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Шановні колеги! Дорогі студенти!  

Вельмишановні учасники та гості 89-ї науково-практичної конференції 

студентів та молодих вчених «Інновації в медицині та фармації»! 

 

Івано-Франківський національний 

медичний університет завжди радий 

вітати на Прикарпатті талановиту 

молодь! Це чудова нагода не тільки 

обмінятися новими напрацюваннями, 

досягненнями, відкриттями, поглибити 

свої знання, але й подискутувати. Проте 

реалії сьогодення вносять свої 

корективи у формат проведення таких 

заходів. Маю надію, що наступна 

конференція подарує нам радість 

зустрічі і живого спілкування із 

талановитою молоддю. Сьогодні ж 

висловлюю особливу подяку активним 

учасникам конференції за розвиток 

галузевого інтегрованого інформацій-

ного ресурсу та цікаві новітні 

досягнення, які представлені у 

матеріалах форуму.  

Щорічно науково-практична 

конференція студентів та молодих 

вчених у нашому Університеті 

представлена насиченою науковою і 

культурною програмою, що дозволяє 

підвищити мотивацію до навчання, 

кваліфікацію молодих вчених, почути про новини у галузі медицини та фармації, а на 

майстер-класах побачити багато цікавого на власні очі й спробувати себе у ролі фахівців. Не 

менш захоплююча програма очікувала на гостей конференції і цьогоріч. Проте нам 

доводиться обмежитись заочним спілкуванням. 

Дорогі студенти та молоді вчені! Бажаю Вам нових наукових звершень та особистих 

перемог, творчого натхнення, наполегливості у всіх добрих починаннях, успіхів у втіленні 

запланованого! Будьте щасливі й успішні! 

 

 

 

Ректор  

            Івано-Франківського національного  

медичного університету, 

Заслужений діяч науки і техніки України,  

доктор медичних наук, професор, 

Лауреат Державної премії України  

у галузі науки і техніки                                              М.М. Рожко 

 

  



Dear colleagues! Dear students! 

Dear participants and guests of the 89th Scientifiс-Practical Conference of students 

and young scientists “Innovations in Medicine and Pharmacy”! 

  

 

 

Ivano-Frankivsk National Medical University always glad to welcome talented youth in 

Precarpathian region! This is a great opportunity not only to exchange new attainments, 

achievements, discoveries, deepen the knowledge, but also to discuss. However, the realities of 

nowadays make their adjustments to the format of such events.  

I hope that the next conference will give us the joy of meeting and lively communication with 

talented young people. Today I would like to express special gratitude to the active participants of 

the conference for the development of the industry's integrated information resource and interesting 

latest achievements, which are presented in the materials of the forum. 

Every year the scientific-practical conference of students and young scientists in our 

University is presented by a rich scientific and cultural program, that allows to increase motivation 

to study, qualification of young scientists, to hear about news in medicine and pharmacy, and to see 

many interesting things with own eyes and try yourself as a specialist during workshops. 

Dear students and young scientists! I wish you a new scientific achievements and personal 

victories, creative inspiration, perseverance in all good deeds, success in implementation of all 

plans. Be happy and successful! 

 

 
Rector of 

Ivano-Frankivsk National  

Medical University, 

Honored Scientist of Ukraine, 

MD, Professor, 

Laureate of State prize of Ukraine 

in Science and Technology      M.M. Rozhko 
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АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

ÀÊÓØÅÐÑÒÂÎ ÒÀ Ã²ÍÅÊÎËÎÃ²ß
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

ASSESSMENT OF MENSTRUAL FUNCTION PARAMETERS AND LOCAL MANIFESTATIONS OF 
INFLAMMATION IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Riabokon M.O., Malanchuk A.S.
Scientifi c supervisor - Prof. L.M. Malanchuk, MD, PhD
Ternopil National Medical University I.Horbachevsky

Department of Obstetrics and Gynaecology №1
Ternopil, Ukraine, e-mail: ryabokon_maol@tdmu.edu.ua, malanchuk_arse@tdmu.edu.ua

Introduction: According to present-day concepts a monthly physiological process of endometrium regeneration - menstrual bleeding 
is a manifestation of local infl ammation. In premenstrual period the decrease of major hormones (luteinizing-LH, follicle-stimulating-
FSH, estradiol, progesterone, testosterone) triggers degranulation of mast and other immune cells, that cause symptoms of infl ammation 
at the level of organs with genetic or acquired sensibility to these processes. Particularly it is accomplished in mucous membrane of the 
intestine, bladder, bronchi, and dura mater, etc.

Pathologic changes of menstrual function parameters, especially duration and intensity of menstruations provoke the development 
of local and systemic infl ammatory manifestations of small pelvis organs, abdominal cavity, the brain, etc. with progressive severity 
intensifi cation, and as a result lowering of woman’s living standards.

Methods: Reproductive age women of Ternopil region participated in questionnaire survey. It assisted in evaluation of menstrual 
function parameters (regularity and cycling of menstrual changes; MC and menstruation duration; loss of blood volume by means of 
pictogram, occurrence of clots and their size), and also in disclosure of typical alterations of patients’ general state, symptoms of IBS and 
migraine associated with MC. Questionnaire analysis was studied by statistical- mathematical and analytical- logical methods.

Results: 1015 patients aged 18-45 were interviewed, average age was 25.26. Deviations of physiological course in MC were observed 
in 733 patients (72.22%) according to survey data. On the basis of pictogram self-evaluation results of loss menstrual blood volume, a 
monthly increase of menstrual blood amount (an average 156.9±5.33 ml) was observed in 407 (40.1%) patients. IBS was observed in 486 
(47.88%) patients and migraine symptoms were observed in 409 (40.3%) ones.

In 380 (78.19%) IBS patients, parametric changes of menstrual function were noted, that is: intensity and blood loss volume in 212 
respondents (that make up 43.62%), blood clots occurrence in discharges – 224 (46.09%), regularity and cycling of menstrual changes – 
139 (28.6%). The onset of migraine symptoms was observed in 323 menstrual cycle irregularities patients.

Discussion: Though menstruation is a monthly physiological process, endometrium regeneration in non-pregnant women of 
reproductive age, extension and intensity of bleeding temporally, cause long-term exposure of local and systemic infl ammatory reactions 
on varying levels that are fi nally actualized in premenstrual syndrome (PMS) till premenstrual magnifi cation(PMM).

Conclusion: Local and systemic manifestations of infl ammation, associated with menstruation have essential effect on IBS formation 
and migraine that are accompanied by progressive worsening of patients general state and their ability to work. These conclusions should 
be taken into account of patients’ health care management.

ÂÏËÈÂ ÏÐÈÑÓÒÍÎÑÒ² ÏÀÐÒÍÅÐÀ Â ÏÎËÎÃÀÕ ÍÀ ÁÎËÜÎÂ² Â²Ä×ÓÒÒß ÐÎÄ²ËÜ
Варга Х.В.

Науковий керівник - к.мед.н., доц. Н.Ю. Бисага
Ужгородський національний університет
Кафедра акушерства та гінекології

м. Ужгород, Україна, e-mail: kristina.kirlik@gmail.com
Актуальність. Однією з важливих задач сучасної медицини є збільшення кількості фізіологічних пологів та зменшення 

больових відчуттів роділь. Одним з немедикаментозних методів досягнення даної мети є ведення партнерських пологів, адже 
інтенсивність больових відчуттів зменшується і сприймається як «стерпна», коли жінка відчуває себе у безпеці. 

Мета: дослідження впливу присутності партнера у пологах на самопочуття роділлі, характер та інтенсивність больових 
відчуттів під час пологів. 

Матеріали і методи. Дослідження проводилося на базі Ужгородського міського пологового будинку серед 100 роділь, які 
були розділені на дві групи: 1-у групу склали 50 роділь, які народжували у партнерських пологах, 2-а група − 50 роділь, які 
народжували без присутності партнера. Для дослідження були відібрані жінки віком 20-25 років, рівного соціального статусу, 
освітнього рівня та без екстрагенітальної патології. Методи, які були використані під час дослідження: бібліографічний, 
статистичний, анкетування, візуально-аналогова шкала болю, больовий опитувальник Мак-Гілла. 

Результати. У ході дослідження було виявлено, що у першій групі досліджуваних інтенсивність болю за візуально-
аналоговою шкалою 30(60%) роділь оцінили у 5-6 балів, що відповідає рівню сильного болю, 15(30%) жінок – оцінили у 7-8 балів 
(дуже сильний біль) та 5(10%) жінок оцінили у 9-10 балів – нестерпний біль. При аналізі показників болю за опитувальником 
Мак-Гілла спостерігалися наступні результати: загальний ранговий індекс болю – 19,36±0,72, кількість обраних дескрипторів 
болю (Д) – 10,32±0,53, ранговий індекс болю сенсорної шкали – 14,37±0,74, ранговий індекс болю для афективного підкласу 
– 3,38±0,22, ранговий індекс болю для евалюативної шкали – 3,2±0,12. У другій групі роділь інтенсивність болю за візуально-
аналоговою шкалою склала у 13(26%) роділь 6-7 балів – сильний біль, у 27(54 %) роділь 7-8 балів – дуже сильний біль та 
у 10(20%) роділь 9-10 балів – нестерпний біль. При аналізі показників болю за опитувальником Мак-Гілла спостерігалися 
наступні результати: загальний ранговий індекс болю – 26,36±0,68, кількість обраних дескрипторів болю (Д) – 19,86±0,48, 
ранговий індекс болю сенсорної шкали – 16,67±0,56, ранговий індекс болю для афективного підкласу – 4,63±0,37, ранговий 
індекс болю для евалюативної шкали – 4,7±0,16. 

Висновки. Отже, враховуючи вищезазначене, можна зробити висновки, що присутність партнера у пологах зменшує 
інтенсивність больових відчуттів роділь.
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Тези доповідей 89-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині та фармації», 2020

Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

ÑÓ×ÀÑÍ² Ï²ÄÕÎÄÈ ÄÎ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ÒÀ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÐÅÖÈÄÈÂÓÞ×ÎÃÎ ÊÀÍÄÈÄÎÇÍÎÃÎ 
ÂÓËÜÂÎÂÀÃ²Í²ÒÓ

Голдищук С.Ю., Писар А.М.
Науковий керівник - к.мед.н, доц. І.В. Кравчук 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра акушерства та гінекології ім. проф. І.Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: solomiya0909@gmail.com

Актуальність: Кандидозний вульвовагініт – одна з найпоширеніших форм урогенітального кандидозу. Він займає друге 
місце серед всіх інфекційних захворювань піхви, та є однією з найбільш поширених причин звернення до гінеколога. За даними 
дослідників близько 70-75% жінок протягом життя мали хоча б один епізод кандидозного вульовагініту (D. Rosati), 40–45% – два 
епізоди або більше (B. Foxman, 2013, J. D. Sobel, 2007), 5% – страждають від безперервно рецидивуючого кандидозу (P. Fidel, 
2007). Незважаючи на успіхи в діагностиці та лікуванні, все частіше виявляють вульовагініти, спричинені полірезистентними 
штамами грибків роду Candida (M. Ilkit, A. B. Guzel, 2011). 

Мета: вивчити поширеність рецидивуючого кандидозного вульовагініту у жінок 16-23 років, оцінити вплив харчування, 
рівня стресу та способу життя на частоту рецидивів. 

Матеріали і методи: нами проведено анкетування 115 жінок (студентки вищих навчальних закладів м. Івано-Франківськ) 
у віці 16-23 років Для оцінки рівня психологічного стресу було використано шкалу PSM 25, а для оцінки харчової поведінки – 
опитувальник DEBQ. 

Основними клінічними симптомами вульвовагінального кандидозу були:
1. Свербіж, печіння, подразнення в ділянці зовнішніх статевих органів;
2. Рясні чи помірні виділення із статевих шляхів, часто сирнистого характеру
3. Посилення неприємних відчуттів в області статевих органів під час сну або після водних процедур чи статевого акту.
Результати: Серед респондентів у 65 жінок (56,5%) був один епізод кандидозного вульвовагініту. Тільки 1/3 респондентів 

зверталися до лікаря після появи перших симптомів захворювання. У 33 (50,7%) жінок після успішного лікування кандидозного 
вульвовагініту (усі жінки отримували комплексну антимікотичну терапію згідно Додатку до наказу МОЗ №286 від 07-06-2004 
року) виникали рецидиви захворювання кожні 1-3 місяці. У 60% опитаних рецидиви виникали 1-2 рази на рік, проте 7% респон-
дентів вказали на взаємозв’язок рецидивів вульвовагініту із менструальним циклом та повідомили про практично щомісячні 
прояви. Серед жінок, у яких рівень стресу оцінено як високий за шкалою PSM 25, рецидиви вульвовагінального кандидозу 
виникали у 80% випадків; із помірним рівнем стресу частота рецидивів склала 57,1%; при низькому рівні- 33%. У 55% жінок з 
незадовільною харчовою поведінкою виникали рецидиви кандидозного вульовагініту; натомість серед респонденток, харчова 
поведінка яких оцінена як задовільна, рецидиви захворювання виникали у 38% випадків.

Висновки: аналізуючи отримані дані встановлено негативний вплив високого рівня стресу та незадовільної харчової по-
ведінки на частоту рецидивів вульвовагінального кандидозу. Доведено, що висока частота рецидивів вказує на недостатню ефек-
тивність призначеної медикаментозної терапії та на необхідність додаткової корекції способу життя жінок, яка полягає в зни-
женні рівня стресу, нормалізації та дотриманні здорової харчової поведінки. Подальша розробка комплексної системи допомоги 
хворим на кандидозний вульвовагініт, виявлення нових аспектів розвитку патологічного процесу, вдосконалення технологій 
діагностики та лікування сприятиме збереженню репродуктивного здоров’я.

ÑÓ×ÀÑÍ² ÌÎÆËÈÂÎÑÒ² Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ÒÀ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÕÐÎÍ²×ÍÎÃÎ ÅÍÄÎÌÅÒÐÈÒÓ
Гринів Н.М., Середюк М.-А. В., Фреїк С.П.

Наукові керівники: к.мед.н., доц. Т.Б. Сніжко, д.мед.н., проф. Н.І. Геник
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра акушерства та гінекології ім. проф. І.Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: hryniv1010@gmail.com

Актуальність. Хронічний ендометрит (ХЕ) є однією з важливих причин безпліддя, невдалих спроб запліднення «in vitro» 
та невиношування вагітності, а незважаючи на численні наукові дослідження та значну поширеність ХЕ (60-65%) відсутні чіткі 
алгоритми діагностики та лікування даного захворювання. 

Мета. Вивчити частоту захворюваності на ХЕ у жінок з безпліддям; проаналізувати імуногістохімічний та морфологічний 
стан ендометрію при ХЕ до та після лікування.

Матеріали і методи. Проведено ретроспективний аналіз медичної документації пацієнтів, оперованих в державному закладі 
“Прикарпатський центр репродукції людини” МОЗ України протягом 2019 р., в яких підтверджено ХЕ за наявності морфологіч-
ного та імуногістохімічного висновку із зразків ендометрію.

Результати. В дослідження було включено 136 жінок, середній вік становить 31,6±4,8 роки. Виявлено 42 (31,1 %) пацієнтки 
з первинним безпліддям та 94(68,9%) з вторинним. Всіх обстежених ми розділили на 4 групи: І групу склали жінки з безпліддям 
ідіопатичного генезу -22 (16,2%), ІІ група - жінки, які мали в анамнезі звикле невиношування– 51(37,5%), ІІІ група - пацієнтки 
з 2-3 невдалими спробами імплантації ембріона чи інсемінації - 29 (21,3%), ІV група – 34 (25%) в яких ХЕ був виявлений, як 
супутнє захворювання, під час оперативного втручання з приводу безпліддя. 

У 25,65% ( І-ІІІ гр.) жінок на етапі обстеження під час динамічного УЗД виявлено гіпоплазію ендометрія з товщиною від 
3,0 до 5,7 мм; неоднорідність ехогенності ендометрія. Під час проведення гістероскопії виявлено: неоднорідність товщини ен-
дометрія (85,9%), нерівномірне забарвлення слизової оболонки (56,5%), наявні точкові крововиливи (63,5%), ендометріоїдні 
ходи (5,2%) та синехії (10,5%). При морфологічному дослідженні ХЕ діагностовано в 31,68%, а у всіх інших жінок діагноз був 
поставлений на позитивний маркер CD138.

Всім пацієнткам було проведено комбіноване етапне лікування ХЕ, яке включало антибіотикотерапію, естрогено-гестагенну 
терапію, імунотропну терапію (інфламафертин). Через 3 місяці після проведеного лікування в 86 (63%) жінок ми не виявляли 
імуногістохімічних маркерів ХЕ (зразки отримані Pipelle-біопсією на 7-10 день оваріального циклу). При відсутньості ефекту 
було проведено повторний курс терапії та у 11 (8%) пацієнток було застосовано альтернативний метод лікування ХЕ, а саме 
внутрішньоматкове введення збагаченої тромбоцитами плазми (platelet-rich plasma-PRP). Незважаючи на всі спроби лікування 
ХЕ, в 17% жінок не було позитивного ефекту.
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Висновки. Алгоритмізований підхід у діагностиці ХЕ повинен включати стратифікації гістероскопічної картини морфо-
логічними та імуногістохімічними дослідженнями, з урахуванням скарг, анамнезу життя та захворювання. Також, необхідний 
аналіз та удосконалення лікувальних заходів при ХЕ, які сприятимуть покращення імплантації при даній патології.

ÎÏÒÈÌ²ÇÀÖ²ß ÌÅÒÎÄ²Â ÒÅÐÀÏ²¯ ÏÐÈ ÏÀÒÎËÎÃ²×ÍÈÕ ÏÐÎÖÅÑÀÕ ÅÍÄÎÌÅÒÐ²Þ
Грицкевич А.В.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.І. Геник 
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра акушерства та гінекології ім. проф. І.Д. Ланового

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: hrytskevychalbina@gmail.com
Актуальність. На сучасному етапі, не зважаючи на вдосконалення діагностичних, терапевтичних і хірургічних 

методів, проблема лікування гіперпластичних процесів ендометрію (ГПЕ) залишається актуальною. Враховуючи широку 
розповсюдженість гіперпластичних процесів ендометрію, високий відсоток рецидивів, відсутність чіткого уявлення про вибір 
конкретного препарату для лікування, виникає необхідність пошуку і впровадження в практику нових методів діагностики і 
лікування. Розвиток внутрішньоматкової хірургії, вимагає необхідності перегляду традиційних канонів діагностики і потребує 
застосування методів дослідження з максимально точною оцінкою стану ендометрія та порожнини матки. Відомо, що при 
звичайному діагностичному вишкрібанні порожнини матки без гістероскопії, розбіжність у діагнозах має місце в близько 25% 
випадків. 

Мета дослідження: покращення діагностики та ефективності лікування гіперпластичних процесів ендометрію. 
Матеріали та методи. Проведено гістероскопічне обстеження 257 жінок, які знаходились на лікуванні в Івано-Франківському 

міському клінічному перинатальному центрі з 2017 по 2019 рр. Усім жінкам було виконано гістероскопічну резекцію ендометрію.
Результати. У піцієнток було діагностовано гіперпластичні процеси ендометрію (28,0%), субмукозна міома матки (7,2%), 

аденоміоз (10,2%). У 134 пацієнток (52%) було виявлено поєднану патологію, зокрема: міома та аденоміоз у 8,2%, гіперпластичні 
процеси та аденоміоз у 22,5%, гіперпластичні процеси, аденоміоз та міома у 17,9%, гіперпластичні процеси та міома у 17,2%. 
Усім жінкам було проведено резекцію ендометрію. При подальшому спостереженні протягом 1-3 років рецидивів захворювання 
не спостерігалось. 

