobilization of the retroperitoneal de-
partment of the intestine with the imposition of duode-
noic anastomosis and disconnection of the gastro-
duodenal passage accordingly. 

 
Keywords: abdominal trauma, case report, 

stomach and duodenum. 
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Резюме. Спалах коронавірусної інфекції зруйнував нормальний ритм життя по всьому світу. Станом на 
сьогодні передбачити в повній мірі наслідки впливу пандемії на сектор навчання і в тому числі вищої освіти 
неможливо. У першу чергу це пов’язано з тим, що ситуація все ще розгортається, а безпосередні впливи наша-
ровуються на соціальні, психологічні, економічні та інші фактори суспільного середовища.  

В умовах пандемії, що триває, набули нового значення і стали вирішенням більшості освітніх проблем 
механізми дистанційного навчання. Вони залишились єдиним доступним методом донесення знань в умовах 
збереження достатньої відстані поміж учасниками навчального процесу.  

Для його організації варто покладатись на комплексні програмні рішення такі як платформа Teams. На 
кафедрі Дерматології та венерології дистанційна форма була застосована як для до дипломного, так і післяди-
пломного навчання. Згідно з попередньо узгодженими графіками проводились щоденні відеоконсультації; для 
відповіді на дискутабельні запитання дисципліни, начитка лекційного матеріалу; завдання студенти отримували 
у вигляді тестів та клінічних задач.  

Проте системі не вистачає можливостей до проведення опитувань під час лекцій з відображенням ре-
зультатів голосування в реальному часі. Цю, необхідну функцію, а в умовах віддаленої освіти, і механізм для 
перевірки участі респондентів у засвоєнні матеріалу, можна реалізувати залученням сторонніх додатків, напри-
клад Mentimeter. 

Застосування платформи сприяє збільшенню зацікавленості студентів навчальним матеріалом, забезпе-
чує механізм перевірки активної участі респондентів у дискусії та отримання зворотного відклику. Проте важ-
ливим є не розгубити позитивні моменти старої моделі навчання, формуючи новий напрямок. 
 

Ключові слова: дистанційне навчання, Teams, Mentimeter, Office365. 
 
Вступ. Спалах коронавірусної інфекції (2019-

nCoV) зруйнував нормальний ритм життя по всьому 
світу. Станом на сьогодні передбачити в повній мірі 
наслідки впливу пандемії на сектор навчання і в тому 
числі вищої освіти неможливо. У першу чергу це 
пов’язано з тим, що ситуація все ще розгортається, а 
безпосередні впливи нашаровуються на соціальні, 
психологічні, економічні та інші фактори суспільного 
середовища. Головні проблеми, які постають у цій 
ситуації, – це необхідність обмеження безпосереднь-
ого спілкування поміж викладачем та студентом, 
проблема неможливості вступу нових абітурієнтів до 
ВУЗів через затримку з видачею дипломів на попе-
редніх освітніх рівнях та труднощі проведення вступ-
ної кампанії в умовах уникнення безпосереднього 
контакту. Варто відзначити, що найбільш вразливі до 
цих питань студенти-іноземці, яких додатково об-
межує заборона на перетин кордонів, перебої в роботі 

поштових служб, необхідність легалізації  документів 
та ін.  

В умовах триваючої пандемії 2019-nCoV 
набули нового значення і стали вирішенням біль-
шості освітніх проблем механізми дистанційного 
навчання [1]. Вони залишились єдиним доступним 
методом донесення знань в умовах збереження до-
статньої відстані поміж учасниками навчального 
процесу. Як й інші види освіти, дистанційна має свої 
переваги та недоліки [2, 3]. До переваг з боку ор-
ганізаторів навчання в першу чергу варто виділити 
дешевизну такого освітнього процесу, з боку спожи-
вачів можливість отримати знання в зручний час, але 
водночас, як правило, слабким місцем залишається 
методологічна складова та високий ступінь залеж-
ності від підготовленості викладача вести навчальний 
процес у даному форматі. На жаль, досвід викори-
стання таких механізмів у різних ВУЗів не може бути 
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однаковим, тому і результативність впровадження 
буде коливатись [4, 5]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
У ситуації, коли рішення приймається в умовах браку 
часу, зростає ризик неоптимального вибору. Тому, на 
нашу думку, варто покладатись на комплексні про-
грамні рішення, котрі включають в одному програм-
ному продукті декілька механізмів для організації 
навчального процесу. Такі як формування розкладу, 
простору співпраці, призначення завдань, журналів 
для оцінювання, можливостей виокремлювання та 
групування навчальних когорт. Цим вимогам 
відповідає платформа Teams, що пропонується ком-
панією Microsoft у комплексі програмних продуктів 
Office365 [6]. 

На етапі стартового конфігурування елек-
тронної структури ВУЗу важливим буде наявність 
єдиного шаблону для створення команд, оскільки без 
дотримання таких вимог прогнозовано виникнуть 
труднощі в орієнтуванні у майбутніх користувачів. 
Зокрема важливим є змістовність назв підрозділів та 
максимальне уникнення множинного дублювання. 
Типовою помилкою є створення безлічі робочих груп 
для одного і того ж предмету, без врахування можли-
вості розмежування інформації шляхом створенням 
додаткових каналів у межах однієї команди.  

Ще одна ситуація, про котру забувають, це 
можливість накладення навчальних занять. Кафедри, 
будучи відособленими в окремих групах, забувають 
про паралельну зайнятість студентів на інших нав-
чальних дисциплінах. Відповідно є необхідність 
узгодження розкладів у межах факультету та 
врахування цього фактору при постановці термінів 
виконання додаткових завдань. 

В умовах пандемії 2019-nCoV на Кафедрі 
Дерматології та венерології платформа була застосо-
вана як для до дипломного, так і післядипломного 
навчання. Для лікарів-курсантів, у цьому випадку, 
важливою була можливість долучення інших 
(неуніверситетських поштових служб) електронних 
адрес до навчальних когорт університету, і така мож-
ливість у платформи Teams присутня. Облікові запи-
си отримують обмеження у функціоналі, проте до-
ступ до навчальних матеріалів наявний у достатній 
мірі. До платформи в якості адміністраторів доєднано 
всіх працівники кафедри, у якості учасників – когор-
ти студентів відповідних курсів. Згідно з попередньо 
узгодженими графіками проводились щоденні 
відеоконсультації; для відповіді на дискутабельні 
запитання дисципліни, начитка лекційного матеріалу; 
завдання студенти отримували у вигляді тестів та 
клінічних задач. Варто виділити гнучкість платформи 
у відношенні до користувачів, що мають усталені 
уподобання. Наприклад, додаток Zoom, при необ-
хідності, може бути безпосередньо інтегрований у 
програмне середовище Teams в якості чат-бота та 
функціонувати у вигляді закладки. Таким чином, 
події заплановані в Zoom будуть додані у календар 
подій Teams, а запрошення і нагадування будуть 
розіслані членам навчальної групи [7]. 

Ще одним важливим моментом є інтеграція 
додатку з платформою MsSharePoint, що дозволяє 

паралельно вести однойменний сайт, з тим же скла-
дом учасників та спільними бібліотеками. Також у 
розпорядженні викладача є захищене відеосховище 
Stream, котре дає можливість переглядати, роз-
міщувати, обмінюватись навчальними відеофайлами.  

Системі не вистачає можливостей до прове-
дення опитувань під час лекцій з відображенням ре-
зультатів голосування в реальному часі. Оскільки 
додаток Forms, що входить до комплексу Office365, 
незважаючи на доволі потужний функціонал по ство-
ренню опитувань та голосувань, не має таких інтер-
активних можливостей. Цю, необхідну для втри-
мування уваги, функцію, а в умовах віддаленої 
освіти, і механізм для перевірки участі респондентів у 
засвоєнні матеріалу, можна реалізувати залученням 
сторонніх додатків, таких як голосування в Telegram, 
чи Viber. Та для безпосереднього відображення ре-
зультату в слайдовому матеріалі презентації найкра-
ще, на нашу думку, підходить онлайн платформа 
Mentimeter, що також доступна у формі мобільних 
додатків для операційних систем IOS та Android. 
Аплікація дозволяє перетворити мобільний пристрій 
респондента в повноцінний інструмент інтерактивної 
участі в телеконференції, не лише дозволяючи давати 
відповіді на запитання лектора, а й ставити їх у тек-
стовій формі. Формат тестових завдань, що може 
бути створений, це не лише вибір поміж кількох тек-
стових опцій, але і обирання відповіді серед кількох 
запропонованих ілюстрацій, можливість градуювання 
певного явища, вибір кількох опцій серед множини 
однослівних варіантів. Для кожного з респондентів 
ведеться підрахунок відповідей з урахуванням часу 
на роздуми та можливістю побудови рангових під-
сумків. 

Це не єдина особливість, яка відсутня в до-
датку Forms. Ще в значній мірі вартувало би удоско-
налити можливості по організації створених форм, 
оскільки їх розташування в єдиному каталозі усклад-
нює навігацію вже після кількох десятків створених 
документів. А для організації навчального процесу є 
потреба у сотнях, а то і більше, одиниць тестових 
завдань. Вирішенням цього частково може стати 
розподіл тем між працівниками і відповідно розташу-
вання документів у персоніфікованих сховищах, чи 
чітко організована і узгоджена політика створення 
назв для форм, і, як наслідок, стандартизоване їх 
розташування.  

Для розширення можливостей хотілось би 
також діючий механізм імпорту даних у додаток 
Forms з текстових документів. А найголовніше –
забезпечення роботи форми з можливістю випадково-
го відбору для респондента запитань з банку попе-
редньо створених завдань. Проте доки цього немає, 
доводиться застосовувати сторонні тестові системи. 

Висновки: 
1. Платформа Teams – комплексне програмне рі-
шення, що рекомендується для організації навчально-
го процесу у ВНЗ як на до-, так і післядипломному 
етапах. 
2. Платформа забезпечує умови як для теоретичного 
навчання, так і для візуалізації практичних моментів, 
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усуваючи при цьому безпосередній контакт поміж 
викладачем та студентом. 
3. Всі описані вище інструменти можна і треба ви-
користовувати не лише для організації онлайн на-
вчання в період карантину з приводу 2019-nCoV, а й 
для підвищення ефективності очної освіти дистанцій-
ними механізмами. 
4. Застосування платформи сприяє збільшенню заці-
кавленості студентів навчальним матеріалом, забез-
печує механізм перевірки активної участі респонден-
тів у дискусії та отримання зворотного відклику.  
5. Ще один важливий момент – уникнути руйнуван-
ня усталеної системи, забезпечити умови її допов-
нення, брати краще з кожного реформаторського 
кроку. 
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Резюме. Вспышка коронавирусной инфекции 
разрушила нормальный ритм жизни по всему миру. 
На сегодня предусмотреть в полном объёме послед-
ствия воздействия пандемии на сектор обучения и в 
том числе высшего образования невозможно. В 
первую очередь это связано с тем, что ситуация все 
еще разворачивается, а непосредственные воздей-
ствия наслаиваются на социальные, психологические, 
экономические и другие факторы общественной сре-
ды. 

В условиях продолжающейся пандемии при-
обрели новое значение и стали решением большин-
ства образовательных проблем механизмы дистанци-
онного обучения. Они остались единственным до-
ступным методом донесения знаний в условиях со-
хранения достаточного расстояния между участника-
ми учебного процесса. 

Для его организации следует полагаться на 
комплексные программные решения такие как плат-
форма Teams. На кафедре дерматологии и венероло-
гии дистанционная форма была применена как к до-
дипломному, так и последипломному обучению. 
Согласно предварительно согласованных графиков 
проводились ежедневные видео консультации; для 
ответа на дискутабельна вопрос дисциплины, начитка 
лекционного материала; задания студенты получали в 
виде тестов и клинических задач. 

Однако системе не хватает возможностей для 
проведения опросов во время лекций с отражением 
результатов голосования в реальном времени. Эту 
необходимую функцию, а в условиях дистанционной 
формы оробразования и механизм для проверки уча-
стия респондентов в усвоении материала, можно 
реализовать с помощью внешних приложений, 
например Mentimeter. 

Применение платформы способствует увели-
чению заинтересованности студентов учебным мате-
риалом, обеспечивает механизм проверки активного 
участия респондентов в дискуссии и получению об-
ратнго отзыва. Однако важно не растерять положи-
тельные моменты старой модели обучения, формируя 
новое направление. 

 
Ключевые слова: дистанционное обучение, 

Teams, Mentimeter, Office365. 
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Abstract. An outbreak of coronavirus infection 

has disrupted the normal rhythm of life around the world. 
Today, it is impossible to predict completely the effects 
of the pandemic on the education sector, including higher 
education. This is primarily due to the fact that the situa-
tion is still unfolding, and the direct effects are layered on 
social, psychological, economic and other factors of the 
social environment. 

In the context of the ongoing pandemic, distance 
learning mechanisms have acquired new significance and 
become the solution to most educational problems. They 
remained the only available method of imparting 
knowledge while maintaining a sufficient distance be-
tween participants in the learning process. 

For its organization it is necessary to rely on 
complex software solutions such as the Teams platform. 
At the Department of Dermatology and Venereology, the 
distance form of education was used for both pre-diploma 
and postgraduate studies. Daily video consultations were 
held according to pre-agreed schedules; to answer debat-
able questions of the discipline, reading lecture material; 

students received assignments in the form of tests and 
clinical tasks. 

It is worth noting the flexibility of the platform 
in relation to users who have established preferences. For 
example, the Zoom application, if necessary, can be di-
rectly integrated into the Teams software environment as 
a chatbot, and function as a bookmark. This way, events 
scheduled in Zoom will be added to the Teams event 
calendar, and invitations and reminders will be sent to 
study group members. 

Another important point is the integration of the 
application with the MsSharePoint platform, which al-
lows you to run a site of the same name in parallel, with 
the same membership and shared libraries. The teacher 
also has a secure video storage Stream which allows you 
to view, post, share educational video files. 

The system is deprived of the opportunity to 
conduct surveys during lectures, displaying real-time 
voting results. Unfortunately, the Forms application, 
which is part of Office365, despite the rather powerful 
capabilities for creating polls and votes, does not have 
such interactive features. This function is necessary to 
attract  attention, and in the conditions of distance educa-
tion may be also the mechanism for checking the partici-
pation of respondents in the assimilation of the material, 
can be implemented by involving third-party applica-
tions, such as voting in Telegram or Viber. To directly 
display the result in the slide material of the presentation, 
the best online platform seems to be Mentimeter, which is 
also available in the form of mobile applications for iOS 
and Android operating systems. The application allows 
you to turn the respondent's mobile device into a full-
fledged tool for interactive participation in a teleconfer-
ence, not only allowing you to answer the lecturer's ques-
tions, but also to put them in text form. The format of 
tests and tasks that can be created, is not only a choice 
between several text options, but also the choice of the 
answer among several proposed illustrations, the possibil-
ity of calibrating a certain phenomenon, the choice of 
several options among many one-word options. For each 
of the respondents, the answers are counted taking into 
account the time for reflection, and the possibility of 
constructing ranking results. 

The use of the platform helps to increase stu-
dents' interest in the study material, provides a mecha-
nism for verifying the active participation of respondents 
in the discussion and receiving feedback. However, it is 
important not to lose the positive aspects of the old model 
of learning by forming a new direction. 
 

Keywords: distance learning, Teams, Mentime-
ter, Office365 
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Резюме. Нова концепція розвитку вищої медичної освіти в Україні, що орієнтується на світові досяг-

нення підготовки лікарів, передбачає корінні зміни якості освіти. Онлайн-курси мають безліч переваг порівняно 
з традиційним навчанням в університеті. Аналіз навчального плану і програм навчальних дисциплін системи 
медичної освіти показав, що саме “онлайн-курси”, з позицій організації навчального процесу та дидактики ви-
кладання, найбільш адаптовані до комбінованої або дистанційної форми навчання. 

Мета: створити й розробити онлайн-курс на платформі Open edX для мотивованих лікарів, науково-
педагогічних працівників, яким необхідні знання для професійного розвитку, підвищення кваліфікації або пе-
рекваліфікації. 

Матеріали та методи. Платформа Open edX нова, з відкритим вихідним кодом, що створює студентам 
і педагогам нові можливості творити й ділитися, викладати й вивчати через дослідження; адаптуватися до інди-
відуальних навчальних потреб. Вона використовується для дистанційного навчання в будь-який час і в будь-
якому місці, з вільним графіком навчання (у межах періоду проходження курсу).  

Результати. Після затверждення робочої програми члени команди приступають до розробки проекту 
сценарію онлайн-курсу. Наступний етап – створення сценарію онлайн-курсу. Це завершений проект, який 
розпочинає новий етап – технічне заповнення матеріалом онлайн-курсу на платформу Open edX Studio, після 
якого відбувається бета-тестування.  

Висновки. Дистанційне навчання може бути таким же ефективним, як і традиційне. Масові відкриті 
онлайн-курси в інтернеті активно витісняють інші форми дистанційного навчання. Залучення в навчальний 
процес альтернативних методів навчання та знання їх створення є актуальним. 

 
Ключові слова: дистанційна освіта, онлайн-курс, платформа Open edX. 
 
Вступ. Нова концепція розвитку вищої ме-

дичної освіти в Україні, що орієнтується на світові 
досягнення підготовки лікарів, передбачає корінні 
зміни якості освіти. Необхідність її реформування й 
удосконалення є однією з вимог на шляху до євроін-
теграції. Рух до європейського освітнього простору 
передбачає ряд змін, що стосуються як навчальних 
предметів, так і методів їх викладання. Зростання 
актуальності якості медичної освіти пояснюється ще 
й тим, що вищі навчальні заклади отримали більше 
прав у виборі методів та змісту освіти [1]. 

Інновації – це новостворені чи вдосконалені 
конкурентноспроможні технології, що істотно поліп-
шують якість навчання та підвищують результатив-
ність праці. Незважаючи на те, що в медичних навча-
льних закладах традиційна освіта, безумовно, буде 
домінуючою і в основі своїй аудиторною, проте  в 
даний час свою нішу займає і комбінована освіта – з 
позааудиторним онлайн-навчанням, як є відносно 
новою галуззю, що швидко розвивається. Міжкульту-
рні навчальні середовища дають можливість обміну 
досвідом, спільного рішенням проблем, формування 
зв'язків з колегами по всьому світу [1, 11]. 

Стрімкий розвиток технологій дистанційного 
навчання та формування інфраструктури 3G, активне 
використання мобільних пристроїв студентами ство-

рюють умови для імплементації цих технологій у 
навчальний процес. Аналіз навчального плану і про-
грам навчальних дисциплін системи медичної освіти 
показав, що саме “онлайн-курси”, з позицій ор-
ганізації навчального процесу та дидактики викла-
дання, найбільш адаптовані до комбінованої або ди-
станційної форми навчання [2]. 

В Україні дистанційна форма навчання ре-
гламентована наказом МОН від 30.10.13 № 1518 “Про 
затвердження Вимог до вищих навчальних закладів 
та закладів післядипломної освіти, наукових, 
освітньо-наукових установ, що надають освітні по-
слуги за дистанційною формою навчання з підготов-
ки та підвищення кваліфікації фахівців за акредито-
ваними напрямами і спеціальностями” і наказом 
МОН від 25.04.13 № 466 “Про затвердження Поло-
ження про дистанційне навчання” [3]. 

Обґрунтування дослідження. Онлайн-курси 
мають безліч переваг порівняно з традиційним нав-
чанням в університеті. Вони відкриті, тобто будь-
який охочий може записатися на них. Вони дійсно 
масові: замість того щоб читати лекцію в аудиторії 
для 100 студентів, викладач читає її для студентів по 
всьому світу, географія студентів обмежена тільки 
можливістю доступу до інтернету. Крім того, подача 
матеріалу відбувається відразу декількома каналами, 
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включаючи можливість інтерактивної взаємодії [4]. 
Платформа Open edX новіша, з відкритим вихідним 
кодом, що створює учням і педагогам нові можли-
вості творити й ділитися, викладати й вивчати через 
дослідження; адаптуватися до індивідуальних нав-
чальних потреб, щоб вони могли створювати, проек-
тувати, винаходити й будувати за допомогою техно-
логій [3]. Резерви глобального інноваційного освітнь-
ого середовища платформи створюють можливості 
університету переглянути спектр пропонованих 
освітніх послуг.  

Мета: створити й розробити онлайн-курс на 
платформі Open edX для мотивованих лікарів, науко-
во-педагогічних працівників, яким необхідні знання 
для професійного розвитку, підвищення кваліфікації 
або перекваліфікації. 

Матеріали і методи. Уже кілька десятиліть в 
усьому світі активно розвивається концепція масово-
го відкритого онлайн-курсу (від англ. MOOC – 
Massive Open Online Courses, масові відкриті онлайн-
курси) як альтернатива дорогої і не завжди зручної 
системи традиційної освіти. Прикладів таких систем, 
які набрали популярність і певну кількість постійних 
користувачів (одна з головних ознак успішності 
MOOC), можна навести десятки [5]. Однією з них є 
платформа Open edX, заснована Гарвардським 
університетом і Массачусетським технологічним 
інститутом у 2012 році. На платформі Open edX на 
даний час розміщено понад 2000 курсів (1000 вступ-
ного характеру), 75 видають професійні сертифікати, 
домінуюча кількість курсів англійською мовою – від 
130 партнерів [6]. Вона використовується для ди-
станційного навчання в будь-який час і в будь-якому 
місці. При цьому платформа Open edX новіша, з 
відкритим вихідним кодом, що створює учням і педа-
гогам нові можливості творити й ділитися, викладати 
й вивчати через дослідження; адаптуватися до 
індивідуальних навчальних потреб, щоб вони могли 
створювати, проектувати, винаходити й будувати за 
допомогою технологій [7, 8]. Ще однією перевагою є 
вільний графік навчання – кожен учасник може само-
стійно формувати свій графік навчання. Ви можете 
переглянути записаний відеоурок або зробити до-
машнє завдання в будь-який зручний для вас час, але 
в межах періоду проходження курсу. Ця концепція 
називається активним навчанням [5]. 

З огляду на вищевикладені переваги Open 
edX, на кафедрі неврології та нейрохірургії було виб-
рано цю платформу для створення онлайн-курсів для 
тематичного удосконалення лікарів.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Для створення МООС, зрозуміло, необхідна, по-
перше, ідея (з формуванням мети курсу, баченням 
цільової аудиторії, результатів навчання), планування 
кожного кроку в створенні (з підготовкою педагогіч-
ного сценарію, консультацією методиста, експерти-
зою матеріалів курсу, формуванням команди курсу, 
складанням календарного плану) і правильна ор-
ганізація з початкової підготовкою кошторису [9]. 

Курс розробляють члени команди, всі з яких 
повинні мати облікові записи на платформі, при до-
даванні нового члена команди в розробку курсу вка-

зується його e-mail. Studio – це веб-додаток, інстру-
мент розробки і структурування курсу Open edX. Для 
доступу до інструментів розробки необхідно пройти 
реєстрацію на edge.edx.org або використовувати без-
коштовну пробну версію Studio від постачальника в 
співтоваристві Open  edX. При створенні першого або 
нового курсу необхідно вибрати кнопку "Your First 
Course" або "New Course" на панелі інструментів 
Studio Home, після чого вводиться інформація про 
новий курс (назва курсу, назва організації, абревіату-
ра суб'єкта з номером курсу). У кожному полі є пояс-
нення для заповнення форми. Ядром будь-якого кур-
су є зміст на вкладці "Course", щоб додати вміст 
необхідно перейти на екран "Course Outline", де де-
талізувати розділи, підрозділи і блоки (кожен блок 
відображається як одна сторінка). У розділі «Course 
Outline» використовуйте кнопки «+ New Section», «+ 
New Subsections» і «+ New Units», щоб створити 
ієрархію вмісту. Щоб редагувати установки і видали-
ти елементи курсу користуються кнопками 
«Налаштування» і «Кошик». Змінити порядок вмісту 
можна перетягуючи розділи, підрозділи або юніти. 
Для перегляду відображення курсу очима студентів 
існує кнопка "View Live". У Розділі "Course Schedule" 
вказуються дати початку та завершення реєстрації на 
курс, закінчення курсу [6]. 

Компоненти – це контент (відео, текст в 
HTML, теми для обговорень, тести в XML), які дода-
ються опцією "Add a New Component". Є шаблони 
HTML-тексту. При копіюванні тексту, фіксованого у 
вікно редагування, він може відображатися без 
вихідного формату, для чого необхідна його корекція, 
краще копіювати невідформатований текст. Чорновий 
режим додавання контенту відзначається жовтою 
смугою вздовж підрозділу. Контент має налаштуван-
ня на дату випуску для студентів. При додаванні 
компонента обговорення заповнюється поле теми 
обговорення [6]. 