Висновок. Виконання внутрішньоматкових втручань під контролем гістероскопії дозволяє значно вдосконалити хірургічне 
лікування патології ендометрію. Гістероскопія є операцією «одного дня», що в свою чергу скорочує перебування пацієнтів в 
стаціонарі, зменшує терміни реабілітації в післяопераційному періоді та покращує якість життя жінок. Резекція ендометрію, 
на відміну від традиційних методик, є надійним методом лікування гіперпластичних процесів ендометрію та їх рецидиву, 
аденоміозу, вузлової міоми матки та їх поєднання. 

ÇÍÀ×ÅÍÍß ÊÎÌÏÐÅÑ²ÉÍÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯ ÄËß ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÕÐÎÍ²×ÍÎ¯ ÂÅÍÎÇÍÎ¯ 
ÍÅÄÎÑÒÀÒÍÎÑÒ² Ï²Ä ×ÀÑ ÂÀÃ²ÒÍÎÑÒ² ÒÀ Â Ï²ÑËßÏÎËÎÃÎÂÎÌÓ ÏÅÐ²ÎÄ²

Думка Р.Р., Топорівська Т.І.
Наукові керівники: к.мед.н., доц. О.В. Нейко, к.мед.н., доц. О.М. Ласитчук, к.мед.н., доц. Л.В. Гінчицька

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра акушерства та гінекології ім. І.Д.Ланового

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: dumkaroman@gmail.com
Актуальність. Венозні тромбоемболічні ускладнення в акушерській практиці залишаються складною і актуальною пробле-

мою. У вагітних жінок частота цих ускладнень в 5-6 разів вище в порівнянні з невагітними жінками, а у породіль в 3-6 разів 
вище порівняно з вагітними. Актуальність проблеми пов′язана з необхідністю оптимізації тактики ведення вагітності, пологів і 
післяпологового періоду у жінок з хронічною венозною недостатністю.

Мета. Оцінити ефективність використання компресійного трикотажу у вагітних та породіль для профілактики розвитку і 
прогресування недостатності вен нижніх кінцівок та тромбоемболічних ускладнень.

Матеріали і методи. В дослідження увійшло 25 жінок третього триместру вагітності з ознаками хронічної венозної недо-
статності нижніх кінцівок (С2 –С4 по СЕАР) у віці 28-40 років. Першонароджуючих жінок - 23,3%, повторнонароджуючих 
- 76,7%. Акушерський анамнез був ускладнений безпліддям, невиношуванням вагітності, в тому числі перинатальними втра-
тами. Також враховували обтяжений спадковий анамнез по варикозній хворобі вен нижніх кінцівок. Акушерське дослідження 
проводили за загальноприйнятою методикою. При цьому особливу увагу звертали на паритет пологів, анамнез акушерсько-гі-
некологічний, перебіг цієї вагітності, ускладнення, стиан плоду та стан новонародженого. Проводилися УЗД дослідження, КТГ, 
вимірювався матково-плацентарний кровоплин. Флебологічна частина включала клінічне обстеження з метою діагностики 
хвороб вен нижніх кінцівок (класифікація СЕАР) в термінах 32-38 тижнів вагітності та на третю добу після пологів, оцінювали 
динаміку суб′єктивних симптомів. Досліджували згортальну систему крові.

Результати. В процесі спостереження відмічено зменшення вираженості клінічної симптоматики: телеангіоектазій, звиви-
стості та набухання варикознопоширених вен нижніх кінцівок. Також спостерігалась позитивна динаміка суб′єктивної симпто-
матики, яка базувалась на даних щодеників пацієнтів. Пацієнтки відмічали значне зменшення проявів важкості і болей в лит-
кових м′язах, парестезій, судом, втомлюваності ніг та набряків. При дослідженні показників гемостазу (кількість тромбоцитів, 
фібриногену, D-дімерів і рівень агрегації тромбоцитів) встановлено, що дані показники не виходять за межі норми для третього 
триместру вагітності, що демонструє достатню стабільність тромбоцитарного і коагуляційного гемостазу при використанні 
компресійної білизни.

Висновки. Результати нашої роботи показали, що використання компресійного трикотажу у вагітних та в післяпологовому 
періоді є ефективним засобом профілактики і корекції хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок за рахунок зменшення 
стазу крові і посиленням венозного кровообігу в нижніх кінцівках.
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ÑÓ×ÀÑÍ² ÀÑÏÅÊÒÈ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ Æ²ÍÎÊ ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÃÎ Â²ÊÓ Ç ÏÎË²Ê²ÑÒÎÇÍÎÞ ÒÀ 
ÌÓËÜÒÈÔÎË²ÊÓËßÐÍÎÞ ÑÒÐÓÊÒÓÐÎÞ ßª×ÍÈÊ²Â

Касянюк Б.В., Кульчицький І.Т., Плахіна О.С.
Науковий керівник - к.мед.н., доц. О.Б. Малініна

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Кафедра акушерства та гінекології №1

м. Вінниця, Україна, e-mail: 1bogdan4ik1@gmail.com
Актуальність: На сьогоднішній день реєструється висока поширеність гінекологічних захворювань у жінок репродуктивно-

го віку, що призводять у майбутньому до розвитку безпліддя, гінекологічних патологій та розвитку соматичних захворювань. За 
останніми даними, 800 тисяч пар в Україні не можуть зачати дитину. Жінки з мультифолікулярною структурою яєчника мають 
високий ризик розвитку полікістозу яєчників , що в свою чергу впливає на репродуктивну функцію (35-74% страждають без-
пліддям), призводить до погіршення якості життя. Зокрема більша половина, що звернулась в центр репродуктивного здоров’я 
мають даний діагноз. Це пов’язано з більш латентним перебігом, але не меншою загрозою ніж синдром полікістозу яєчників, 
що не може залишатись без належної уваги лікарів-гінекологів.

В Україні ж не вважають цей діагноз патологією і як результат часто не зважають на нього, що призводить до прогресування 
хвороби. В Європі ж серйозно ставляться до цієї проблеми, що призвело до цілої низки досліджень гормональних змін у жінок 
з діагнозом СПКЯ. Зокрема було виявлено збільшення АМГ в 30 разів у вагітних від норми, що сприяє розвитку мультифоліку-
лярної структури яєчників і в подальшому СПКЯ в потомків.

Мета: визначити ймовірність виникнення вагітності у жінок репродуктивного віку 25-30 років з мультифолікулярною струк-
турою яєчників, для подальшого поділу хворих з синдромом полікістозних яєчників на групу із мультифолікулярною та групу із 
полікістозною структурою яєчників, що допоможе в розробці індивідуального лікування вищевказаних станів.

Матеріали та методи: загальноклінічні, ультразвукові, статистичні дослідження на кафедрі акушерства та гінекології №1 
Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, клініко-діагностичного центру «Слаомед».

Результати: в ході нашої роботи, протягом року, було досліджено 53 жінки віком 25-30 років з них віддиференційовано 34 
жінки з мультифолікулярною структурою яєчника з регулярним менструальним циклом.

Використовуючи визначення базальної температури та УЗД-моніторингу фолікулогенезу у жінок з МФЯ було встановлено 
наявність овуляції у 19-ти жінок протягом перших півроку та ще 7-ми в другому півріччі, що свідчить про можливіть вагітності 
навіть без лікування.

При порівнянні доплерометричних показників кровотоку в правій та лівій яєчникових артеріях у жінок з МФЯ та ПКЯ до-
ведено, що в різні фази менструального циклу достовірно змінюються індекс резистентності, а також максимальна швидкість 
кровотоку, на відміну від пульсаційного індексу, показники якого мали тенденцію до збільшення в лютеїнову фазу циклу у жінок 
з МФЯ та ПКЯ в лівій яєчниковій артерії.

Висновки: нами було встановлено необхідність розподілу пацієнток із синдромом полікістозних яєчників на групи із муль-
тифолікулярною та полікістозною структурою яєчників, зважаючи на особливості кровотоку в яєчникових артеріях у жінок 
фертильного віку, що можуть бути використані в практичній охороні здоров’я як особливості під час розподілу пацієнток із 
синдромом полікістозних яєчників на групи із мультифолікулярною та полікістозною структурою яєчників.

ÂÏËÈÂ ÃÅÑÒÀÖ²ÉÍÈÌ ÇÁ²ËÜØÅÍÍßÌ ÌÀÑÈ Ò²ËÀ ÍÀ ÐÅÄÓÊÖ²Þ ÂÀÃÈ Ï²ÑËß ÏÎËÎÃ²Â
Ластовецька О., Іваночко У.В.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. С.О. Остафійчук
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра акушерства та гінекології ім. проф. І.Д. Ланового

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ulyanaivanochko455@gmail.com
Однією з важливих характеристик перебігу післяпологового періоду є редукція маси тіла. Прогностично сприятливим для 

послідуючого життя жінки та її наступних вагітностей є повне відновлення ваги до кінця 1-го року після пологів. Науковці вка-
зують на затримку редукції ваги (ЗРВ) від 0,5 до 5,1 кг від 6 місяців до 12 років після пологів, що призводить до надлишкової 
ваги та ожиріння.

Мета: встановити асоціацію між гестаційним збільшенням маси тіла (ГЗМТ) та редукцією ваги через 1 рік після пологів. 
Проаналізовано ступінь післяпологової редукції маси тіла у 49 жінок, з різної прегравідарною масою тіла. ЗРВ вважали збіль-
шення маси тіла у порівнянні з прегравідарною. 30 (61,2 %) жінок – першонароджуючі і 19 (38,8 %) – з повторними пологами. 
У всіх пацієнток відбулися термінові пологи в (39,1±1,3) тижнів. Середній вік вагітних (28,7±4,7) років. Антропометрію прово-
дили під час вагітності та через 1 рік після пологів. Статистична обробка за допомогою програми Statistica 6,0.

Результати дослідження. Загалом, через 1 рік після пологів повернулися до вихідної ваги 33 (67,3 %), зниження маси тіла 
нижче, ніж до вагітності відбулося у 1 (2,0 %), а збільшення ваги відмічалося у 15 (30,6 %) жінок. І якщо середня вага до вагіт-
ності становила 60,5±14,0 кг, ІМТ (22,2±4,8) кг/м2, що відповідало рекомендованій вазі згідно міжнародних критеріїв, то через 
12 місяців після пологів середня вага становила (65,0±15,1) кг, ІМТ 25,2±5,0 кг/м2, що вже відносилося до критеріїв надлишкової 
ваги. Кількість жінок з надмірною вагою та ожирінням достовірно збільшилося з (22,4 %) до вагітності до (30,6 %) після пологів 
(p<0,05), а середня ЗРВ становила (4,7±3,6) кг. Встановлено, що редукція маси тіла після пологів не залежить від прегравідарної 
ваги r=0,02 (р>0,05), а найбільш вагомим чинником у відновленні ваги через 1 рік після пологів виявився рівень ГЗМТ r=0,65 
(p<0,01). Жінки з надлишковим ГЗМТ мали в 4,8 разів (OR 10,9; 95% Cl 5,2-23,3; р<0,001) достовірно більший ризик ЗРВ через 
1 рік після пологів у порівнянні з нормальним, незалежно від вихідного ІМТ. 

Висновки. Надлишкове ГЗМТ достовірно збільшує шанси ЗРВ через 1 рік після пологів у порівнянні з рекомендованим 
збільшенням в вазі незалежно від прегравідарної маси тіла.
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АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

ÀÄÀÏÒÀÖ²ß ÄÎ ÁÎËÜÎÂÎÃÎ ÑÈÍÄÐÎÌÓ ÂÀÃ²ÒÍÈÕ Æ²ÍÎÊ ÒÀ Ï²ÑËß ÏÎËÎÃ²Â
Нестеренко О.В.

Науковий керівник - к.мед.н., доц. І.О. Басюга 
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра акушерства і гінекології ім. проф. І.Д. Ланового

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: dr.kseniya.nesterenko@gmail.com
Актуальність: Больовий синдром – це невід`ємна складова пологів та післяпологового періоду, супроводжує та передує 

перший і другий періоди пологів. Біль характеризує як періоди фізіологічних пологів, так і патологічні процеси промежини у 
післяпологовому періоді (розриви, слабкість промежини чи епізіотомія). Існує високий ризик появи болю і в післяопераційному 
періоді (кесарів розтин, оперативні втручання у зв`язку з виникненням гінекологічних захворювань). Больовий синдром 
характеризується своєю варіабельністю та інтенсивністю і залежить від багатьох факторів, в тому числі психологічної підготовки 
жінок до пологів і післяпологового періоду. Відповідно, відсутність такої підготовки несе свої результати.

Мета: визначити і порівняти залежність механізмів адаптації пацієнток акушерського стаціонару до больового синдрому.
Матеріали та методи: Було проведено анкетування серед вагітних, які відвідували курси відповідального батьківства і 

стояли на обліку у жіночій консультації. Проведено опитування, огляд пацієнток, аналіз медичної документації віком 16-45 
років в період 2019-2020рр. Всього було відібрано 50 вагітних жінок в 1 і 2 триместрах вагітності (І та ІІ група) та 50 - жінки в 
післяпологовому періоді. Для результатів формувалися вибірки, однакові за своїми екстенсивними та інтенсивними показниками 
(віком, кількістю пологів, тривалістю у тижнях вагітності, сімейним станом та освітою). Серед жінок післяпологового періоду 
створювали когорти породіль, які йшли на фізіологічні пологи, плановий кесарів розтин, а також пологи, які закінчилися 
кесаревим розтином.

Результати: Згідно проведеного аналізу анкет від жінок отримані наступні результати: першонароджуючих виявилось 52%, 
а повторнонароджуючих – 48%, запланованою вагітність була у 78%. З них: друга вагітність – 54% ( 26 жінок), третя вагітність – 
29,1% (14 жінок), четверта вагітність – 12,5%(6 жінок), п`ята вагітність – 4,16%(2 жінки). Серед вагітних і породіль були жінки 
16-19р.(14%), 20-25 р. (30%), 26-30 р. (22 %), 31-35 р. (18%), більше 36 років (16%). Серед них було виявлено 16% жінок, яким 
раніше проводили хірургічні та гінекологічні маніпуляції. Такими втручаннями були кесарів розтин, діагностичні вишкрібання, 
видалення кист яєчника, аборти, міомектомії та ін. Серед породіль виділили 3 окремі когорти жінок: з фізіологічними пологами 
(44%), плановим кесаревим розтином (24%) і пологи, що закінчилися кесаревим розтином з певних причин (12%). Серед усіх 
жінок ми визначили тих, що відвідували курси відповідального батьківства (56%) і тих, що не відвідували (44%). Серед жінок, 
які не відвідували курси відповідального батьківства 27% не були проінструктовані про наявність таких курсів і їх важливість. 
Оцінюючи шкалу інтенсивності болю серед породіль отримали наступне: Нестерпний біль відчували 24% жінок, дуже сильний 
біль- 12%, помірний – 12%, слабкий - 10%. Відсутність болю у ще 8% було зумовлено знеболенням при операції кесаревого 
розтину. Деякі породіллі (2%) визначали післяопераційний період як біль середньої інтенсивності. 

Висновки: Отримані результати свідчать, що ступінь больового синдрому у жінок залежить від їх психологічної 
підготовленості, підтримки, віку, освіти, сприйняття болю різної інтенсивності. Відвідування курсів відповідального батьківства 
залежить від емоційної підготовки пацієнток і кількості пологів в анамнезі. Дослідження показало, що жінки, які відвідують 
курси батьківства відчувають зменшення больового синдрому в 2 рази, що можна пояснити психологічною підготовленістю та 
партнерством у пологах і на курсах.

ÇÀËÅÆÍ²ÑÒÜ ÏÎØÈÐÅÍÍß ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ ÄÈÑÌÅÍÎÐÅ¯ Â²Ä ÒÞÒÞÍÎÏÀË²ÍÍß Ó Æ²ÍÎÊ 
ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÃÎ Â²ÊÓ

Орел Н.Ю. 
Науковий керівник - к.мед.н., асист. Л.О. Нагута 
Харківський національний медичний університет

Кафедра акушерства та гінекології №1
м. Харків, Україна, e-mail: romaniya.loves@gmail.com

Актуальність: Дисменорея – це патологічний процес, що проявляється больовим синдромом, інколи діареєю та нудотою, 
незначним підвищенням температури, частими сечовипусканнями за 2-3 дні до менструації та підчас їх. Розповсюдженість 
даного стану за різними джерелами відрізняється від 10до 80 % в залежності від віку, менархе, тривалості та регулярності 
менструального циклу, маси тіла, шкідливих звичок та наявності патологій інших органів і систем. За даними Київського 
міжнародного інституту соціології від 20.02.19р. зросла кількість людей що палять в порівнянні з 2017 роком, жінки стали 
палити всередньому на одну сигарету більше ніж в 2017, з 11,7 до 12,1 сигарет в день. Як відомо один з факторів виникнення 
первинної дисменореї - надлишковий синтез простогландинів які при взаємодії з нікотином посилюють явища дисменореї.

Мета: Вивчити літературні дані, що до залежності розповсюдження дисменореї у жінок від паління та провести власне 
дослідження серед студенток ХНМУ.

Матеріали і методи: Опрацювання літературних даних та анкетування студенток.
Нами була розроблена анкета з приводу первинної дисменореї до якої входили запитання повязанні з віком, масою тіла, 

зростом, гінекологічними захворюваннями, регулярністю та тривалістю менструального циклу, віком менархе, комбіновану 
шкалу оцінки болю та питання щодо шкідливих звичок. Нами було опитано 55 студенток.

Вік анкетованих складав 20-25 років. Було виділено 3 групи 1-які палять кожного дня, 2 - не палять взагалі, 3 - палять 
періодично. За тривалістю менструальної кровотечі виділено 3 групи: мала (1-3 дні), нормальна (4-7 днів) і тривала (> 7 днів). І 
за терміном менструального циклу: <21 день, 21 -35 днів, та > 35 днів.

Результати: Отриманні нами данні підтверджують зазначену частоту дисменореї в літературі, а саме 60 % (38 осіб) від 
анкетованих нами жінок. Дослідження взаємозв’язку паління та дисменореї показало збільшення поширеності дисменореї у 
дівчат які палять кожного дня (46%), та однакові рівні поширеності серед дівчат які не палять взагалі, або палять рідко - по 28%. 
При цьому жінки які палять кожного дня сильніше оцінюють біль ніж інші групи (оцінка 7-8 балів).