Тести можуть мати один або кілька варіантів 
відповідей, введення тексту і чисел, що випадають, 
списки. У налаштуваннях тестів є установка макси-
мальних спроб відповідей, часу між спробами, вага 
тесту. При складанні тестів рекомендується кожне 
питання виводити в окремий компонент, для спро-
щення аналізу курсу в подальшому [6]. 

Відеосегменти курсу повинні тривати від 6 
до 9 хвилин. Сегменти відео часто супроводжуються 
інтерактивними оцінками для рефлексії учнями. Мар-
кетингове відео про курс має тривалість 30 секунд. 
Для створення інтерактивних відео в межах 
PowerPoint використовують інструмент Microsoft Mix 
[7]. 

У списку «Content» при виборі «Updates» до-
даються оновлення інформації на головній сторінці 
курсу (оголошення, терміни проведення оцінки, 
роздаткові матеріали). У тому ж меню «Content» при 
виборі "Files & Uploads" вставляють посилання на 
файли. При завантаженні файлів існує обмеження на 
розмір файлу (10 мб). При додаванні підручника зна-
добиться файл PDF, для окремих підрозділів реко-
мендуються різні PDF-файли. У списку контенту 
можна додати користувацькі (поширені запитання, 
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навчальний план, прогрес, навики і т.д.). Додані 
сторінки додаються в горизонтальному меню 
навігації по курсу [7]. 

Стандартна політика оцінки від 50% – 
прохідна, яка може градуюватися. Окремі підрозділи 
курсу можуть бути використані для оцінки у вікні 
налаштувань підрозділу. У налаштуваннях оцінюван-
ня визначаються типи завдань (тести, завдання, іспит) 
з визначенням їх частки з 100%. За успішне виконан-
ня перевірочних тестових завдань всередині 
підрозділів може нараховуватися по 1 балу, за вико-
нання завдань зведених тестів по розділах – по 2 ба-
ли, за виконання завдання, що вимагає самостійного 
написання матеріалу – 30 балів і т.п. У загальній 
оцінці за курс може також враховуватися активність 
того, хто навчається, бали можуть нараховуватися за 
участь у дискусіях [7]. Відображення оцінювання у 
студента з'являється на вкладці прогресу. 

Члени команди розробки курсу в подальшо-
му можуть модерувати навчання, дискусійні модера-
тори можуть редагувати, видаляти повідомлення, 
залишати повідомлення, їх відгуки і коментарі відоб-
ражаються при перегляді колірною індикацією. 

Перед запуском курс проходить бета-
тестування. У чек-листі перевірки курсу повинні бути 
перевірка грамотності, роботи посилань, коректності 
та зрозумілості завдань, наявності передмов і комен-
тарів. Може бути проведено експорт курсу файлом 
tar.gz. в списку інструментів [6, 10].  

Рівень професіоналізму викладача безпосе-
редньо впливає на рівень підготовки майбутнього 
фахівця, а тому успішне проходження курсів на 
відкритих платформах варто сприймати як підвищен-
ня кваліфікації для викладачів. Сертифікат про про-
ходження курсу обсягом 3 і більше кредитів ЕСТS 
для довгострокового підвищення кваліфікації і до 2-х 
кредитів ЕСТS для короткострокового адміністрацією 
закладу може зараховуватися як підтвердження 
підвищення кваліфікації для науково-педагогічних 
працівників закладу освіти [12]. 

Працівниками нашої кафедри створено 
декілька онлайн-курсів на платформі Open edX – 
«Енцефаліти», «Міастенія», «Шкали в неврології» та 
інші для курсів тематичного удосконалення лікарів, 
які активно використовуються при їх навчанні другий 
рік.  

Висновки. Описано створення навчального 
онлайн-курсу на платформі Open edX, що відповідає 
сучасним уявленням про цілі навчання, детально 
викладені шляхи й методи організації розробки: роз-
робка робочої програми (тематичний план), проект 
сценарію онлайн-курсу (розширений план курсу), 
сценарій онлайн-курсу (наповнення матеріалом прое-
кту сценарію) і технічний перенос сценарію в Open 
edX Studio. 
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Резюме. Новая концепция развития высшего 
медицинского образования в Украине, что ориенти-
руется на мировые достижения подготовки врачей, 
предполагает коренные изменения качества образо-
вания. Онлайн-курсы имеют множество преимуществ 
по сравнению с традиционным обучением в универ-
ситете. Анализ учебного плана и программ учебных 
дисциплин системы медицинского образования пока-
зал, что именно "онлайн-курсы", с позиций организа-
ции учебного процесса и дидактики преподавания, 
наиболее адаптированы к смешанной или дистанци-
онной форме обучения. 

Цель: создать и разработать онлайн-курс на 
платформе Open edX для мотивированных врачей, 
которым необходимы знания для профессионального 
развития, повышения квалификации или переквали-
фикации. 

Материали и методы. Платформа Open edX 
новая, с открытым исходным кодом, создает студен-
там и педагогам новые возможности творить и де-
литься, преподавать и изучать через исследование; 
адаптироваться к индивидуальным учебным нуждам. 
Она используется для дистанционного обучения в 
любое время и в любом месте, со свободным графи-
ком обучения (в пределах периода прохождения кур-
са).  

Результаты. После утверждения рабочей 
программы члены команды приступают к разработке 
проекта сценария онлайн-курса. Следующий этап – 
создание сценария онлайн-курса. Это завершенный 
проект, который начинает новый этап – техническое 
заполнение материалом онлайн-курса на платформе 
Open edX Studio, после которого происходит бета-
тестирования.  

Выводы. Дистанционное обучение может 
быть таким же эффективным, как и традиционное. 
Привлечение в учебный процесс альтернативных 
методов обучения и знания их создания являются 
актуальным. 

 
Ключевые слова: дистанционное образова-

ние, онлайн-курс, платформа Open edX. 
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Abstract. The new concept of development of 

higher medical education in Ukraine, which is focused on 
the world achievements of physician training, envisages 
fundamental changes in the quality of education. The 
need to reform and improve it is one of the requirements 
on the path to European integration. Online courses have 
many advantages over a traditional university education. 
They are open, that is, anyone can subscribe to them. 
They are really massive: instead of lecturing to an 
audience of 100 students, the teacher gives it to millions 
of students around the world, the geography of students is 
limited only by the possibility of Internet access. In 
addition, the supply of material occurs through several 
channels, including the possibility of interactive 
interaction. Analysis of the curriculum and curricula of 
medical education disciplines showed that it is the 
"online courses", from the standpoint of the organization 
of the educational process and didactics of teaching, that 
are most adapted to blended or distance learning. 

Objective: to create and develop an online 
course on the Open edX platform for motivated 
physicians who need knowledge for professional 
development, advanced training, or retraining. 

Materials and methods. The Open edX 
platform is a new, open-source software that gives 
students and teachers new opportunities to create, share, 
teach, and learn through research; adapt to individual 
learning needs. They are used for distance learning 
anytime, anywhere, with a free training schedule (within 
the course period). This concept is called active learning. 

Results. Once the work program is approved, 
the team members begin to develop a draft online course 
script. The next step is to create an online course script. 
This is a completed project that  begins a new phase – the 
technical filling of the online course material for the 
Open edX Studio platform. Members of the course 
development team can moderate the training, discussion 
moderators can edit, delete messages, leave messages, 
their feedback, and comments are displayed when viewed 
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in color. Before starting the course is beta tested. The 
checklist of the course should include a check of literacy, 
references, correctness and clarity of tasks, the presence 
of prefaces, and comments. The overall assessment of the 
course may also take into account the activity of the 
student, points may be credited for participating in 
discussions. The student's assessment display appears on 
the progress tab. The level of professionalism of the aca-
demic directly affects the level of training of the future 
specialist, and therefore the successful completion of 
courses on open platforms should be perceived as profes-
sional development for scientists. Certificate of comple-
tion of a course of 3 or more ECTS credits for long-term 
training and up to 2 ECTS credits for short-term admin-
istration of the institution may be credited as proof of 

advanced training for research and teaching staff of the 
educational institution. 

Conclusions. Distance learning can be as 
effective as traditional. Massively open online courses on 
the Internet are actively displacing other forms of 
distance learning. The involvement of alternative 
teaching methods and knowledge of their creation are 
relevant. Intercultural learning environments provide an 
opportunity to share experiences, solve problems 
together, forming relationships with colleagues around 
the world.  

 
Keywords: distance education, online course, 

Open edX platform. 
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Abstract. The purpose is to develop and analyze a theoretical model of sternum external fixation functioning 

as sternal precaution after cardiac surgery via sternotomy. 
Methods: theoretical modeling based on literature data. 
Results. The literature data, measuring the impact of sternum external fixation on the development of compli-

cations after cardiac surgery via sternotomy, do not present a proper report of the functioning mechanism or mechanical 
model of the interaction between the sternum and sternum external fixation. The first stage of theoretical model devel-
opment included selecting the criteria based on the sternum anatomy, physiology of respiration, results of scientific 
research, which enabled to define key aspects of the theoretical model.The second stage included studying interaction of 
non-elastic SEF and sternum during a deep breath and a cough acting as main elements of inspiratory muscle training 
after cardiac surgeries; performing a similar algorithm of studying elastic type of SEF, which enabled to investigate and 
analyze preventive potential of SEF in relation to sternal dehiscence in the lateral direction. The third stage included the 
analysis of SEF restricting potential for anteroposterior stabilisation of the sternum. Since the use of sternum external 
fixation should not impede pulmonary function recovery after cardiac surgery and cannot restrict chest circumference 
increase with inhalation, sternum external fixation cannot properly function as sternal precaution when chest circumfer-
ence is increased due to sternal edge dehiscence as well. The restricting effect of inelastic sternum external fixation will 
be possible only in case of a large dehiscence, when its size is bigger than the chest circumference increase during nor-
mal and deep breathing. Only when the circumference of inelastic sternum external fixation corresponds to the chest 
circumference after a full exhalation, the effect restricting dehiscence development will be possible. However, this 
condition is not practically feasible and does not comply with the need for pulmonary function recovery. As an example 
a barrel with iron rings that prevent it from expanding and emerging of dehiscence between the boards. However, this is 
not practically possible and is inconsistent with physiology of respiration. The restricting effect of elastic sternum ex-
ternal fixation will be possible in case the force of compression is greater than the force expanding the sternum during a 
cough, which will completely restrict inhaling and disable its practical use. The use of sternum external fixation must be 
biomechanically justified. The fact that the sternum is covered with soft tissues (muscles, which are joined with the 
bones of the sternum, shoulder blade and humerus; subcutaneous fat, which increases with excessive body weight) also 
reduces sternum external fixation effectiveness, as the existence of a soft and movable layer between the fixing parts 
and fixing means is a negative factor. On the other hand, dehiscence is a rare case among patients who do not use SEF. 
This confirms the priority of the sternal closure stability after sternotomy and the factors affecting it: the strength of 
bone tissue, the diameter of the wire, used during sternotomy, and the number of sutures. 

Conclusions. The theoretical model analyzed in this study confirms either the insignificant role of sternum ex-
ternal fixation or its complete absence in the prevention of sternal dehiscence in the lateral direction and anteroposterior 
displacement of sternum edges after sternotomy. 

 
Keywords: sternal precautions, dehiscence, sternotomy, vest, bandage. 

 
Introduction. Sternum external fixation (SEF) 

is one of the sternal precautions (SP) used in the mobili-
zation and physical therapy (PT) of patients following 
operations on the heart and other organs of the chest. SEF 
can be divided into two groups: inelastic (vest, corset) 
and elastic (bandage). 

Studies of SEF effectiveness are mainly focused 
on superficial wound infection (SWI), deep sternal com-
plications (DSC), and sternal wound dehiscence (SWD). 
In particular, “vest – no vest” [5, 9], “vest – bandage” 
groups of patients are compared [10, 11, 17, 19]. One of 
the studies [19] reports on the ability of a corset to protect 
the sternum from dehiscence during a cough, the ease of 
use, functionality, preservation of lung function and aux-

iliary respiratory muscle movement, as well as simulta-
neous prevention from excessive thorax expansion, ex-
cessive movement of the rib cage in an anterior and a 
lateral directions. Another study [9] reports that sternum 
vest provides anteroposterior stabilization of the thorax, 
prevents intrinsic movement of the two sternum halves, 
and the straps stop the thorax support vest sliding to the 
abdominal region. Other studies [5, 10], describing simi-
lar characteristics of the analogous type of SEF, admitted 
also the use of cushions acting as shock absorbers when 
the patient coughs or breathes deeply, and supporting the 
sternum when turning the patient in bed. 

Nevertheless, none of these studies provides suf-
ficient information on the mechanism of SEF functioning. 
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Therefore, the development of a theoretical model is 
necessary for better understanding of SEF functioning for 
physical therapists, surgeons as well as the patients. 

The purpose is to develop and analyze a theoret-
ical model of SEF functioning after sternotomy. 

Methods: theoretical modeling based on litera-
ture data. To achieve the aim of the research model-based 
approach was used (studying objects of cognition on their 
models; "model" is an artificially created image of a 
certain object which reflects and reproduces its structure 
and properties in a simpler form) on the grounds of scien-
tific literature. Positive result (confirmation of the speci-
fied in the literature preventive and protective properties 
of SEF with those obtained during modelling) is assumed 
to create a biomechanical basis for the use of SEF, and 
the negative one vice versa. 

Results. To construct a model and evaluate the 
mechanism of SEF functioning, it is necessary to deter-
mine a number of conditions (Cond.): 

Сond.1. The shape of the sternum in most cases 
resembles a truncated cone with the bottom base or a 
cylinder. Anteroposterior size is smaller than the lateral 
one. 

Сond.2. The use of SEF allows the patient to 
perform normal and deep breathing, coughing, as they are 
necessary for living and are key elements of postopera-
tive physical therapy, including respiratory. At the same 
time, it does not contradict the description in the studies 
[5, 10, 19]. 

Сond.3. Chest circumference increases with 
normal and maximal inhalation. 

Сond.4. Chest circumference decreases with 
maximal exhalation due to expiratory reserve volume 
(ERV) exhaled from the lungs. 

Сond.5. For better understanding of the model 
and calculations, we can assume that cross-sectional view 
of the chest forms a ring. 

Taking into account these conditions, we will 
consider the interaction model for inelastic SEF. We take 
as an example the cross section of the chest, as this will 
provide a good visualization of the chest excur-
sion/expansion and anteroposterior movement of the two 
sternum halves. 

Taking into account Сond. 5, chest circumfer-
ence (С) is calculated according to the formula С=π×d, 
where d is chest diameter (dmax – with maximal inhala-
tion, dTV – with normal inhalation, dmіn – after ERV exha-
lation, d0 – after calm exhalation). 

Taking into account Cond. 3 and Cond. 4, C val-
ues may vary: 

CMAX – chest circumference with inhalation of 
inspiratory capacity (IC), 

CTV – chest circumference after inhalation of tid-
al volume (TV), 

C0 – chest circumference after exhalation of TV, 
CMIN – chest circumference after exhalation of 

ERV. 
The modeling also requires CESF value – the cir-

cumference of SEF. 
Based on the presented values, we can measure 

the value of respiratory chest circumference changes. 
With inhalation of TV chest circumference increases by 
CΔTV, which is calculated according to the following 
formula: 

CΔTV = CTV - C0                (1). 
With inhalation of IC chest circumference in-

creases by CΔIC, which is calculated according to the 
following formula: 

CΔIC = CMAX - C0              (2). 
With exhalation of ERV chest circumference de-

creases by CΔERV, which is calculated according to the 
following formula: 

CΔERV = C0 - CERV            (3). 
With exhalation/inhalation of vital capacity 

(VС) chest circumference increases/decreases by CΔVС, 
which is calculated according to the following formula: 

CΔVС = CMAX - CMIN        (4). 
According to some studies, CΔVС is named total 

chest excursion [21] and chest expansion [2]; CΔIC is 
named complemental chest movement [21], and CΔERV is 
named reserve chest movement [21]. 

According to the results of literature analysis, we 
can affirm that C value changes significantly during res-
piration (table 1). 

Table 1 
Respiratory chest circumference changes 

Studies CΔTV, cm CΔVС, cm 

Wade O.L. [21] (male, age 24-36 years, weight 73±9.2 kg, height 
1.75±0.08 m; C at rest 90.5±8.0 cm; the level of the xiphoid) 

1.2±0.4 cm 
(TV 0.8 l) 

7.4±1.8 cm 
(VC 4.86±0.84 l) 

Ando T. et al. [2] (age 24.5±2.4 years, height 1.66±0.08 m, weight 
56.5±8.3 kg, the level of the xiphisternum) - 

4.6±2.1 (without bio-
feedback) 

5.3±2.2 (with) 

Olsen M.F. et al. [14] (age 33±13.9 years; body 
mass index within normal range, conventional 
instruction for deep breathing) 

І - the level of the 
fourth costae 

ІІ - the level of the 
xiphoid 

- 
І - 5.5±1.5 
ІІ - 6.5±2.0 

Olsen M.F. et al. [14] (age 38±11.1 years; body 
mass index within normal range, new instruction 
for deep breathing) 

- 
І - 6.9±2.5 
ІІ - 7.4±2.3 

Carlson B. [3] (age 22.5±3.6)  8.48±0.64 (VC 98.7 %) 

 
The study of Wade O.L. [21] also analyzed CΔIC 

value (5.9±1.5 cm, with IC 3.17±0.45 l) and CΔERV value 
(1.5±0.6 cm, with ERV 1.68±0.52 l) near the level of the 
xiphoid. The correlation of these values is consistent with 

the results of other studies [1]. Besides, the study of 
Herxheimer H. [12] presents evidence that C can increase 
up to 4 mm when inhaling every 100 cm

3
 of air, though it 

was the maximal value, whereas the average dynamic 
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comprised 2.4-3.5 mm per 100 cm
3
 of inhaled air. The 

study of Ando T. et al. [2] shows that thoracic excursion 
was increased by 17% when using the biofeedback sys-
tem. Changing patient's instructions can also affect the 
increase of C with deep inhalation [14]. This proves im-
portant since we have Cond. 2 and the need for pulmo-

nary function recovery after surgery and stimulation of 
the patient to deep breathing. 

Taking into account the above-mentioned infor-
mation and Cond. 2, we can conclude that when using 
inelastic SEF, CESF=CMAX equality is undeniable, as 
shown in Figure 1(a). 

 

 

Fig. 1. The model of interaction of ster-

num external fixation (inelastic) and the 

sternum in the horizontal plane: 
a) maximal inhalation; 
b) in condition before normal inhalation; 
c) onset of the cough; 
d) exhalation of expiratory reserve volume 
during a cough. 

 

 
According to formula 2: CSEF = CMAX = C0 + 

CΔIC. 
Thus, when the patient begins to exhale after 

maximal inhalation, the difference between CESF and C 
starts to increase and reaches CΔIC at the end of normal 
exhalation (Figure 1 (b)). It means that inelastic SEF 
provides a large degree of freedom, but this is necessary 
to restore external respiration function after surgery. 

If the patient exhales ERV, the difference be-
tween CSEF and C will become even greater and comprise 
CΔVС taking into account formulas 3 and 4. 

Thus, CΔIC value is the exact extent of the dehis-
cence, which inelastic SEF will not be able to counteract. 

Taking into account the results of the studies, 
CΔVС comprises 6.5 cm in average, and CΔIC comprises 
about 80% of CΔVС [1, 21]. Accordingly, CΔIC and the 
possible extent of dehiscence comprise about 5 cm, 
which is unacceptable taking into account the purpose of 
using SEF. 

It should be noted that CΔIC and CΔVС decrease 
with age, as well as the pulmonary function decreases 
after surgery. Taking into account these two conditions, 
we reduce CΔIC by 70% from 5 cm to 1.5 cm. However, 
this extent of dehiscence is also unacceptable, since ine-
lastic SEF will start functioning only after clinically sig-
nificant dehiscence, which will require surgery. At the 
same time, the amount of young people undergoing car-
diac surgery is increasing and pulmonary function is 
recovered during the use of SEF (3 months after surgery, 
sometimes even more), which makes our theoretical 

reduction of CΔIC by 70% too large. This fact is not in 
favor of justifying the model of SEF mechanical func-
tioning. 

Since coughing is also an element of PT after 
cardiac surgery, which affects sternal closure, let us con-
sider the impact of SEF during a cough. 

The analysis of the force pressing the sternum 
during a cough revealed that this force comprises 555.3 N 
(56 kg) with a normal cough, and 1666 N (168 kg) – with 
a maximal cough [4]. Similar studies [7, 15, 20] showed 
that according to the Laplace law, the force pressing the 
sternum ranges from 160 N to 400 N when breathing, and 
from 550 N to 1650 N – when coughing. 

We can also measure the pressure that occurs 
during a cough (Рcough). A normal cough reaches 100 
mmHg, producing a force of 56 kg on the sternum, 
whereas maximal coughing can generate a pressure of 
300 mmHg, producing a force of 168 kg [4]. 

Classically cough is considered to involve three 
phases: (І) an inspiration, (ІІ) a compressive phase, where 
the muscles of expiration contract against a closed glottis 
and (ІІІ) an expulsive phase where the glottis suddenly 
opens and air is rapidly expelled [18]. Coughing may 
occur with initial inhalation of both IC or lower values 
[18], but this will not affect our model significantly.  

Inelastic SEF functioning during a cough: 
1. A cough is preceded by inhalation (phase I) 

– CESF=CMAX with inhalation of IC (Figure 1 (a)) or 
CSEF<C with inhalation of air volume less than IC. 
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2. Then phase II takes place, i.e. air in the 
lungs is compressed (C values decrease, the difference 
between CESF and C increases), the pressure in the lungs 
increases, which leads to the onset of the forces pressing 

the sternum [4, 7, 15, 20]. However, the protective effect 

of SEF cannot take place, because CSEF<C (Figure 1 (c)). 
Only in case the extent of dehiscence corresponds to the 
difference between CSEF and C, SEF will have its restrict-
ing effect. 

3. Then the air is exhaled (phase III) and C 
keeps decreasing to the level of С0 or less, approaching 
CMIN value (Figure 1 (d)). However, the protective effect 
of SEF cannot take place, since the difference between 
CESF and C has increased. Accordingly, the theoretically 
possible extent of dehiscence has also increased. There-
fore, only wire-based sternal closure restrains sternum 
edge displacement. 

Thus, only in case CESF=C0 or preferably 
CESF=CMIN, we can talk about the restricting effect of 
inelastic SEF. We can take as an example a barrel with 
iron rings that prevent it from expanding and emerging of 
dehiscence between the boards. However, this is not 
practically possible and is inconsistent with physiology of 
respiration. 

When analyzing the functioning of elastic SEF, 
we should add the following conditions: 
 CESF is a variable value here, because SEF can stretch 

during a breath; 
 there is a pressure that affects the sternum at the state 

of rest (РSEF) and depends on the extent SEF was 
tightened when put on a patient; 

 this pressure increases slightly in direct proportion of 
the depth of inhalation to РSEFmax value at maximum 
deep inhalation. 

Taking into account Cond. 2, inspiratory muscle 
force should be sufficient to increase SEF circumference 
by CΔTV and CΔIC. This force should be much less than the 
maximal force that develops when achieving maximum 
inspiratory pressures (MIP), since we have Cond. 2, as 
well as the problem of patient’s comfort (constant res-
piratory muscle fatigue and damaging effect of SEF pres-
sure on soft tissues covering the sternum will not stimu-
late the patient to use SEF properly). In particular, there 
is evidence that fatigue develops at 40% of maximum 

pressures that respiratory muscles can produce [8]. MIP 

value slightly decreases in patients following cardiac 
surgery and comprises about 70 cmH2O in the early 

postoperative period [6, 13, 16], or it can increase as 

compared to preoperative values when using respiratory 
PT techniques and comprise about 95 cmH2O [16]. To 
calculate working inspiratory pressure (IP), produced by 
inspiratory muscles, we will take 30% of MIP value at 
the level of 80cmH2O, i.e. 24cmH2O or 17.6 mmHg. 
This pressure/force must be enough to increase C by CΔTV 
and CΔIC. Accordingly IP>РSEFmax. 

Proceeding from these data, we can conclude 
that when using elastic SEF, almost all the pressure that 
occurs during a cough will affect wire-based sternal clo-

sure. Under the best of circumstances, when the patient 
attaches elastic SEF with or without help using reasona-
bly large force, only a small amount of the forces expand-
ing the sternum during a cough (less than РSEF-

max/Рcough*100%=17.6mmHg/100mmHg*100%=17.6% 
with a normal cough; less than 
17.6mmHg/300mmHg*100%=5.9% with a strong cough) 
will be compensated by elastic SEF stretched by CΔIC. 
However, CΔIC value is not acceptable for the extent of 
the dehiscence. Therefore, clinically significant dehis-
cence will be possible. 

In case the dehiscence has CΔTV size, the restrict-
ing effect of inelastic SEF will approach 0 since CΔTV is 
much smaller than CΔIC. 

Analyzing SEF functioning model, we can take a 
slightly different approach and answer the question: 
"How much force or pressure is necessary for SEF to let 
chest circumference increase or cause dehiscence the size 
of 5 mm, for example?" 

Answers: 
- none for inelastic SEF, since according to 

Cond. 2 – CESF = CMAX, and CΔTV>5mm and CΔIC>5mm 
[12, 21]; 

- for elastic SEF such force or pressure will be 
less than those generated by inspiratory muscles during 
normal inhalation, since CΔTV>5mm, i.e. too small to hold 
56-168 kg. 

Therefore, we come to the same conclusion that 
all the pressure will affect wire-based sternal closure. The 
restrictive effect of SEF will take place only in case of a 
very large dehiscence. 

When considering the possibility of anteroposte-
rior stabilization of the thorax with the help of SEF, we 
find the same inconsistencies as in the study of sternal 
dehiscence in the lateral direction, but in a slightly differ-
ent interpretation (Fig. 2). Accordingly, if breathing and 
C increase are possible, then the variation of anteroposte-
rior movement is possible as well (Fig. 2 (b)). To perform 
the movement shown in Fig. 2 (c), no conditions in terms 
of SEF are required at all. It is shown that SEF cannot 
perform anteroposterior stabilization. This is the task of 
surgical closure or metal osteosynthesis. Therefore, when 
a patient falls or is hit, an anteroposterior displacement, if 
any, will take place with or without SEF. 

Discussion. Taking into account that this is a 
theoretical and quite simple model, as it is aimed only to 
form a basic idea of SEF functioning, we tried to stay 
impartial in terms of the considered issue. For this pur-
pose, we slightly exaggerated the reduction of CΔIC by 
70%, which should have been in favor of confirming the 
effect of inelastic SEF, but this did not happen. The anal-
ysis conducted in this study neither confirms the theoreti-
cal impact of SEF as sternal precaution after sternotomy 
nor attaches strategic significance to the use of SEF in the 
management of patients following median sternotomy or 
in activation of cardiac surgery patients by physical ther-
apists. 
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Fig. 2. The model of interaction of ster-

num external fixation and the sternum 

at anteroposterior stabilization: 
a) maximal inhalation; 
b) movement of one part of the sternum 
forwards after normal exhalation; 
c) movement of one part of the sternum 
backwards after normal exhalation. 

 
 

 
For SEF to start significantly counteracting ster-

nal dehiscence, C increase during normal and deep 
breathing must be impossible. However, this contradicts 
Сond.2. The fact that the sternum is covered with soft 
tissues also reduces SEF effectiveness, as the existence of 
a soft and movable layer between the fixing parts and 
fixing means is a negative factor. At the same time, the 
amount of soft tissue is quite large: muscles, which are 
joined with the bones of the sternum, shoulder blade and 
humerus; subcutaneous fat, which increases with exces-
sive body weight. 

On the other hand, dehiscence is a rare case 
among patients who do not use SEF [9, 5]. This confirms 
the priority of the sternal closure stability after sternoto-
my and the factors affecting it: the strength of bone tis-
sue, the diameter of the wire, used during sternotomy, 
and the number of sutures (5-9 in general). 

The study did not confirm protective properties 
of SEF, presented in the literature, namely to protect the 
sternum from dehiscence during a cough [19]; 
anteroposterior stabilization of the thorax, to prevent 
intrinsic movement of the two sternum halves [5, 9, 10]. 

At the same time, these studies do not 
substantiate protective properties of SEF in terms of 
biomechanics, being of more descriptive or advertising 
nature. A possible reason for these differences may be 
authors' interest in exaggerating SEF efficacy. This can 
be confirmed by the existence of duplicate articles [9, 
22], as well as statistical differences in favor of SEF use, 
which are not quantitatively large and are achieved by 
comparing the samples with a large number of patients 
[10, 11]. 

Conclusions: 
1. The literature data, measuring the impact of 

SEF on the development of complications, do not present 
a proper report of the functioning mechanism or mechan-
ical model of interaction between the sternum and SEF.  

2. The first stage of theoretical model 
development included selecting the criteria based on the 
sternum anatomy, physiology of respiration, results of 
scientific research, which enabled to define key aspects 
of the theoretical model. The second stage included 
studying interaction of non-elastic SEF and sternum 
during a deep breath and a cough acting as main elements 
of inspiratory muscle training after cardiac surgeries; 
performing a similar algorithm of studying elastic type of 
SEF, which enabled to investigate and analyze preventive 
potential of SEF in relation to sternal dehiscence in the 
lateral direction. The third stage included the analysis of 
SEF restricting potential for anteroposterior stabilisation 
of the sternum. 

3. The theoretical model analyzed in this study 
confirms either the insignificant role of SEF or its com-
plete absence in the prevention of complications after 
sternotomy. The restricting effect of inelastic SEF will be 
possible only in case of a large dehiscence, when its size 
is bigger than the chest circumference increase during 
normal and deep breathing. The restricting effect of elas-
tic SEF will be possible in case the force of compression 
is greater than the force expanding the sternum during a 
cough, which will completely restrict inhaling and disable 
its practical use. 

4. The results obtained emphasize the necessity 
to reconsider the views on prescribing SEF for all 
patients after sternotomy. 
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Резюме. Мета – розробити та проаналізувати 

теоретичну модель дії засобів зовнішньої фіксації 
грудини як запобіжного заходу після 
кардіохірургічних втручань з стернотомією. 

Методи: теоретичне моделювання на основі 
даних літератури. 

Результати. На першому етапі розробки бу-
ло прийнято ряд умов, котрі базувалися на анатомії 
грудної клітки, фізіології дихання, результатах нау-
кових досліджень, що дозволило сформувати ключові 
положення теоретичної моделі. На другому етапі 
розглянуто модель взаємодії нееластичного SEF та 
грудної клітки при глибокому диханні та кашлі як 
основних елементів респіраторної фізичної терапії 
після кардіохірургічних втручань; виконано ана-
логічний алгоритм для еластичного типу засобів 
зовнішньої фіксації грудини, що дозволило дослідити 
та проаналізувати профілактичні можливості щодо 
розходження частин грудини у бічному напрямку. На 
третьому етапі були проаналізовані обмежуючі мож-
ливості засобів зовнішньої фіксації для передньо-
задньої стабілізації грудини. Оскільки використання 
засобів зовнішньої фіксації грудини не має заважати 
відновленню легеневої функції після 
кардіохірургічних втручань і не може обмежити 
збільшення окружності грудної клітки при вдиху, то 
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й при збільшенні окружності грудної клітки за раху-
нок дегісценції країв грудини засіб зовнішньої фікса-
ції грудини не зможе належним чином відіграти роль 
запобіжного заходу. Обмежувальна дія нееластичних 
засобів зовнішньої фіксації грудини буде можливою 
лише за умови дуже великої дегісценції, коли її роз-
мір буде більшим, ніж приріст окружності грудної 
клітки при звичайному та глибокому диханні. Лише 
коли окружність нееластичного засобу зовнішньої 
фіксації грудини відповідатиме окружності грудної 
клітки після повного видиху, буде можливою об-
межуюча дія для розвитку дегісценції. Проте ця умо-
ва не відповідає практиці та необхідності відновлення 
функції легенів. Обмежувальна дія еластичних за-
собів зовнішньої фіксації грудини буде можливою 
при значній силі стискання, котра більша, ніж сила 
розтягу грудини при кашлі, що буде повністю об-
межувати вдих і робити практичне використання 
неможливим. Використання засобів зовнішньої фік-
сації грудини має бути біомеханічно обґрунтованим. 

Висновки. Розглянута теоретична модель 
підтверджує лише дуже незначну роль використання 
засобів зовнішньої фіксації грудини або взагалі її 
відсутність у профілактиці дегісценції країв грудини 
після стернотомії у боковому та передньо-задньому 
напрямках після стернотомії. 
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Резюме. Цель - разработать и проанализиро-

вать теоретическую модель действия средств внеш-
ней фиксации грудины в качестве меры профилакти-
ки после кардиохирургических вмешательств с стер-
нотомией. 

Методы: теоретическое моделирование на 
основе данных литературы. 

Результаты. На первом этапе разработки 
было принято ряд условий, которые базировались на 
анатомии грудной клетки, физиологии дыхания, ре-
зультатах научных исследований, что позволило 
сформировать ключевые положения теоретической 
модели. На втором этапе рассмотрена модель взаимо-
действия неэластичного средства внешней фиксации 
грудины и грудной клетки при глубоком дыхании и 
кашле как основных элементов респираторной физи-
ческой терапии после кардиохирургических вмеша-
тельств; выполнено аналогичный алгоритм для эла-
стичного типа средств внешней фиксации грудины, 
что позволило исследовать и проанализировать про-
филактические возможности относительно дигисцен-
ции половин грудины в боковом направлении после 
стернотомии. На третьем этапе были проанализиро-
ваны ограничивающие возможности средств внешней 
фиксации для передне-задней стабилизации грудины. 
Поскольку использование средств внешней фиксации 
грудины не может мешать восстановлению легочной 
функции после кардиохирургических вмешательств и 
не может ограничить увеличение окружности груд-
ной клетки при вдохе, так и при увеличении окруж-
ности грудной клетки за счет дегисценции краев гру-
дины средство внешней фиксации грудины не сможет 
должным образом сыграть профилактическую роль. 
Ограничивающее действие неэластичных средств 
внешней фиксации грудины будет возможно только 
при условии очень большой дегисценции, когда ее 
размер будет больше, чем прирост окружности груд-
ной клетки при обычном и глубоком дыхании. Толь-
ко когда окружность неэластичного средства внеш-
ней фиксации грудины будет равна окружности груд-
ной клетки после полного выдоха, ограничивающее 
действие для развития дегисценции будет возможно. 
Однако это условие не соответствует практике и 
необходимости восстановления функции легких. 
Ограничивающее действие эластичных средств 
внешней фиксации грудины будет возможно при 
значительной силе сжатия грудной клктки, которая 
больше, чем сила растяжения грудины при кашле, что 
будет полностью ограничивать вдох и делать невоз-
можным практическое приминение. Использование 
средств внешней фиксации грудины должно быть 
биомеханически обоснованным. 

Выводы. Рассмотреная теоретическая мо-
дель подтверждает лишь очень незначительную роль 
использования средств внешней фиксации грудины 
или ее отсутствие в профилактике дегисценции краев 
грудины после стернотомии в боковом и передне-
заднем направлениях после стернотомии. 

 
Ключевые слова: мера профилактики, 
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Резюме. На даний час немає стандартизованого підходу до клінічної оцінки хіміотерапевтично-

індукованої нейропатії. Однак існує консенсус у тому, що діагностика хіміотерапевтично-індукованої перифе-
ричної нейропатії повинна включати в себе як об’єктивні ознаки неврологічних розладів, так і оцінку симпто-
мів з точки зору пацієнта. Причиною саме такого підходу є розбіжності у результатах клінічного обстеження та 
самооцінкою пацієнтами важкості свого стану. Зазвичай дані клінічного обстеження пацієнтів недооцінюють 
важкість побічних реакцій під час хіміотерапії. Діагностика хіміотерапевтично-індукованої периферичної ней-
ропатії включає в себе опитувальники, оціночні шкали та об’єктивні методи дослідження нейрофізіологічних 
змін периферичної нервової системи, такі як електроміографія та кількісне сенсорне тестування. Оціночна шка-
ла повинна володіти широким спектром показників, до яких входять клінічні симптоми, об’єктивні ознаки 
втрати чутливості та нейрофізіологічні параметри. Не менш актуальним є анкетування із самооцінкою свого 
стану пацієнтами в рамках клінічного дослідження. Включення оцінок, отриманих безпосередньо від пацієнтів, 
дозволяє провести більш комплексне та детальне вивчення хіміотерапевтично-індукованої периферичної ней-
ропатії, удосконалює розуміння впливу симптомів нейропатії на пацієнтів та покращує узгодженість даних 
об’єктивного обстеження із результатами оцінки фукціональних змін. 

Хіміотерапевтично-індуковану периферичну нейропатію необхідно диференціювати із нейропатіями 
іншого генезу, зокрема діабетичною та паранеопластичною нейропатіями. Запорукою своєчасної диференціа-
льної діагностики є ретельне обстеження пацієнтів до початку хіміотерапії нейротоксичними препаратами з 
метою виявлення передіснуючої нейропатії.   

 
Ключові слова: хіміотерапія, таксани, паклітаксел, периферична нейропатія, діагностика. 
 
Вступ. Хіміотерапевтично-індукована пери-

ферична нейропатія є одним із найчастіших невроло-
гічних ускладнень, з яким доводиться мати справу 
пацієнтам, які отримують хіміотерапію. Ураження 
периферичної нервової системи при хіміотерапії мо-
же негативно впливати на щоденну  діяльність і приз-
водити до серйозного погіршення якості життя паціє-
нтів. Саме тому так важливо своєчасно діагностувати 
хіміотерапевтично-індуковану периферичну нейропа-
тію та, якщо можливо, вберегти пацієнта від небажа-
них наслідків чи втрати функціональної активності. 
Розробка стандарту обстеження, а також впрова-
дження нових методів діагностики хіміотерапевтич-
но-індукованої периферичної нейропатії вдоскона-
лить дизайн майбутніх наукових досліджень і, таким 
чином, прискорить впровадження майбутніх нейроп-
ротекторних засобів. 

Диференціальна діагностика хіміотерапев-
тично-індукованої периферичної нейропатії. Про-
яви хіміотерапевтично-індукованої периферичної 
нейропатії можуть бути неспецифічними та співпада-
ти із симптомами інших форм периферичної нейро-
патії. Належне обстеження пацієнтів на первинному 
етапі до початку проведення хіміотерапії потенційно 
нейротоксичними препаратами сприяє виявленню 

пацієнтів із передіснуючими сенсорними нейропатія-
ми. Таким чином, встановлення взаємозв’язку між 
початком хіміотерапії та прогресуванням неврологіч-
ної симптоматики допоможе розпізнати пацієнтів із 
хіміотерапевтично-індукованою периферичною ней-
ропатією.  

У ряді випадків паранеопластичні нейропатії, 
при яких онконейронні антитіла уражають антигенні 
детермінанти периферичної нервової системи, зумов-
люють неврологічну симптоматику, яка в деяких 
випадках нагадує хіміотерапевтично-індуковану пе-
риферичну нейропатію. Паранеопластичні нейропатії 
можуть проявляти себе як до встановлення діагнозу 
злоякісного новоутворення, так і навпаки, можуть 
виникати вже на фоні протипухлинної терапії. Як 
наслідок, диференціальна діагностика між хіміотера-
певтично-індукованою та паранеопластичною нейро-
патіями може бути затруднена [1]. Пацієнти з паране-
опластичними нейропатіями здебільшого демон-
струють виражену втрату пропріоцептивної чутливо-
сті в проксимальних ділянках та швидке прогресу-
вання втрати працездатності, що не є притаманним 
для хіміотерапевтично-індукованої периферичної 
нейропатії. Підгостра сенсорна нейропатія є найчас-
тішим проявом паранеопластичної нейропатії, і типо-
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во представлена сенсорною атаксією та болем, хоча 
може проявлятися також вираженими симптомами 
ураження автономної нервової системи. Підгостра 
сенсорна нейропатія може бути пов’язана з аутоімун-
ною агресією проти нейрональних антигенів (анти-Hu 
антитіла) у пацієнтів із дрібноклітинним раком ле-
гень,  дещо рідше у хворих на рак грудної залози та 
хворобу Ходжкіна. У пацієнтів із дрібноклітинним 
раком легень та тимомою наявність антитіл до ней-
ронних антигенних детермінант (анти-СV2 антитіл) 
може стати причиною сенсорно-моторної перифери-
чної нейропатії в поєднанні із ураженням центральної 
нервової системи [2].  

Злоякісні захворювання крові (гемобластози) 
також асоціюються зі паранеопластичними нейропа-
тіями. До початку лікування множинної мієломи 

паранеопластичну нейропатію діагностували у 20 % 
хворих та більш ніж у половини спостерігали ознаки 
дисфункції нервових волокон малого та великого 
діаметру. При цьому найчастіше розвивається помір-
на аксональна сенсорно-моторна нейропатія, яка у 
випадку застосування нейротоксичних хіміопрепара-
тів призводить до розвитку більш важкої периферич-
ної нейропатії [3].  

Рідкісний паранеопластичний POEMS-
синдром (полінейропатія, органомегалія, ендокрино-
патія, моноклональна гаммапатія, зміни зі сторони 
шкіри) спостерігається у хворих з парапротеїнеміч-
ними формами гемобластозів. Провідним у клінічній 
картині захворювання є синдром хронічної прогре-
суючої сенсорно-моторної полінейропатії, який за-
звичай і є причиною первинного звернення пацієнтів 
до невролога. Моноклональна гаммапатія, що є пере-
драковим попередником множинної мієломи, пов'я-
зана з демієлінізуючою периферичною нейропатією, 
яка, в свою чергу, аналогічна хронічній запальній 
демієлінізуючій полінейропатії [4].  

Наявність передіснуючої нейропатії, на 
кшталт POEMS-синдрому або хронічної запальної 
демієлінізуючої полінейропатії, є протипоказом до 
хіміотерапії із застосування нейротоксичних серед-
ників. 

Демієлінізуюча паранеопластична нейропатія 
зустрічається також у пацієнтів із лімфомою. Лімфо-
ма Вальденстрема, яка характеризується парапротеї-
немією імуноглобулінів класу М, переважно асоцію-
ється із аксональною нейропатією [5].  

Оцінка хіміотерапевтично-індукованої пе-

риферичної нейропатії за допомогою оціночної 
шкали. Оцінка ступеня важкості нейропатії на даний 
час залишається достатньо умовною і багато в чому 
залежить від шкали, яка застосовується, та досвіду 
лікаря. Найбільш поширеною є шкала Національного 
інституту раку Сполучених Штатів Америки NCI-
CTCAE (National Cancer Institute's Common Terminol-
ogy Criteria for Adverse Events), а саме допоміжна 
шкала для оцінки сенсорної нейропатії (Neuropathy 
Sensory subscale). Шкала NCI-CTCAE володіє помір-
ним рівнем надійності результатів та узгодженості 
висновків отриманих різними дослідниками. За да-
ними експертів, надійність шкали NCI-CTCAE стано-
вить від 46 % до 71 %. Ретельна підготовка дослідни-

ків дозволяє отримати більш надійні результати, од-
нак шкала Національного інституту раку лімітована 
так званим ефектом «стелі та підлоги» із обмеженим 
рівнем чутливості до змін, з огляду на малу кількість 
наявних ступенів важкості та параметрів [6, 7, 8].  

Total Neuropathy Score (TNS, розроблена уні-
верситетом Джона Хопкінса) є комплексною шкалою 
із більшим діапазоном показників (0–40), які вклю-
чають у себе клінічні симптоми, об’єктивні ознаки 
втрати чутливості та нейрофізіологічні параметри. 
Total Neuropathy Score (TNS) визнана багатьма бага-
тоцентровими дослідженнями як надійний спосіб 
оцінки хіміотерапевтично-індукованої периферичної 
нейропатії. Total Neuropathy Score (TNS) достовірно 
корелює з іншими показниками сенсорної дисфунк-
ції. Шкала університету Джона Хопкінса володіє 
широким діапазоном значень, що дозволяє провести 
більш точну градацію ступенів важкості хіміотерапе-
втично-індукованої периферичної нейропатії. Для 
прикладу, в одному з наукових досліджень 70 % он-
кохворих, які отримували хіміотерапію нейротоксич-
ними середниками, за шкалою NCI були розцінені як 
стабільні, однак по факту було наявне прогресуюче 
погіршення сенсорної нейропатії по шкалі Total 
Neuropathy Score (TNS). Клінічна версія Total 
Neuropathy Score (Clinical version, TNSc) включає 
тільки параметри клінічної оцінки без потреби засто-
сування спеціалізованого обладнання. Скорочена 
версія TNS (Reduced version, TNSr) позбавлена тесту-
вання порогу вібраційної чутливості та оцінки мотор-
них і вегетативних симптомів. Клінічна та скорочена 
версії Total Neuropathy Score є затвердженими для 
пацієнтів із хіміотерапевтично-індукованою перифе-
ричною нейропатією із високим рівнем узгодженості 
висновків, отриманих від різних дослідників [9, 10].  

На даний час проводиться ряд наукових дос-
ліджень з метою визначення достовірно кращого 
методу оцінки хіміотерапевтично-індукованої пери-
феричної нейропатії. До числа таких досліджень вхо-
дить мультинаціональне дослідження CI-PeriNomS 
(Chemotherapy Induced-Peripheral Neuropathy Outcome 
Measures Study), яке зазначило високу достовірність 
та надійність ряду засобів для оцінки хіміотерапевти-
чно-індукованої периферичної нейропатії. Важливо 
відмітити, що дослідження виявило хорошу достовір-
ність і надійність оціночної шкали NCI-CTCAE, TNSc 
та опитувальників для самооцінки пацієнтом важкос-
ті нейропатії. Проте, за даними CI-PeriNomS, шкала 
Total Neuropathy Score (TNS) має відчутні переваги 
порівняно із шкалою NCI-CTCAE з точки зору чутли-
вості до змін параметрів [11].  

Отже, можна зробити висновок, що Total 
Neuropathy Score (TNS) є достовірним засобом оцінки 
хіміотерапевтично-індукованої периферичної нейро-
патії та може застосовуватись у майбутніх наукових 
дослідженнях, зокрема у вивченні та розробці нових 
нейропротекторних засобів. 

Оцінка хіміотерапевтично-індукованої пе-

риферичної нейропатії за допомогою опитуваль-
ників. Анкетування із самооцінкою пацієнтами свого 
стану в рамках клінічного дослідження стає все біль-
ше важливим для забезпечення комплексного встано-

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7190495_1_2&ifp=1&s1=National%20Cancer%20Institute%27s%20Common%20Terminology%20Criteria%20for%20Adverse%20Events
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7190495_1_2&ifp=1&s1=National%20Cancer%20Institute%27s%20Common%20Terminology%20Criteria%20for%20Adverse%20Events
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влення важкості хіміотерапевтично-індукованої пе-
риферичної нейропатії. Виявляється, що пацієнти 
відзначають значно важчу нейропатію, ніж це роб-
лять клініцисти. В одному із наукових досліджень, в 
якому брали участь 85 пацієнтів, які отримували хі-
міотерапію нейротоксичними препаратами, 19 % 
повідомляли про наявність у себе симптомів нейро-
патії, при цьому 56 % із них страждали від симптомів 
нейропатії помірного та важкого ступеня. Натомість, 
лікарі оцінювали тільки 12 % пацієнтів від тієї ж 
когорти, як таку, що з наявністю клінічної симптома-
тики нейропатії, при цьому 90 % пацієнтів були кла-
сифіковані як такі, що мають симптоми легкої нейро-
патії [12]. За результатами іншого дослідження, в 
якому взяло участь 696 пацієнтів, які отримували 
хіміопрепарат оксаліплатин, була 65 % узгодженість 
між результатами анкетування та висновками кліні-
цистів на основі критеріїв нейротоксичності, але вар-
то зазначити, що пацієнти відзначали у себе початок 
нейропатії на 2 місяці раніше, ніж це робили клініци-
сти [13].  

Таким чином, анкетування в рамках клініч-
ного дослідження дає точнішу оцінку важкості ней-
ропатії. З цією метою застосовується ряд опитуваль-
ників, у тому числі опитувальник Європейської орга-
нізації із дослідження та лікування раку QLQ-
CIPN20, опитувальник функціональної оцінки злоякі-
сних новоутворень та онкогінекологічних захворю-
вань стосовно нейротоксичності – FACT/GOG-Ntx 
(Functional Assessment of Cancer/Gynecologic 
Oncology Group-Neurotoxicity) та опитувальник для 
пацієнта щодо нейротоксичності PNQ (Patient 
Neurotoxicity Questionnaire). Крім того, майбутні вер-
сії оціночної шкали NCI будуть включати в себе від-
повідне анкетування [14].  