Висновок: Результати нашого дослідження підтверджують данні літератури про велику частоту поширення первинної 
дисменореї у жінок молодого віку. Виявлено, що поширеність дисменореї вища у жінок які палять кожного дня, також вони 
сильніше позначають свій біль в шкалі. Отже можна зробити висновок, що паління впливає на поширеність дисменорей.
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Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ²ÃÕ-ÌÀÐÊÓÂÀÍÍß ÄËß ÐÀÍÍÜÎ¯ Ä²ÀÃÍÎÑÒÊÈ 
ÍÎÂÎÓÒÂÎÐÅÍÜ Ó Ã²ÍÅÊÎËÎÃ²¯

Орленко В.С.
Науковий керівник – асист. І.В. Олексієнко

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Кафедра акушерства і гінекології №2

м. Вінниця, Україна, e-mail: lerkin497@gmail.com
Актуальність. Лейоміосаркома - форма злоякісного новоутворення матки (1-2%). Летальність до року з моменту 

встановлення діагнозу становить 35-41 %. Достовірним методом діагностики у діяльності лікаря-гінеколога може стати новий 
напрям досліджень - імуногістохімія, що дозволяє визначити наявність рецепторів за допомогою специфічних маркерів.

Мета. Визначити ІГХ-реактивність клітин лейоміоми та лейоміосаркоми, порівняти результати та рекомендувати введення в 
практику використання панелей ІГХ-маркерів.

Матеріали та методи. Архівний гістологічний матеріал прооперованих 20 пацієнток з приводу вперше виявлених пухлин 
міометрію.

Методи: загальногістологічний - забарвлення гематоксиліном та еозином; імуногістохімічний (ІГХ) - ER, PR, WT-1, P53, Ki-
67, SMA; статистичний.

Результати. Досліджено 10 лейоміом (Л) з типовою гістологічною будовою, та 10 вперше виявлених лейоміосарком (ЛС). 
Проліферативна активність лейоміоцитів у хворих на ЛС оцінена за рівнем експресії Кі-67, та була достовірно збільшена при 
порівнянні з пацієнтами на Л. Коефіцієнт інтенсивності експресії р53 був достовірно вищий у хворих на ЛС у порівнянні з Л 
(ЛС 0,930 ±0,009; Л 0,025; ±0,003). Дані свідчать про порушення координації між процесами проліферації та апоптозу.

Достовірна різниця у чутливості SMA не виявлялась, а склала +++ як у випадках Л так і у ЛС. Помірна місцями сильна 
імунореактивність до ER, PR визначалась у пацієнтів з Л, в той час як у більшості випадків ЛС – слабка та склала достовірну 
різницю відповідно (ЛС 0,179 ±0,022; Л 0,752 ± 0,062; ), що свідчить про зниження рецепторної чутливості до гормонів у ЛС. 
Переважає ядерна та вогнищева цитоплазматична чутливість WT-1 в Л у відношенні до ЛС, що свідчить про зниження та втрату 
диференціювання пухлинних клітин.

Висновки. У даній роботі доведено достовірну різницю експресії ІГХ маркерів в випадках лейоміоми та лейоміосаркоми 
матки, що дозволяє рекомендувати ці маркери для диференційної морфологічної діагностики новоутворень жіночої репродук-
тивної системи.

ÏÎØÈÐÅÍ²ÑÒÜ, ÂÀÆÊ²ÑÒÜ ÏÅÐÅÁ²ÃÓ ² ÂÏËÈÂ ÍÀ ßÊ²ÑÒÜ ÆÈÒÒß ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ 
ÀËÜÃÎÄÈÑÌÅÍÎÐÅ¯ ÑÅÐÅÄ Ó×ÅÍÈÖÜ 10-11 ÊËÀÑ²Â ØÊ²Ë ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÀ, ¯Õ 

ÎÁ²ÇÍÀÍ²ÑÒÜ ÙÎÄÎ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß
Павлюк Л.В.

Науковий керівник - к.мед.н., доц. І.О. Басюга 
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра акушерства і гінекології ім. проф. І.Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, email: ldmlpvlk@gmail.com

Актуальність дослідження. Первинна альгодисменорея є однією з найбільш розповсюджених скарг і гінекологічних 
проблем серед молодих жінок. Звісно дане захворювання не є справжньою загрозою життю, однак здатне впливати на якість 
життя дівчат і в залежності від тяжкості перебігу може призводити до тимчасової недієздатності. З іншого боку, альгодисменорея 
є причиною емоційно-психічних порушень у деяких жінок, що проявляється дратівливістю, депресією, безсонням, булімією, 
анорексією та іншими.

Результати дослідження. Серед 110 анкетованих учениць 24(21,8%) відзначили наявність больового синдрому під час 
кожної менструації, 64(58,2%) при деяких і 22(20%) при жодній. У 72 дівчат(81,8%) наявні додаткові симптоми(слабкість, 
головний біль, головокружіння, нудота, блювота, діарея, посилене потіння). Згідно з шкалою NPIS 16(18,2%)учениць описали 
свій біль як слабкий (1-3 бали), 38(43,2%) як помірний (4-5 балів), 28(31,8%) як сильний(6-7 балів), 4(4,5%) як дуже сильний 
(8-9 балів) і 2(2,3%) як нестерпий (10 балів). Для ліквідації больового синдрому і зникнення симптомів 52(59%) учениці 
приймали медикаменти, а саме: но-шпу, спазмалгон, анальгін, цитрамон, таміпул, нурофен, парацетамол.52(59%) учениці знали 
про можливість застовування нестероїдних протизапальних засобів для зняття симптомів болючої менструації, однак лише 
14(26,9%) серед них використовували їх для ліквідації болю, при чому 8(15,4%)дівчат приймали НПЗП у дозі 200 мг на добу. У 
зв’язку з менструальним болем пропускали заняття протягом останнього року 52(59%) учениці: 36(62,2%)з них відпрошувались 
із декількох уроків, 16(30,8%) пропустили 1-2 дні. Учениці оцінили свою шкільну активність/успішність протягом болючої 
менструації як: дуже погано(4,5%), погано(31,8%), посередньо(45,5%), добре(18,2%). Повсякденна активність протягом болючої 
менструації була оцінена ученицями як:дуже погано (4,5%), погано(36,4%), посередньо(36,4%), добре(22,7%).

Висновки. Первинна альгодисменорея широко розповсюджена серед учениць 10-11 класів шкіл Івано-Франківська і є однією 
з причин пропуску занять протягом останнього року. Значна частина дівчат, окрім больового синдрому, має додаткові симптоми 
(слабкість, головний біль, головокружіння, нудота, блювота, діарея, посилене потіння), що в комплексі має значний негативний 
вплив як на шкільну активність та успішність, так і на повсякденну активність учениць. Незважаючи на поінформованість 
частини дівчат про ефективне лікування, більшість використовують для ліквідації симптомів медикаменти, що не належать до 
першої лінії лікування первинної альгодисменореї або НПЗП у субтерапевтичних дозах. Результати дослідження свідчать про 
необхідність здійснення широкої просвітницької роботи з дівчатами-підлітками.
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ÀÍÀË²Ç ÏÅÐÅÁ²ÃÓ ÂÀÃ²ÒÍÎÑÒ² Ó Æ²ÍÎÊ Ç ÎÏÅÐÎÂÀÍÈÌÈ ßª×ÍÈÊÀÌÈ Â ÀÍÀÌÍÅÇ²
Петріщак В.А., Петриляк Д.І.

Науковий керівник - к.мед.н., асист. М.П. Бендас
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра акушерства і гінекології ім. проф. І.Д. Ланового

м. Івано-Франківськ, Україна, е-mail: petrishchak30@gmail.com
Актуальність. Частота хірургічного втручання на яєчниках у жінок репродуктивного віку неухильно збільшується та, за 

даними різних дослідників, варіює в широких межах – від 7 до 26 %. Дослідженнями останніх років доведено, що операції на 
яєчниках мають негативний вплив на репродуктивне здоров’я жінок, при цьому вагоме значення приділяється хірургічному 
доступу, методиці та об’єму виконаного втручання. 

Мета. Визначити зв’язок оперативних втручань на яєчниках з розвитком акушерських ускладнень.
Матеріали і методи. Проведено ретроспективний аналіз даних акушерських відділень Івано-Франківського Міського Пери-

натального центру за 2018-2019 роки. Проаналізовано медичну документацію (індивідуальні карти вагітних, історії пологів) 150 
породіль з хірургічним втручанням на яєчниках в анамнезі (основна група) і 150 – без операцій на яєчниках (контрольна група).

Результати. Аналізуючи медичну документацію встановлено, що за 2018-2019 роки відбулося 4558 пологів. Визначено, що 
310 пацієнток в анамнезі мали операції на яєчниках, що склало 6,8 %. Усі породіллі були віком від 20 до 48 років. Середній вік 
жінок основної групи склав 30 років, в той час як в контрольній групі був статистично нижчим – 28 років. Серед показань до 
хірургічного втручання на яєчниках переважають кісти та кістоми яєчників (72,0%). Лікування через загрозу переривання ва-
гітності отримували 95 (63,3 %) жінок основної групи, а в контролі, таких було статистично менше – 29 (19,3 %). Також у групі 
жінок з оперативними втручаннями на яєчниках частіше виявлялися такі патологічні стани вагітності як анемія – 94 (62,7 %) 
проти 49 (32,7 %), прееклампсія – 24 (16,0 %) проти 4 (2,7 %), плацентарні порушення – 49 (32,7 %) проти 1 (0,7 %), ізоімунізація 
за різноманітними антигенами – 19 (12,7 %) проти 3 (2,0 %). Аналізуючи структуру пологів відзначено, що в основній групі в 5 
разів частіше пологи почалися передчасно – 20 (13,3 %) проти 4 (2,7 %), що свідчить про необхідність більш ретельного спосте-
реження і розробки методів щодо пролонгування вагітності. Через акушерські, гінекологічні та екстрагенітальні ускладнення 
у жінок з оперативними втручаннями на яєчниках розродження відбулося шляхом операції кесаревого розтину у 64 (42,7 %) 
випадках, що мало різницю з контролем 37 (24,7%). 

Висновки. Враховуючи вище викладене, пацієнток з оперованими яєчниками в анамнезі слід виділити до групи ризику з 
розвитку акушерських і перинатальних ускладнень, а також необхідно розробити заходи з прегравідарної підготовки та ведення 
вагітності щодо даної категорії жінок.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÑÊËÀÄÎÂÀ Ó ÂÈÐ²ØÅÍÍ² ÏÐÎÁËÅÌÈ ÁÅÇÏË²ÄÄß Â ÓÊÐÀ¯Í²
Яцишин А.Р.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. Т.Б. Сніжко
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра акушерства та гінекології ім. проф. І.Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail:a.yatsyshyn1@gmail.com

Актуальність. За статистикою кожна 4-5 сімейна пара в Україні має проблеми з настанням вагітності, а близько 20% з них 
потребують проведення запліднення invitro. З метою покращення демографічної ситуації та заохочення народження в нашій 
країні МОЗ України видало наказ «Про затвердження порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування 
безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти» (№579 від 
29.11.2004), який діє і на сьогоднішній день. Прикарпатський центр репродукції людини МОЗ України здійснює лікування ме-
тодом ДРТ за бюджетні кошти з 2005 року.

Мета. Оцінити ефективність відновлення репродуктивних функцій у жінок після використання допоміжних репродуктивних 
технологій за державною програмою, які проходили лікування методом ДРТ в ПЦРЛ з 2005 року . 

Матеріали і методи. Вивчено ретроспективний аналіз інформаційно-статистичної документації про проведення допоміж-
них репродуктивних технологій при лікуванні безпліддя за бюджетний кошт на базі Прикарпатського центру репродукції лю-
дини за період з 2005-2019 рр..

Результати дослідження. З 2005 по 2019 рр. на лікування за державною програмою було направлено 3031 пацієнток, розпо-
чато лікування методом ДРТ 2870 пацієнткам (94,6%). 161 (5,4%) жінок не розпочали лікування по причині діагностики у них 
супутньої патології: фіброміоми матки великих розмірів у 15 (9%) жінок, субмукозної міоми матки 12 (7%), гідросальпінксів у 
29 (19%), поліпів тіла матки у 41 (25%) жінок та у зв’язку з необхідністю подальшого дообстеження - 63 (40%). Середній вік па-
цієнток складав 32,3 роки. Тривалість безпліддя 11±4,3 роки. Ембріотрансфер проведено 2870 пацієнткам. Станом на 1.01.2020 
р. вагітність діагностовано у 1333 жінок, що становить 46,4%. Ектопічна вагітність діагностовано у 25 жінок (1,7%). Пологи 
одним живим плодом були у 985(73.8%) жінок, яким проводили цикли ДРТ, двійнею – 126 випадків, трійнею - 12. 

Висновки. Частота настання вагітностей у ДЗ «ПЦРЛ» за державною програмою упродовж 2005-2019 років в середньому 
становить 46,4%, що відповідає світовим та середньоевропейським показникам.
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ÀÍÅÑÒÅÇ²ÎËÎÃ²ß ÒÀ ²ÍÒÅÍÑÈÂÍÀ ÒÅÐÀÏ²ß
ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE

PECULIARITIES OF THE “OPEN LUNG CONCEPT” ON THE EXAMPLE OF A CLINICAL CASE OF 
SEVERE COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA

F. Pajak
Scientifi c supervisor – Assoc. Prof. O. Turkevych, PhD

Danylo Halytsky Lviv National Medical University 
Department of Anesthesiology & Intensive Therapy 

Lviv, Ukraine, e-mail: turkevychostap13@gmail.com
Introduction. Community-acquired pneumonia (CAP) is common worldwide as a major cause of death in all age groups. Severe 

cases are rare, however, their mortality ranges from 17% to 48% in published studies. Positive end-expiratory pressure (PEEP) is applied 
during the end of expiration to maintain the alveolar pressure above the atmospheric. It is said that PEEP may be benefi cial at patients 
with Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) together with low tidal volume and high frequency of breathing. The prone position 
is also benefi cial.

Aim of work. An article describes peculiarities of the “open lung concept”, basing on a clinical case of CAP.
Materials methods. The female 64-year-old patient was admitted to a hospital and immediately directed to the Intensive Care Unit 

with severe bilateral CAP. Hemodynamic parameters were initially stable but she was of a high risk of further vasopressors use. Applied 
sedation due to respiratory insuffi ciency lasted for about 48 hours. Antibacterial therapy and feeding were applied according to guidelines. 
Unrecruitable lungs were noticed after the start of mechanical ventilation. High PEEP levels were observed to cause deterioration of lung 
compliance and SpO2. When recruitment maneuvers failed, ASV mode and lower levels of PEEP were used. The patient was in the supine 
position for the fi rst 24 hours of respiratory therapy, following day the prone position was applied.

Results. The key points in respiratory therapy were ASV mode of ventilation, prone position and lowered PEEP levels, which 
contributed to the improvement of the patient’s oxygenation rates and respiratory properties of lungs.

Conclusions. Adjusting the PEEP level may be a key to respiratory therapy in the group of patients with unrecruitable lungs. A wrong 
adjustment of mechanical ventilation parameters can dramatically impair treatment results. Dynamic and correct modes of ventilation can 
be effective in the treatment of a severe CAP.

ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÏÎªÄÍÀÍÎ¯ ÐÅÑÏ²ÐÀÒÎÐÍÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯ Â ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÌÓ Ë²ÊÓÂÀÍÍ² ÃÎ-
ÑÒÐÎ¯ ÄÈÕÀËÜÍÎ¯ ÍÅÄÎÑÒÀÒÍÎÑÒ² Ð²ÇÍÎÃÎ ÃÅÍÅÇÓ

Гірка Д.Е.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. Ю.В. Волкова, к.мед.н., доц. Н.Д. Лантухова

Харківський національний медичний університет
Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії

м. Харків, Україна, e-mail: lantuhova78@gmail.com
Актуальність. При комплексному лікуванні гострої дихальної недостатності (ГДН) різного генезу необхідне застосування 

тих чи інших методів респіраторної терапії (РТ). Сучасні медичні технології надають великий вибір простих неінвазивних і 
ефективних способів респіраторної терапії (спонукальна спірометрія, дихання з позитивним тиском на видиху, дихання з 
позитивним тиском (EzPAP), позитивний тиск на видиху з високочастотною осциляцією легень, інтрапульмональна перкусійна 
вентиляція, екстраторакальна високочастотна осциляція грудної клітини та ін.). Раціональне використання цих методів дозволяє 
поліпшити результати лікування пацієнтів з ГДН. 

Мета роботи. порівняння клінічної ефективності застосування високопоточної оксигенотерапії (ВПО) і комбінованого ви-
користання ВПО з диханням з позитивним тиском (EzPAP) при розвитку ГДН різного генезу, спираючись на дані досліджень.

Матеріали та методи. Проаналізовані дані проспективного дослідження. У 23 пацієнтів (15 чоловіків, 8 жінок, вік від 21 
року до 67 років) при розвитку ГДН паренхиматозного типу внаслідок тупої травми грудей, тяжкої поєднаної неторакальної 
травми або негоспітальної пневмонії, респіраторну терапію починали: в групі А (n = 12, 8 чоловіків, 4 жінки) з застосування 
ВПО, в групі В (n = 11,7 чоловіків, 4 жінки) - з комбінованого застосування ВПО і EzPAP. Хворим в кожній групі індивідуально 
підбирали і коректували параметри ВПО і EzPAP. ВПО проводили по 16-24 годин на добу, сеанси EzPAP 8-12 разів на добу по 
10-20 хв. Було проаналізовано динаміку показників газообміну і біомеханіки легень, частоту інтубацій, розвитку пневмонії, 
тривалість респіраторної терапії і лікування у відділенні реанімації та інтенсивної терапії, летальність у відділенні реанімації та 
інтенсивної терапії.

Результати. У групі В, в порівнянні з групою А, відзначали: в середньому з 2-ї доби дослідження значно вищий індекс окси-
генації (в середньому більше на 32,4%) і значно велику життєву ємність легенів (в середньому більше на 24%), меншу частоту 
розвитку пневмонії у пацієнтів з тупою травмою грудей і тяжкою поєднаною неторакальною травмою (група В-18,2 і група 
А-33,3% відповідно), інтубацій (група В- (9,1%) і група А- (25%) пацієнта відповідно), а також меншу тривалість респіраторної 
терапії (в середньому група В- 7,1 і група А- 10,2 діб відповідно), більший період часу без інтубації у інтубованних пацієнтів 
(в середньому група В- 4,2 і група А- 1,8 добу відповідно), меншу тривалість лікування у відділенні реанімації та інтенсивної 
терапії(в середньому група В- 9,5 і група А- 13,3 діб відповідно).

Висновок. При розвитку ОДН внаслідок тупої травми грудей, тяжкої поєднаної неторакальної травми або негоспітальної 
пневмонії, поєднане застосування ВПО і EzPAP потенціює терапевтичні ефекти цих методів і покращує результати лікування 
ГДН в порівнянні з використанням тільки ВПО.
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ÊÈÑËÎÐÎÄÍÀß ÎÊÑÈÃÅÍÀÖÈß ÂÎ ÂÐÅÌß ÄËÈÒÅËÜÍÎÉ ËÀÐÈÍÃÎÑÊÎÏÈÈ Ó ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ 
Ñ ÎÆÈÐÅÍÈÅÌ

Майсурадзе А.О., Безега Е.В.
Научный руководитель – асист. А.О. Майсурадзе

Харьковский национальный медицинский университет
Кафедра медицины неотложных состояний, анестезиологии и интенсивной терапии

г. Харьков, Украина, e-mail: meduniver@knmu.kharkov.ua 
Актуальность. Несмотря на оптимальную преоксигенацию у пациентов с ожирением, подвергающихся индукции анестезий, 

наблюдается выраженная гипоксемия после 2–4 минут апноэ. Методы кислородной оксигенации могут помочь в управлении 
дыхательными путями за счет увеличения времени апноэ. Мы предположили, что новый метод кислородной оксигенации 
пероральным путем будет эффективно продлевать апноэ в хирургической популяции с ожирением.