Опитувальник FACT/GOG-Ntx, який містить 
12 запитань стосовно нейропатії, є затвердженим 
засобом оцінки нейропатії із високою внутрішньою 
узгодженістю закладених параметрів. Опитувальник 
FACT/GOG-Ntx тісно корелює з показниками щоден-
ного функціонування, якістю життя пацієнта та 
об’єктивними даними стосовно нейропатії [15]. Для 
прикладу, за допомогою опитувальника FACT/GOG-
Ntx в одному з досліджень встановлено, що у 81 % 
пацієнтів, які отримували препарат бортезоміб була 
нейропатія, у той час як об’єктивне ретельне невро-
логічне обстеження ідентифікувало аналогічно 83 % 
пацієнтів із даним ускладненням. Даний опитуваль-
ник забезпечує більшу чутливість параметрів із кож-
ним збільшенням ступеня важкості за даними оціно-
чної шкали NCI CTCAE, що відповідає 4–6 пунктам 
погіршення відповідно до опитувальника 
FACT/GOG-Ntx. Результати опитувальника 
FACT/GOG-Ntx корелюють з кількісними показника-
ми пошкодження нерва, включно із даними визна-
чення порогу вібраційної чутливості [14, 16].  

Опитувальник FACT/GOG-Ntx також коре-
лює із показниками повсякденного функціонування 
та якістю життя, що дозволяє оцінити вплив на функ-
ціональну активність [15]. Однак систематичний 
огляд досліджень, які включали в себе опитувальник 
FACT/GOG-Ntx, вказує на помірний рівень якості 
останнього (4,5 з 7) [17]. Деякі дослідники також 

повідомляли про рівень внутрішньої узгодженості 
параметрів опитувальника FACT/GOG-Ntx від помір-
ного до високого (діапазон Кронбаха α, 0.82-0.94) [14, 
18]. 

QLQ-CIPN20 є аналогічним опитувальником 
з хорошою надійністю та більшою чутливістю, порів-
нюючи із оціночною шкалою NCI CTCAE. Недавнє 
дослідження підтвердило достовірність та точність 
опитувальника QLQ-CIPN20 в поєднанні із хорошим 
рівнем узгодженості внутрішніх параметрів (Кронбах 
α, 0.88) та високою чутливістю до показників (Кохен 
d, 0.82) [14, 19].  

Опитувальник PNQ (Patient Neurotoxicity 
Questionnaire) володіє більшим, порівнюючи із шка-
лою NCI CTCAE, набором параметрів щодо визна-
чення важкості нейропатії, включає оцінку впливу 
симптомів нейропатії на функціональну активність. 
Опитувальник PNQ  є валідованим та чутливим засо-
бом оцінки пацієнтів із хіміотерапевтично-
індукованою периферичною нейропатією [14, 20].  

З огляду на зростаюче значення анкетування 
пацієнтів рекомендується застосовувати вищевказані 
опитувальники в дослідженнях, що стосуються хіміо-
терапевтично-індукованої периферичної нейропатії. 
Включення оцінок, отриманих безпосередньо від 
пацієнтів, дозволяє провести більш комплексне та 
детальне вивчення хіміотерапевтично-індукованої 
периферичної нейропатії, вдосконалює розуміння 
впливу симптомів нейропатії на пацієнтів та покра-
щує узгодженість даних об’єктивного обстеження із 
результатами оцінки фукціональних змін.  

Об’єктивна оцінка хіміотерапевтично-
індукованої периферичної нейропатії. Основним 
методом об'єктивної оцінки хіміотерапевтично-
індукованої периферичної нейропатії є електроміог-
рафія, яка дозволяє виміряти амплітуду та швидкість 
провідності сумарних сенсорних та моторних потен-
ціалів дії. Дослідження нервової провідності надає 
цінну інформацію про ступінь та протяжність аксона-
льної дегенерації у пацієнтів із хіміотерапевтично-
індукованою периферичною нейропатією. Зниження 
амплітуди сумарного сенсорного потенціалу дії є 
частою знахідкою, що, у свою чергу, підтверджує 
наявність у пацієнтів аксональної сенсорної нейропа-
тії. Дослідження нервової провідності надає комплек-
сну оцінку швидкості провідності, тимчасової диспе-
рсії, блоку провідності та оцінку більш проксималь-
них латентностей F-хвилі, що має вирішальне зна-
чення для диференціації хіміотерапевтично-
індукованої нейропатії із нейропатіями іншого гене-
зу, зокрема запальними нейропатіями. Електроміог-
рафія є єдиним доступним у рутинній практиці мето-
дом, який дозволяє об’єктивно оцінити амплітуду 
сумарного сенсорного та моторного потенціалу дії. 
Однак варто зауважити, що параметри провідності 
нерва можуть залишатись незмінними тривалий час 
протягом хіміотерапії. До того ж, електроміографія 
вимагає спеціалізованого обладнання та підготовле-
ного персоналу і може викликати дискомфорт для 
пацієнта [11, 21, 22, 23].  

Додатковим визнаним методом об’єктивної 
оцінки є дослідження збудливості нерва. Даний метод 
дозволяє ідентифікувати початок нейропатії до появи 
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клінічно значимих симптомів та до виникнення змін 
при електроміографії. Одним із методів дослідження 
збудливості нерва є кількісне сенсорне тестування 
(Quantitative sensory testing – QST). Кількісне сенсор-
не тестування – це методика об’єктивної оцінки тем-
пературної та больової чутливості мієлінових воло-
кон малого діаметру (Aδ) та низькомієлінізованих С-
волокон, а також вібраційної чутливості. Суть даного 
методу можна визначити як аналіз відчуттів пацієнта, 
що виникають у відповідь на зовнішні подразники 
заданої інтенсивності. Вплив на шкіру подразника 
зростаючої та спадаючої інтенсивності дозволяє ви-
значити поріг больової чутливості та сенсорних сим-
птомів. Механічна чутливість до тактильних подраз-
ників оцінюється за допомогою ниток фон Фрея. 
Вібраційна чутливість вимірюється за допомогою 
електронного віброметра чи відкаліброваних камер-
тонів. Визначення порогу сприйняття вібраційної 
чутливості в стопах є надійним способом кількісного 
сенсорного тестування у пацієнтів із нейропатією. 
Застосування відкаліброваних камертонів та ниток 
фон Фрея є затвердженим способом кількісного 
об’єктивного визначення втрати чутливості у пацієн-
тів із периферичною нейропатією. Чутливість до 
уколу оцінюється за допомогою голок різної маси. 
Температурна чутливість і патологічні реакції на 
тепло і холод оцінюються за допомогою температур-
ного зонда. Розвиток холодової гіпералгезії (зменше-
ний поріг больової чутливості у відповідь на холодо-
вий подразник) може стати у нагоді при передбаченні 
розвитку важкої нейропатії у пацієнтів. Такі засоби 
тестування дають об'єктивну оцінку функції нерва та 
можуть бути вжитими швидко, з коротким терміном 
підготовки спеціалістів. Метод кількісного сенсорно-
го тестування призначений для ранньої діагностики 
та оцінки динаміки стану при невропатіях нервових 
волокон малого діаметру, які неможливо оцінити за 
допомогою електроміографії. На даний час застосу-
вання даного методу є загальноприйнятим у ранній 
діагностиці діабетично- та хіміотерапевтично-
індукованої невропатії. Крім того, метод підходить 
для кількісної оцінки механічної та термічної алло-
динії та гіпералгезії. Його застосування дає можли-
вість більш точно охарактеризувати больові нейропа-
тичні синдроми та патофізіологічні механізми їх ви-
никнення, а також надати оцінку лікуванню [24, 25, 
26].  

Розробка стандартизованих протоколів кіль-
кісного сенсорного тестування може підвищити точ-
ність і значимість даної методики для пацієнтів із 
хіміотерапевтично-індукованою периферичною ней-
ропатією. В цілому, традиційні методи дослідження 
нервової провідності залишаються стандартом для 
оцінки нейропатії і повинні застосовуватись у клініч-
них випробуваннях нейропротекторних засобів для 
надання об'єктивних доказів пошкодження або ней-
ропротекції нерва. 

Висновки. Пацієнти із хіміотерапевтично-
індукованою периферичною нейропатією потребують 
комплексного обстеження із включенням опитуваль-
ників, оціночних шкал та об’єктивних методів, таких 
як електроміографія та кількісне сенсорне тестуван-

ня. Розробка стандарту обстеження даної категорії 
пацієнтів удосконалить дизайн майбутніх наукових 
досліджень та прискорить впровадження нейропроте-
кторних засобів, розробку нових методів профілакти-
ки та корекції. 
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Резюме. В настоящее время нет стандартизи-

рованного подхода к клинической оценке химиотера-
певтически-индуцированной нейропатии. Однако 
существует консенсус в том, что диагностика химио-
терапевтически-индуцированной периферической 
нейропатии должна включать в себя как объективные 
признаки неврологических расстройств, так и оценку 
симптомов с точки зрения пациента. Причиной имен-
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но такого подхода являются различия в результатах 
клинического обследования и самооценкой пациен-
тами тяжести своего состояния. Обычно данные кли-
нического обследования пациентов недооценивают 
тяжесть побочных реакций при химиотерапии. Диа-
гностика химиотерапевтически-индуцированной 
периферической нейропатии включает в себя опрос-
ники, оценочные шкалы и объективные методы ис-
следования нейрофизиологических изменений пери-
ферической нервной системы, такие как электромио-
графия и количественное сенсорное тестирование. 
Оценочная шкала должна обладать широким спек-
тром показателей, в которые входят клинические 
симптомы, объективные признаки потери чувстви-
тельности и нейрофизиологические параметры. Не 
менее актуальным является анкетирование с само-
оценкой своего состояния пациентами в рамках кли-
нического исследования. Включение оценок, полу-
ченных непосредственно от пациентов, позволяет 
провести более комплексное и детальное изучение 
химиотерапевтически-индуцированной перифериче-
ской нейропатии. 

Химиотерапевтически-индуцированную пе-
риферическую нейропатию необходимо дифферен-
цировать с нейропатиями другого генеза, в частности 
диабетической и паранеопластической нейропатиями. 
Залогом своевременной дифференциальной диагно-
стики является тщательное обследование пациентов 
до начала химиотерапии нейротоксичными препара-
тами, с целью выявления предсуществующих нейро-
патии. 

 
Ключевые слова: химиотерапия, таксаны, 

паклитаксел, периферическая нейропатия, диагности-
ка. 
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Abstract. There is currently no standardized ap-

proach to the clinical evaluation of chemotherapy-
induced neuropathy. However, there is consensus that the 
diagnosis of chemotherapy-induced peripheral neuropa-
thy should include both objective signs of neurological 
disorders and assessment of symptoms from the patient's 

point of view. The reason for this approach is the dis-
crepancy in the results of the clinical examination and the 
patients' self-assessment of the severity of their condition. 
Usually, clinical examination of patients underestimate 
the severity of adverse reactions during chemotherapy. 
Diagnosis of chemotherapy-induced peripheral neuropa-
thy includes questionnaires, rating scales, and objective 
methods for studying of neurophysiological changes in 
the peripheral nervous system, such as electromyography 
and quantitative sensory testing. The rating scale should 
have a wide range of indicators, including clinical symp-
toms, objective signs of loss of sensitivity and neurophys-
iological parameters. A key characteristic of the rating 
scale is high sensitivity to changes in parameters. Not less 
relevant is the questionnaire with self-assessment of neu-
ropathy by patients in a clinical trial. The inclusion of 
assessments obtained directly from patients allows for a 
more comprehensive and detailed study of chemotherapy-
induced peripheral neuropathy, improves understanding 
of the effects of neuropathy on patients, and improves the 
consistency of objective examination data with the as-
sessment of functional changes. 

Chemotherapy-induced peripheral neuropathy 
should be differentiated from neuropathies of other gene-
sis, in particular diabetic and paraneoplastic neuropathies. 
The key of differential diagnosis is a thorough examina-
tion of patients before chemotherapy with neurotoxic 
drugs, in order to identify pre-existing neuropathy. In 
some cases, paraneoplastic neuropathies, in which on-
coneuronal antibodies affect antigenic determinants of the 
peripheral nervous system, cause neurological symptoms, 
which in some cases resemble chemotherapy-induced 
peripheral neuropathy. Paraneoplastic neuropathies can 
be manifested both before the diagnosis of a malignant 
neoplasm, and vice versa, can occur against the back-
ground of anticancer therapy. As a result, the differential 
diagnosis between chemotherapy-induced and parane-
oplastic neuropathies may be difficult. Paraneoplastic 
neuropathies can occur during chemotherapy, however, in 
contrast to chemotherapy-induced, they are characterized 
by a different clinical picture, such as loss of propriocep-
tive sensitivity in the proximal areas and others. 

The main method of objective assessment of 
chemotherapy-induced peripheral neuropathy is electro-
myography, which allows to measure the amplitude and 
conduction velocity of the total sensory and motor action 
potentials. Quantitative sensory testing is also an objec-
tive method of assessing chemotherapy-induced periph-
eral neuropathy. The essence of this method can be de-
fined as the analysis of the patient's sensations that arise 
in response to external pathogens of a certain intensity. 
The effect of the irritant on the skin of increasing and 
decreasing intensity allows to determine the threshold of 
pain, vibration, temperature, tactile sensitivity and senso-
ry symptoms. 

 
Keywords: chemotherapy, taxanes, paclitaxel, 

peripheral neuropathy, diagnosis. 
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Abstract. The article outlines the prospects for studying the ethnic and regional features of dermatoglyphic pa-

rameters of hands and feet, given the intensification of migration processes both within Ukraine and worldwide, which 
each year causes a catastrophic increase in the number of people living outside the country or region origin. Refugees, 
labor and political migrants, migrants due to racial discrimination and other reasons today make up 3% of the world's 
population. The growing flow of world migration and assimilation creates all the conditions for the disappearance of 
pure ethnic groups and peoples. Therefore, modern scientists are interested in the availability of anthropometric, an-
throposcopic, dermatoglyphic data of different populations to create regional gene pools. In the context of the above 
issues, the issue related to the study of anthroposcopic, anthropometric, dermatoglyphic parameters of the population of 
Ukraine, taking into account regional and ethno-territorial affiliation, remains relevant. The article also identifies the 
advantages of using the dermatoglyphic method, which include ease of use, financial burden and the ability to obtain 
results in a short time. A thorough analysis of the literature on this issue, based on which the main directions of applica-
tion of dermatoglyphics. It has been determined that dermatoglyphic has been the subject of research by specialists in 
various fields of knowledge form overe the century. Based on the results of studying the features of dermatoglyphic, 
anthropometric and anthroposcopic parameters, scientists have proposed a zoning scheme of the territory of 
Ukraine.The results obtained by studying the comb pattern of human hands and feet still remain an informative source 
in medicine, criminology, anthropology and population genetics. Genetic conditionality of dermatoglyphic parameters 
allows to use dermatoglyphics to solve a number of issues that arise during ethno anthropological and population-
genetic studies. Dermatoglyphics is widely used in medicine: clinical (in predicting the likelihood of various pathologi-
cal conditions) sports (in determining the physical capabilities of the person). In the practice of forensic medicine, 
dermatoglyphics has until recently been used in the examination of disputed paternity, but in recent decades it has also 
been actively used in determining family affiliation, analysis of family ties with subsequent use of data to identify un-
known persons parameters of relatives. A number of Ukrainian scientists who studied the ethnic features of dermato-
glyphic, anthropometric and anthroposcopic parameters, their contribution to Ukrainian ethnodermatoglyphics and out-
lined prospects for study were identified in the literature analysis. The main key issues considered by scientists from other 
countries of the world are also identified, the method of studying the ethnic and territorial features of dermatoglyphic, 
anthropometric and anthroposcopic parameters used by them is evaluated and the results obtained by them are analyzed. Іn 
the context of the above, it should be noted that the study of ethnological, regional features of dermatoglyphic parameters 
of the hands and feet is relevant among the world scientific community. However, currently there are too few works by 
domestic authors devoted to the study of regional and ethno-territorial features of dermatoglyphic parameters, although 
given the intensification of migration processes, the prospects for its study are outlined. 

 
Keywords: dermatoglyphics, ethnodermatoglyphics, dermatoglyphic parameters. 

 
Introduction. Intensification of migration pro-

cesses both within Ukraine and within the world, which is 
the reason for the catastrophic increase in the number of 
people living outside the country or region of origin. 
Refugees, labor and political migrants, migrants due to 
racial discrimination and other reasons today make up 3% 
of the world's population [1]. The growing flow of world 
migration and assimilation creates all the conditions for 
the disappearance of pure ethnic groups and peoples. 

Therefore, modern scientists are interested in the availa-
bility of anthropometric, anthroposcopic, dermatoglyphic 
data of different populations to create regional gene 
pools. In the context of the above issues, the issue related 
to the study of anthroposcopic, anthropometric, dermato-
glyphic parameters of the population of Ukraine, taking 
into account regional and ethno-territorial affiliation, 
remains relevant. 
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Dermatoglyphics has been the subject of re-
search by specialists in various fields of knowledge for 
over a century. The results obtained by studying the comb 
pattern of human hands and feet still remain an informa-
tive source in medicine, criminology, anthropology and 
population genetics. Genetic conditionality of dermato-
glyphic parameters allows to use dermatoglyphics to 
solve a number of issues that arise during ethno anthropo-
logical and population-genetic studies [2, 3, 4, 5]. Derma-
toglyphics is widely used in medicine: clinical (in pre-
dicting the likelihood of various pathological conditions) 
[6, 7, 8] sports (in determining the physical capabilities of 
the person) [9, 10, 11]. In the practice of forensic medi-
cine, dermatoglyphics has until recently been used in the 
examination of disputed paternity [12], but in recent 
decades it has also been actively used in determining 
family affiliation (examination of kinship), analysis of 
family ties with subsequent use of data to identify un-
known persons parameters of relatives [13, 14]. 

Speaking of Ukrainian ethnodermatoglyphics, it 
is impossible not to mention the fundamental research of 
Segeda S.P. [15], who studied the distribution of derma-
toglyphic parameters among the population of Ukraine, 
taking into account their regional and ethno-territorial 
affiliation, based on the results, analyzed the variations of 
the leading features of this system and identified local 
dermatoglyphic variants (complexes) in Ukraine (north-
ern, central and southern). 

The northern complex, which covers the majori-
ty of the populations of Polissya and Volyn, is character-
ized by a low and moderate delta index (11.83 - 12.56), 
increased frequencies of additional interdigital triradius 
(usually above 20%) and triradius t (up to 69%). This 
peculiar combination of features has analogues among 
the Belarusians of Central Belarus and the Russians of 
the North-West and North of the European part of the 
Russian Federation, which indicates the presence of a 
northern European morphological component in the out-
lined regions of Ukraine. 

The central complex, distributed in some areas 
of the Middle Dnieper region, in the South of Volyn and 
in Galicia, is characterized by the most "western" combi-
nation of dermatoglyphic features, namely: medium Dl10 
(12.72 - 13.12), medium-high Cummins index (8.40 - 
8,63), low and moderate percentages of triradius t (53.0 - 
58.6%), high frequency of patterns on the hypotenuse 
(34.6 -38.7%) and medium - interdigital additional trira-
dius (16.1 - 19.1 %). The close combination of features is 
characteristic of the Moldavians of Northern Bukovina 
and the Russians of the South of the European part of the 
Russian Federation. 

The southern complex, distributed on the Right 
Bank of the Middle Dnieper region, in the steppe zone 
and in the Carpathians, is characterized by high in 
Ukraine Dl10 (12.90 - 13.50), average Cummins index 
(8.27 - 8.58), medium-high percentage of triradius t (62.2 
- 65.3%), slightly underestimated number of samples on 
the hypotenuse (26.3 - 30.4%) and interdigital additional 
triradius (10.1 - 23.6%). Parallels between the Dnieper 
and Carpathian populations, identified on the basis of 
dermatoglyphic data, are associated with the influence of 
the southern European component. This explains the 

analogies with the Bulgarians, Gagauz, Moldavians and 
some groups of Russians in the south of the European 
part of Russia. 

Also S.P. Segeda gave a general dermatoglyphic 
description of Ukrainians against the background of 
some other ethnic groups in Eurasia. In particular, it is 
shown that for most of the leading dermatoglyphic 
characteristics (except for the Cummins index) 
Ukrainians in comparison with the total sample of 
Eastern Europe and Scandinavia deviate in the direction 
of the Caucasus, where anthropological variants of 
southern origin are common. Probably, these deviations 
are due to the influence of the southern European 
component found in the Middle Dnieper region, in the 
Carpathians, in the south of Ukraine. 

Among the scientists studying the Ukrainian 
ethnodermatoglyphics it is necessary to note V.I. Gunas 
The author studied the regional features of finger and 
palm dermatoglyphics and their relationship with the 
personality characteristics of almost healthy men in 
Ukraine. As a result of the author got dermatoglyphic 
population picture of practically healthy men of Ukraine 
is covered, administrative-territorial regions with both 
high phenotypological heterogeneity and high 
homogeneity of finger dermatoglyphics features are 
revealed, high phenotypological inhomogeneity of 
qualitative and quantitative indicators of palmar 
dermatoglyphs is determined [1]. 

Nowadays, the study of dermatoglyphic and 
anthropological features of different ethnic groups and 
peoples of the world is becoming increasingly popular. 
As for the dermatoglyphics of other peoples of the world, 
it should be noted that it has been studied or is studied in 
various aspects: as a diagnostic and prognostic marker 
system in medicine, identification marker system in 
criminology, anthropological marker system of 
historical, evolutionary processes and genetic structure 
among populations [16- 20]. 

One of the scientists who used the 
dermatoglyphic method in anthropological research is 
G.L. Khit [21], who studied the dermatoglyphic 
parameters of the peoples of the Caucasus and 
Transcaucasia. Namely, in her work 1974-75 
("Dermatoglyphics of the peoples of Central Asia in 
connection with the problems of their origin") [28] 
highlights the rasogenetic, ethnopopulation relations of 
the population of the Caucasus, Central Asia and the 
South European part of the Union of Soviet Socialist 
Republics. 

A great contribution in this direction was made 
by A.G. Sidorenko [22]. He conducted a comprehensive 
study of dermatoglyphics of the palms, which allowed 
him to identify racial and gender differences depending 
on quantitative and qualitative indicators, taking into 
account the topography of triradius and volar pattern, as 
well as the presence or absence of main and additional 
triradius; found a significant correlation in the manifesta-
tion of rare dermatoglyphic features between the palms of 
children and true parents. 

A group of researchers from India [23] studied 
the patterns of distribution of dermatoglyphic parameters 
of the distal phalanges of the fingers among the Marathi 
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ethnic group in Nagpur. It was found that the most com-
mon element was the arc, which was found in 51.3%. In 
the study of differences in skin pattern between men and 
women, no statistically significant data were found. 

S. Biswas [24] studied the features of the palmar 
skin pattern in the Dhimala ethnic group living in North 
Bengal. As a result of statistical analysis of the data 
found that the most common type of pattern in this ethnic 
group are curls (found in 52.65%) and loops (45.25%). 
The pattern frequency index was 15.05, TFRC - 162.18. 
The fourth interdigital space contains more patterns - 
88.73%, and the average value of the angle atd was 
42,290. 

Another group of Indian researchers [25] com-
pared the skin patterns of the inhabitants of Western Raja-
sthan and the Garhwal region of Uttarakhad (100 repre-
sentatives from each region were taken for the study). The 
main studied indicators were selected for the study - 
TFRC, absolute comb finger count (AFRC) and angle atd. 
Statistical processing revealed a significant difference in 
the studied indicators. 

A group of scientists [26] also studied dermato-
glyphic features among women of Jin nationality in 
Guangxi Province. The data obtained were compared with 
the already known data of the other 5 nationalities living in 
this province of China. The largest difference was found 
for the indicators of the palmar a-b comb count, the posi-
tion of the triradius and the frequency of skin patterns in 
the area of the tenor I and II interdigital space of the left 
hand. 

The dermatoglyphic method has become widely 
popular among Chinese scientists who have studied the 
anthropological and dermatological composition of differ-
ent ethnicities living in China. Thus, a group of researchers 
studied the features of the skin pattern in the Han nationali-
ty from Guangdong Province [27]. 307 physically healthy 
students aged 18 to 21 were selected for the study - 157 
men and 150 women. The following results were obtained 
– b-c comb score (25.86 ± 5.21), a, b comb score (36.19 ± 
5.58), a, d comb score (75.43 ± 13.11), c, d comb score 
(32.83 ± 5.57) and t-d comb score (90.66 ± 13.50). Ac-
cording to the study, most of the values were higher in 
men. Significant differences in dermatoglyphic parameters 
were revealed in comparison with the population of Tibet 
and other regions of China. 

Researchers from Argentina conducted a study in 
which it was decided to find a link between the features of 
the dermatoglyphic pattern and certain names of people 
living in the province of Jujuy.  The surnames were divid-
ed into the following groups - domestic and foreign (de-
pending on this, groups of combinations were formed: 
when both parents had domestic surnames, only one of 
them, etc.), mountain and plain. Statistical data processing 
revealed more frequent patterns such as ulnar and radial 
loops among people with native names living in the moun-
tains, while curls and arches are more common for people 
with plain names [28]. 