Методы: В этом открытом, рандомизированном контролируемом исследовании эффективности кислородной оксигенации 
с параллельными группами пациентов (количеством 40) с ASA I-II физического состояния с ожирением и индексом массы тела 
(ИМТ) 30-40 были случайным образом распределены на стандартное лечение (n = 20) или оксигенацию ротовой полости (n = 
20) во время внутривенного наркоза. Кислород вводили через модифицированную 3,5-мм трубку Ринга-Адайра-Элвина (РАЭ), 
которая находилась в области левуй щеку. Длительная ларингоскопия сопровождалась апноэ с открытыми дыхательными путями 
до тех пор, пока SpO2 не опускалось ниже 95% или не прошло 750 секунд. Первичным результатом было время достижения 
SpO2 <95%.

Результаты: Характеристики пациентов были одинаковыми в обеих группах исследования. Реципиенты оксигенации 
ротовой полости реже проявляли SpO2 <95% в течение 750 секунд апноэ; коэффициент опасности 0,159 (95% доверительный 
интервал 0,044-0,226, P <0,0001). Медиана (межквартильный диапазон [IQR]) апноэ с SpO2 ≥ 95% была продлена в этой группе; 
750 (389-750) против 296 (244-314) секунд, P <0,0001.

Выводы: Клинически важное продление безопасного времени апноэ может быть достигнуто путем доставки щечного 
кислорода пациентам с ожирением при индукции анестезии. Это новое использование апноэ оксигенации пероральным путем 
может улучшить управление трудными дыхательными путями и преодолеть некоторые ограничения альтернативных методов.

ÏÎÐ²ÂÍßÍÍß ÀÐÒÅÐ²ÀËÜÍÎÃÎ ÒÈÑÊÓ ÍÀ ÏËÅ×ÎÂ²É ÒÀ ÑÒÅÃÍÎÂ²É Ä²ËßÍÊÀÕ
Прийма М.О., Лукашевський О.Я., Білас О.Ю.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. І.І. Тітов

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: priyma1965@gmail.com
Актуальність теми. Травми верхніх кінцівок становлять 35-42% від загального числа усіх травм. В умовах війни, надзвичайних 

ситуацій, пожеж, травми часто ускладнюються шоковим станом і паралельно з хірургічною допомогою потребують інтенсивної 
терапії. У подібних ситуаціях, особливо при ампутації кінцівки, традиційне вимірювання та моніторування артеріального тиску 
(АТ) унеможливлюється, тому даний факт змушує шукати альтернативні ділянки і методи контролю артеріального тиску. Однією 
з альтернатив може слугувати вимірювання АТ на стегні, в тому числі через одяг. Це робить метод прийнятним для парамедиків, 
військових потреб та медицини катастроф. В щоденній клінічній практиці нерідко виникає потреба надійного контролю АТ 
без залучення верхніх кінцівок (специфічне операційне положення хворого, використання кінцівки для катетеризації при 
ангіографії, зона оперативного втручання, накладений турнікет, артеріо-венозні анастомози для хроніодіалізу і т. інш.).

Мета роботи. Встановити чи існує взаємозв’язок між числовими даними артеріального тиску на стегновій ділянці та 
плечовій, який діапазон фізіологічних значень та чи можуть бути дані артеріального тиску стегнової ділянки використаними 
для прогностичного визначення можливого артеріального тиску на плечовій артерії.

Методи дослідження. Для отримання досліджуваної вибірки ми вимірювали артеріальний тиск в групи студентів обох 
статей середній вік яких складав 21±1,2 роки, чисельністю 100 осіб. Усі вимірювання були проведені в строго стандартизованих 
умовах за допомогою монітора пацієнта «UM-300» (Україна) з використанням двох стандартних манжеток для вимірювання 
тиску на ділянці плеча (25-35 см) і на ділянці стегна (38-50 см). Для статистичної обробки даних були використані елементи 
регресійного аналізу та метод Бланда-Альтмана.

Результати досліджень. Для високої достовірності досліджень було визначено значення середнього артеріального тиску 
в кожному окремому випадку, за допомогою регресійного аналізу був визначений коефіцієнт кореляції, що склав - 0,703, на 
основі якого була відхилена нульова гіпотеза, що свідчило про наявність лінійного зв’язку між значеннями вимірів на стегновій 
ділянці та плечовій. Діапазон фізіологічних коливань АТ, виміряного на стегні становив 113/65 мм рт. ст. ± 31/25мм рт.ст., а на 
плечі 126/80 ± 24/17 мм рт.ст. Оцінювання узгодженості даних отриманих під час вимірювання АТ з обох ділянок здійснювалось 
за допомогою методу Бланда-Альтмана, на основі якого лише 5, 88 % значення середньої різниці між вимірами знаходились 
поза межами довірчих інтервалів, що говорить про відсутність систематичного розходження в отриманих даних, цим була 
доведена узгодженість між вимірюваннями. Для прогностичного визначення середнього артеріального тиску, на основі 
регресійного аналізу, було отримане рівняння: y=57,66351e0.00387x, (де, x - значення САТ, виміряного на стегновій ділянці, y - 
прогностично можливе значення САТ на плечовій ділянці), яке може слугувати основою для написання комп’ютерної програми 
для автоматизованого перерахунку та індикації АТ на плечовій артерії згідно з виміряними даними АТ на стегновій.

Висновки. Визначення АТ на стегні є високовалідним альтернативним методом вимірювання у випадках, коли верхня 
кінцівка не може використовуватися з цією метою (травматична ампутація, обширний опік, операційне поле, металоконструкція, 
прооперована ділянка, перев’язана магістральна судина тощо). Для вимірювання АТ на стегні необхідно використовувати 
спеціальні (тип XL, 38-50 см) манжетки. Для автоматичного регулярного контролю АТ при проведенні інтенсивної терапії слід 
використовувати стандартні приліжкові монітори пацієнта чи класичну методику Короткова. Значення АТ отримані на стегні, 
узгоджуються з даними АТ отриманими на плечі, а для їх співставлення оптимально користуватися запропонованим нами 
рівнянням.
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Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
м. Полтава, Україна, e-mail: ad.shkodina@gmail.com

Актуальність. Безнадійність розглядається як система когнітивних схем, загальною ознакою яких є песимістична 
налаштованість відносно власного майбутнього. Даний показник служить непрямим індикатором виявлення суїцидального 
ризику, що є досить актуальним для пацієнтів з вираженим больовим синдромом. Відомо, що знеболення в периоперційному 
періоді спрямоване в першу чергу на зниження сенсорних відчуттів, однак недостатньо вивченим залишається можливість та 
необхідність впливу на афективний компонент больового синдрому.

Мета роботи – оцінити рівень суб’єктивної оцінки безнадійності і больового синдрому у пацієнтів в периопераційному 
періоді та наявність асоціацій між зазначеними показниками.

Матеріали та методи. В дослідження включено 17 пацієнтів хірургічного відділення КП «ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського 
ПОР», що підлягали оперативному втручанню в плановому порядку. Опитування пацієнтів проводили за добу до та через добу 
після операції. Рівень безнадійності визначали за опитувальником безнадійності Бека. Структуру больового синдрому оцінювали 
за опитувальником болю Мак-Гілла. Статистична обробка отриманих результатів проводилася за допомогою програми IBM 
SPSS Statistics 23.0 з використанням описових методів, критерію Шапіро-Уілка, критерію Вілкоксона та рангового критерію 
Спірмана.

Результати. Аналіз показників безнадійності не виявив статистичних відмінностей до та після оперативного втручання 
(р 0,05), однак його рівень відповідав легкому ступеню безнадійності (5,0 (4,0-8,0); 5,5 (3,25-7,75) відповідно). Після 
оперативного втручання виявлено значиме зниження показників оцінки болю на 2 бали за сенсорною шкалою: до – 5 (2,25-
6,75), після – 3 (1,25-7,25), що відображає адекватність післяопераційного знеболення. Кореляційний аналіз продемонстрував 
асоціацію між вихідним балом оцінки болю за афективною шкалою та віком пацієнтів (r = 0,552, p = 0,02) та між вихідним 
рівнем безнадійності та післяопераційним показником оцінки болю за афективною шкалою (r = 0,345, p = 0,042).

Висновки. У пацієнтів хірургічного профілю, що потребують оперативного втручання, виявлено психологічну ознаку 
«безнадійність» легкого ступеню важкості, яка може обумовлювати відсутність змін афективної оцінки больового синдрому, і 
потребує психологічної корекції з урахуванням віку.

ÂÍÓÒÐ²ØÍß ÌÅÄÈÖÈÍÀ
INTERNAL MEDICINE

ASSESSMENT OF ARTERIAL STIFFNESS (RIGIDITY) IN PATIENTS WITH COMORBID PATHOLOGY 
– ARTERIAL HYPERTENSION AND CHRONIC PYELONEPHRITIS

Abdelnaby Mohamed Tarek
Scientifi c supervisors: PhD, Assoc. Prof. O.R. Luchko, PhD, Prof. N.G. Virstyuk

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Internal Medicine of Stomatological Faculty named after Professor M.M. Berezhnytsky

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail oxiluchko@gmail.com, igak@gmail.com
Disorders of the structural and functional condition of the arteries are a leading element in the pathogenesis of hypertension (HPT) and 

chronic pyelonephritis (CPN), which causes a high risk of cardiovascular and renal events. Therefore, special importance is the question 
of timely diagnosis of the arterial stiffness in patients with comorbid diseases.

The purpose was to evaluate the stiffness (rigidity) of the arteries in patients with HPT and CPN.
Materials and methods. The study involved 84 patients with HPT, II stage, 2 degree with CPN, the average age (57,2±6,4) years. 

There was a control group, which included 20 practically healthy people representative by age and gender. 
All patients were determined indices of elastic properties of vessels (pulse wave velocity – PWV, cardio-ankle vascular index – CAVI, 

aortic stiffness index – ASI, thickness of the intima-medial complex – TIMC, endothelin-1 – ET-1, endothelium-dependent vasodilation 
– EDVD and endothelium-independent vasodilation – EIVD).

The results of the study. According to the results of the study, changes in the parameters characterizing the assessment of arterial 
stiffness (rigidity) were found in all patients examined. It was found that PWV in patients with HPT and CPN increased by 47.9% 
(p<0.001) compared with healthy people. At the same time, there was an increased CAVI by 53.4%   (p<0.001). Signifi cantly increased 
ASI by 61.6% (p<0.001) and was 0.96 ± 0.02 mmHg/ml. TIMC increased by 35.4% (p<0.05). The growth of these indicators are well 
correlated with increasing concentration of ET-1 in the blood, which in the examined patients was 11,71±3,38 pg/ml (p<0.05).

According to the data of reactive hyperemia test, there were 56.4% and 31.2% reductions in EDVD and EIVD, respectively, compared 
with healthy subjects (p<0.01).

Conclusion. Thus, the established increase in PWV, CAVI, ASI, TIMC, endothelin-1 and decrease in EDVD and EIVD, indicate the 
development of arterial stiffness in patients with HPT with CPN. Assessment of the arterial stiffness (rigidity) is not only advisable but 
also safe in practice, it also allows to evaluate the effectiveness of antihypertensive therapy.
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THE PARTICULAR QUALITIES OF SYSTOLIC AND DIASTOLIC HEART FUNCTION IN 
HYPERTENSIVE PATIENTS WITH CONCOMITANT TYPE 2 DIABETES

Azouggar Abdessamad, Altamimi Ammar, Aloimy Mohammad
Scientifi c supervisor  ̶ Prof., Anna Shalimov, MD, PhD

Kharkiv National Medical University
Department of Internal Medicine №1

Kharkiv, Ukraine, e-mail: az.95abdessamad@gmail.com
Relevance: According to some authors, morphologically with type 2 diabetes (T2DM) is marked diffuse lesion myocardial 

hypertrophy of the left ventricle (LV) and violation of myocardial contractility. Other authors consider the main pathophysiological feature 
of myocardial lesion in T2DM is cardiomyopathy with decreased diastolic relaxation ejection fraction (EF). 

Aim of the research: To evaluate the characteristics of changes of systolic and diastolic functions in comorbidity of arterial hypertension 
(AH) and T2DM.

Methods and materials: 320 patients with AH and concomitant T2DM (the main group), 90 patients with AH without T2DM 
(the comparison group) and 30 healthy people (the control group). All the patients underwent a single, two-dimensional and Doppler 
echocardiography.

Results: primarily the indicators of structural and functional state of the heart and blood vessels in patients with AH and concomitant 
T2DM were estimated. It was found that patients with AH are characterized by an increase in diameters of left atrium (LA) and the aorta 
that distinguished (p<0.001) the main and comparison groups from the control group. It should be noted that in the presence of T2DM, 
diameter and volume of LA were signifi cantly larger (p<0.001) as compared to patients with AH without T2DM. Despite the inclusion 
in the study only the patients with preserved LV systolic function, the analysis of the EF (the main indicator of the contractile function 
of the heart) showed its signifi cantly lower levels in AH (both with and without T2DM) as compared to control group (p<0.001), with 
signifi cantly lower levels in the presence of T2DM (p<0.01).

Analysis of diastolic function in patients with comorbidity showed the important contribution of T2DM in the progression of diastolic 
dysfunction, as evidenced by higher values   of the average pressure in the pulmonary artery and levels of integral indicator of diastolic 
function E/e (the ratio of early atrial fi lling velocities of the spectral and tissue Doppler mode) in patients with T2DM. Furthermore, it is 
noted that in AH without T2DM diastolic dysfunction was provided by the initial changes in the form of impaired relaxation, whereas 
14.38% of patients with AH and T2DM installed progression of diastolic dysfunction in the form of pseudonormalization of fl ow.

Conclusions: The presence of T2DM in patients with AH has a negative effect on the contractile function of the heart, even with 
preserved EF. In the presence of T2DM in hypertensive patients, diastolic dysfunction is more pronounced as compared to hypertensive 
patients without T2DM tes.

ÐÎÇØÀÐÓÂÀÍÍß ÀÎÐÒÈ Â ÐÅÀËÜÍ²É ÊË²Í²×Í²É ÏÐÀÊÒÈÖ²
Баган У.Р.

Науковий керівник - д.мед.н. проф. Н.М. Середюк
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ulyana_bagan@ukr.net

Актуальність. Розшарування аорти (РА) – це вторинне захворювання аорти, в основі якого лежить розрив інтими з 
формуванням додаткового (хибного) внутрішньосудинного каналу, своєрідної внутрішньостінкової гематоми. При цьому 
можливий: прорив інтими в дистальному кінці каналу і «повернення» кровоплину у природне русло або розрив адвентиції і 
формування часто фатальної екстравазальної гематоми (в перикарді, середостінні або в заочеревинному просторі). Основними 
причинами смерті пацієнтів є розрив адвентиції стінки аорти та мальперфузія, яка призводить до ішемії і порушення функції 
життєвоважливих внутрішніх органів. За даними Oxford Vascular, захворюваність на РА становить 6 випадків на 100 тисяч 
осіб на рік. Чоловіки страждають на дане захворювання в 2-3 рази частіше, ніж жінки. Найважливішими предикторами РА 
є артеріальна гіпертензія, атеросклероз, синдром Марфана. Своєчасна прижиттєва діагностика РА є непростою, оскільки 
захворювання часто має нетипову клінічну картину, що призводить до встановлення помилкових діагнозів. 

Мета. Встановити особливості діагностики РА у пацієнтів з різними варіантами перебігу захворювання.
Матеріали. Робота базується на аналізі сучасних даних літератури (ESC, ACC/AHA, ESVS, WEBCARDIO, MEDLIB), 

та 6 випадках захворювання у пацієнтів, що спостерігались в Івано-Франківському ОККЦ (5 випадків) та Сокальській 
ЦРЛ (1 випадок). Робота виконана на клінічних історіях хвороб пацієнтів та на двох прикладах власних спостережень. 
До уваги приймали результати Rtg ОГК, ЕХО-КГ, МРТ серця та аорти, селективної коронарографії, аортографії.
Результати дослідження. Проаналізовано 6 випадків РА, з яких в 4 пацієнтів спостерігались АГ та ІХС серця, в одного - цукровий 
діабет, ще в одного - синдром Марфана. Особливостями діагностики РА у пацієнтів з АГ та ІХС є прогресування атеросклерозу 
з дестабілізацією атеросклеротичної бляшки, звиразкування атероми. У пацієнта з цукровим діабетом сприяючим чинником 
розвитку РА є макроангіопатії. При синдромі Марфана РА розвивається внаслідок дефіциту гена фібриліну-1 (FBN1), що веде до 
порушення синтезу еластичних волокон, дисплазії сполучної тканини з формуванням недостатності АК, систолічної гіпертензії.

Висновки. Успішній діагностиці РА може слугувати добре зібраний анамнез з виявленням предикторів розвитку інтими, 
раннє застосування УЗ-дослідження серця та магістральних судин, ангіографія та КТ/МРТ. Пацієнт з підозрою на РА повинен 
бути негайно скерований в стаціонар з можливістю проведення хірургічного втручання.
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ÄÈÍÀÌ²ÊÀ ÄÅÒÎÊÑÈÊÀÖ²ÉÍÎ¯ ÔÓÍÊÖ²¯ ÏÅ×²ÍÊÈ Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÄÈÔÓÇÍ² ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß 
ÏÅ×²ÍÊÈ

Боднарчук А.О., Коцовська О.О.
Наукові керівники: к.мед.н., доц. Н.В. Скробач, к.мед.н., доц. О.А. Шаповал

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. академіка Нейка Є.М.

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: bodnarchuk.gelya@i.ua
Актуальність. При прогресуванні дифузних захворювань печінки (ДЗП) характерним є підвищення проникності кишечної 

стінки для бактеріального ендотоксину. Зростання рівня показників ендогенної інтоксикації веде до збільшення продукції 
профіброгенних чинників, стимулюючи таким чином фіброгенез, та до зниження детоксикаційної функції печінки, що викликає 
прогресування захворювання.

Мета. Оцінити стан детоксикаційної функції печінки у хворих на ДЗП під впливом запропонованого лікування.
Матеріали і методи. Обстежено 72 хворих на ДЗП, які перебували на стаціонарному лікуванні в гастроентерологічному 

відділені Івано-Франківської ОКЛ. Діагноз ДЗП верифікували на основі анамнестичних, клініко-лабораторних даних, 
ультразвукових доказів ураження печінки та даних еластометрії. За статтю всі обстежені хворі розподілялися наступним чином: 
19 жінок (26,4%) та 53 чоловіків (73,6%). Вік хворих становив від 34 до 64 років, у середньому – (47,7±0,82) роки. Тривалість 
захворювання коливалася від 2 до 9 років. Хворих розподілили на 4 групи: хворі І (18 осіб) групи отримували базисну терапію 
(БТ) у стандартних дозах, пацієнти ІІ ( 18 осіб) групи – поряд з БТ отримували ларнамін та хворі ІІІ (18 осіб) групи на фоні БТ 
отримували лактувіт, хворі ІV(18 осіб) групи – БТ + ларнамін та лактувіт. Обстеження хворих проводилось до і через 14 днів 
після початку лікування.