D. E. O. Eboh [29] decided to compare the 
dermatoglyphic drawings of the inhabitants of the ethnic 
groups Anioma and Urgobo. The study included 820 peo-
ple, aged 13 to 48, belonging to the Anioma ethnic group 
(340 people, including 176 men and 164 women) and 
Urgobo (480 people, including 224 men and 256 women). 

The study did not reveal any gender differences in derma-
toglyphic parameters, however, it revealed significant 
associations between skin pattern and ethnicity. 

Issues of ethnodermatoglyphics, also actively 
studied N.A. Suvorova [30] when comparing ethnograph-
ic and anthropological data showed that according to 
anthropological research the contribution of local (genet-
ic) substrate in the formation of physical features of 
Bashkirs (appearance, morphology of the dental system, 
dermatoglyphic parameters) looks more significant than 
historical and ethnographic data. Moreover, if according 
to craniological research the carriers of this component 
are mainly women, then according to dermatoglyphics it 
is no less clearly traced in men. 

Peculiarities of dermatoglyphic indicators for 
residents of different regions of Bulgaria have been stud-
ied. The survey of 102 men and 95 women living in the 
Lyubimets region and 91 men and 105 women living in 
the Svilehrad region revealed almost no significant dif-
ferences, which means that the population of these re-
gions is quite homogeneous [31]. 

In 2016, M. Gautam and U. P. Singh conducted a 
comparative study of dermatoglyphic parameters among 
residents of the Khatiks and Kumbhari ethnic groups in 
Luchnov province. 100 representatives were selected from 
each of the ethnic groups (50 men and women), who un-
derwent a dermatoglyphic study. For members of the 
Khatixi group, the largest number of curls, the smallest 
number of loops and the smallest number of arcs were 
found. Higher values of most indicators were found for 
men of both ethnic groups. The affinity of the Khatiks to 
the ethnic groups of the Boks, Oraons and Bhils in terms of 
dermatoglyphic indicators has been revealed [32]. 

Conclusion. In the context of the above, it should 
be noted that the study of ethnological, regional features of 
dermatoglyphic parameters of the hands and feet is rele-
vant among the world scientific community. However, 
currently there are too few works by domestic authors 
devoted to the study of regional and ethno-territorial fea-
tures of dermatoglyphic parameters, although given the 
intensification of migration processes, the prospects for its 
study are outlined. 
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Резюме. У статті окреслені перспективи вив-
чення етнічних та регіональних особливостей дерма-
тогліфічних параметрів рук і ніг, з оглядом на інтен-
сифікацію міграційних процесів як у межах України, 
так і у світових межах, щороку є причиною ката-
строфічного збільшення кількості людей, що прожи-
вають за межами країни чи регіону свого походження. 
Біженці, трудові, політичні мігранти, мігранти через 

расову дискримінацію та з інших причин сьогодні 
становлять 3% населення світу. Зростаючий потік 
світової міграції, асиміляції створює всі умови для 
зникнення чистих етносів та народів. Сучасні науковці 
зацікавлені у наявності антропометричних, антропо-
скопічних, дерматогліфічних даних різних популяцій 
задля створення регіональних генофондів. Також у 
статті визначені переваги використання дермато-
гліфічного методу, що включають у себе легкість у 
застосуванні, фінансову необтяжливість та можливість 
отримання результатів у короткий термін. Проведено 
ґрунтовний аналіз літератури з даного питання, вив-
чені основні напрямки застосування дерматогліфіки. У 
розрізі вище висвітленої проблематики актуальним 
залишається питання, пов’язане з вивченням антропо-
скопічних, антропометричних, дерматогліфічних па-
раметрів населення України із урахуванням регіональ-
ної, етнотериторіальної належності. Варто відмітити, 
що вивчення етнологічних, регіональних особливостей 
дерматогліфічних параметрів рук та ніг є актуальним 
серед світової наукової спільноти. Проте, наразі існує 
надто мала кількість робіт вітчизняних авторів, при-

свячених вивченню регіональних, етно-територіальних 
особливостей дерматогліфічних параметрів, хоча з 
огляду на інтенсифікацію міграційних процесів 
окреслюються перспективи до її вивчення. 
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Резюме. В статье обозначены перспективы 

изучения этнических и региональных особенностей 
дерматоглифических параметров рук и ног, с огляд-
кой на интенсификацию миграционных процессов 
как в пределах Украины, так и в мирових пределах, 
ежегодно является причиной катастрофического уве-
личения количества людей, проживающих за преде-
лами страны или региона свого происхождения. Бе-
женцы, трудовые и политические мигранты, мигран-
ты из-за расовой дискриминации и по другим причи-
нам сегодня составляют 3% населения мира. Расту-
щий поток мировой миграции, ассимиляции создает 
все условия для исчезновения чистых этносов и наро-
дов. Современные ученые заинтересованы в наличии 
антропометрических, антропоскопических, дермато-
глифических данных различных популяций для со-
здания региональных генофондов. Определены пре-
имущества использования дерматоглифического 
метода, включающие в себя легкость в применении, 
финансовую необременительность и возможность 
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получения результатов в короткие сроки. Проведен 
подробный анализ литературных данных, изучены 
основне направления применения дерматоглифики. В 
разрезе выше освещенной проблематики актуальным 
остается вопрос, связан с изучением антропоскопиче-
ских, антропометрических, дерматоглифических 
параметров населения Украины с учетом региональ-
ной и этнотерриториального принадлежности. Изу-
чение этнических особенностей дерматоглифических 
параметров рук и ног актуальное среди мирового 

научного сообщества. Однако, пока существует 
слишком малое количество работ отечественных 
авторов, посвященных изучению этно-
территориальных особенностей дерматоглифических 
параметров, хотя учитывая интинсификацию мигра-
ционных процессов, определяются перспективы к ее 
изучению. 

 
Ключевые слова: ерматоглифика, етнодер-

матоглифика, дерматоглифически епараметры. 

 
 

 Стаття надійшла в редакцію 31.08.2020 р. 



 

222  
 

 

«Art of Medicine»      

3 (15) липень-вересень, 2020 

 

ISSN 2521-1455 (Print)   

ISSN 2523-4250 (Online)  

DOI: 10.21802/artm.2020.3.15.222.  
УДК 611.711.8-089-053 
 

РОЗДУМИ ПРО КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ПІЛОНІДАЛЬНОЇ ХВОРОБИ У ДІТЕЙ 
 
В.С. Конопліцький, Р.В. Шавлюк  
 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра дитячої хірургії,  
м. Вінниця, Україна, 
ORCID ID: 0000-0001-9525-1525, e-mail: vkonoplytsky@gmail.com 
 

Резюме. Досі не розроблено єдиної концепції щодо причини виникнення пілонідальної хвороби, мож-
ливості її моделювання та зрозумілої єдиної класифікації, що є ключем до ґрунтовного розуміння цієї патології. 
Уніфікована класифікація пілонідальної хвороби повинна враховувати розвиток, перебіг та особливості 
клінічних форм, за рахунок та на основі чого формується клінічний діагноз, що допомагає обрати найбільш 
оптимальний індивідуальний спосіб та план лікування. 

Мета роботи: опрацювати клінічно орієнтовані класифікаційні ознаки пілонідальної хвороби з 
урахуванням особливостей дитячого віку. 

Результати дослідження. Шляхом об`єднання досвіду попередників, власних досліджень та роздумів 
нами запропоновано клінічно орієнтовані класифікаційні ознаки захворювання у дітей на основі особливостей 
етіопатогенезу, притаманних для цього віку пацієнтів. Для цього були враховані основні відмінності дитячої 
групи пацієнтів від осіб дорослого віку: неможливість через вікові особливості тривалого перебігу захворюван-
ня, наявність морфо-метричних особливостей будови зовнішнього анального сфінктеру, наявність незрілої 
мезенхімоподібної тканини у порожнині пілонідальної кісти. 

Висновки: 
1. У сучасній хірургії дитячого віку існує нагальна необхідність у розробці та впровадженні в клінічну практи-
ку уніфікованих класифікаційних ознак пілонідальної хвороби. 
2. Класифікаційні ознаки пілонідальної хвороби у дітей мають полягати у наявності низки морфологічних, 
етіопатогенетичних, анатомічних та клінічних відмінностей від осіб дорослого віку. 
3. Використання розроблених класифікаційних ознак пілонідальної хвороби у дітей дозволить визначити клі-
нічні варіанти перебігу захворювання та обрати найбільш оптимальну тактику хірургічного лікування. 
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Вступ. Досвід сучасної медичної науки свід-

чить про те, що найкращі результати лікування дося-
гаються за умов можливості моделювання патологіч-
ного процесу, а також існування його класифікації, 
тривале клінічне існування якої переконливо дово-
дить те, що існує теоретичне та практичне розуміння 
більшості аспектів патології, яке забезпечує задовіль-
ні результати діагностики і лікування конкретного 
захворювання. 

На жаль, для пілонідальної хвороби (ПХ) на 
сьогоднішній день не існує відтворюваної експери-
ментальної моделі та відсутня загальноприйнята кла-
сифікація, що негативно впливає на можливість дося-
гати бажаних результатів у лікуванні цієї підступної 
хвороби, як у дорослих, так і в дитячому віці. Також 
відсутні однозначно визнані погляди на етіопатогенез 
захворювання, яке в своїй природі походження та 
існування містить вроджені та набуті чинники [16, 
19]. 

Поняття ПХ досить широке і складається з 
комплексу патологічних проявів, які формуються під 
впливом несприятливих анатомо – фізіологічних 
факторів (вроджених і набутих) та зовнішніх чинни-
ків. При цьому кінцевим морфологічним субстратом 
реалізації ПХ є формування пілонідальної кісти [21].  

Класифікація будь-якого захворювання, в то-
му числі і ПХ, повинна враховувати розвиток, перебіг 

та особливості клінічних форм, за рахунок та на ос-
нові чого формується клінічний діагноз, який допо-
магає обрати найбільш оптимальний індивідуальний 
спосіб та план лікування. 

У вітчизняній та зарубіжній фаховій літера-
турі існує досить багато класифікацій ПХ, але в осно-
вному вони стосуються висвітлення лише окремих 
чинників захворювання або базуються на зовнішніх 
проявах патології крижово–куприкової ділянки. 

Крім того, в представлених класифікаціях 
існують різні погляди на хворобу через певну 
термінологічну плутанину. Ми підтримуємо думку 
О.Є. Цеми та Є.В. Цеми (2018), про доцільність вико-
ристання одного загальновизнаного терміну, який має 
відповідний англомовний еквівалент, а саме 
"пілонідальна хвороба" або "пілонідальна кіста" з 
англомовними відповідниками, загальновизнаними у 
світовій медичній літературі, відповідно "pilonidal 
disease" та "pilonidal cyst" [21]. Через існування вели-
кої кількості термінів для визначення цього захво-
рювання створюються незручності в трактуванні 
походження хвороби, діагностиці, лікуванні та тлу-
маченні результатів лікування, коли безпосередньо 
прояви ПХ помилково визначаються в якості її 
"стадій розвитку" і навпаки. Особливо цей факт чітко 
простежується у класифікаціях, де фігурує термін 
"епітеліальний куприковий хід". 
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Вперше окремі ознаки ПХ описав у 1847 р. 
A.W. Anderson у листі до редакції "Бостонського 
медичного хірургічного журналу" під назвою "Волос-
ся, витягнуте із виразки", в якій автор привів спосте-
реження кісти в куприковій ділянці, вмістом якої 
було волосся. В подальшому, у 1854 р. J.M. Warren 
надав більш детальні описи цієї патології та сформу-
лював рекомендації щодо хірургічного лікування 
патології, а R.M. Hodges у 1880 р. дав назву хворобі  
"пілонідальний синус" [15]. 

Враховуючи існуючі логістичні недореч-
ності, ми спробували створити універсальну схему 
ознак ПХ у дітей на основі об’єднання її різних чин-
ників формування, перебігу та результатів  реалізації. 

Мета роботи: на основі накопиченого більш 
ніж за 150 річну історію захворювання фактичного 
матеріалу опрацювати клінічно орієнтовані кла-
сифікаційні ознаки пілонідальної хвороби з 
урахуванням особливостей дитячого віку. 

Матеріали та методи: у роботі опрацьовані 
усі наявні на сьогоднішній день опубліковані концеп-
ції виникнення пілонідальної хвороби, варіанти її 
перебігу та пропозиції формування класифікацій цієї 
патології. Були досліджені найбільш «популярні» 
теорії розвитку захворювання, як закордонних, так і 
вітчизняних авторів. На основі цих досліджень про-
ведено глибокий аналіз їх результатів задля 
оцінювання можливості формування єдиної системи 
класифікації пілонідальної хвороби. 

Результати дослідження. С.З. Оганесян 
(1970) виділив гострий та хронічний перебіг захво-
рювання. М. Bearlley (1954) виділяв неускладнений 
період, стадію ускладнень без вторинних нориць, 
період формування вторинних нориць та періоди 
рецидиву захворювання, а в 1978 р. А.А. Заремба 
розділив перебіг ПХ на безсимптомний період, період 
клінічних проявів та період одужання. 

У 70-90 рр. XX ст. T.G. Allen-Mersh та M.J. 
Notaras запропонували класифікаційні стадії розвитку 
патології: 1. Пілонідальний абсцес – формується у 
випадку нагноєння волосяного фолікула; 2. 
Пілонідальний синус – гнійник самостійно розкри-
вається латеральніше від міжсідничної складки, фор-
мується вторинний норицевий отвір, всередині сину-
су запалення набуває хронічного характеру із 
періодичними загостреннями; 3. Перианальний 
пілонідальний синус – мається на увазі рецидив після 
радикального хірургічного лікування за рахунок хиб-
ного формування грануляцій; 4. Перианальний 
пілонідальний синус – розповсюдження інфекції в бік 
відхідника з можливим подальшим гнійним запален-
ням перианальної ділянки [1, 13]. 

У 1988 р. Ю.В. Дульцев та В.Л. Ривкін за-
пропонували класифікацію на основі типу запалення: 
1. Епітеліальний куприковий хід без клінічних про-
явів. 2. Гостре запалення епітеліального куприкового 
ходу: інфільтративна стадія; абсцедування. 3. 
Хронічне запалення епітеліального куприкового хо-
ду: інфільтративна стадія; рецидивуючий абсцес; 

гнійна нориця. 4. Ремісія запалення епітеліального 
куприкового ходу [2]. 

В.К. Гобеджишвілі із співавт. (2000) ро-
зробили класифікацію за ступенями складності гній-
них ускладнень: І ст. – первинні або вторинні нориці 
сіднично-крижово-куприкової ділянки розташову-
ються в міжсідничній складці або не >2 см вбік від 
неї; ІІ ст. – первинні нориці сіднично-крижово-
куприкової ділянки із розташуванням зовнішніх но-
рицевих отворів не >2 см від міжсідничної складки; 
ІІІ ст. – вторинні нориці сіднично-крижово-
куприкової  ділянки розташовуються не >2 см від 
міжсідничної складки; ІV ст. – вторинні нориці з 
множинними норицевими отворами, розлогими 
інфільтратами, некрозами шкіри, які розташовані в 
ділянці внутрішнього напівкола сідниць; V ст. – вто-
ринні нориці, розлогі інфільтрати, які розташовані в 
ділянці зовнішнього напівкола сідниць та за її межа-
ми [22]. 

Турецький дослідник E. Tezel (2007) запро-
понував уніфікований класифікаційних підхід до 
визначення певних анатомічних ознак при ПХ, а саме 
при визначенні складності будови пілонідальної 
кісти, так званий "navicular сoncept". Назва запропо-
нованого підходу походить від терміну "navicular 
area" (човникоподібна ділянка), яким автор позначив 
ділянку в глибині міжсідничної ділянки, яка обмеже-
на з обох сторін умовною лінією (navicular line), яка 
відповідає межі співставлення сідниць у вертикаль-
ному положенні пацієнта. На основі запропонованих 
анатомічних орієнтирів було розподілено пілонідаль-
ні кісти на прості (локалізація в межах navicular area) 
та складні (елементи первинних або вторинних нори-
цевих ходів, що виходять за межі navicular area або 
знаходяться в межах anal triangle (ділянка, обмежена 
верхівкою куприка та сідничними буграми, що 
відповідає ретроанальній частині міжсідничної 
складки) (рис. 1). 

Для визначення хірургічної тактики в 2010 р. 
В.І. Помазкін систематизував норицеві форми ПХ за 
двома ступенями важкості (проста та складна), які 
залежать від поширення патологічного процесу та 
розташування вторинних норицевих ходів відносно 
міжсідничної складки, "висоти" розташування 
сідниць, де за "високі" сідниці приймались критерії: 
глибина міжсідничної складки над найбільш низько 
розташованим первинним норицевим отвором >3 см, 
кут міжсідничного заглиблення <30º [11,14]. 

За даними вимірів С.С. Корабліної (2014) 
[10], розподіл конфігурації сідниць по "висоті" зале-
жить від окремих лінійних розмірів та певних 
взаємовідношень анатомічних чинників сіднично-
крижово-куприкової ділянки. 

Низька конфігурація сідниць характеризуєть-
ся високою локалізацією первинного норицевого 
отвору над заднім краєм анального отвору у відкритій 
по всій довжині міжсідничній складці (рис. 2). 
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  Рис. 1. Схема дефініцій човникоподібної 
ділянки: 1 – navicular area; 2 – зовнішні отвори 

норицевих ходів; 3 – латеральний край 

човникоподібної ділянки; 4 – верхівка куприка; 

5 – анальний отвір; 6 – анальний трикутник 

("anal triangle"); 7 – сідничні бугри; 8 – умовна 

лінія ("navicular line") [20].  

 

 
 

Рис. 2. Схема низької (пласкої) конфігурації сідниць: l1 – довжина міжсідничної складки (≈ 8,3 см), 

l2 – відстань від краю анального отвору до первинного норицевого отвору (≈ 8,4 см). Максимальна висота 

міжсідничного заглиблення над: h1 – краєм анального отвору (≈ 4,0 см), h2 – проксимальним первинним 

норицевим отвором (≈ 2,3 см), h3 – крижово-куприковим зчленуванням (≈ 1,7 см). 

 
Середня конфігурація характеризується 

більш високою локалізацією первинного норицевого 
отвору відносно заднього краю анального отвору в 
міжсідничній складці, яка має більшу ширину у своїй 
верхній частині (рис. 3). 

Висока конфігурація сідниць характеризуєть-
ся локалізацією первинного норицевого отвору в 
глибині міжсідничної складки в безпосередній близь-
кості від заднього краю анального отвору (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3. Схема середньої конфігурації сідниць: l1 – довжина міжсідничної складки (≈ 10,2 см), l2 – 

відстань від краю анального отвору до первинного норицевого отвору (≈ 6,3 см). Максимальна висота 

міжсідничного заглиблення над: h1 – краєм анального отвору (≈ 5,4 см), h2 – проксимальним первинним 

норицевим отвором (≈ 4,5 см), h3 – крижово-куприковим зчленуванням (≈ 3,1 см) 
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Рис. 4. Схема високої конфігурації сідниць: l1 – довжина міжсідничної складки (≈ 12,1 см), l2 – 

відстань від краю анального отвору до первинного норицевого отвору (≈ 3,5 см). Максимальна висота 

міжсідничного заглиблення над: h1 – краєм анального отвору (≈ 8,8 см), h2 – проксимальним первинним 

норицевим отвором (≈ 6,4 см), h3 – крижово-куприковим зчленуванням (≈ 4,5 см) [10] 

 
За розміром та формою гнійників, наявністю 

і локалізацією вторинних ходів, Е.П. Рудін та співав. 
(2011) виділили 4 варіанти перебігу ПХ: 1 – початкові 
прояви запального процесу (припухлість, гіперемія та 
болючість в ділянці зовнішнього норицевого отвору); 
2 – запальний процес в стадії формування абсцесу 
(припухлість на протязі всього норицевого ходу, 
флуктуація в проекції зовнішнього норицевого отво-
ру з гнійними виділеннями); 3 – абсцедування по 
всьому обсягу кісти із наявністю додаткових вторин-
них нориць; 4 – розповсюдження запального процесу 
за межі куприкових ходів у вигляді флегмони крижо-
во-куприкової ділянки та наявністю множинних но-
риць [19]. 

На основі етіопатогенезу ПХ та виявлених 
морфологічних особливостей І.А. Лурін та співав. 
(2013) виділили наступні стадії перебігу патології:  
1. Гостра ПХ: гострий гнійний фолікуліт; гострий 
пілонідальний абсцес: фаза інфільтрації, фаза абсце-
дування. 2. Хронічна ПХ: з формуванням пілонідаль-
ного норицевого ходу (в тому числі так званий "без-
симптомний" епітеліальний куприковий хід); з фор-
муванням вторинних норицевих ходів, як результат 
дренування гострого пілонідального абсцесу збоку 
від дна міжсідничної складки. 3. Рецидивна ПХ – 
післяопераційний рецидив пілонідальної кісти [12]. 

Ali Guner (2016) запропонував класифікацію 
ПХ за ступенями її важкості та складністю будови 
пілонідальної кісти: І ступінь – поодинокий первин-
ний норицевий хід на дні міжсідничної складки, при 
відсутності вторинних норицевих ходів; ІІ ступінь – 
декілька первинних норицевих ходів, при відсутності 
вторинних норицевих ходів (ІІ а ст. – 2-3 первинних 
норицевих ходів на дні міжсідничної складки, ІІ b ст. 
– > 3-х норицевих ходів на дні міжсідничної склад-
ки); ІІІ ступінь – крім первинних норицевих ходів 
наявність 1-2 вторинних гнійних нориць з однієї сто-
рони від дна міжсідничної складки; ІV ступінь – крім 

первинних норицевих ходів наявність >2 вторинних 
гнійних нориць з обох сторін від  міжсідничної 
складки; R ступінь – післяопераційний рецидив після 
оперативного втручання [4].  

Деякі автори в своїх класифікаціях виділяють 
первинну рубрику –"пілонідальна хвороба без 
клінічних проявів", вважаючи при цьому, що такі 
пацієнти практично здорові, та не потребують опера-
тивної допомоги [17, 18]. 

Зважаючи на проведені дослідження в період 
з 2012 по 2016 рр., O. Irkorucu запропонував кла-
сифікацію ПХ, відштовхуючись від думки про її пе-
реважно вроджений етіопатогенез: І тип – вроджений 
норицевий хід на дні міжсідничної складки; ІІ тип – 
поодинокий вроджений норицевий хід з будь-якої 
сторони міжсідничної складки; ІІІ тип – вроджені 
норицеві ходи з обох сторін від міжсідничної склад-
ки; ІV тип – складна ПХ із вродженими норицевими 
ходами на дні та з обох сторін від міжсідничної 
складки; V – рецидивний перебіг ПХ [5, 6].  

На основі класифікації E. Tezel в 2017 р. D.Ö. 
Karakaş із співавт., запропонували розподіл ПХ за 
анатомічною локалізацією запальних проявів хворо-
би: тип ІА – наявність єдиного норицевого ходу в 
міжсідничній складці; тип ІВ – наявність більше од-
ного норицевого ходу в міжсідничній складці; тип ІІ 
– локалізація норицевих ходів від міжсідничної 
складки до сідничних ділянок; тип ІІІА – локалізація 
норицевих ходів від міжсідничної складки до попере-
кової ділянки; тип ІІІВ – локалізація норицевих ходів 
від міжсідничної складки до перианальної ділянки; 
тип IV – cкладний пілонідальний синус (локалізація 
норицевих ходів від міжсідничної складки до сіднич-
ної та/або перианальної ділянок); тип V – рецидиву-
ючий пілонідальний синус; тип VI – позакрижово-
куприкова локалізація синусу (пупкова, 
міжпальцьова, статева (penis або vulva), ділянка груд-
ної клітки, повік і т.п. або змішана) (рис. 5) [7].  
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Рис. 5. Локалізація пілонідального синусу 

на грудній клітці 

У 2017 р. Т.Н. Зубайдов [23] запропонував 
класифікацію складних форм пілонідальних нориць: І 
ступінь – наявність одного норицевого ходу, крім 
первинного вогнища, на відстані >2см від міжсіднич-
ної складки без додаткових гнійних запливів; ІІ 
ступінь – наявність 2 норицевих ходів з різних боків, 
крім первинного вогнища, на відстані >2см від 
міжсідничної складки без додаткових гнійних зап-
ливів; ІІІ ступінь наявність 3 та більше норицевих 
ходів з різних боків, крім первинного вогнища, на 
відстані >2см від міжсідничної складки із виражени-
ми рубцями та інфільтратами навколо зовнішніх но-
рицевих отворів або наявність нориць на такій же 
відстані із додатковими гнійними запливами (рис. 6). 

 

  
                        А                                                                             Б                                         В 

Рис. 6. Схема складних форм пілонідальних нориць за Т.Н. Зубайдовим (2017): А – І ступінь; Б – ІІ 

ступінь; В – ІІІ ступінь [23] 

 
У 2018 р. групою дослідників запропонована 

так звана PLLATIN класифікація (за першими літе-
рами кожної із класифікаційних ознак), яка побудо-
вана з позицій можливого діагностично-лікувального 
алгоритму: 
 Proximity to anus (близькість до заднього проходу 
у см). 
 Length from distal to proximal sinus; in recurrences 
scar length (відстань між проксимальним та дисталь-
ними синусами у см). 
 LATeral openings from midline (бічна відстань від 
нориці до середньої лінії у см). 
 Infection retention (binary) (обмеження інфекції) 
ТАК=1 та НІ=0. 
 Number of previous definitive surgery attemps (кіль-
кість попередніх оперативних втручань [3]. 

Обговорення результатів. Приступаючи до 
формування класифікаційних ознак ПХ у дітей, ми 
чітко усвідомлювали можливість первинної відсутно-
сті в цій групі пацієнтів деяких ознак, які притаманні 
для дорослого віку, і в тому числі через меншу трива-
лість існування "активного" періоду захворювання. 

Також нами враховувався той очевидний 
факт, що тривалість існування ПХ в дитячому віці, на 
відміну від дорослих пацієнтів, значно коротша, в 
переважній більшості це лише період пубертатного 
періоду. Так як тривалість пубертатного періоду не 

перевищує декількох років, вважаємо за недоцільне 
виділення у дітей хронічної форми ПХ, натомість 
слід відокремити період формування вторинних но-
риць, який в своєму перебігу складається із трьох 

стадій: інфільтрації ⇒ рецидиву абсцесу ⇒ гнійної 
нориці. 

При морфометричному дослідженні анатомі-
чної структури зовнішнього сфінктера відхідника 
була визначена відсутність типової округлої структу-
ри, натомість його структура в просторовому плані 
має еліпсоподібну форму, витягнуту в передньо-
задньому напрямку із переважанням м’язової кауда-
льної порції. Середні лінійні розміри підшкірної пор-
ції сфінктера у напрямках 3`, 6`, 9` та 12` у положенні 
на спині складали відповідно 18,45 ± 0,21 мм, 26,68 ± 
0,68 мм, 18,45 ± 0,21 мм, 23,91 ± 0,36 мм. На основі 
цього встановлено, що «зона небезпеки» навколо 
анального сфінктера, при пошкодженні якої можуть 
виникнути порушення довільного утримання кишко-
вих газів та калу, має чіткі межі. Підшкірна порція 
зовнішнього анального сфінктера має форму еліпса, 
зміщеного каудально з передньо-заднім розміром 
50,59 ± 1,04 мм та з поперечним розміром 36,90 ± 
0,42 мм, проведеними через центр анального отвору 
(рис. 7) [9]. 
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Рис. 7. Схема локалізації зовнішнього сфінктера відхідника: А – лінійні розміри підшкірної 

порції зовнішнього сфінктера відхідника; Б – оптимальні межі інтраопераційного доступу при ПХ у 

дітей 
Це свідчить про те, що при виконанні досту-

пу під час радикальної операції з приводу ПХ ди-
стальний край останнього варто "завершувати" на 
відстані мінімум 3 см від анального отвору, а не 2 см, 
як це рекомендують деякі фахівці. Особливо звертає 
на себе той факт, що при проведенні операцій за cleft 
lift методикою хірургу необхідно мобілізувати шкіру 
та м`які тканини зі сторони медіального розрізу, 
верхнього та нижнього країв операційної рани. Це 
призводить до того, що волокна підшкірної порції 
сфінктера іще більше пошкоджуються за рахунок їх 
препарування від основної товщини м`язу та додат-
кового розсічення. Так як волокна підшкірної порції 
зовнішнього сфінктера відхідника можуть через це 
пошкоджуватись у зоні проведення операції, то в 
подальшому можливе виникнення порушення його 

функції, що спричинятиме зниження якості життя 
пацієнта. 

Звернувши увагу на факт розбіжностей у ро-
зумінні та трактуванні етіопатогенезу ПХ, було про-
ведено детальне морфологічне вивчення структурної 
будови видалених інтраопераційно куприкових кіст у 
дітей та дорослих. У процесі дослідження встановле-
но, що на відміну від дорослих, майже у 50% дітей 
спостерігався притаманний тільки їм, характерний 
морфологічний чинник у вигляді незрілої мезенхімо-
подібної тканини, серед якої в великій кількості зу-
стрічались додатки шкіри (потові залози апокриново-
го типу, деформовані волосяні фолікули з великою 
кількістю волосяних стрижнів), які глибоко розташо-
вувались в оформленій фіброзній тканині та не були 
пов’язані зі шкірою (рис. 8). 

 

 

 

Рис. 8. Хибно розвинуті додатки шкіри в ді-

лянці епітеліально-куприкових ходів: 1 - додатки 

шкіри (деформовані волосяні фолікули з великою 

кількістю волосяних стрижнів), розташовані серед 

набряклої незрілої мезенхімоподібної тканини з 

незначним хронічним неспецифічним запаленням, 

які розташовані глибоко в оформленій фіброзній 

тканині та не пов’язані зі шкірою. Забарвлення: 

гематоксилін та еозин. Зб.:× 100 

 
 

 
Мезенхімальна тканина існує тільки в ембрі-

ональному періоді розвитку людини, повністю витра-
чаючись на утворення тканин зародня. Після наро-
дження в організмі людини зберігаються лише мало 
диференційовані клітини в складі пухкої волокнистої 
сполучної тканини (клітини адвентиції), які можуть 
дивергентно диференціюватись у різних напрямках, 
але в межах певної тканинної системи. Враховуючи 
сутність природи мезенхімальної тканини, її вікову та 
функціональну потенцію, уявлення про "мезенхіму 

дорослого" неспроможне, так як в складі диференці-
йованого організму незмінені клітини зародня, в нор-
мі, не зберігаються. 

Проведений розділ досліджень показав, що 
наявність певних морфологічних чинників ПХ у ді-
тей, таких як наявність мезенхімальної тканини, від-
мінності будови стінки куприкової кісти від дорослих 
та відсутність чіткого підтвердження трансдермаль-
ного проникнення волосяних стрижнів у стінку та 
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порожнину епітеліальної куприкової кісти свідчать на 
користь вродженої етіології захворювання [8]. 

Враховуючи досвід попередників в намаганні 
створити класифікації ПХ, певні особисті дані кліні-
ко-морфологічних досліджень та результати роздумів 
над клінічними ознаками патології, ми запропонували 
наступні клінічно орієнтовані класифікаційні ознаки 
захворювання у дітей на основі особливостей етіопа-
тогенезу, притаманних для цього віку пацієнтів.  

Кожна із рубрик класифікаційних ознак по-
будована з урахуванням їх можливого практично-
орієнтованого використання в діагностично-
лікувальному алгоритмі ПХ у дітей, особливо відпо-
відно до безпосереднього вибору способу оператив-
ного втручання, як єдиного радикального методу 
корекції патології. 

 

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ПІЛОНІДАЛЬНОЇ 

ХВОРОБИ У ДІТЕЙ 
І. ЗА ПЕРІОДАМИ ПЕРЕБІГУ ПАТОЛОГІЇ: 

1. Безсимптомний (неускладнений період); 
2. Період ускладнень без вторинних нориць: стадія 
інфільтрату, абсцесу.  
3. Період формування вторинних нориць. 
4. Період загострення (рецидиву): 
- рецидивний перебіг без лікування; 
- періоди загострення після оперативних втручань. 

ІІ. ЗА ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНИМИ 
ОСОБЛИВОСТЯМИ СІДНИЧНО-КРИЖОВО-
КУПРИКОВОЇ ДІЛЯНКИ: 

1. Варіанти конфігурації сідниць: 
А. Низька (пласка); Б. Середня; В. Висока. 
2. За складністю локалізації пілонідальних кіст: 
А. Прості (в межах човникоподібної ділянки); 
Б. Складні (поза умовною лінією співставлення сід-
ниць): 
- на сідничних ділянках (з одного або з обох боків); 
- на поперековій ділянці; 
- в межах перианальної ділянки. 
3. За відстанню від заднього проходу: 
А. Близькість дистальної нориці >3 см; 
Б. Близькість дистальної нориці <3 см; 

В. Локалізація норицевих ходів у параректа-
льних клітковинних просторах (пельвіоректальному, 
ішеоректальному, ретроанальному, перианальному). 

Г. Локалізація норицевих ходів по відношен-
ню до анальних сфінктерів (екстра-, транс-, інтер-, 
супрасфінктерні та нашкірні). 

4. Позакрижово–куприкова локалізація піло-
нідального синусу.   

ІІІ. ЗА НАСЛІДКАМИ ЛІКУВАННЯ: 
1. Одужання. 
2. Прості (поодинокі) ускладнення в прое-

кції післяопераційної рани – поодинокий норицевий 
хід в межах човникоподібної ділянки без навколиш-
ніх грубих рубцевих змін; 

3. Складні (множинні) ускладнення в про-
екції післяопераційної рани: 
А. Ранні: - нагноєння або/та розходження країв рани; 
- розвиток флегмони крижово-куприкової та/або пе-
рианальної ділянок; 
- утворення некротизуючих виразок післяопераційно-
го рубця. 

Б. Пізні:  
- множинні норицеві ходи поза межами чов-

никоподібної ділянки з навколишніми грубими руб-
цевими змінами та інфільтратами; 

- деформуючі післяопераційні рубці в сідни-
чно-крижово-куприковій ділянці; 

В. Порушення замикальної функції сфінктер-
ного апарату відхідника; 

Г. Формування синдрому хронічного болю, 
мацерацій та/або свербежу шкіри в крижово-
куприковій ділянці; 

Д. Утворення вторинних нориць в параректа-
льних клітковинних просторах. 

Висновки. У сучасній хірургії дитячого віку 
існує нагальна необхідність у розробці та впрова-
дженні в клінічну практику уніфікованих класифіка-
ційних ознак пілонідальної хвороби, які забезпечать 
адекватні індивідуальні підходи до діагностики та 
вибору методів оперативного лікування захворюван-
ня з урахуванням сучасних світових поглядів на його 
етіопатогенез. 

Відмінності класифікаційних ознак ПХ у ді-
тей мають полягати у чіткому розумінні деяких мор-
фологічних чинників етіопатогенезу, які притаманні 
даній віковій групі хворих, тривалості захворювання, 
особливостям перебігу та індивідуальних вікових 
анатомічних параметрів крижово-куприкової ділянки 
з урахуванням факту зростання індивідуума.  

Використання в клінічній практиці розробле-
них класифікаційних ознак пілонідальної хвороби у 
дітей дозволить визначити клінічні варіанти перебігу 
захворювання та обрати найбільш оптимальну такти-
ку хірургічного лікування.  
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Резюме. До сих пор не разработано единой 
концепции о причинах возникновения пилонидаль-
ной болезни, возможности её моделирования и по-
нятной единой классификации, что является ключем 
к основательному пониманию данной патологии. 
Унифицированная классификация пилонидальной 
болезни должна учитывать развитие, течение и осо-
бенности клинических форм, за счет чего формирует-
ся клинический диагноз, что помогает выбрать 
наиболее оптимальный индивидуальный способ и 
план лечения. 

Цель работы: разработать клинически ори-
ентированные классификационные признаки пилони-
дальной болезни с учетом особенностей детского 
возраста. 

Результаты исследования: путём объедине-
ния опыта предшественников, собственных исследо-
ваний и размышлений нами предложены клинически 
ориентированные классификационные признаки за-
болевания у детей на основе особенностей этиопато-
генеза присущих этому возрасту пациентов. Для это-
го были учтены основные отличия детской группы 
пациентов от лиц взрослого возраста: невозможность 
в силу их возрастных особенностей длительного те-
чения заболевания, наличие морфометрических осо-
бенностей строения наружного анального сфинктера, 
наличие незрелой мезенхимоподобной ткани в поло-
сти пилонидальной кисты. 

Выводы: 
1. В современной хирургии детского возраста 

существует настоятельная необходимость в разработ-
ке и внедрении в клиническую практику унифициро-
ванных классификационных признаков пилонидаль-
ной болезни. 

2. Различия классификационных признаков 
пилонидальной болезни у детей должны заключаться 
в наличии ряда морфологических, этиопатогенетиче-
ских, анатомических и клинических отличий от лиц 
взрослого возраста. 

3. Использование разработанных классифи-
кационных признаков пилонидальной болезни у де-
тей позволит определить клинические варианты те-
чения заболевания и выбрать наиболее оптимальную 
тактику хирургического лечения. 

 
Ключевые слова: пилонидальная болезнь, 

дети, классификация, детская хирургия. 
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Abstract. The history of knowledge about pi-
lonidal disease has been going on for more than 150 
years, and so far no single concept has been developed on 
the cause, modeling and clear single classification, which 
is the key to a thorough understanding of this pathology. 
The experience of modern medical science shows that the 
best treatment results are achieved when it is possible to 
model the pathological process. Unfortunately, for pi-
lonidal disease, there is currently no reproducible exper-
imental model. This negatively affects the ability to 
achieve the desired results in the treatment of this disease 
in both adults and children.  

The concept «pilonidal disease» is quite wide 
and consists of a set of pathological manifestations that 
are formed under the influence of adverse anatomical - 
physiological factors (congenital and acquired) and ex-
ternal factors. The final morphological substrate for the 
implementation of pilonidal disease is the formation of 
pilonidal cysts. 

The classification pilonidal disease should take 
into account the development, course and features of 
clinical forms, due to and on the basis of which a clinical 
diagnosis is formed. This helps to choose the most opti-
mal individual method and treatment plan. 

Purpose: on the basis of the factual material ac-
cumulated over more than 150 years of history to develop 
clinically oriented classification features of pilonidal 
disease, taking into account the characteristics of child-
hood. 

Materials and methods. The paper deals with 
all currently available published concepts of the occur-
rence of pilonidal disease, its variants and proposals for 
the formation of classifications of pilonidal disease. The 
most "popular" theories of the development of this dis-
ease by both foreign and blighty authors were developed. 

Results of research. To date, there are a large 
number of separate classifications of pilonidal disease, 
which are often formed on the basis of one or two specif-
ic features or based on external manifestations of pathol-
ogy of the sacrococcygeal region. There are also some 
classifications based on combinations of some of the 
features./ On the basis of combination of experience of 
predecessors, own researches and reflections we offered 
clinically oriented classification signs of a disease at 
children on the basis of features of an etiopathogenesis of 
patients characteristic of this age. First of all, the main 
differences of the pediatric group of patients from adults 
were taken into account: impossibility due to age features 
of the long course of the disease, presence of morphomet-
ric features of the external anal sphincter structure, pres-
ence of immature mesenchymal tissue in the pilonidal 
cyst cavity. The classification proposed by us combines 
all the main aspects of the disease and proposes to classi-
fy pilonidal disease: by periods of this pathology, by 
topographic and anatomical features of the buttock-
sacrococcygeal region and the consequences of treatment. 

Conclusions: 
1. In modern pediatric surgery there is an urgent 

need to develop and implement in clinical practice uni-
fied classification features of pilonidal disease. 

2. Differences in the classification of pilonidal 
disease in children should be a number of morphological, 
etiopathogenetic, anatomical and clinical differences 
from adults. 

3. The use in clinical practice of the developed 
classification features of pilonidal disease in children will 
determine the clinical variants of the disease and choose 
the most optimal tactics of surgical treatment. 

 
Keywords: pilonidal disease, children, classifi-

cation, pediatric surgery. 
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Резюме. Стаття висвітлює важливість повноцінного відновного нічного сну та основні його розлади та 
причини їх виникнення у дітей різного віку. Порушення сну в дітей – проблематика, яка була і, на жаль, зали-
шається недостатньо вивченою і клінічно недооціненою. Характер сну значно впливає на когнітивний розви-
ток, регулювання уваги, настрою, поведінки та стан здоров’я дітей у загальному. З метою покращення якості 
життя маленьких пацієнтів та їх сімей практичним лікарям слід аналізувати стан сну в дітей, з’ясовувати при-
чини його порушень та проводити корекцію розладів.  

Мета роботи: проаналізувати стан проблеми порушень сну у дітей та можливості їх корекції. 
Результати. Виділяють такі типи порушень сну: інсомнії, парасомнії, розлади, пов`язані із порушен-

ням дихання уві сні, розлади циркадних ритмів сон-неспання, рухові розлади, гіперсомнії. 
Висновки. Сон – основна складова здорового та якісного життя дитини. Оскільки р озлади сну 

часто зустрічаються в дитячому віці і більшість із них коригуються простими режимними і виховними реко-
мендаціями, то питання про сон дитини повинні бути невід’ємною частиною кожного планового педіатричного 
огляду. Для ефективного лікування органічних порушень сну необхідна їх правильна діагностика. Терапія да-
них розладів призначається в залежності від етіологічного чинника. Проблеми порушень сну потребують удос-
коналення їх діагностики і лікування для мінімізації можливих побічних ефектів. 

 
Ключові слова: діти, фізіологія сну, розлади сну, обструктивне апное уві сні, якість життя. 
 
Вступ. Розлади сну у дітей – проблематика, 

яка була і, на жаль, залишається недостатньо значи-
мою в практичній педіатрії. Хоча останнім часом 
накопичено багато знань з даної тематики, вони 
розповсюджуються недостатньо активно, і тому 
порівняно мало реалізуються на практиці. Втім, чітко 
доведено, що порушення сну можуть значно погір-
шувати перебіг захворювань, що вже існують у дити-
ни, або бути базою для розвитку нових. Характер сну 
значно впливає на когнітивний розвиток, регулюван-
ня уваги, настрою, поведінки та стан здоров’я дітей у 
загальному. Виявлення розладів сну та їх своєчасна 
корекція дозволяє покращити якість життя дітей. 

Дефініція сну та історія його дослідження. 
Сон — це фізіологічний стан, що виникає переважно 
в темний час доби і характеризується гальмуванням 
активної взаємодії організму з навколишнім середо-
вищем. Зовні сон проявляється стереотипним поло-
женням тіла, мінімальною руховою активністю, зни-
женням реакцій на зовнішні стимули, оборотністю і 
характерними циклічними змінами мозкових функцій 
[1]. 

Наука про механізми та функції сну, а також 
захворювання, пов’язані з його порушеннями, нази-
вається сомнологією. Засновником «науки про сон» 
була М. М. Манасеїна (1843–1903), учениця фізіолога 
І. Р. Тарханова, яка в 70-тих роках ХІХ століття на 
цуценятах вивчала значення сну для організму. 

Аналізуючи свої результати, вона прийшла до вис-
новку, що сон для організму важливіший за їжу. 

Сучасні уявлення про природу сну сфор-
мувалися у другій половині XX ст. з появою методів 
реєстрації біоелектричної активності головного мозку 
(електроенцефалограма, (ЕЕГ)), м'язів 
(електроміограма (ЕМГ)) і очей (електроокулограма 
(ЕОГ)). Найбільшим досягненням у цій галузі було 
відкриття в 50-тих роках Н. Клейтманом, У. Демен-
том (США) і М. Жуве (Франція) так званого «пара-
доксального сну» [2]. 

У 2017 році лауреатами Нобелівської премії з 
фізіології і медицини стали троє американських уче-
них: Джеффрі Холл (Jeffrey C. Hall), Майкл Росбаш 
(Michael Rosbash) і Майкл Янг (Michael W. Young). 
Нагороду їм присуджено «за відкриття молекулярних 
механізмів, що контролюють циркадний ритм» [3]. 

Нейрофізіологічні механізми сну. Сон – жит-
тєво важливий, високоорганізований процес, який 
регулюється складними системами нейронних мереж 
та нейромедіаторів. Регуляція циклу «сон-неспання» 
здійснюється за участю численних механізмів голов-
ного мозку: механізми підтримки неспання; ме-
ханізми повільного сну; механізми швидкого сну; 
механізми циркадіанних і діурнальних ритмів [1]. 

«Центри неспання» знаходяться на всіх рів-
нях мозкової осі – від довгастого мозку до префрон-
тальної кори – і виділяють низькомолекулярні 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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нейромедіатори (глутамат, ацетилхолін, мозкові 
аміни). Центральну роль у цій складній системі 
відіграють нейрони латерального гіпоталамуса, які 
продукують пептид орексин/гіпокретіна, і туберо-
мамілярного ядра заднього гіпоталамуса, що виділя-
ють гістамін. Тісна взаємодія в регуляції неспання 
також здійснюється між гістамінергічними і 
амінергічними системами головного мозку (норадре-
нергічною і серотонінергічною). Всі їхні нейрони 
активні тільки в стані неспання, різко знижують ча-
стоту імпульсації в повільному сні і повністю при-
пиняють її в швидкому. 

«Центри сну» розташовані в преоптичній об-
ласті гіпоталамуса, нервові клітини яких виділяють 
гаммааміномасляну кислоту (ГАМК) і галанін та 
гальмують «центри неспання» в стовбурі і гіпотала-
мусі. Ендогенні «регулятори сну» – аденозин і NO – 
гальмують активізуючий центр в базальній ділянці 
переднього мозку, орексин/гіпокретінергічні та 
гістамінергічні нейрони гіпоталамуса. Під час по-
вільного сну («царства ГАМК») всі молекули 
«неспання» швидко замінюються основним галь-
мівним медіатором головного мозку – ГАМК, кон-
центрація якого наростає по мірі поглиблення повіль-
ного сну [4]. 

Циркадні ритми регулюються із супрахіазма-
тичного ядра, що знаходиться в гіпоталамусі і кон-
тролює цикл «сон-неспання», а також коливання 
декількох тілесних функцій (підвищення температури 
тіла в період активності та її зниження в час відпо-
чинку). Основним біогенним аміном, відповідальним 
за формування циркадного ритму сну, є мелатонін, 
який синтезується в пінеалоцитах епіфіза. Продуку-
вання мелатоніну відбувається у нічні години і по-
вністю припиняється під дією світла [5]. 

Фізіологія сну. Сон людини організований 
циклічно. Архітектура сну складається з двох стадій, 
які визначаються за допомогою полісомнографії: 
NREM-стадія повільного руху очей та REM-стадія 
швидкого руху очей. У свою чергу, NREM-стадія 
складається з трьох перехідних фаз: від поверхневого 
до глибокого сну, який переважно спостерігається в 
першій половині ночі. Тривалість глибокого сну 
зменшується з віком людини (рис. 1). 

Повільний сон за ЕЕГ поділяється на стадії: 
1-ша – дрімота і перехід до сну характеризується 
низько-амплітудною активністю альфа-ритму і по-
явою «сонних веретен»; 2-га – пов'язана з появою 
тета-хвиль низької частоти і амплітуди, які можуть 
тривати близько 50 % нічного сну; 3-тя характери-
зується наявністю дельта-хвиль низької частоти і 
високої амплітуди. Швидкий REM-coh проявляється 
розвитком бета- хвиль дещо підвищеної амплітуди 
(рис. 2) [6]. 

Під час нормального нічного сну періоди 
швидкого сну продовжуються від 5 до 30 хв кожні 90 
хв. Якщо людина перебуває в стані глибокого сну, то 
кожен відрізок швидкого сну стає коротшим, а іноді 
він навіть відсутній. І навпаки, якщо людина добре 
відпочила вдень, то тривалість швидкого сну зростає. 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Фази сну у різних вікових групах 
 

 

 
 

Рис. 2. Зміни ЕЕГ під час розвитку різних фаз сну 
 
Під час повільного сну з'являються сновидін-

ня і навіть нічні кошмари. Швидкий сон спо-
стерігається епізодично протягом повільного і займає 
у молодих людей близько 20-23% загального часу 
спання. Він не є заспокійливим, оскільки пов'язаний з 
яскравими сновидіннями. Сновидіння, які виникають 
під час швидкого сну, залишаються в пам'яті, а сно-
видіння під час повільного сну не запам'ятовуються. 