Результати. Після курсу лікування всі хворі відзначили поліпшення самопочуття, проте відмічено, що у хворих ІV групи 
спостерігалось більш швидке зникнення астеновегетативного, диспепсичного синдромів. При вивченні динаміки біохімічних 
показників виявлено, що у хворих на ЦП поєднане застосування ларнаміну та лактувіту сприяло зменшенню проявів цитолізу, 
холестазу, мезенхімально-запального синдромів. Так, у пацієнтів даної IV групи відмічено найбільш позитивну динаміку за 
даними еластометрії. Показник сумарної концентрації 13СО2 після проведеного курсу лікування збільшився у хворих всіх 
досліджуваних груп – на 26,2%, 44,7%, 35,1% та 68,2% (р<0,05) у І, ІІ, ІІІ та ІV групах відповідно.

Висновки. Таким чином, поєднане застосування ларнаміну та пребіотика лактувіту знижує інтенсивність ендогенної 
інтоксикації, покращує детоксикаційну функцію печінки, дозволяє досягти стабілізації процесу, запобігти подальшому 
прогресуванню та покращити якість життя хворих на ДЗП. 

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÃÅÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÈÕ ÏÎÊÀÇÍÈÊ²Â Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ð²ÇÍÎ¯ ÑÒÀÒ² Ç 
ÊÎÌÎÐÁ²ÄÍ²ÑÒÞ ÖÓÊÐÎÂÎÃÎ Ä²ÀÁÅÒÓ 2 ÒÈÏÓ ÒÀ ÕÐÎÍ²×ÍÎÃÎ ÏÀÍÊÐÅÀÒÈÒÓ

Гевко У.П.
Науковий керівник - д.мед.н., проф. М.І. Марущак

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Кафедра функціональної та лабораторної діагностики
м Тернопіль, Україна, e-mail: marushchak@tdmu.edu.ua

Актуальність. Загальними ланками патогенезу поєднаного перебігу цукрового діабету 2 типу (ЦД2) та хронічного 
панкреатиту (ХП) є хронічний генералізований запальний процес різного ступеня вираженості і локалізації за участю білків 
запальної відповіді, цитокінового каскаду та оксидативного стресу.

Мета - проаналізувати показники загального аналізу крові й біохімічні показники в статевому аспекті у хворих на поєднаний 
перебіг ЦД2 та ХП.

Матеріали і методи. Ретроспективно проаналізовано 200 історій хвороб пацієнтів з ЦД 2 типу, які перебували на 
стаціонарному лікуванні у Тернопільській університетській лікарні протягом 2019 р. У 43 (21,5 %) пацієнтів установлено 
діагноз ХП. Верифікацію діагнозу ХП проводили за стандартами обстеження хворих на ХП згідно з наказом МОЗ України № 
638 від 10.09.2014 р.. Діагноз ЦД 2 типу встановлювали згідно з наказом МОЗ України № 1118 від 21.12.2012 р. 

Результати. Серед 43 хворих з коморбідним перебігом ЦД2 та ХП були 22 особи чоловічої і 21 – жіночої статей. Середній 
вік пацієнтів обох статей коливався в межах дозволеної статистичної похибки (50-53 роки). Показники загального аналізу 
крові вірогідно не відрізнялися від показників норми і не залежали від статі. При оцінці показників біохімічного аналізу крові 
виявлено достовірно нижчий рівень загальної α-амілази в сироватці крові в 1,6 рази (р<0,05) і загального білірубіну в 1,7 
раза (р<0,05) у жінок, стосовно даних у чоловіків. При цьому рівень глікозильованого гемоглобіну вірогідно не відрізнявся 
у пацієнтів обох статей (в середньому 9,3-9,5 %). Кореляційний аналіз між рівнем глікозильованого гемоглобіну та іншими 
біохімічними показниками як у чоловіків, та і в жінок, хворих на поєднаний перебіг ЦД2 та ХП, показав слабкий негативний 
зв’язок з концентрацією креатиніну і сечовини (р<0,05).

Висновки. Отримані результати свідчать про особливості лабораторних проявів поєднаного ЦД2 та ХП пацієнтів різних 
статей, які полягають у нижчих рівнях α-амілази і загального білірубіну у жінок, що свідчить про функціональну нездатність 
підшлункової залози та печінки у цій категорії хворих.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÄÈÑÁÀËÀÍÑÓ ÖÈÒÎÊ²Í²Â Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç ÀÐÒÅÐ²ÀËÜÍÎÞ Ã²ÏÅÐÒÅÍÇ²ªÞ ÒÀ 
ÖÓÊÐÎÂÈÌ Ä²ÀÁÅÒÎÌ Ó ÇÀËÅÆÍÎÑÒ² Â²Ä ²ÌÒ

Добровольська О.М.
Науковий керівник – д.мед.н, проф., А.С. Шалімова 
Харківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини №1
м. Харків, Україна, e-mail: aly_grant@ukr.net

Актуальність. Проблема коморбідності є однією з найбільш актуальних проблем сучасної медицини. Наявність у пацієнтів 
артеріальної гіпертензії (АГ) і цукрового діабету 2 типу (ЦД 2т) – одних з найбільш розповсюджених у світі неінфекційних 
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хвороб – пов’язане з більш раннім розвитком ураження органів-мішеней і наступними серцево-судинними катастрофами. 
Встановлено, що гіпертонічна хвороба (ГХ) і ЦД 2т мають багато спільних патогенетичних механізмів, які впливають на 
розвиток і перебіг коморбідності. Гіперінсулінемія та інсулінорезистентність (ІР) є одними з факторів, що визначають частоту 
розвитку ССУ при ЦД 2т.

Також, у даний час жирова тканина розглядається як ендокринний орган, який синтезує велику кількість гормонів і біологічно 
активних речовин, деякі з яких порушують передачу інсулінового сигналу і викликають ІР через підвищену секрецію біологічно 
активних пептидів і гормонів, які підсилюють ІР (фактор некрозу пухлин-α (ФНП-α), резистин, вісфатін, інтерлейкін-6 (ІЛ-6) 
та ін.

Мета. Оцінити роль прозапальних цитокінів (ФНП-α та ІЛ-6) у розвитку коморбідності.
Матеріали і методи. Дослідження включало 120 пацієнтів: 60 пацієнтів основної групи (з АГ та ЦД 2 типу); 40 пацієнтів 

групи порівняння (з АГ без ЦД 2 типу) та 20 практично здоровий суб’єкт (контрольна група).
Результати. Встановлено, що рівні прозапального цитокіна ФНП-α достовірно (р<0,01) збільшувалися при зростанні ІМТ: з 

170,712 ± 5,312 пг/мл при нормальній масі тіла до 194,285 ± 5,519 пг/мл при надмірній вазі та Ож І ст.
Зростання рівнів ФНП-α при збільшенні маси тіла може бути пояснене тим, що зазначений адипоцитокін посилює процеси 

ліполізу в адипоцитах і гепатоцитах, збільшуючи концентрацію вільних ЖК у жировій та печінковій тканинах. Крім того, в 
адипоцитах вісцеральної жирової тканини найбільш виражена експресія ФНП-α, тому у пацієнтів з Ож ними продукується 
надмірна кількість зазначеного цитокіну.

Подібно до змін концентрацій ФНП-α, встановлено також збільшення рівнів ІЛ-6 при зростанні ІМТ. Зазначені зміни також 
можуть бути пояснені збільшенням продукції ІЛ-6 адипоцитами при Ож.

У пацієнтів з ГХ при відсутності ЦД 2т встановлені подібні зміни значень ФНП-α і ІЛ-6 при зростанні маси тіла, як і у 
пацієнтів з коморбідністю ГХ і ЦД 2т.

При порівняльній оцінці хворих на ГХ з ЦД 2т та без ЦД 2т з урахуванням ІМТ відзначено, що як при нормальній масі тіла, 
так і при надмірній вазі і Ож І ст., рівні ФНП-α і ІЛ-6 у пацієнтів з ГХ і ЦД 2т були достовірно (р<0,001) вищими, ніж при ГХ 
без зазначеної коморбідності.

Отримані дані можна пояснити тим, що зазначені адипоцитокіни впливають на різні ланки формування ІР.
Висновки. На основі проведеного аналізу було виявлено взаємозв’язок між рівнями цитокінів та розвитком ІР у АГ. Отримані 

дані можна пояснити тим, що ці цитокіни впливають на різні ланки формування ІР.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÌ²ÍÈ ÊË²Í²×ÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ ÒÀ ÔÓÍÊÖ²¯ ÍÈÐÎÊ Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ Ã²ÏÅÐÒÎÍ²×ÍÓ 
ÕÂÎÐÎÁÓ, ÙÎ ÌÀÞÒÜ Ð²ÇÍ² ÔÎÐÌÈ ÅÊÑÒÐÀÑÈÑÒÎË²¯

Должикова С.В., Довбиус Т.С.
Наукові керівники: д.мед.н., проф Н.В. Кузьмінова, аспірант А.В. Іванкова

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Кафедра внутрішньої медицини №1

м. Вінниця, Україна, e-mail: svitlanavitaliivna0208@gmail.com
Актуальність: Пошкодження нирок при гіпертонічній хворобі (ГХ) розглядається як один із типових варіантів ураження ор-

ганів-мішеней. Навіть незначні ознаки порушення функції нирок означають підвищення ризику серцево-судинних ускладнень 
та кардіальної смерті. Велика кількість питань стосовно взаємозв’язку кардіальної та ниркової проблеми є невивченими. Одним 
із таких - є особливості порушення функції нирок при ГХ у поєднанні з різними аритміями. 

Мета: оцінити особливості клінічного стану пацієнтів та функціонального стану нирок в залежності від наявності різних 
форм екстрасистолії у хворих на ГХ.

Матеріали та методи: Обстежено 90 хворих на ГХ II стадії без наявності аритмій та з частою екстрасистолією (більше 30 
екстасистол за 1 год дослідження), виділено 3 клінічні групи (1-а - хворі без аритмії; 2-а - хворі з частою суправентрикулярною 
(СЕ) і 3-я - хворі з частою шлуночковою екстрасистолією (ШЕ)). Усім проведено добове моніторування ЕКГ, оцінений клінічний 
стан за допомогою візуальних аналогових шкал самопочуття та фізичної активності (власна розробка), які відображають 
самостійну оцінку хворим свого суб’єктивного статусу та фізичної активності у вигляді відмітки на 100мм відрізку, проведена 
оцінка функції нирок (визначення рівня креатиніну, розрахунку величини ШКФ за формулою CKD-EPI). Результати оброблені з 
допомогою статистичних методів пакетів прикладних програм Microsoft Exel, Statistica for Windows 6.0.

Результати: У проаналізованих групах хворих самостійна оцінка самопочуття за візуальною аналоговою шкалою коливалась 
в середньому від 55,7 до 39,5 та фізичної активності від 51,0 до 54,6 мм відповідно. Спостерігалось, що достовірні відмінності 
визначались лише по відношенню до середнього балу самопочуття – цей бал був достовірно вищим у пацієнтів контрольній 
групи в порівнянні з хворими з частою СЕ і ШЕ (55,7±1,5 проти 44,7±2,3 і 39,2±2,5 мм відповідно, р<0,001). Аналіз показників 
функціонального стану нирок у клінічних групах виявив вищі значення креатиніну у сироватці крові пацієнтів із частою ШЕ в 
порівнянні з групами без аритмій та частою СЕ (112 проти 95 і 94 мкмоль/л відповідно, р=0,001). Розрахунок ШКФ теж показав 
різницю між вказаними групами (59 проти 66 і 66 мл/хв/1,73 м2, р �0,03). Міжгруповий аналіз виявив достовірно вищу частоту 
реєстрації ШКФ ≤ 60 мл/хв/1,73 м2 в групі пацієнтів із ШЕ в порівнянні з групами СЕ і без аритмії (45,2% проти 20,5% і 20,9%, 
р=0,003).

Висновки: Хворі з ГХ і частою екстрасистолією згідно оцінки за аналоговою шкалою мають суттєво гірше самопочуття 
порівняно з пацієнтами без аритмій. Часта ШЕ у хворих із ГХ, на відміну від частої СЕ і відсутністю порушень ритму, 
асоційована з більш тяжким функціональними порушеннями роботи нирок і збільшенням частоти випадків ШКФ ≤ 60 мл/
хв/1,73 м2. Отримані дані можна пояснити як ранні ознаки кардіоренальних порушень, що мають місце при наявності у хворих 
ГХ частих ШЕ.
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Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

ÎÖ²ÍÊÀ ÂÏËÈÂÓ ÕÎÍÄÐÎÏÐÎÒÅÊÒÎÐ²Â, Â²ÒÀÌ²ÍÍÎ-Ì²ÍÅÐÀËÜÍÈÕ ÊÎÌÏËÅÊÑ²Â ÒÀ 
ÀÍÒÈÎÊÑÈÄÀÍÒ²Â ÍÀ ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ÇÃÎÐÒÀÍÍß ÊÐÎÂ² ÒÀ ÑÒÀÍ ÑÓÃËÎÁ²Â Â ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç 

ÃÅÌÎÔ²Ë²ªÞ À
Габорець Я.В., Капітула В.І

Науковий керівник - к.мед.н., асист. С.В. Бондарчук
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Кафедра внутрішньої медицини №2
м. Вінниця, Україна, e-mail: yaroslavagaborets@gmail.com

Актуальність: Згідно з даними Всесвітньої організації гемофілії загальне число хворих в світі приблизно становить 400 000 
осіб. Основним проявом гемофілії є підвищена кровоточивість, серед якої гемартрози складають 92% всіх випадків кровотеч. 
Враховуючи такий стан проблеми, вивчення ключових механізмів розвитку даного ускладнення, дослідження стану суглобів 
в пацієнтів з гемофілією, а також методів профілактики та лікування гемофілічної артропатії досі залишається актуальним 
питанням.

Мета дослідження: вивчити вплив хондропротекторів на гемостаз у хворих на гемофілію; провести порівняльний аналіз 
ефективності застосування хондропротекторів та комплексного їх використання разом з вітамінно-мінеральними комплексами 
та антиоксидантами у хворих на гемофілію; сформулювати рекомендації щодо реабілітації хворих на гемофілічну артропатію.
Матеріали та методи дослідження: Для визначення стану суглобів в пацієнтів з гемофілічною артропатією нами було 
проведене анкетування хворих, що знаходилися на лікуванні у відділенні гематології ВОКЛ імені М.І. Пирогова. В 
дослідженні взяло участь 30 пацієнтів. Крім цього, ми використовували дані рентгенологічного дослідження суглобів, 
магнітно-резонансної томографії, показники коагулограми, швидкості осідання еритроцитів. Пацієнти, були розподілені 
на три групи: І група - контрольна- (10 осіб) – не отримували лікування хонропротекторами, вітамінно-мінеральними 
комплексами, та антиоксидантами, ІІ група (10 осіб) – отримували лікування хондропротектором «Терафлекс». ІІІ група 
(10 осіб) – отримували комбіновану терапію хондропротектором та вітамінно-мінеральним комплексом з антиоксидантами.
Результати: Загальна тривалість дослідження становила 2 роки. Серед пацієнтів ІІ групи позитивний ефект від монотерапії 
хондропротектором спостерігався тільки в хворих з І стадією артрозу (4 особи; за даними об’єктивних та інструментальних методів 
дослідження). Комбінована терапія хондропротектором та вітамінно-мінеральним комплексом з антиоксидантами виявилась 
ефективною в 7 з 10 пацієнтів ІІ групи з ІІ-ІІІ стадією артрозу та проявлялась поліпшенням якості життя пацієнтів, зменшенням 
ознак запального процесу ( за даними анкетування, фізикальних та інструментальних методів дослідження), та зменшенням частоти 
крововиливів в суглоби. При застосуванні «Терафлекс» в пацієнтів двох груп суттєвого впливу на гемостаз ми не прослідкували.
Висновки: застосування хондропротектора в поєднанні з вітамінно-мінеральним комплексом з антиоксидантами сприяє 
покращенню стану суглобів в пацієнтів з гемофілічною артропатією.

ÂÏËÈÂ ÏÅÐÖÅÏÒÈÂÍÎ¯ ÌÎÄÀËÜÍÎÑÒ² ÍÀ Ð²ÂÅÍÜ ÁÀÇÎÂÎÃÎ ÏÓËÜÑÓ, ÑÒÐÅÑÓ ÒÀ 
ÏÎÒÎ×ÍÓ ÓÑÏ²ØÍ²ÑÒÜ Ó ÑÒÓÄÅÍÒ²Â

Грінченко К.М.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. О.В. Мохначов 
Українська медична стоматологічна академія

Кафедра внутрішньої медицини № 2 з професійними хворобами
м. Полтава, Україна, e-mail: katyagrinchenko0719@gmail.com

Актуальність. Станом на жовтень 2019 року за даними Інтернет асоціації України 71% дорослих українців постійно 
використовують Інтернет. За останній рік цей показник збільшився більше ніж на 7%. Серед тих, кого прийнято вважати 
поколіннями X та Z, цей показник наближається до 100%. Через глобальну інформатизацію освітнього процесу та суцільну 
комп`ютеризацію життя відбувається формування нового типу мислення – «кліпового». Невідповідність навчальної програми 
вимогам сучасного світу підвищує рівень тривоги і стресу у студентів, що є ризиком розвитку серцево-судинних захворювань. 

Метою нашого дослідження було вивчення впливу перцептивної модальності на базовий пульс, рівень стресу та поточну 
успішність студентів.

Матеріал та методи дослідження. Було відібрано 100 студентів V курсу Української медичної стоматологічної академії, які 
були розподілені на 4 групи, що відрізнялись перцептивною модальністю (1-візуальна, 2-аудіальна, 3-кінестетична та 4-змішана). 
Для порівняння були використані результати дослідження 2016 року та 2018 років (по 120 студентів). Групи порівнювались за 
рівнем стресу, рівнем базового пульсу, часом перебування в інтернеті, кількістю прочитаних за рік книжок та переглянутих за 
місяць фільмів. 

Результати дослідження. Було відмічене зростання чисельності груп кінестетиків у порівнянні з 2016-18 роками (34 проти 
33 та 27) при стійкому зниженні чисельності аудіалів (18 проти 20 та 30). Середній рівень стресу (шкала Макліна) для 1-ї групи 
становив 98,1 ± 9,2, для 2-ї - 86,8 ± 9,4, для 3-ї - 100,4 ± 9,7, для 4-ї - 97,5 ± 9,3 (р < 0,05). У групі 2018 року цей показник становив 
96,4 ± 10,2 для 1-ї гр., для 2-ї - 85,3 ± 9,8, для 3-ї - 90,1 ± 9,4, для 4-ї - 87,3 ± 9,9 (р < 0,05). У 2016 році у 1-й гр. становив 91,2 ± 
9,2, для 2-ї - 82,6 ± 9,4, для 3-ї - 85,1 ± 9,1, для 4-ї - 84,3 ± 9,6 відповідно (р < 0,05). Рівень базового пульсу у групах 2019 року 
становив: у 1-й гр. 74,4 ± 4,0 мм.рт.ст, для 2-ї - 71,1 ± 4,7, для 3-ї - 77,4, для 4-ї - 75,2 ± 4,3 (р < 0,05). У групі порівняння 2018 року 
становив: у 1-й групі 72,1 ± 3,5, для 2-ї - 70,4 ± 4,4, для 3-ї - 75,4 +4,1, для 4-ї - 72,2 ± 4,3 (р < 0,05).