Швидкий сон характеризується такими особ-
ливостями: спостерігаються нерегулярні м'язові ско-
рочення і швидкий рух очних яблук, сновидіння; 
людину важче розбудити, ніж під час повільного сну, 
незважаючи на це, під час епізодів швидкого сну 
людина часто прокидається спонтанно; частота ско-
рочень серця та частота дихання стають нерегуляр-
ними; мозок знаходиться в стані підвищеної актив-
ності і загальний його метаболізм збільшується до 
20%; ЕЕГ має той же вигляд, що й у стані неспання 
[1, 6]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
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Класифікація та характеристика розладів 
сну. Основні порушення сну відображені в 
Міжнародній класифікації захворювань 10-го пе-
регляду (The International Classification of Diseases, 
10th edition, Clinical Modification (ICD-10-CM); 
Діагностичному і статистичному посібнику з 
психічних розладів (The Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, 4th edition, Text Revision 
(DSM-IV-TR) та Діагностичній класифікації 
психічних порушень та порушень розвитку у немов-
лят та молодших дітей (The diagnostic classification of 
mental health and developmental disorders of infancy and 
early childhood (DC 0-5R). Вони включають первинні 
порушення сну, парасомнії, порушення сну, пов'язані 
з іншими психічними розладами, порушення сну 
внаслідок загального захворювання і медикаментозні 
розлади сну. За даними Міжнародної класифікації 
порушень сну 3-го перегляду 2014 року (International 
Classification for Sleep Disorders 3nd edition – ICSD-3), 
запропонованої Американською Академією медици-
ни сну, виділяють такі типи порушень: інсомнії, па-
расомнії, розлади, пов`язані із порушенням дихання 
уві сні, розлади циркадних ритмів «сон-неспання», 
рухові розлади, гіперсомнії та інші [7]. 

Інсомнія – група розладів сну, для якої харак-
терні труднощі при засинанні без допомоги батьків, 
часте прокидання вночі та неможливість повторного 
засинання або пробудження зранку раніше звичного 
часу [8]. За даними літератури, інсомнію в дитячому 
віці поділяють на поведінкову, психофізіологічну та 
транзиторні порушення сну [9]. 

Поведінкове безсоння, як і багато поведінко-
вих проблем у дітей, часто є наслідком батьківських 
проблем, тому його завжди необхідно розглядати в 
контексті сім’ї (депресія в матері, стрес тощо), дити-
ни (темперамент, рівень розвитку тощо), і зовнішнь-
осередовищних чинників (культурна практика, 
спальне місце тощо) [10]. 

Одним із найпоширеніших розладів сну у но-
вонароджених та дітей раннього віку є поведінкове 
безсоння з порушенням засинання [11]. Такі діти 
можуть заснути лише за певних умов або ритуалів, 
які зазвичай вимагають наявності батьків, захитуван-
ня або годування, діти не можуть заснути самостійно. 
Відмова йти спати частіше зустрічається у дітей до-
шкільного віку та дітей старшого віку. Розлади сну 
такого типу зазвичай відносяться до категорії по-
ведінкового безсоння дитинства та часто є результа-
том батьківських труднощів у встановленні меж та 
управління поведінкою дитини, включаючи нез-
датність або небажання встановлювати послідовні 
правила щодо сну і заохочувати регулярний час заси-
нання, що може загострюватися в результаті опо-
зиційної поведінки дитини [12]. 

Якщо безсоння не є результатом неправиль-
ної поведінки батьків або вторинним (через 
психіатричну чи медичну проблему), його називають 
психофізіологічним або первинним безсонням [13]. 
Первинне безсоння зустрічається в основному у 
підлітків. Інсомнія цього типу може початися рапто-
во, після якої-небудь події, або розвиватися повільно, 
протягом декількох років. Ознакою психофізіологіч-

ної інсомнії є надмірна концентрація на проблемах 
сну та надмірне занепокоєння потенційними денними 
наслідками (хвилюються, що можуть відчувати себе 
занадто втомленими на наступний день). Результатом 
є надмірне напруження і тривога в час відходу до сну. 
Зазвичай навіть прості ритуали відходу до сну мо-
жуть стати у них пусковим фактором, що підсилює 
внутрішнє напруження. Фактично пацієнти з цим 
типом безсоння можуть спати краще на новому місці, 
а не в себе вдома [14]. 

Адаптаційна або транзиторна інсомнія, як 
правило, є гострою, тобто триває протягом декількох 
ночей, рідше зберігається більш тривалий час. Її ос-
новні прояви визначаються наявністю стресового 
чинника, що викликав порушення сну (зміна місця 
проживання, госпіталізація, різка зміна часових по-
ясів, іспит тощо) або виникають як результат неспри-
ятливих для сну зовнішніх умов (шум, вологість, 
спека, незручне спальне місце тощо) [15]. 

Парасомнії – небажані фізичні події, які 
відбуваються під час вступу в сон, уві сні або під час 
пробудження від сну. Найчастіше дані розлади трап-
ляються у дитинстві [16]. Парасомнії, такі як луна-
тизм (ходіння під час сну), бруксизм (скрегіт зубами), 
нічні страхіття та кошмари проявляються у 50% дітей 
віком до 14 років [17].  

Нічні страхіття виникають, як правило, у 
першій третині ночі і незмінно супроводжуються 
поведінковими проявами сильного страху [18]. Рівень 
поширеності такого типу парасомній коливається в 
межах від 1 до 6,5% у ранньому дитячому віці, при 
порівняно стабільній поширеності у 2,5% у віці до 15 
років. Зазвичай спостерігаються нічні страхи у дітей 
віком 4-12 років [19].  

Кошмарам властиві тривожні сновидіння, які 
відбуваються в останній половині ночі і призводять 
до пробудження. У дітей виникає значна тривожність 
після пробудження та труднощі з поверненням до сну 
[11]. Від 10 до 50% дітей у віці 3-5 років страждають 
даним варіантом парасомній [21]. 

Сомнамбулізм (лунатизм)
 

– розлад, який 
проявляється несвідомими діями під час нічного сну. 
Зазвичай спостерігається в першій половині ночі і 
триває від декількох хвилин до півгодини. Люди із 
сомнамбулізмом можуть розмовляти уві сні, ходити, 
виконувати рухи як наяву, з відкритими очима. Такий 
стан людини є вродженим і передається генетично, 
може загострюватись тоді, коли впродовж дня люди-
на зазнає стресу [19]. За даними Американської 
асоціації педіатрів, від 15 до 40% дітей мали прояви 
лунатизму як мінімум один раз за життя. Поши-
реність частого лунатизму низька (від 3 до 5%). Пік 
його виникнення припадає на період від 4 до 8 років 
[22].  

Бруксизм  ̶  це звичка несвідомо скреготати 
зубами в стресових ситуаціях і під час глибокого сну. 
Приблизно 50% немовлят мають прояви бруксизму 
при прорізуванні зубів. Патологічні стани, які можуть 
бути пов’язані з бруксизмом, включають триво-
жність, церебральний параліч, розумову відсталість, а 
також вживання ряду медикаментозних препаратів, 
зокрема антидепресантів [23]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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Гіперсомнії – порушення сну, які характери-
зуються денною сонливістю і необхідністю додатко-
вого денного відпочинку. Відомі такі типи порушень, 
як нарколепсія 1 та 2 типу та ідіопатична гіперсомнія 
[24].  

Для дітей із нарколепсією характерна 
наступна симптоматика: надмірна сонливість, ката-
лепсія, сонний параліч та гіпнагогічні галюцинації, 
виникнення яких відбувається під час REM-стадії сну 
разом із сонним паралічем. Нарколепсія 1 типу ха-
рактеризується каталепсією із транзиторною втратою 
тонусу м`язів або паралічем мускулатури кінцівок 
внаслідок дії емоційного або фізичного тригера та 
дефіцитом гіпокретину-1 у цереброспінальній рідині. 
Каталепсія може мати різні варіанти: від буко-
фасціальної до генералізованої. Нарколепсія 2-го 
типу включає періоди значної денної сонливості про-
тягом 3 місяців і більше та зниження REM- латенції 
менше ніж до 8 хвилин, при відсутності каталепсії та 
дефіциту гіпокретину-1 [25].  

Ідіопатична гіперсомнія – розлад сну, який 
характеризується значною денною сонливістю, яку 
неможливо пояснити незважаючи на всебічне обсте-
ження пацієнта [26]. 

Розлади циркадного ритму «сон-неспання»  – 
порушення, на які найбільше страждають діти підліт-
кового віку. Основними скаргами таких хворих є 
денна сонливість, проблеми з пам’яттю та концентра-
цією уваги, головний біль. Давно відомо, що всі 
фізіологічні та біохімічні процеси організму підпо-
рядковані добовим коливанням [27]. 

Синдром обструктивного апное уві сні 
(СОАС). Порушення дихання під час сну охоплює 
широкий спектр дихальних розладів, які виникають 
виключно або загострюються під час сну, зокрема 
первинне хропіння та синдром резистентності верх-
ніх дихальних шляхів, а також апное недоношених 
та центральне апное [28]. 

Обструктивне апное уві сні – респіраторний 
розлад, який характеризується повторними епізодами 
тривалої обструкції верхніх дихальних шляхів під час 
сну, незважаючи на тривалі або збільшені зусилля 
органів дихання, у результаті чого настає повне (ап-
ное) або часткове (гіпопное) зниження потоку по-
вітря; припинення повітряного потоку в носі і/або в 
роті, а також розлади сну. Як гіпоксія, так і множинні 
пробудження, що виникають внаслідок цієї об-
струкції, сприяють значним метаболічним, серцево-
судинним та нейро-когнітивним порушенням. Напади 
апное зазвичай виникають у віці від двох до восьми 
років, що збігається з піковим ростом мигдаликів, але 
можуть проявлятися в будь-якому віці. Загальна по-
ширеність у дітей – від 1 до 5% [29]. 

Типовими нічними симптомами СОАС є 
гучне хропіння із епізодами апное, неспокійний сон, 
пітливість та специфічне положення дитини (спить із 
витягнутою шиєю) під час сну. Денні симптоми 
включають хронічне ротове дихання з закладненістю 
носа, ранковий головний біль, денну сонливість з 
неуважністю та відволіканням, проблеми з навчанням 
через труднощі з концентрацією уваги. Когнітивні 
порушення більш типові для дітей старшого віку [30]. 

Емоції або позитивні (отримання нової 
іграшки тощо), або негативні (загроза заподіяння 
шкоди, втрата чи розлука з батьками тощо) у дитя-
чому віці теж часто проявляються розладами сну. 
Втім вони зазвичай транзиторні і проходять при ніве-
люванні тригерного чинника [31]. 

Медичними причинами розладів сну у дітей є 
порушення здоров’я, які перешкоджають або перери-
вають відновний сон. Будь-який медичний стан може 
спричинити проблеми зі сном. Тригерами найчастіше 
можуть виступати кишкові кольки, вушний біль, 
«болі росту» або травми, які змушують дитину про-
кидатися повторно протягом ночі й порушують сон 
[32]. 

Діагностика порушень сну. Для діагностики 
порушень сну, окрім даних анамнезу і аналізу 
клінічних феноменів сну, використовується 
полісомнографічне обстеження, яке передбачає про-
ведення ЕЕГ з реєстрацією фаз сну; електроокуло-
графію з реєстрацією рухів очей; електро-
нейроміографію для реєстрації спонтанної м’язової 
активності; ЕКГ для реєстрації ритму серця.  У 
діагностиці парасомній важливу роль відіграє пози-
тивний сімейний анамнез, аналіз відео – ЕЕГ сну. 
Полісомнографія – це діагностичний тест вибору [33]. 
Гіперсомнії діагностують за допомого тесту затримки 
сну (MSLT). Проводять визначення показника REM-
латенції, відомого як початок фази швидкого руху 
очей, який в нормі не повинен бути менше 10 хвилин. 

Підходи до профілактики та лікування по-
рушень сну. Парасомнії часто зникають спонтанно в 
підлітковому віці; однак у 4% пацієнтів можуть по-
вторюватися і в дорослому віці.  

Профілактика  ̶ найкращий спосіб боротьби із 
поведінковим безсонням у дітей. Лікарі повинні нав-
чати батьків створенню нормального режиму сну 
дитини та його гігієни: зосереджуватись на регуляр-
них і послідовних годуваннях та на чергуванні 
періодів сну-неспання. Немовлята  швидше за все 
після встановлення таких правил засинають само-
стійно. Заспокійливі засоби є неефективними для 
лікування цього розладу.  

Транзиторна інсомнія вирішується усунен-
ням стресового чинника або адаптацією дитини до 
нього. 

Лікування лунатизму орієнтоване насамперед 
на захист дитини від травматизму: дитяча кімната 
повинна знаходитись у безпечному місці, віддалено 
від сходів, оснащена блокуванням дверей та вікон, 
дзвіночком чи іншим датчиком попередження батьків 
про пробудження дитини [19].  

Згідно з рекомендаціями Американської ака-
демії педіатрії усі діти із СОАС повинні бути обсте-
жені на наявність хропіння. Пацієнти з групи ризику 
(немовлята та пацієнти, які мають черепно-лицеві 
дисморфії, генетичні синдроми, нервово-м’язові 
розлади, хронічні респіраторні захворювання, цен-
тральні синдроми гіповентиляції тощо) повинні 
постійно моніторуватися спеціалістами. Лікування 
синдрому апное уві сні передбачає лікування причи-
ни, що призвела до апное, а саме корекції аномалій 
структури носоглотки і прикусу, а також створення 
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тривалого позитивного тиску повітря, яке подається 
через ніс [34].  

Висновки: 
1. Сон – основна складова здорового та 

якісного життя дитини. Оскільки розлади сну 
часто зустрічаються в дитячому віці і більшість з них 
коригуються простими режимними і виховними ре-
комендаціями, то питання про сон дитини повинні 
бути невід’ємною частиною кожного планового 
педіатричного огляду.  

2. Для ефективного лікування органічних по-
рушень сну необхідна їх правильна діагностика. Те-
рапія даних розладів призначається залежно від 
етіологічного чинника.  

3. Проблема порушень сну у дітей потребує 
удосконалення їх діагностики і лікування для 
мінімізації можливих побічних ефектів. 
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Резюме. Статья освещает важность полно-
ценного восстановительного ночного сна и основные 
его расстройства у детей разного возраста. Наруше-
ние сна у детей – проблематика, которая была и, к 
сожалению, остается недостаточно значительной в 
практической педиатрии. Характер сна значительно 
влияет на когнитивное развитие, регулирование вни-
мания, настроение, поведение и состояние здоровья 
детей в общем. С целью улучшения качества жизни 
маленьких пациентов и их семей практическим вра-
чам следует анализировать состояние сна у детей, 

выяснять причины его нарушений и проводить кор-
рекцию расстройств.  

Цель работы: проанализировать состояние 
проблемы нарушений сна у детей и возможности их 
коррекции. 

Выводы. Сон – основная составляющая здо-
ровой и качественной жизни ребенка. Поскольку 
расстройства сна часто встречаются в детском воз-
расте и большинство из них коррегируется простыми 
режимными и воспитательными рекомендациями, то 
вопросы о сне ребенка должны быть неотъемлемой 
частью каждого планового педиатрического осмотра. 
Для эффективного лечения органических нарушений 
необходима их правильная диагностика. Терапия 
данных расстройств назначается в зависимости от 
этиологического фактора. Проблемы нарушений сна 
у детей требуют совершенствования их диагностики 
и лечения для минимизации возможных побочных 
эффектов. 

 
Ключевые слова: дети, физиология сна, рас-

стройства сна, обструктивное апноэ во сне, качество 
жизни. 
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Abstract. The article shows the importance of a 
full restorative night sleep and its main disorders in chil-
dren of different age. Sleep disorders in children are an 
issue that remains insignificant in practical pediatrics. It 
is clearly proven that sleep disorders can significantly 
make worse the course of diseases that the child already 
has, or be the basis for the development of new ones. The 
nature of sleep affects the cognitive development, regula-
tion of attention, mood, behavior and health of children in 
general. Detection of sleep disorders and their timely 
correction can improve the quality of life of children. 

The purpose of the work is to analyze the prob-
lem of sleep disorders in children and the possibility of its 
correction. 

Results. According to the International Classifi-
cation for Sleep Disorders 3rd Edition 2014 (ICSD-3), 
proposed by the American Academy of Sleep Medicine, 
there are the following types of disorders: insomnia, 
parasomnia, disorders associated with respiratory disor-
ders in sleep, circadian rhythm disorders "sleep-wake", 
movement disorders, hypersomnia and others.  
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Insomnia is a group of sleep disorders character-
ized by difficulty falling asleep without parental help, 
frequent awaking at night and the inability to fall asleep 
again or wake up earlier in the morning than usual. In-
somnia in childhood is divided into behavioral, psycho-
physiological and transient sleep disorders.  

Parasomnias are physical events that occur dur-
ing sleep or wakefulness. Parasomnias such as somno-
lence, bruxism, night terrors and nightmares occur in 
50% of children under 14 years of age. 

 Hypersomnia is a sleep disorder characterized 
by daytime sleepiness and the need for additional daytime 
rest. Types of disorders such as narcolepsy type 1 and 2 
and idiopathic hypersomnia are known. 

Circadian rhythm disorders are the disorders that 
adolescents suffer from most commonly. Complaints of 
patients are drowsiness, headache, problems with concen-
tration. Circadian rhythms, the changes in activity and 
rest, are most important for the human organism because 
almost all physiological and biochemical processes in the 
body depend on daily fluctuations. 

Obstructive sleep apnea is a respiratory disorder 
characterized by repeated episodes of prolonged upper 
airway obstruction during sleep that leads to complete 
blockage (apnea) or partial (hypopnea) decreasing of 

airflow; cessation of airflow in the nose and / or mouth, 
as well as sleep disorders. Both hypoxia and multiple 
awakenings resulting from this obstruction contribute to 
significant metabolic, cardiovascular, and neurocogni-
tiveimpairments. Typical nocturnal symptoms of OSA 
are loud snoring with episodes of apnea, restless sleep, 
sweating, and a specific position of the child (sleeping 
with an outstretched neck) during sleep. Daytime symp-
toms include chronic nasal congestion with nasal conges-
tion, morning headache, daytime drowsiness with inatten-
tion and distraction, and learning difficulties due to diffi-
culty concentrating.  

Conclusions. Sleep is the main component of a 
child's healthy and quality life. Sleep disorders common-
ly occur in childhood and most of them can be corrected 
by simple dietary and educational guidelines, the question 
of a child's sleep should be an integral part of every rou-
tine pediatric examination. Proper treatment of organic 
sleep disorders requires their proper diagnosis. Therapy 
of these disorders depends on the etiological factor. Sleep 
disorder problems need to be diagnosed and treated to 
minimize possible side effects. 

 
Keywords: children, sleep physiology, sleep 

disorders, obstructive sleep apnea, quality of life. 
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Резюме. У статті представлений огляд даних літератури щодо вибору концепцій динамічної оклюзії 

при виготовленні повних знімних ортопедичних конструкції з опорою на внутрішньокісткові дентальні імплан-
тати. При ортопедичному лікуванні пацієнтів із повною відсутністю зубів невірно побудована оклюзійна схема 
призводить до ускладнень зі сторони ортопедичної конструкції, імплантатів, розвитку патологічних процесів у 
жувальних м’язах, скронево-нижньощелепних суглобах (СНЩС). Для забезпечення естетичних вимог та мак-
симальної ефективності функціонування жувального апарату необхідним є врахування статичних та динаміч-
них оклюзійних співвідношень. 

При виготовленні ортопедичних конструкцій з опорою на імплантати враховуються критерії статичної 
та динамічної оклюзії для забезпечення естетичних вимог та максимальної ефективності функціонування жува-
льного апарату. На основі аналізу описано переваги та недоліки найпоширеніших оклюзійних концепцій: ікло-
вого ведення, односторонньої збалансованої оклюзії, двохсторонньої збалансованої оклюзії, лінгвалізованої 
оклюзії. 

Аналізуючи українські та іноземні наукові публікації, присвячені дослідженню концепцій динамічної 
оклюзії, можна зробити висновок про розбіжності у трактуванні доцільності використання окремо взятої кон-
цепції. 

Успіх ортопедичного лікування залежить від багатьох факторів. Довговічність конструкції та відсут-
ність ускладнень після лікування – від адекватного оклюзійного (статичного та динамічного) співвідношення 
щелеп. Саме тому при виборі оклюзійної концепції потрібно зважати на всі ланки стоматогнатичної системи. 

Можна підсумувати, що актуальним є, на основі об’єктивних даних дослідження органів стоматогнати-
чної системи, розвиток індивідуалізованих підходів до побудови оклюзійної концепції.  

 
Ключові слова: повна відсутність зубів, оклюзійні концепції.  

 
Вступ. При наявності інтактних зубних рядів 

основне жувальне навантаження концентрується у 
ділянках оклюзійних робочих контактів шляхом реф-
лекторної координації м’язової діяльності [1]. Про-
пріоцептивна чутливість тканин пародонта регулює 
скорочення жувальних м’язів, як наслідок – жувальне 
навантаження на зуби [2]. Тому невірно побудована 
оклюзійна схема призводить до ускладнень зі сторо-
ни ортопедичної конструкції, імплантатів, розвитку 
патологічних процесів у жувальних м’язах, СНЩС 
[3]. Клінічні дослідження, проведені Dawson P.E., 
показали, що реалізація оклюзійних концепцій, ґрун-
тованих лише на статичних параметрах, призводить 
до виникнення передчасних оклюзійних контактів 
при артикуляції [4].  

Мета. На основі даних огляду літератури 
проаналізувати концепції побудови динамічної оклю-
зії, беручи до уваги дослідження науковців українсь-
ких та іноземних гнатологічних шкіл. 

Матеріали і методи: медичні інтернет-
ресурси (PubMed, Google Scholar), українські періо-

дичні видання, монографії українських та іноземних 
вчених-гнатологів, дисертації, книги. 

Результати дослідження. При виготовленні 
ортопедичних конструкцій з опорою на імплантати 
враховуються критерії статичної та динамічної оклю-
зії для забезпечення естетичних вимог та максималь-
ної ефективності функціонування жувального апара-
ту [5]. 

Основні сучасні оклюзійні концепції, що за-
стосовуються при аналізі та відновленні оклюзійних 
співвідношень щелеп із повною відсутністю зубів, 
базуються на засадах функціональної оклюзії. До 
найпоширеніших належать: 
- Іклове ведення. Ця оклюзійна концепція передба-
чає контакт ікол верхньої та нижньої щелепи на ро-
бочій стороні із розмиканням жувальних груп зубів 
при русі нижньої щелепи із центральної оклюзії у 
бокову [6]. 
- Групова направляюча функція (одностороння 
збалансована оклюзія). При латеротрузії нижньої 
щелепи на робочій стороні характерним є контакт 
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всіх груп зубів при відсутності будь-якого контакту 
на балансуючій стороні [7]. 
- Двостороння збалансована оклюзія. Передбачає 
наявність одночасного оклюзійного контакту зубів 
верхньої та нижньої щелепи з обох сторін при 
центральній оклюзії, протрузійному та латеротрузій-
ному рухах нижньої щелепи. При боковій оклюзії на 
робочій стороні наявний однойменний, а на балансу-
ючій стороні – різнойменні оклюзійні контакти. При 
протрузії – відсутнє розмикання жувальної групи 
зубів (феномен Хрістенсена) [8].  
- Лінгвалізована оклюзія. В цьому випадку перед-
бачається контакт піднебінних горбів молярів та дру-
гих верхніх премолярів з ямками нижніх одноймен-
них зубів по принципу «пестик – ступка», а решта 
горбів цих зубів поза контактом з антагоністами [9]. 

Аналізуючи вітчизняні та іноземні джерела, 
виявлено значну відмінність у трактуванні актуаль-
ності застосування наявних концепцій динамічної 
оклюзії. Незважаючи на різноманітність теорій та 
концепцій, спільною метою є створення множинних 
фісурно-горбикових контактів у центральній оклюзії, 
забезпечення стабільності оклюзії, мінімізація гори-
зонтальних сил на супраструктури, гармонізація жу-
вальних м`язів та скронево-нижньощелепних сугло-
бів (CНЩС) [10].  

Проводився аналіз публікацій в українських 
періодичних наукових виданнях за період 2010-2019 
років, присвячених гнатологічній проблематиці ліку-
вання хворих з повною відсутністю зубів. Більшість 
досліджень вітчизняних науковців спрямовані на 
вивчення та удосконалення характеристик повних 
знімних протезів з опорою на імплантати при побу-
дові лінгвалізованої схеми оклюзії [9-15]. За резуль-
татами досліджень можна зробити висновок, що лінг-
валізована оклюзія забезпечує відсутність скидальних 
моментів повної знімної конструкції; певне розташу-
вання контактів на оклюзійних поверхнях сприяє 
розподілу жувального тиску на оральний бік комір-
кового відростка. Проте спостерігається прогресуюче 
стирання штучних зубів, у зв’язку із вираженістю 
горбиків, як наслідок – перебудова у моноплощинну 
оклюзію [16]. Для вирішення недоліків пропонується 
використання металевих накладок на оклюзійні пове-
рхні зубів 1.6., 2.6., 3.6., 4.6. [9]. Проте вітчизняні 
науковці надають перевагу виготовленню конструк-
цій повних знімних протезів із побудовою лінгвалізо-
ваної оклюзії, мотивуючи це відновленням функціо-
нального стану зубо-щелепної системи та забезпе-
ченням повільної атрофії протезного ложе у ділянках 
базису конструкції [17-20].  