У порівнянні кількості прочитаних книжок за рік виявлено, що серед студентів 2016 року цей показник становив – 7,4; 2018 
року – 5,8; 2019 - 5,41, у той час, як кількість переглянутих за місяць фільмів в 2016 році склала – 7,6; 2018 – 9,2; 2019 - 9,7.

Висновки. Таким чином, було відмічене достовірне зростання рівня стресу серед студентів 2019 року навчання, при зниженні 
кількості про читаних книжок за рік та збільшенні кількості переглянутих фільмів за місяць, що враховуючи підвищення рівня 
базового пульсу у кожній з дослідних груп року вказує на необхідність вивчення змін сприйняття учбового матеріалу, типу 
сучасного мислення та оптимізації навчальних програм з урахуванням впливу перцептивної модальності з метою підвищення 
якості навчання та зниження негативного впливу на здоров`я студентів.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÅÐÅÁ²ÃÓ STEMI/NSTEMI Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç ÖÓÊÐÎÂÈÌ Ä²ÀÁÅÒÎÌ ²² ÒÈÏÓ
Кірєєва І.Л.

Науковий керівник - асист. Х.В. Левандовська
Консультант - д.мед.н., проф. Н.М. Середюк

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kireevaivanka@gmail.com
Актуальність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) внаслідок ускладнень цукрового діабету в світі 

кожні 8 секунд помирає одна людина. В Україні зареєстровано близько 1 млн 300 тисяч хворих на цукровий діабет, щорічно 
реєструють більше 100 тисяч нових випадків. Найбільш частими причинами смертності таких пацієнтів є STEMI/NSTEMI, що 
виникають внаслідок атеротромбозу на фоні діабетичної мікроангіопатії.

Мета. Встановити клініко-функціональні особливості перебігу STEMI/NSTEMI у пацієнтів з цукровим діабетом II типу (ЦД 
ІІ). 

Матеріали і методи. Робота базується на 56-ти клінічних випадках хворих зі STEMI/NSTEMI в поєднанні з ЦД ІІ. Пацієнти 
були поділені на дві групи: до І-ї увійшли 28 пацієнтів із коморбідним ЦД ІІ, до ІІ-ї – 28 пацієнтів з діагнозом STEMI/NSTEMI 
без ЦД ІІ. Групи були однорідними за віком, статтю, важкістю перебігу захворювання.

Результати. Пацієнтів І-ї групи, вік яких на час обстеження перевищував 44 роки було 52,5%, а у віці <44 років – 47,5%. 
Більшість пацієнтів ІІ-ї групи (75,7%), були старше 44-ох років, а 24,3% пацієнти – менше 44-ох років. У двох пацієнтів (7,1%) 
I-ї групи зафіксовано шлуночкову тахікардію (ШТ) з переходом у фібриляцію шлуночків (ФШ), яка подолана електричною 
кардіоверсією. У пацієнтів без ЦД ІІ таких епізодів не зафіксовано. Серед пацієнтів I-ї групи з ЦД ІІ у 14,3% випадків спостерігався 
кардіогенний шок, у 21,4% – гостра серцева недостатність (ГСН), а у 7,1% – порушення ритму (фібриляція шлуночків, синусова 
тахікардія). Серед усіх пацієнтів ІІ-ї групи, без ЦД ІІ, кардіогенний шок спостерігався у 3,6% хворих. У пацієнтів І-ї групи рівень 
загального холестерину становив 6,41 ммоль/л, індекс атерогенності –4,30, тоді як у пацієнтів ІІ-ї групи – 5,95 ммоль/л і 3,90 
відповідно. Підвищення рівня глюкози плазми крові та глікованого гемоглобіну спостерігалося лише у пацієнтів із супутнім ЦД 
ІІ.

Висновки. Пацієнти молодого віку з ЦД ІІ мають більший ризик виникнення STEMI/NSTEMI, ніж особи того ж віку без 
ЦД ІІ. Серед досліджуваних пацієнтів з ЦД ІІ у 42,8% спостерігаються ускладнення STEMI/NSTEMI (кардіогенний шок, ГСН, 
порушення ритму), у пацієнтів без ЦД ІІ такі ускладнення зустрічаються рідше (3,5%). Для 1/3 пацієнтів з ЦД ІІ характерний 
безбольовий перебіг STEMI/NSTEMI, з чим, можливо, пов’язане запізніле скерування пацієнтів у катетеризаційні лабораторії 
та нижча ефективність лікування даного контингенту хворих.

ÅÌÎÖ²ÉÍÈÉ ²ÍÒÅËÅÊÒ ßÊ ÏÅÐÅÄÓÌÎÂÀ ÄÎ ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÀÐÒÅÐ²ÀËÜÍÎ¯ 
Ã²ÏÅÐÒÅÍÇ²¯ Ó Ï²ÄË²ÒÊ²Â

Копитько Н. С.
Науковий керівник - к.мед.н., доц. О. А. Шапошник
Українська медична стоматологічна академія

Полтавська гімназія №6
Кафедра внутрішньої медицини №1 з професійними хворобами 

м. Полтава, Україна, e-mail: kopitkonazar07@gmail.com
Артеріальна гіпертензія підлітків останнім часом набула характеру епідемії. Значну роль у реалізації чинників ризику 

артеріальної гіпертензії в сучасному суспільстві відіграє реакція організму на зовнішні подразники та його можливість уникати 
дії небезпечних чинників довкілля шляхом розвитку самосвідомості й усвідомлення цінності власного здоров’я, саме цим і 
обумовлена актуальність проведеного нами дослідження. 

Мета дослідження: визначити рівень емоційного інтелекту здорових і хворих на артеріальну гіпертензію підлітків, який є 
передумовою до первинної профілактики артеріальної гіпертензії.

Результати роботи: встановлено, що низький рівень емоційного інтелекту в дітей, які мають шкідливі звички позначається 
на зниженні резервних можливостей серцево-судинної системи. У дітей з низьким рівнем емоційного інтелекту показники ЧСС, 
САТ, ДАТ – збільшуються, а показники ПТ, СОК – зменшуються. Встановлено: зміна показників ІР вказує на низький резерв 
аеробних можливостей організму дітей. Наукова новизна: вперше нами було досліджено, що високий рівень емоційного 
інтелекту здорових і хворих на артеріальну гіпертензію учнів Полтавської гімназії № 6, є якісним фактором первинної 
профілактики артеріальної гіпертензії, а саме дотримання правил здорового способу життя.

ÍÅÔÐÎÃÅÍÍÀ ÀÍÅÌ²ß Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ßÊ² ÇÍÀÕÎÄßÒÜÑß ÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÍÎÌÓ ÃÅÌÎÄ²ÀË²Ç²
Кульчицький І.Т, Шулякова О.І.

Науковий керівник – асист. Т.В. Степанюк
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Кафедра внутрішньої медицини №2
м. Вінниця, Україна, e-mail: shulyakovaoi@ukr.net

Актуальність: Анемія є одним з найбільш частих ускладнень, які зустрічаються у пацієнтів з хронічною нирковою 
недостатністю і прогресує по мірі зниження функції нирок. Нефрогенна анемія різного ступеня вираженості зустрічається у 
80-85% хворих, які знаходяться на програмному гемодіалізі. Незважаючи на її поліетіологічність вирішальним фактором в її 
патогенезі є дефіцит синтезу ендогенного еритропоетину.

Мета: Дослідити ступінь та структуру анемії у хворих, що перебувають на програмному гемодіалізі.
Матеріали та методи: Досліджено 50 пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю 5 ст. які отримують замісну терапію 

– гемодіаліз в режимі 3 рази на тиждень по 4 год. на базі Київського центру нефрології та діалізу. Серед досліджуваних було 33 
жінки і 17 чоловіків, вік коливався від 17 до 60 років. 

Результати: Середній вік перебування на замісній терапії складав 3,5±0,3 роки. Нефрогенна анемія була виявлена у 82% 
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пацієнтів, яка носила нормохромний нормоцитарний характер з явищами анізоцитозу. Середній рівень гемоглобіну у жінок 
складав 70,5±2,9 г/л, а у чоловіків 72±3,2 г/л. Ступінь заліза в крові в середньому становив 12,1±5,4 мкмоль/л. У всіх пацієнтів 
відмічалися симптоми, які характерні для анемії: слабкість, запаморочення, задишки та посилене серцебиття при фізичному 
навантажені, підвищена втомлюваність. Для послаблення симптомів хворим проводиться антианемічна терапія препаратами 
еритропоетину, доза яких не перевищує 300 МО/кг/тиждень.

Висновки: Рівень гемоглобіну не досягав цільових показників і залежав від якості проведеного гемодіалізу, характерний 
залежний зв’язок між рівнем гемоглобіну і сироваткового заліза. 

ÏÐÈÕÈËÜÍ²ÑÒÜ ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ÄÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÍÀ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß ØËÓÍÊÎÂÎ-ÊÈØÊÎÂÎÃÎ 
ÒÐÀÊÒÓ
Кушнір Л.Я.

Науковий керівник - к.мед.н., доц. Т.А. Трибрат
Українська медична стоматологічна академія

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини)
м. Полтава, Україна, e-mail: liliyakushnir.g@gmail.com

Актуальність: надзвичайно актуальною є проблема хвороб шлунково-кишкового тракту (ШКТ) в ХХІ столітті. За даними 
Міністерства охорони здоров’я 60% хвороб шлунково-кишкового тракту приводять до втрати тимчасової працездатності . Саме 
тому патології органів ШКТ варто розглядати в контексті не тільки медичної, а й соціальної проблеми. Прихильність пацієнтів 
до лікування, здатність взаємодіяти з лікарем — одна з ланок ефективного лікування хвороби. Відсутність співпраці з лікарем та 
відмова від виконання певних призначень, призводить до виникнення ускладнень, прогресування захворювання, і як наслідок 
збільшення рівня смертності. Тому підвищення співпраці між хворим та лікарем є актуальною проблемою сьогодення.

Мета: проаналізувати прихильність хворих до лікування на захворювання шлунково-кишкового тракту.
Матеріали і методи: З метою виконання дослідження було обстежено 50 пацієнтів віком від 25 до 70 років. Програма 

обстеження включала: аналіз медичної карти амбулаторного хворого (форма № 025/о), опитування за анкетою, за допомогою 
якої виявляли виконання хворими рекомендацій щодо лікування. Для оцінки прихильності лікування хворих ми розробили 
опитувальну анкету, яка включає в себе 20 питань різного характеру, кожне з яких має три варіанти відповіді за принципом 
«так», «ні» і проміжний варіант відповіді «іноді» або «не завжди», кодованих в балах від «1» до «3», шляхом заповнення анкети 
самим пацієнтом або зачитування питань лікарем. Математична обробка даних проводився із залученням програми Microsoft 
Excel.

Результати: У ході виконання роботи, спілкуючись з пацієнтами різного віку і статі ( 44% - чоловіки, 56%- жінки), з’ясовано, 
що інформованість пацієнтів про свою хворобу становить серед жінок -100% ,чоловіків - 95%. Отримані результати анкетування 
свідчать, що причиною низької ефективності лікування є середній (76%) та низький (24%) рівень комплаенсу хворих. За 
отриманими нами результатами 20% жінок та 25% чоловіків не дотримуються рекомендацій з харчування. Мають шкідливі 
звички жінки (11%) ,чоловіки (20%).Роблять перерви в лікуванні без узгодження з лікарем 44.5% жінок та 24% чоловіків

Жінки та чоловіки майже однаково готові до співпраці з сімейним лікарем: жінки (89%), чоловіки (88%). Однак була 
помічена тенденція, що пацієнти з хронічними захворюваннями органів шлунково- кишкового тракту з профілактичною метою 
відвідують сімейного лікаря більше 4 разів на рік (33%) жінок і (29.4%) чоловіків. 

 Висновки: Проведене опитування свідчить про те, що ефективність лікування захворювань шлунково-кишкового тракту 
значною мірою залежить від його прихильності до лікування та рівня співпраці між лікарем і хворим. 

ÂÏËÈÂ Ã²ÏÅÐÒÎÍ²×ÍÎ¯ ÕÂÎÐÎÁÈ ÍÀ ÂÌ²ÑÒ ÒÀÐÒÐÀÒÐÅÇÈÑÒÅÍÒÍÎ¯ ÊÈÑËÎ¯ ÔÎÑÔÀÒÀÇÈ 
Ó ÕÂÎÐÈÕ Ç ÎÑÒÅÎÏÎÐÎÇÎÌ

Ліха В.М., Донцова Е.В.
Науковий керівник - асист. Т.І В’юн

Харківський національний медичний університет
Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб

м. Харків, Україна, e-mail: vika_lih@icloud.com
Актуальність: Остеопороз (ОП) - метаболічне захворювання кісткової тканини, яке характеризується зниженням 

її щільності, порушенням мікроархітектоніки та посиленням крихкості кісток. Серед маркерів стану кісткової тканини 
розглядають тартратрезистентну кислу фосфатазу (TRAP) – лізосомальний фермент, який характеризує активність остеокластів 
та відображає процеси деградації кісткового матриксу. Особливість цього ферменту полягає у тому, що збільшення його 
активності у сироватці спостерігається навіть на ранніх етапах формування захворювання.

Мета: дослідити вплив гіпертонічної хвороби (ГХ) на рівень TRAP у хворих з остеопорозом. 
Матеріали та методи: У рамках дизайну дослідження нами було обстежено 42 хворих з проявами ОП, який було встановлено 

на підставі проведених УЗ або рентгенологічної денситометрії (DЕХА). У 21 хворого (основна група) остеопоротичні зміни 
перебігали на тлі ГХ. Середній вік пацієнтів складав 44,8+5,6 роки, переважали чоловіки (15 – 71,4%). Показники норми були 
отримані у 20 практично здорових осіб аналогічного віку та статі.

Результати та висновки: При визначенні вмісту показника TRAP у осіб контрольної групи середній рівень по групі склав 
2,56+1,8 Од. У хворих на ізольований ОП вміст показника дорівнював 3,8+0,7 Од. В той же час при поєднанні ГХ та ОП рівень 
TRAP перевищував контрольні показники у 1,8 разів та групи порівняння у 1,2 рази. Тобто, приєднання ГХ посилює катаболічні 
процеси у кістковій тканині, що є результатом порушення кальційзалежних механізмів серцево-судинної системи.
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ÇÀËÅÆÍ²ÑÒÜ ßÊÎÑÒ² ÆÈÒÒß Ó ÕÂÎÐÈÕ Ç ÐÅÂÌÀÒÎ¯ÄÍÈÌ ÀÐÒÐÈÒÎÌ Â²Ä ÒÐÈÂÀËÎÑÒ² 
ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß

Малик А.А., Орел Н.Ю., Молотягін Д.Г.
Науковий керівник - д.мед.н., проф. П.Г. Кравчун 
Харківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології ім. академіка Л.Т. Малої
м. Харків, Україна, e-mail: romaniya.loves@gmail.com

Актуальність. Ревматоїдний артрит (РА) – хронічне системне захворювання сполучної тканини невідомої етіології зі 
складним аутоімунним патогенезом, що характеризується прогресуючим ерозивно-деструктивним поліартритом. РА є найбільш 
частим захворюванням серед хронічних запальних хвороб суглобів і займає одне з центральних місць серед ревматичних хвороб.

Згідно даних Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я середня поширеність РА на 2018 рік – 1% популяції. Захворювання 
маніфестує у людей працездатного віку 30-40 років. Жінки хворіють, в середньому, в 4 рази частіше. Тривалість життя хворих 
з РА на 7-10 років менша, а смертність в 2,5 рази більша, ніж в популяції. Близько 50% хворих на РА втрачають працездатність 
через 3-5 років від початку хвороби, що є значною медико-соціальною проблемою. 

Мета: оцінити якість життя у хворих з різним терміном хвороби на ревматоїдний артрит.
Матеріали і методи. Було опитано 34 пацієнтки з різною тривалістю захворювання та виділено 3 групи: в першу групу 

увійшли пацієнтки з тривалістю хвороби від 1до 3 років – 14осіб,в другу – з тривалістю хвороби від 4 до7 років – 11осіб, в 
третю –більше 8 років – 9 осіб.

Також було виділено 3 групи за віком: 28-43років – 11осіб, 44-55років – 15осіб, 56-69 років – 8осіб. Було використано 
європейський опитувальникEuroQol-5D,який включає 6 блоків для оцінки якості життя: 1 – рухомість,2 – догляд за собою, 
3 – повсякденну діяльність, 4 – біль та дискомфорт, 5 – тривогу та депресію, 6 – шкала здоров’я на якій хворі самі оцінювали 
від 0 до100 свій стан зараз, коли вони почувались найкраще та найгірше. Для більшої однорідності сукупності до дослідження 
включено лише пацієнток які дотримуються підтримуючої терапії за однаковою схемою.

Результати. Під час дослідження було виявлено зв’язок між погіршенням якості життя і тривалістю захворювання у жінок, 
та не виявлено зв’язку між віком та погіршенням якості життя. У першій за тривалістю групі (1-3 роки РА) порушення рухомості 
були у 78% хворих, проблеми з доглядом за собою – у 9%,порушення в повсякденній діяльності – у 46%, біль та дискомфорт – у 
87%,порушення психічної сфери– 10%.

В групі з тривалістю хвороби від 4 до7 років порушення рухомості мали 79% хворих, проблеми з доглядом за собою – 
8%,порушення в повсякденній діяльності –58%,біль та дискомфорт– 80%,порушення психічної сфери – 7%. 

В групі з тривалістю перебігу понад 8 років порушення рухомості мали 75% хворих, проблеми з доглядом за собою – 
8%,порушення в повсякденній діяльності – 70%,біль та дискомфорт –84 %, порушення психічної сфери – 5%. 

100% всіх опитаних визнали погіршення свого стану здоров’я в порівнянні з найкращим самопочуттям та покращення в 
порівнянні з найгіршим після проведеного лікування – що свідчить на користь ефективності підтримуючої терапії.

Висновок. Оцінка якості життя у хворих на ревматоїдний артрит необхідна для корегування підтримуючої терапії та 
профілактики ускладнень, покращення соціальної, психологічної та фізичної адаптації хворих та визначення подальшої тактики 
ведення пацієнтів з ревматоїдним артритом.

ÂÏËÈÂ ÑÒÀÒ² ÒÀ ÃÐÓÏÈ ÊÐÎÂ² ÍÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÑÀÐÊÎ¯ÄÎÇÓ ÎÐÃÀÍ²Â 
ÄÈÕÀÍÍß Ó ÌÅØÊÀÍÖ²Â ÏÐÈÊÀÐÏÀÒÒß

Островська К.М.
Науковий керівник - к.мед.н., асист. К.В. Швець 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kseniia.ostrovska@gmail.com

Актуальність. Серед різноманітних проблем пульмонології саркоїдоз органів дихання увірвався у сферу інтересів 
науковців через ріст захворюваності, проблеми діагностики та прогнозування ефективності лікування. Не дивлячись на дієвість 
променевих та лабораторних діагностичних маркерів, пошук нових недороговартісних критеріїв, які дадуть можливість дати 
прогноз перебігу захворювання є вкрай актуальним.

Мета: Провести аналіз частоти незадовільних результатів лікування саркоїдозу органів дихання та дослідити структуру 
хворих в залежності від статі, груп крові та резус-фактору.

Методи: Проведено поглиблене обстеження 68 хворих (37 жінок та 31 чоловік) на саркоїдоз органів дихання ІІ–ІІІ стадії 
до моменту призначення терапії та після проведеного 3-місячного лікування згідно вимог Уніфікованого клінічного протоколу 
медичної допомоги «Саркоїдоз» (Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 634 від 08.09.2014 р.). Після 3-х місячного 
курсу лікування метилпреднізолоном у дозі 0,4 мг/кг пацієнти були розподілені на 2 групи в залежності від ефективності 
проведеного лікування: І група – успіх терапії (n=47) – пацієнти, у яких спостерігалась позитивна клініко-рентгенологічна 
картина; ІІ група – неуспішна терапія (n=21) – пацієнти, у яких зберігалась і/або наростала симптоматика та відсутня позитивна 
рентгенологічна динаміка. Окрім того проведено аналіз частоти незадовільних результатів лікування в залежності від статі, 
групи крові за системою АВО та резус-фактора.

Результати дослідження: Найпоширенішою серед пацієнтів із саркоїдозом легень була ІІ (А) група крові (41,2 %), І (0) група 
– (27,9 %), ІІІ (В) – (20,6 %), IV (АВ) – (10,3 %). При повторному аналізі розподілу груп крові, після проведеного 3-х місячного 
курсу протизапальної терапії, встановлено, що серед пацієнтів І групи дослідження переважали жінки – (61,7 %) з ІІ (А) резус-
позитивною групою крові, 27,9 % мали І (0) групу крові, (20,6 %) - ІІІ (В) групу та (10,3 %) – IV (АВ) групу. Неефективність 
призначеної терапії (ІІ група дослідження) спостерігалась у (30,9 %) пацієнтів (21 випадок), серед яких (61,9 %) становили 
чоловіки з ІІІ (В) резус-позитивною групою крові, ІІ (А) групу мали 23,8 % хворих, І (0) групу – (19,0 %) та лише 1 пацієнт (4,8 
%) з IV групою крові.

Висновки: Чоловіча стать та ІІІ (В) резус-позитивна група крові є факторами, що можуть зумовлювати негативну відповідь 
на стандартну терапію та прогресування саркоїдозу органів дихання.
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ÊË²Í²×ÍÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ ÕÂÎÐÎÁÈ ÒÀÊÀßÑÓ
Петрова Є.С., Пивоварова В.В.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.В. Лахно
Харківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини та ендокринології №3
м. Харків, Україна, e-mail: petrovaevgeniay@gmail.com

Хвороба Такаясу також відома як хвороба відсутності пульсу – це хронічний запальний аутоімунний артеріїт, що вражає 
великі судини, зазвичай аорту та її основні гілки. Запалення судин призводить до стовщення стінки, фіброзу, стенозу і 
тромбоутворенню. Захворювання зустрічається переважно у жінок молодого віку.

Патологія виявляється доволі рідко і на початку має загальні неспецифічні прояви, тому захворювання діагностують пізно. 
Клінічний випадок: Хвора А., 25 років, надійшла до кардіологічного відділення зі скаргами на пекучі загрудинні болі, що 

супроводжуються віддишкою, слабкістю та запамороченням, які виникають після невеликого фізичного навантаження.
Після обстеження були виявлені підвищення ШОЕ до 70 мм/год, С-реактивний білок (СРБ) 56,9 мг/дл. На електрокардіограмі 

- синусова тахікардія з ЧСС 110 на хвилину, депресія сегмента ST по верхівково-бічній, нижній ділянках до 3 мм, елевація в 
аVR. За результатами ехокардіоскопії виявлена   недостатність аортального клапана 1-го ступеня, фіброз аортального клапана, 
мітральна регургітація 1-го ступеня. Рентгенограма органів грудної клітини – без патології. На підставі вище перерахованих 
даних був поставлений діагноз: «Ішемічна хвороба серця. Хронічна ревматична хвороба серця. Недостатність аортального 
клапана. СН 1-ої стадії». Призначена терапія гострого коронарного синдрому та коронарографія для уточнення діагнозу.

Надалі при коронарографії виявлені стенози стволів коронарних артерій (субокклюзія проксимальної третини стовбура лівої 
коронарної артерії (ЛКА). Стеноз стовбура лівої коронарної артерії (ПКА) > 80%). При допплероскануванні виявлено локальне 
звуження черевного стовбура на 30%. На мікроспіральній комп’ютерній томографії (МСКТ) аортографії протягом усієї дуги 
аорти визначається пристінковий дефект контрастування (шириною до 5 мм), що поширюється на висхідну аорту (шириною до 
6,5 мм). У низхідному - до 2 мм. У абдомінальному відділі аорти (проксимальніше відходження черевного стовбура) визначався 
аналогічний пристінковий дефект контрастування, шириною до 3 мм протягом 10 мм. У черевному стовбурі аналогічні дефекти 
шириною до 3 мм. Такі ж дефекти у легеневому стовбурі з переходом на праву легеневу артерію шириною до 4 мм, у переході 
на ліву легеневу до 2 мм.

Беручи до уваги дані останнього обстеження, діагноз було змінено: «Артеріїт Такаясу, активність 3-го ступеня з переважним 
ураженням ЛКА і ПКА, черевного стовбуру. Недостатність аортального клапана легкого ступеня. ХСН 1-ої стадії». До вже 
отримуваної терапії додали метилпреднізолон у дозі 45 мг на добу. Після курсу ГКС рівень СРБ та ШОЕ відповідали нормі, але 
на контрольній коронарографії критичні стенози були збережені. Хворій було призначено хірургічне лікування – аортокоронарне 
шунтування. 

Виявлення хвороби на ранніх етапах захворювання та своєчасно розпочате лікування значно покращують якість життя 
пацієнтів, тому дана хвороба потребує уваги, оскільки її діагностика виявляється складною.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÍÅÌÅÄÈÊÀÌÅÍÒÎÇÍÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯ ÄÎÐÑÀËÃ²É (LOWER BACK PAIN)
Підлісна М.В., Мельник А.Л., Торянік С.Ю.

Наукові керівники: д.мед.н., проф. Р.І. Яцишин, к.мед.н., доц. Ю.В. Дельва 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології 
ім. академіка Є.М. Нейка

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: maryna.medicalifnmu@gmail.com
Актуальність. Дорсалгія – симптом, який характеризує наявність певної патології хребта і часто є першочерговою причиною 

звернення людини до лікаря. У сучасному світі болі в нижній частині спини є дуже поширеною проблемою з якою хоча б 1 раз в 
житті стикаються до 80% населення. Методи вирішення даного питання стають все більш актуальними, про що також свідчить 
відкриття нових факультетів ерготерапії та фізичної реабілітації у ВНЗ України. 

Мета. Дослідити найпоширеніші причини дорсалгій люмбального та сакрального відділів, а також підібрати методи терапії 
пацієнтів.

Матеріали і методи. Для досягнення мети були досліджені декілька найпоширеніших методів немедикаментозної терапії 
хворих з симптомами болю у нижній частині спини, а саме: комп’ютерна тракція хребта (за допомогою апарату DJO by 
Chattanooga Group DTS Triton) у поєднанні з ударно-хвильовою терапією (прилад Chattanooga Intelect RPW Shockwave) та 
кінезіотейпування у поєднанні з масажем спини. Дослідження здійснені на клінічних базах Івано-Франківського національного 
медичного університету: Центр здорового хребта доктора Романишина та Центр реабілітації «Рух без болю». Проведено 
аналіз тривалості цілого курсу лікування відносно його вартості, складності проведення і ретроспективний аналіз на основі 
анкетування пацієнтів (15 для методу тракції з ударно-хвильовою терапією, та 10 з кінезіотейпуванням) з приводу ефективності 
даних методів.

Результати. Найпоширенішими причинами болей у нижній частині спини для яких використовуються методи тракції, 
ударно-хвильової терапії та кінезіотейпування є: спазм м’язів; міофасціальні тригерні зони; протрузії міжхребцевих дисків; 
міжхребцеві грижі; дегенеративні зміни хребта, зокрема остеоартроз, остеохондроз, спондилоартроз; радикуліт; сакроілеїт, 
анкілозуючий спондилоартрит (хвороба Бехтерєва) у початкових стадіях; неускладенені травми хребта.

Проаналізувавши результати контрольного МРТ-дослідження даних пацієнтів, спостерігаємо значне зменшення 
патологічного вогнища. 

Тривалість повного курсу терапії методом комп’ютерної тракції у поєднанні з ударно-хвильовою терапією становить 2-3 
курси по 10-12 процедур (в залежності від випадку), після чого, ще через 3 місяці, - включене у вартість контрольне МРТ; 
кінезіотейпуваня – 1-2 місяці по 5 процедур з інтервалом у 5 днів. 

Висновки. Немедикаментозна терапія синдрому Lower back pain є досить актуальною і ефективною як для органічних так і 
функціональних порушень хребта. Відмічається значна регресія патологічного вогнища згідно даних радіологічних досліджень. 
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HEART SCORE Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ²Ç ÇÀÃÐÓÄÈÍÍÈÌ ÁÎËÅÌ ÍÅÇ’ßÑÎÂÀÍÎÃÎ ÃÅÍÅÇÓ
Попель А. Р., Семченко В.А., Воронич В.О.
Науковий керівник - к.мед.н., доц. Р.В. Деніна 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медициний № 2 та медсестринства

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: popelangelina11012001@gmail.com
Актуальність. Біль у грудях - одна з найпоширеніших і потенційно серйозних скарг, які подають люди при зверненні в 

екстрену медичну допомогу чи до сімейного лікаря, і має широкий спектр етіологій, включаючи екстрені діагнози (гострий 
коронарний синдром, легеневу емболію, розшарування аорти) та невідкладні діагнози (тобто м’язово-скелетний біль, 
гастроезофагальну рефлюксну хворобу, перикардит, панкреатит та інші). 

Мета. Виявити хворих 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 і методи. Обстежено 50 осіб, віком від 20 до 70 років (середній вік 49,02 ± 1,73 роки), які звернулися зі скаргами 
на загрудинний біль у приймальне віділення ЦМКЛ та КНП «Івано-Франківський обласний клінічний кардіоцентр». 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).

Результати дослідження. Під час підрахунку балів за шкалою HEART нами було виявлено 20 % осіб із низьким ризиком 
розвитку MACE (2,4±0,12 бали), проміжний ризик спостерігався у 44% обстежених (5,18±0,16 бали) із високим ризиком - 36% 
(7,83±0,26 бали). В усіх хворих із високим ризиком за даними обстежень підтверджено діагноз гострого коронарного синдрому 
(16,7%- нестабільна стенокардія напруги, 27,7% - NSTEMI, 55,6% - STEMI). Серед хворих з помірним ризиком у 18,2% - 
стабільна стенокардія напруги, 27,3% - гіпертонічний криз, 22,7% - захворювання ШКТ, 31,8% - інші патології.

У хворих із низьким ризиком загрудинний біль супроводжував фізичне та психоемоційне напруження, захворювання опорно-
рухового апарату, вегето-судинну дисфункцію. Дані хворі не потребували госпіталізації і спеціальних обстежень. 

Висновки. Отже, шкала HEART є швидким, надійним та простим опитувальником щодо прогнозу результатів у хворих із 
болем у грудях, які звертаються в екстрену медичну допомогу. Більшість пацієнтів, що мають проміжний або високий ризик 
розвитку MACE, повинні негайно бути госпіталізовані до стаціонару.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÅÐÅÁ²ÃÓ ÁÐÎÍÕ²ÀËÜÍÎ¯ ÀÑÒÌÈ Ó Æ²ÍÎÊ Â ÇÀËÅÆÍÎÑÒ² Â²Ä ÔÀÇÈ 
ÌÅÍÑÒÐÓÀËÜÍÎÃÎ ÖÈÊËÓ

Рачківська В.О.
Науковий керівник – к.мед.н., в.о.доц. В.В. Мигович 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини, клінічної імунології та алергології ім. акад. Є.М. Нейка

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vellaray.vr@gmail.com
Актуальність. Бронхіальна астма (БА) належить до найбільш поширених хронічних захворювань у всьому світі. 

Поширеність БА, частота випадків відвідування лікаря, госпіталізації та смерті через астму переважають серед жіночого 
населення, що підтверджує вплив статевих гормонів на розвиток і перебіг БА. Згідно з сучасними даними, у 30-40% жінок, які 
хворіють астмою, спостерігається погіршення симптомів захворювання в різні фази менструального циклу (МЦ). Зміна балансу 
статевих гормонів в різні періоди життя може бути одним із значущих факторів розвитку БА у жінок. Однак механізми впливу 
жіночих статевих гормонів на розвиток БА як і раніше мало вивчені. 

Мета. Дослідити особливості перебігу БА в різні фази МЦ та оцінити вплив гормональних змін на якість життя (ЯЖ) жінок, 
хворих на астму.

Матеріали і методи. Дослідження проводилось на базі алергологічнго відділенні Івано-Франківської ОКЛ і тривало 63 дні. 
Нами обстежено 50 жінок, які хворіють астмою, віком від 20 до 50 років.

Нами розроблені спеціальні анкети, які заповнювали обстежувані пацієнтки. Анкети включали відомості з анамнезу 
захворювання із виділенням причинних та тригерних факторів, частоти і тривалості загострень і ремісій, ефективності проведеної 
терапії, а також суб’єктивно оцінювався зв’язок основного захворювання та функціонування репродуктивної системи.

Рівень контролю астми визначався за допомогою Астма-контроль тесту (АКТ).
Для об’єктивізації клінічного перебігу захворювання та можливості його аналізу використовувався специфічний для БА 

опитувальник ЯЖ - Мini Asthma Quality of Life Questionnaire (МiniAQLQ).
Дослідження функції зовнішнього дихання проводили за допомогою комп’ютерної спірометрії та пікфлоуметрії.
Об’єктивно оцінювалися вираженість симптомів БА в різні фази МЦ.
Комплекс досліджень проводився в ранню фолікулінову фазу (5-7 день МЦ) і в пізню лютеїнову фазу (21-24 день МЦ).
Результати. Аналізуючи отримані дані, нами встановлено, що 34 жінки (68%) скаржились на погіршення нападів задухи, 

задишки, назальних симптомів, підвищення чутливості до різких запахів, зниження толерантності до фізичного навантаження 
в пізню лютеїнові фазу за 7-10 днів до менструації. Також відмічався вірогідно гірший контроль астми по АКТ в цей період 
(р<0,05) та більша потреба хворих в швидкодіючих бронходилятаторах. При аналізі заповнених анкет встановлено, що у 73,53% 
опитаних жінок зі змінами перебігу астми, в залежності від МЦ, астма була атопічною.

Оцінюючи інтегративний показник ЯЖ обстежених хворих на БА, ми виявили його взаємозв’язок з клінічною картиною 
та ступенем контролю захворювання. Кількість балів при оцінці яж також прямо корелювала з показниками ФЗД (ОФВ1 та 
ФЖЕЛ), (r = 0,7) (р<0,05). Також нами виявлено прямий сильний кореляційний зв’язок між ступенем контролю захворювання 
та рівнем ЯЖ (r = 0,8) (р<0,05).

Висновки. Статеві гормони та коливання їх рівнів у різні фази МЦ жінки істотно впливають не лише на репродуктивну 
функцію, а й на якість життя та на функціонування органів дихання. Це необхідно враховувати при оцінці об’єктивного стану 
пацієнток та підборі ефективних схем лікування бронхіальної астми у жінок різних вікових груп.
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Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

ÊË²Í²×ÍÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ ÀÓÒÎ²ÌÓÍÍÎÃÎ ÒÈÐÅÎ¯ÄÈÒÓ ÍÀ ÃÐÓÍÒ² Â²ÐÓÑÍÎÃÎ ÃÅÏÀÒÈÒÓ Ñ
Рябко К.С., Волинська Л.Б., Дівнич Б.І.

Наукові керівники: д.мед.н., проф. О.Г. Попадинець, асист. Т.С. Рангулова
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра анатомії людини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: dokatya17@gmail.com

Актуальність: Різноманітність проявів та ускладнень у гепатології на сьогоднішній день є досить важливим питанням, 
адже патологія печінки поєднюється не тільки із захворюваннями органів черевної порожнини, а й багатьох органів та систем 
організму. Зокрема, актуальним є поєднання вірусу гепатиту С (ВГС) з іншими патологіями, адже частота його виявлення 
зростає з кожним роком, а за деякими джерелами вже перевищила частоту виявлення ВІЛ/СНІДу. Є дані про зв’язок ВГС з 
дисфункцією щитоподібної залози(ЩЗ) аутоімунного ґенезу. При цьому ураження вірусом ЩЗ є особливо важливим, зважаючи 
на те, що вона може стати додатковим позапечінковим джерелом його реплікації, а також одним із майданчиків запуску вірус-
асоційованих аутоімунних процесів у цілому організмі.

Пацієнтка Л., 1966р.н. поступила 03.01.20 р. у гастроентерологічне відділення КНП «ОКЛ ІФОР» зі скаргами на біль в 
епігастрії, пілородуоденальній зоні, обох підребер’ях, важкість після їжі, здуття живота, чергування проносів та закрепів і 
виражену загальну слабкість. З анамнезу відомо, що більше 10років хворіє на аутоімунний тиреоїдит та постійно отримує 
еутирокс в дозі 100 мг на добу. З об’єктивного обстеження: шкірні покриви та слизові чисті, звичайного кольору. Пальпується 
щитоподібна залоза. Язик вологий, обкладений білим налетом. Живіт болючий в епігастрії та обох підребер’ях. Печінка та 
селезінка б/о. Було проведено такі обстеження: заг.ан.крові, де фактично не виявлено змін, окрім лейкоцитозу та підвищення 
ШОЕ; біох.ан.крові: заг.білок-71,4г/л; тимолова проба-8,01од; заг.білірубін-11,1мкМ/л; прямий-1,3мкМ/л; сечовина-4,7мМ/л; 
креатинін-67,1мкМ/л; АСТ-87,9од/л; АЛТ-96,7од/л; альфа-амілаза-46,6од/д; лужна фосфотаза-77,7од/л; глюкоза-5,49мМ/л; 
УЗД ОЧП заключення: печінка звичайних розмірів, проте підвищеної ехогенності, портальна вена – норма, селезінка незначно 
збільшена, інші узд дані свідчать про ознаки панкреатиту. Зокрема, для отримання даних про тиреоїдний статус було проведено 
визначення рівня гормонів (ТТГ-7.0 мкМЕ/мл, Т3в.-1.8 пмоль/л, Т4в.-7.0 пмоль/л, АТрТТГ – 4.8 МЕ/л) та УЗД ЩЗ. Висновок: 
АІТ. Окрім хронічного панкреатиту постало ще два питання: 1. Причина підвищення трансаміназ; 2. Отримуючу підтримуючу 
терапію з приводу аутоімунного тиреоїдиту, пацієнтка не перебуває в ст. компенсації. З приводу 1 питання було призначено аналіз 
крові на маркери вірусних гепатитів, 2 питання – консультація ендокринолога. Отже, AB-HCV – (621,7АО/мл) позитивний, 
консультація ендокринолога: Аутоімунний тиреоїдит. Гіпотиреоз середньої важкості, стадія субкомпенсації. Рекомендовано: 
еутирокс 150 мг. Після 10-денного лікування гептралом 500 1т 1р/д та підвищення дози еутироксу ми досягли зниження ТТГ, 
АТрТТГ та підвищенна Т3в, Т4в, а також суттєвого зниження трансаміназ. Пацієнтка була виписана зі скеруванням до ОКІЛ з 
визначенням подальшої тактики щодо ВГС. 