Використання цієї концепції оклюзії при ви-
готовленні повних знімних конструкцій часто крити-
кується американськими гнатологами. Аналізуючи 
публікації P.E. Dawson, J. Okeson, T.M. Graber, важко 
знайти консолідовану позицію у питаннях вибору 
концепції. Але простежується спільна думка: за зако-
нами фізики, «чим більше зубів несе навантаження – 
тим менше навантаження припадає на кожен окремо 
взятий зуб». У випадках жорсткої фіксації незнімної 
ортопедичної конструкції концепцією вибору може 
бути іклове ведення. Проте, коли співвідношення 

зубних рядів не дозволяє передній направляючій 
виконувати функцію розмикання балансуючої сторо-
ни, показанням до лікування є групова функція (од-
ностороння збалансована оклюзія) [4,7, 21-28]. У 
працях американських вчених лінгвалізована оклюзія 
критикується у зв’язку із неестетичністю через відсу-
тність оклюзійного контакту зубів із сторони присін-
ка ротової порожнини («відкритість зубів») та швид-
ке стирання зубів – перехід у моноплощинну оклю-
зію. При такому перебігу знижується жувальна ефек-
тивність, перебудовуються міостатичні рефлекси 
[29]. Науковці не вважають за належне побудову 
двохсторонньої збалансованої оклюзії при виготов-
ленні повних знімних протезів, мотивуючи це відсут-
ністю «відпочинку» зубів балансуючої сторони, оскі-
льки для людини характерне одностороннє жування 
[30,31]. Така ж позиція притаманна для європейських 
гнатологів [32-38].  

Двохстороння збалансована оклюзія не є ха-
рактерною для інтактних зубних рядів. Навпаки, ная-
вність цієї концепції свідчить про розвиток бруксиз-
му, дисфункції СНЩС, патологічного стирання [39]. 
Проте побудова двохсторонньої збалансованої оклю-
зії широко застосовується при повній відсутності 
зубів обох щелеп та виготовленні двох повних знім-
них пластинкових протезів. Завдяки одночасному 
множинному контакту всіх зубів у центральній та 
ексцентричних оклюзіях забезпечується фіксація та 
стабілізація повних знімних пластинкових протезів, 
відсутність їхнього перекидання [40]. Концепцію 
запропонував Гізі у 1914 році. У 1926 році інженер 
Генау [18] визначив дев’ять факторів, які забезпечу-
ють артикуляцію штучних зубів для створення двохс-
торонньої збалансованої оклюзії. За останніми реко-
мендаціями, вибір концепції двохсторонньої збалан-
сованої оклюзії є можливим, проте у випадках виго-
товлення повних знімних пластинкових протезів без 
додаткових систем фіксації.  

Огляд літератури, присвячений порівнянням 
двохсторонньої збалансованої оклюзії із іншими кон-
цепціями при виготовленні повних знімних констру-
кцій на імплантатах, проведений Lemos C.A.A. у 2018 
році [41], засвідчує нижчий рівень покращення якості 
життя пацієнтів, біоелектричну активність, функціо-
нальну здатність виготовленими конструкціями за 
двохсторонньою збалансованою оклюзійною концеп-
цією. Оптимальним же варіантом вибору, за виснов-
ками вчених, є лінгвалізована оклюзія, яка відповідає 
золотій середині із досліджуваних критеріїв. Іклове 
ведення можливе при потребі зниження активності 
жувальних м’язів. 

Актуальним є дослідження, проведені у 2019 
році Pero AC, Compagnoni MA [42]. Науковці порів-
нювали функціональний стан жувальних м’язів та 
силу жувального навантаження через 30 днів після 
виготовлення повних знімних протезів з опорою на 
імплантати, виготовлені з оклюзійними співвідно-
шеннями штучних зубів у концепції іклового ведення 
та двохсторонньої збалансованої оклюзії. Вибір кон-
цепції залежав від класу щільності кісткової тканини 
(за класифікацією Leckholm-Zarb). Результати дослі-
дження вказують, що якість жування найкраще спо-
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стерігалася у групі дослідження із ікловим веденням 
та кістковою тканиною І-II класів щільності. Проте 
при концепції іклового ведення та ІІІ-ІV класів щіль-
ності, використання концепції іклового ведення приз-
водило до погіршення ефективності жування та пові-
льнішої адаптації до знімної конструкції.  

Аналіз досліджень вчених європейських уні-
верситетів засвідчив, що для вибору концепції потрі-
бно враховувати мультифакторність критеріїв. Перш 
за все, це важливість аналізу та діагностики стану 
жувальних м’язів. Європейськими сучасними гнато-
логами – послідовниками концепцій австрійського 
науковця Рудольфа Славічека – доведено прямий 
зв’язок із розвитком м’язвово-суглобових дисфункцій 

із попередньо-вибраною невірно оклюзійною конце-
пцією, у разі неврахування вихідного стану жуваль-
них м’язів [43-45]. Саме тому актуальним є вивчення 
нейро-м’язових аспектів при плануванні ортопедич-
ного лікування.   

Російська вчена-гнатолог В.А. Хватова [8] 
переконана, що вибір оклюзійних концепцій зале-
жить від кількості встановлених імплантатів та їхньо-
го положення. Важливим критерієм є антагоністи – їх 
стан та характеристика. Недоліком цього підходу, на 
думку критиків, є «імплантзалежність». Не враховані 
критерії індивідуального підходу до лікування та 
зв’язок наявних опор із позаротовими структурами, 
такими як жувальні м’язи, СНЩС [46,47].  

 
Таблиця 1 

Вибір оклюзійної концепції при виготовленні повних знімних конструкцій на імплантатах  

за В.А. Хватовою [8] 

Повна відсутність зубів обох щелеп Повна відсутність зубів нижньої щелепи 

Повний знімний протез з опорою на 4 імплантати та 
балковою фіксацією на нижній щелепі при повному 
знімному протезі з опорою на імплантати на верхній 
щелепі*** 

Повний знімний протез з опорою на 4 імплантати та 
балковою фіксацією на нижній щелепі при наявності 
природніх зубів на верхній щелепі ** 

Повний знімний протез з опорою на 4 імплантати та 
балковою фіксацією на нижній щелепі та повний 
знімний пластинковий протез на верхню щелепу з 
використаними гарнітурними штучними зубами *** 

Повний знімний протез з опорою на 4 імплантати та 
балковою фіксацією на нижній щелепі та мосто-
подібні незнімні конструкції на верхній щелепі** 

Повний знімний протез з опорою на 4 імплантати та 
балковою фіксацією на нижній щелепі та незнімна 
ортопедична конструкція з опорою на імплантати на 
верхній щелепі *** 

Повний знімний протез з опорою на 4 імплантати та 
балковою фіксацією на нижній щелепі та знімних 
протезів на верхній щелепі при кінцевих та включених 
дефектах 

Незнімна ортопедична конструкція з опорою на 4 
імплантати на нижній щелепі та незнімна ортопедична 
конструкція з опорою на імплантати на верхній ще-
лепі *** 

Незнімна ортопедична конструкція з опорою на 4 
імплантати на нижній щелепі * 

Примітки: 
1. * – Концепція іклового ведення. 
2. * * – Концепція односторонньої збалансованої оклюзії. 
3. *  *  * – Концепція двохсторонньої збалансованої оклюзії. 

 

Обговорення результатів. Успіх ортопеди-
чного лікування залежить від багатьох факторів. Дов-
говічність ж конструкції, відсутність ускладнень 
після лікування – залежить від адекватного оклюзій-
ного (статичного та динамічного) співвідношення 
щелеп. Гнатологія – мультидисциплінарна наука. 
Тому при виборі оклюзійної концепції потрібно зва-
жати на всі ланки стоматогнатичної системи. Резуль-
тати сучасних наукових досліджень зводяться до 
створення уніфікованого підходу до створення оклю-
зійного співвідношення. Проте при уніфікованому 
підході упускаються індивідуальні характеристики 
стоматогнатичної системи пацієнта. 

Висновки. Провівши огляд публікацій вітчи-
зняних та іноземних наукових джерел, можна зробити 
висновки: 
1. Існує велика кількість науково-доведених концеп-
цій динамічної оклюзії. Кожна із концепцій має вели-
ку кількість переваг та недоліків.  
2. Наявна упередженість у результатах досліджень, 
надається перевага тим концепціям, які характерні 
для гнатологічної школи авторів-дослідників. 

3. При обговоренні переваг обраних концепцій наяв-
на невелика кількість посилань на віддалені результа-
ти.  
4. Важливим є розвиток індивідуалізованого підходу 
до вибору концепції оклюзії, з огляду на стан ланок 
функціонування зубо-щелепного апарату в цілому та 
у конкретному клінічному випадку. 
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Резюме. В статье представлен обзор данных 

литературы по выбору концепций динамической 
окклюзии при изготовлении полных съемных ортопе-
дических конструкции с опорой на внутрикостные 
дентальные имплантаты. При ортопедическом лече-
нии пациентов с отсутствием зубов неверно построе-
на окклюзионная схема приводит к осложнениям со 
стороны ортопедической конструкции, имплантатов, 
развитию патологических процессов в жевательных 
мышцах, височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). 
Для обеспечения эстетических требований и макси-
мальной эффективности функционирования жева-
тельного аппарата необходим учет статических и 
динамических окклюзионных соотношений. При 
изготовлении ортопедических конструкций с опорой 
на имплантаты учитываются критерии статической и 

динамической окклюзии для обеспечения эстетиче-
ских требований и максимальной эффективности 
функционирования жевательного аппарата. На основе 
анализа описано преимущества и недостатки наибо-
лее распространенных окклюзионных концепций: 
клыкового ведения, односторонней сбалансирован-
ной окклюзии, двусторонней сбалансированной ок-
клюзии, лингвализированой окклюзии. Анализируя 
украинские и иностранные научные публикации, 
посвященные исследованию концепций динамиче-
ской окклюзии, можно сделать вывод о разногласиях 
в трактовке целесообразности использования отдель-
но взятой концепции. Успех ортопедического лече-
ния зависит от многих факторов. Долговечность же 
конструкции, отсутствие осложнений после лечения 
зависит от адекватного окклюзионного (статического 
и динамического) соотношения челюстей. Гнатология 
– мультидисциплинарная наука. Поэтому при выборе 
окклюзионной концепции нужно учитывать все зве-
нья стоматогнатической системы.  

Можно подытожить, что актуальным, на ос-
нове объективных данных исследования органов 
стоматогнатической системы, является развитие ин-
дивидуализированных подходов к построению ок-
клюзионной концепции. 

 
Ключевые слова: полное отсутствие зубов, 

окклюзионные концепции. 
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Abstract. The main chewing load is concentrat-

ed in the areas of occlusal working contacts by means of 
reflex coordination of muscular activity in the presence of 
intact dentitions. Proprioceptive sensitivity of periodontal 
tissues regulates the contraction of the chewing muscles 
which leads to a chewing load on the teeth. A decrease in 
proprioceptive sensitivity due to the lack of periodontal 
ligaments is observed in case of completely absent denti-
tion or applied intraosseous dental implants.  

The article presents a review of the literature on 
the choice of dynamic occlusion concepts in the manufac-
turing of complete removable prostheses supported by 
intraosseous implants. In the course of prosthodontic 
treatment of the patients with completely absent denti-
tion, incorrectly constructed occlusal scheme leads to 
prosthetic restoration and implantation, the development 
of pathological processes in the masticatory muscles, 
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temporomandibular joint dysfunctions (TMJD). Static 
and dynamic occlusal relations should be taken into ac-
count in order to provide aesthetic requirements and 
maximum efficiency of the masticatory system. 

In the manufacture of orthopedic structures 
based on implants, the criteria of static and dynamic 
occlusion are taken into account to ensure aesthetic 
requirements and maximum efficiency of the chewing 
apparatus. 

Gnathology is a multidisciplinary science. 
Therefore, all elements of stomatognathic system should 
be considered when choosing an occlusal concept. The 
main modern occlusal concepts used for the analysis and 
restoration of the occlusal relations of jaws with com-
pletely absent dentition are based on the principles of 
functional occlusion. Based on the analysis, the ad-
vantages and disadvantages of the most common occlusal 
concepts were described, namely cuspid guidance, unilat-
eral balanced occlusion, bilateral balanced occlusion, 
lingualized occlusion. 

Analyzing publications in ukrainian and foreign 
scientific periodicals, medical internet resources (Pub-
Med, Google Scholar and other worldwide medical inter-
net resources), monographs of ukrainian and foreign 
gnathologists, dissertations, books on the study of the 
concepts of dynamic occlusion, we may conclude that 

there are differences in the interpretation of the feasibility 
of using a particular concept. 

It can be concluded that the development of in-
dividualized approaches to the formation of the occlusal 
concept is relevant on the basis of the objective data 
obtained from the researche of the organs of the stoma-
tognathic system. After reviewing the publications of 
domestic and foreign scientific sources, we can conclude: 
there are a large number of scientifically proven concepts 
of dynamic occlusion. Each of the concepts has many 
advantages and disadvantages. There is a bias in the 
results of research, giving preference to those concepts 
that are characteristic of the gnathological school of 
research authors. When discussing the benefits of 
selected concepts, there are a small number of references 
to long-term results. It is important to develop an 
individualized approach to the choice of the concept of 
occlusion, taking into account the state of the functioning 
of the dental- maxillofacial apparatus in general and in 
the specific clinical case. In the future, the development 
of static and dynamic connections is a priority for the 
highly aesthetic and functional result of orthopedic 
treatment of patients with complete absence of teeth on 
the upper and/or lower jaw. 

 
Keywords: completely absent dentition, occlu-

sal concepts.  
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Медична освіта, організація охорони здоров’я. 

Мова публікації. 
Мова статті: англійська, українська, російська, німецька, польська, французька. 

Автор зобов’язаний ретельно вичитати і відредагувати текст рукопису. Зміст викладати чітко, без повторень, користуватися 
англійським (українським) правописом, вживати англійську (українську) термінологію і дотримуватися норм літературної 
англійської (української) мови. Статті англійською мовою, які перекладені з української або російської мови, мають супро-
воджуватися текстом на мові оригіналу, оформленому у відповідності до встановлених вимог. Такі статті попередньо про-
ходять у редакції перевірку якості перекладу. У випадку невідповідної якості мови стаття повертається. Одиниці виміру 
вказувати за системою CI. 

Вимоги до оформлення статей. 
Рукопис необхідно оформити за допомогою MS Office на стандартному аркуші формату А4 (210х297 мм), шрифт – 

“Times New Roman”, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5, абзацний відступ - 1,25 мм, вирівнювання - по ширині. Поля доку-
мента - 20 мм (з усіх сторін), обсяг - від 10 до 25 сторінок. 

Структура статті: 
• Шифр УДК. 
• Назва статті (великими літерами (необхідно виділити текст і натиснути на вкладці «Основне» у групі «Шрифт» кнопку 
«Змінити регістр» (Aa) - щоб усі букви в тексті набули верхнього регістра, клацніть «УСІ ВЕЛИКІ»), жирним шрифтом, 
вирівнювання по середині, одинарний міжрядковий інтервал). 
• Ініціали автора (авторів), прізвище, мовою статті (кількість авторів однієї статті не повинна перевищувати п’яти осіб!) – 
нежирним шрифтом, вирівнювання по лівому краю, одинарний міжрядковий інтервал. 
• Установа (повна назва, кафедра, місто, країна, ORCID ID, e-mail) – курсивом, нежирним шрифтом, вирівнювання по ліво-
му краю, одинарний міжрядковий інтервал. 
• Резюме пишеться мовою статті на початку, а інші резюме пишуться в кінці статті (українська, російська мови об’єм 1500 
знаків (1400-1600) без пробілів та ключових слів), (англійське резюме повинно складати 3000 знаків (2800-3000) без пробі-
лів та ключових слів), яке повністю розкриває зміст статті, для оригінальних досліджень містити чітко виділені цілі, методи, 
результати дослідження та висновки. До резюме додається переклад російською та англійською мовами ініціали та прізви-
ща автора (авторів), назви статті та установи. 
• Ключові слова (українською, російською і англійською мовами) – не більше 5 слів чи словосполучень (пишуться в кінці 
кожного резюме). 

Основні розділи статті: 
1. Вступ: повинен надати читачеві всю інформацію (в тому числі довідкового характеру), необхідну для того, щоб 

зрозуміти Ваші дослідження, і причини по яких Ви їх проводите. У цьому розділі статті необхідно створити background 
(передумови до проведення дослідження: дати загальне розуміння проблеми, якою Ви займаєтеся, і аргументовано обґрун-
тувати актуальність Вашого дослідження). 

2. Обґрунтування дослідження: Цей розділ статті повинен дати відповідь на питання про необхідність проведеного 
автором дослідження. Розділ статті «Обґрунтування дослідження» має на меті висвітлити невирішені іншими вченими 
частини досліджуваної проблеми і вказати на «нішу» досліджень, не зайнятою іншими вченими в даній проблемі (зрозумі-
ло, відповівши на два питання, сформульованих вище). Даний розділ пишеться на підставі публікацій періодичних наукових 
видань (книги, підручники, монографії до таких не належать). Огляд періодики з проблеми, що досліджується автором, 
повинен включати джерела не більше 5-річної давності і обов'язковий огляд закордонних наукових періодичних видань з 
проблеми, що досліджується автором. Кількість іноземних джерел повинно бути не менше 40 %. Допустимий рівень само-
цитування – не більше 30 %. Обов'язковим при використанні посилань на літературні джерела є критичний аналіз даних 
джерел, тобто зазначення того, що авторам цих робіт вдалося досягти, а чого не вдалося. При цьому бажаний такий аналіз 
по кожному джерелу (використання широкого діапазону посилань типу «в роботах [3–7]» не рекомендується). 

Розділ «Обґрунтування дослідження» повинен дати читачеві розуміння того, для чого проводилося дослідження, ре-
зультати якого автор збирається опублікувати в даній статті. 

3. Мета дослідження: у даному розділі необхідно чітко сформулювати мету дослідження, яка повинна логічно випли-
вати з розділу «Обґрунтування дослідження». Мета дослідження, що сформулюється автором, може являти собою і форму-
лювання Гіпотези, яку автор хотів підтвердити або спростувати. 

(ПОРАДА: Не пишіть фрази типу: «Метою нашої роботи було порівняння препарату А і препарату В при патології С». 
Пишіть те, що дозволило б зрозуміти, що саме автори очікують побачити в результаті такого порівняння). 
4. Матеріали і методи: Матеріали – мається на увазі, що автор повинен довести репрезентативність представленого 

матеріалу: характеристики хворих (чи інших об'єктів дослідження), спосіб їх відбору та умови проведення дослідження 
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(база проведення дослідження) повинні бути викладені настільки детально, щоб читач міг самостійно вирішити, чи прави-
льно вони описані і чи відповідає опис конкретних умов його клінічної практики? 

(ПОРАДА: для задоволення вимог репрезентативності автор повинен пояснити 3 головні моменти: 
– Відповісти на питання: «Чому було обрано саме цей, а не інший матеріал?» 
– Повинен бути викладений принцип відбору матеріалу (описані критерії включення/виключення об'єктів досліджен-
ня). 
– Повинен бути пояснений принцип і сенс поділу матеріалу на будь-які групи (за віком, статтю тощо). 
Увага! Пояснення типу «традиційно» і подібне неприйнятно. 
Методи – в цій частині розділу необхідно: 
– Обґрунтувати, чому був застосований саме цей, а не якийсь інший метод. 
– Сформулювати критерії оцінки ефекту або результату застосовуваного методу. 
Увага! Методи кількісного аналізу краще, ніж описові. Тому, якщо вони не застосовуються і їх відсутність не має ви-

димого обґрунтування, потрібно вказати, чому не використовуються методи статистики. Даний розділ необхідно назвати 
так, щоб були зрозумілі «експериментальна» і «методична» складові авторського дослідження. 

Написана стаття з використанням програмного забезпечення для обробки статистичних даних чи інших методик, ав-
тору необхідно вказати номер ліцензії програми або де знаходиться програма чи посилання в інтернеті. 

5. Результати дослідження: у цьому розділі необхідно відобразити всі отримані під час дослідження результати, при-
чому тільки в такому вигляді, який можна сформулювати як «голі факти». Інтерпретувати результати в цьому розділі не 
потрібно! У цьому розділі рекомендується подавати матеріали наступним чином: 

– Як і в розділі «Матеріали і методи» результати, які відповідають різним експериментам, можна розділити на підроз-
діли; 
– Результати повинні бути представлені в логічному порядку, причому рекомендується приводити результати в поряд-
ку важливості, не обов'язково використовувати той порядок, в якому проводилися експерименти; 
– Не слід дублювати дані, які наведені на малюнках, графіках і в таблицях. Поширеною помилкою є приведення даних, 
відображених в малюнках і таблицях в тексті статті. Замість цього в тексті статті слід узагальнити той матеріал, який 
читач знайде в таблиці або звернути увагу читача на головні пункти в наведеному малюнку або таблиці. Читачеві, як 
правило, легше читати дані в таблиці, ніж в тексті статті. 
(ПОРАДА: Існує відома приказка в англійській мові: «Картинка коштує 1000 слів». Це означає, що зображення може 
пояснити висновки набагато краще, ніж текст. Тим не менш, уникайте надмірних малюнків і таблиць. Якщо даних для 
повноцінних таблиць та рисунків не вистачає, краще цю інформацію описати в тексті). 
6. Обговорення результатів: у даному розділі статті Ви повинні висловити свою точку зору на отримані результати 

дослідження. Іншими словами, необхідно дати відповідь на головне питання: «Що Ваші результати означають (у Вашій 
інтерпретації)?». У цьому розділі Ви повинні: обговорити Ваші результати в порядку від найбільш до найменш важливих; 
порівняти Ваші результати з результатами інших дослідників – які в них є розбіжності та обговорити їх причини; можна 
запропонувати додаткові дослідження для поліпшення або поглиблення отриманих результатів. 

7. Висновки: у даному розділі статті обов'язково вкажіть ще раз основні узагальнюючі результати по Вашій роботі, 
звертаючи особливу увагу на відповідність висновків поставленої мети дослідження з розділу статті «Мета дослідження» – 
вони повинні збігатися. Це означає, що Висновки повинні відображати конкретні отримані автором результати, на підставі 
яких можна зробити висновок про наукову новизну і можливості практичного застосування результатів дослідження, ви-
кладених у статті. 

(ВАЖЛИВО! Висновки мають бути подані таким чином, щоб читач (будь-то вчений або практикуючий лікар), прочи-
тавши тільки Висновки, захотів прочитати всю статтю). 
8. Оформлення малюнків / таблиць: наводяться в тексті статті, без обтікання; посилання на таблиці та малюнки на-

водяться також у тексті статті (табл. 1, рис. 1); всі рисунки повинні бути у форматі JPG ( з роздільною здатністю 300dpi); у 
таблиці не повинно бути порожніх клітинок оформлені згідно з вимогами ДАКу України і розміщені по тексту. 

9. Література: Список використаної літератури в статті необхідно оформити відповідно до стилю цитування Vancou-

ver Style. Посилання на використані джерела оформляються у міру появи в тексті у квадратних дужках [1, 2, 3, 10]. Роботи, 
які в оригіналі опубліковані кирилицею, повинні бути транслітеровані латиницею. Літературу підписуємо словом 
Referenсes. Кількість літературних джерел не повинна перевищувати 15. Передача українських літер повинна здійснюватися 
згідно з Постановою Кабінету міністрів України №55 від 27 січня 2010 року «Про впорядкування транслітерації українсько-

го алфавіту латиницею». 
Примітка: 1. Буквосполучення «зг» відтворюється латиницею як «zgh» (наприклад, Згорани-Zghorany) на відміну від 

«zh» - відповідника української літератури «ж». 
2. М’який знак і апостроф не відтворюються. 
3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латине-

цею. 
Редакція наголошує, що основним джерелом наукової інформації є наукова стаття за останні п’ять років! 

10. Угода про передачу авторських прав: 
Підписання УГОДИ на публікацію та розповсюдження електронної версії статті є обов’язковим. 

 
• Відомості про авторів українською, російською та англійською мовами: 
- П.І.Б. (повністю) 
- Посада, звання, місце роботи, ORCID ID (orcid.org/register) 
- Контактний телефон та адреса електронної пошти (обов’язково) 

Для з’ясування будь-яких питань щодо публікації статті автор (автори) можуть звертатися за адресою: artmedifd-

mu@gmail.com 
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