Висновок: захворювання ЩЗ та гепатобіліарної системи є дуже поширеними на сьогоднішній день та потребують 
колегіальної роботи лікарів гастроентерологів та ендокринологів для досягнення стійкої компенсації та уникнення ускладнень 
цих двох захворювань.

ÍÀÄËÈØÊÎÂÀ ÂÀÃÀ Ó Ä²Â×ÀÒ Ó Â²Ö² 18-20 ÐÎÊ²Â
Сабов О.О.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.Ю. Коваль
Ужгородський національний університет
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб

м. Ужгород, Україна, e-mail: sabov515@gmail.com
Актуальність. Багато студентів – підлітків користуються послугами швидкої доставки їжі, кафе, фаст-фудом. Низький 

рівень фізичної активності, особливості харчової поведінки, зростання в раціоні жирних, висококалорійних продуктів та 
легкозасвоюваних вуглеводів, прийом їжі увечері або вночі – безумовні фактори, які призводять до виникнення ожиріння, 
особливо за наявності спадкової схильності. Студентки медичного факультету велику кількість часу проводять за підручниками 
вивчаючи ту чи іншу дисципліну і через це мають низький рівень фізичної активності. Як всесвітньо відомий факт режим 
харчування студентів також порушений, через перебування більшої половини дня на навчанні, внаслідок цього порушуються 
кількість прийомів їжі і їх обсяг.

Мета. Виявити рівень надлишкової вага у студенток 2-3 курсів медичного факультету, порівняти їх з нормою, отримати 
загальну картину надлишкової ваги.

Матеріали і методи. В ході дослідження були зібрані дані маси тіла і зросту 200 студенток Ужгородського національного 
університету, медичного факультету 2-3 курсу. На основі цих даних визначали індекс маси тіла (ІМТ). Статистична обробка 
отриманих результатів здійснювалась з використанням програми Microsoft Excel, Statistica 6.0.

Результати. При аналізі відхилення маси тіла було виявлено, що недостатню вагу тіла мали 24 дівчини (12%) ІМТ < 18.5, 
нормальну вагу тіла мали 102 дівчини (51%) індекс маси тіла 18.5-24.9, зайву вагу мали 26 дівчат (13%) індекс маси тіла 25.0-
29.9, 1 ступінь ожиріння мали 18 дівчат (9%) індекс маси тіла 30.0-34.9, 2 ступінь ожиріння мали 22 дівчини (11%) індекс маси 
тіла 35.0-39.9 та 3 ступінь ожиріння мали 8 дівчат (4%) індекс маси тіла >40 Зробивши аналіз групи дівчат з надлишковою вагою 
тіла, з’ясували, що відхилення від норми були від 2.3 кг до 12,7 кг. При цьому середній показник дефіциту маси склав 4,9 кг. 

Висновки. З отриманих результатів бачимо, що проблема надлишкової ваги в наші часи доволі актуальна. Не дивлячись на 
відкритий доступ до інформації про оптимальну вагу тіла, велику кількість здорових продуктів харчування, розповсюдженість 
залів спортивних залів, питання про надлишкову вагу залишається відкритим. А найголовніше, що від надлишкової маси тіла 
страждає здоров’я.
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ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÐÅÄÈÊÒÎÐ²Â ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÒÀ ÊË²Í²ÊÎ-ÅÏ²ÄÅÌ²ÎËÎÃ²×Í² 
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÃÎÑÒÐÎÃÎ ÊÎÐÎÍÀÐÍÎÃÎ ÑÈÍÄÐÎÌÓ Ó ÏÐÈÊÀÐÏÀÒÑÜÊÎÌÓ ÒÀ 

ÄÎÍÅÖÜÊÎÌÓ ÐÅÃ²ÎÍÀÕ
Середюк М.-А.В.1., Фреїк С.П.1, Хачикян А.А.2, Узун Д.Ю.3

Наукові керівники: к.мед.н., доц. Р.В. Деніна1, аспірант А.Г. Орлов2

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини 2 та медсестринства1

Донецький національний медичний університет
Кафедра хірургії, ендоскопії, оториноларингології, реконструктивно-відновлювальної хірургії та променевої 

діагностики2

КНП «Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ»
відділення кардіо та рентгенваскулярної хірургії3

м. Краматорськ, м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: artemkhachykian@gmail.com, martie.serediuk@gmail.com
Актуальність. Відомо, що стрімкий розвиток суспільства, урбанізація, економічна нестабільність, надмірний стрес, на-

явність шкідливих звичок, малорухомий спосіб життя, глобальне потепління та військова ситуація у східному регіоні сприяють 
прогресуванню серцево-судинних захворювань (ССЗ) в Україні. 

Мета. Оцінити та порівняти клініко-епідеміологічні особливості та фактори ризику розвитку гострого коронарного синдро-
му (ГКС) в структурі ССЗ у Прикарпатському та Донецькому регіонах.

Матеріали та методи. Проаналізовано 200 медичних карт стаціонарних хворих, із них (50%)  ̶ на базі КНП «Івано-Франківсь-
кий обласний клінічний кардіологічний центр» (ІФ ОККЦ) та 100 (50%)  ̶ на базі КНП «Обласне територіальне медичне об’єд-
нання м. Краматорськ» (ОТМОК). Оцінку ризику несприятливих подій у хворих з ГКС з та без елевації сегменту ST проводили 
за шкалою GRACE.

Результати. Середній вік обстежених складав: для хворих ІФ ОККЦ – 
62,8 ± 2, 67 р. (32%  ̶ жінки, 68%  ̶ чоловіки), для хворих ОТМОК –58,9 ± 4,12 р. (34%  ̶ жінки, 66%  ̶ чоловіки) (p<0,1). Серед 

хворих на ГКС, у Прикарпатському регіоні переважали жителі високогірних районів Прикарпаття (71%), а у Донецькому більша 
частка припадала на міських жителів (91%). Водночас, частка хворих із STEMI на Прикарпатті - 88%, а на Донеччині – 93%. 
У Донецькому регіоні у 83% випадках діагностовано гострий інфаркти міокарда (ІМ) із ургентним черезшкірним коронарним 
втручання (ЧКВ), напротивагу Прикарпаттю, де ІМ первинно діагностовано у 68% хворих. Розвиток ГКС 54% хворих Донетчи-
ни повязують із психоемоційним стресом, та 41% із екологією та шкідливими умовами праці, коли на Прикарпатті лише 12% та 
8% хворих відповідно. АГ в анамнезі спостерігалася у 56% хворих, ЦД – 23%, ХОЗЛ – 38%, гіперхолестеринемія у 36% хворих 
Донецького регіону і 47%, 19%, 18% та 28% хворих на Прикарпатті відповідно.

За шкалою GRACE, очікувана смертність для жителів Прикарпаття становить в середньому 7,35% (136,3 ± 3,29 бали), а для 
жителів Донецького регіону – 9,5% (140,5 ± 5,82 бали) (p<0,05).

Висновки. Промисловість Донецького регіону та наближеність до зони бойових дій є ключовим предиктором ризику розвит-
ку ССЗ, зокрема ГКС серед чоловіків, молодого та середнього віку, міських жителів даної території, напротивагу Прикарпаттю, 
де жителі високогірних районів займаються господарською діяльністю та не звертають увагу на явні симптоми ураження сер-
цево-судинної системи. Частина хворих (41%) зі STEMI звертається за медичною допомогою після 24 годин, тому цій когорті 
хворих не проводиться реваскуляризація міокарда, що погіршує подальший прогноз та перебіг ІМ.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÏÐÈÕÈËÜÍÎÑÒ² ÄÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÀÐÒÅÐ²ÀËÜÍÓ Ã²ÏÅÐÒÅÍÇ²Þ 
ÏÎÕÈËÎÃÎ Â²ÊÓ

Швадченко К.А., Шупер В.О.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.О. Шупер

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
м. Чернівці, Україна, e-mail: katia.shvadchenko@gmail.com

Проблема оптимізації лікування артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку залишається надзвичайно актуальною 
за умови загальних демографічних тенденцій, високої захворюваності та фатальності ускладнень цієї патології, виникнення 
коморбідності у цієї категорії хворих. За сучасними даними статистики, однією із основних причин недостатньої ефективності 
терапії артеріальної гіпертензії є незадовільна прихильність пацієнтів до призначеного лікування. 

Метою роботи було визначити і оцінити основні фактори, що впливають на прихильність до антигіпертензивної терапії у 
хворих на артеріальну гіпертензію похилого віку. 

Було обстежено 27 пацієнтів у віці > 65 років (середній вік 72,2 ± 1,7 року) із артеріальною гіпертензією. Використовували 
соціально-демографічний, клініко-діагностичний, клі ніко-психопатологічний, психодіагностичний методи (MMAS, за 
методикою Спілбергера —Ханіна, за методикою «Рівень суб’єктивного контролю», дослідження самооцінки психічних станів 
за Г.Айзенком, дослідження рівня депресії за опитувальником Бека), математичний та статистичний методи.

За результатами опитування MMAS було виділено три групи пацієнтів – з високим (22,2%), середнім (33,3%) та низьким 
(44,55%) рівнями прихильності до призначеної комплексної терапії артеріальної гіпертензії. Соціально-демографічні фактори 
у хворих із низькою прихильністю до лікування визначалися низьким рівнем освіти та відсутністю шлюбних стосунків. 
Клінічні характеристики включали наявність 3 ступеня важкості артеріальної гіпертензії, І стадії цього захворювання, високої 
частоти загострень, коморбідності у вигляді цукрового діабету 2-го типу, хронічного обструктивного захворювання легень, 
ішемічної хвороби серця, тютюнопаління. За даними клі ніко-психопатологічного та психодіагностичного обстеження хворі 
із інтернальним типом особистісного контролю, низьким рівнем тривожності й депресії здебільшого демонстрували низький 
рівень комплаєнсу та вірогідно частішу агресивність у самооцінці психічних станів (p<0,05). 

Таким чином, пацієнти похилого віку з артеріальною гіпертензією частіше (до 78%) демонструють недостатній рівень 
прихильності до лікування. Соціально-демографічні, клінічні та психопатологічні фактори істотно впливають на рівень 
комплаєнсу в цих пацієнтів. Підвищення ефективності терапії артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку можливе за 
рахунок оптимізації схем лікування, широкого впровадження психодіагностики та психокорекції із залученням до цього процесу 
психологів.



22   
Тези доповідей 89-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині та фармації», 2020

Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

ÎÁÃÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ÑÊÐÈÍ²ÍÃÎÂÎÃÎ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ØÂÈÄÊÎÑÒ² ÊËÓÁÎ×ÊÎÂÎ¯ Ô²ËÜÒÐÀÖ²¯ 
ÒÀ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÍÅÔÐÎÏÐÎÒÅÊÒÎÐÍÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯ ÕÂÎÐÈÌ ÍÀ ÐÅÂÌÀÒÎËÎÃ²×Í² 

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß
Циганюк В.М.

Науковий керівник - асист. Т.В. Буграк
Івано-Франківський національний медичний університет
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Вступ. Хронічна хвороба нирок (ХХН) є глобальною соціально-економічною проблемою, оскільки близько 10% населення 
світу мають ознаки цієї хвороби і ця кількість стабільно щорічно збільшується. Небезпека ХХН полягає в тому, що на початкових 
етапах не проявляється клінічно, а при лабораторному обстеженні при нормальному чи пограничному рівні креатиніну швидкість 
клубочкової фільтрації (ШКФ) вже є зниженою. Завдяки ранній діагностиці наслідки ХХН часто можуть бути попереджені або 
відстрочені шляхом нефропротекції та призначенням лікування. 

Метою роботи є обгрунтування скринінгового визначення ШКФ та призначення нефропротекторної терапії для раннього 
виявлення ХХН та сповільнення її прогресування у хворих на ревматологічні захворювання.

Матеріали і методи. Дослідження було проведене у відділенні ревматології Івано-Франківської ОКЛ. Під час дослідження 
було опрацьовано 49 історій хвороб, та визначено ШКФ методом GFR ЕРІ усім пацієнтам, які знаходились на стаціонарному 
лікуванні у ревматологічному відділенні протягом 2 місяців та проведено аналіз отриманих результатів. Усіх пацієнтів було 
розділено на групи залежно від діагнозу та тривалості захворювання. Критерієм виключення було раніше встановлений діагноз 
ХХН та наявність гострої інфекції сечовивідних шляхів.

Результати дослідження. Згідно результатів дослідження у 36% пацієнтів з усіх опрацьованих історій хвороб було зниження 
ШКФ від 75 до 47 мл/хв, що відповідає ХХН 2 та 3а стадії. Середня ШКФ становила 61 мл/хв, а тривалість захворювання від 
1 до 10 років та встановлений прямолінійний середньої сили кореляційний зв’язок між тривалістю захворювання та ШКФ у 
пацієнтів. Нами було відмічено, що більшість пацієнтів у яких виявлено зниження ШКФ лікувались з приводу остеоартрозу, 
ревматоїдного артриту та реактивного артриту, а більшість з них мали підвищення артеріального тиску (АТ), та приймали 
антигіпертензивну терапію нерегулярно тільки при підвищенні АТ або використовували препарати які не мають достатнього 
нефропротекторного ефекту.

Висновки. Результати даного дослідження підтверджують необхідність скринінгового визначення ШКФ у пацієнтів 
ревматологічного відділення для раннього виявлення та сповільнення прогресування ХХН а також призначення для 
нефропротекції інгібіторів АПФ або БРА.

ÄÈÔÅÐÅÍÖ²ÉÍÀ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÓÐÀÆÅÍÍß ÎÐÃÀÍ²Â ÄÈÕÀÍÍß ÏÐÈ ÊÎÐÎÍÀÂ²ÐÓÑ² ÒÀ 
²ÍØÈÕ ÁÀÊÒÅÐ²ÀËÜÍÈÕ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍßÕ

Вдовиченко А.В., Гринів Н.М., Середюк М-А.В., Фреїк С.П.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. П.Р. Герич, к.мед.н., доц. Г.М. Курилів
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м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vdovychenko22@gmail.com
Актуальність: Чого українцям потрібно боятися більше, невідомого коронавірусу чи достатньо вивчених захворювань, 

таких як грип та пневмонія? 
COVID-19 – це інфекційне захворювання, спричинене коронавірусом, який раніше був невідомим медичній науці. Поширення 

даного захворювання почалося з Китаї усередині грудня 2019 року, станом на 26 лютого 2020 року випадки захворювання 
зафіксовані у 30 країнах світу. Особливу небезпеку даний вірус становить тим, що зафіксовано близько 3000 летальних випадків. 
Станом на 28 лютого 2020 року в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірусну інфекцію, тоді як на 
грип за період з 17.02.2020-24.02.2020 захворіло більше людей, ніж на коронавірус у всьому світі – 217тис. осіб., а від ускладнень 
грипу на середину лютого 2020 року зафіксовано - 48 смертей. 

Мета: провести диференційну діагностику клінічного перебігу коронавірусної інфекції, грипу та пневмоній. Виділити 
спільні та відмінні ознаки, розібрати атипові форми перебігу захворювання.

Матеріали і методи: під час роботи над нашим дослідженням нами було розібрано шляхом ретроспективного аналізу 30 
стаціонарних карт пацієнтів, яким був виставлений діагноз грип та пневмонія. 

Результати: у структурі захворюваності на грип та пневмонію у 24 (80%) пацієнтів спостерігали типовий перебіг захворювань. 
У 6 (20%) обстежених відмітили атиповість клінічних проявів таких як наявність субфебрильної температури, відсутність 
продуктивного кашлю. При проведенні фізикального обстеження у даних пацієнтів перкуторно спостерігали притуплення звуку 
у середніх долях обох легень, аускультативно – ослаблене везикулярне дихання з поодинокими сухими свистячими хрипами. 
Хворим було призначено патогенетичне та симптоматичне лікування, яке закінчилось повним одужанням, без ускладнень.

Висновок: враховуючи епідеміологічну ситуацію, яка спричинена коронавірусною інфекцією, пацієнти з атиповим 
перебігом грипу та пневмонії повинні бути додатково обстежені на предмет COV-2019, оскільки патогенечного лікування 
даного захворювання на даний момент немає.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÁÎËÜÎÂÎÃÎ ÑÈÍÄÐÎÌÓ Ó ÂÀÆÊÎÕÂÎÐÈÕ ßÊ² ÏÅÐÅÁÓÂÀÞÒÜ Ó ÕÎÑÏ²Ñ²
Влашин Х.В.

Науковий керівник - к.мед.н., доц. О.І. Готюр
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: khrystinabl@gmail.com
У клінічній практиці часто доводиться зіштовхуватися із синдромом болю – системним патологічним процесом, що включає 

місцеву реакцію на ураження, передачу та сприйняття больового імпульсу, його психоемоційну оцінку і відповідну вегетативну 
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та поведінкову реакцію організму.
Перед нами була поставлена мета – вияснити проблеми пацієнтів і зменшити їх больовий синдром. Адже, якщо звернути 

свою увагу на аспекти які зменшують переносимість болю, а саме: дискомфорт, безсоння, втома, тривожність, страх, злість, 
нудьга, смуток, депресія, інтроверсія, соціальна виключеність, ментальна ізоляція, то стає зрозумілим, що усі пацієнти які 
знаходяться на лікуванні у хоспісі мають знижений поріг больової чутливості. 

Існує безліч методик дослідження больового синдрому. Серед найпоширеніших методів, є візуальна аналогова шкала (ВАШ), 
опитувач болю Макгілла (McGill University Pain Questionnaіre – MPQ), малювання болю для надання своєчасної та повноцінної 
допомоги таким пацієнтам.

У своєму дослідженні 33-х пацієнтів Івано-Франківського Обласного Клінічного Центру Паліативної Допомоги ми 
використали візуальну аналогову шкалу, а для визначення ефективності проведеного знеболення – аналогову шкалу полегшення 
болю в балах. За допомогою опитувальник CLDQ, нам вдалося вияснити якість життя пацієнтів до визначення ступеня больового 
синдрому та після застосування цим же пацієнтам в індивідуально підібраних дозах анальгетиків з метою усунення болю. 

Ì²ÊÑÎÌÀ ÑÅÐÖß: Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÀ, ÓÑÊËÀÄÍÅÍÍß, Ë²ÊÓÂÀÍÍß. ÐÎÇÁ²Ð ÊË²Í²×ÍÎÃÎ 
ÂÈÏÀÄÊÓ
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Актуальність. Міксома серця (доброякісне утворення) локалізується в будь-якій порожнині серця, проте найчастіше в ЛП і 
в більшості випадків фіксується до міжпередсердної перегородки (МПП) в ділянці овальної ямки короткою ніжкою на вузькій 
або на широкій основі. Пухлина має желеподібну, м’яко- або щільноеластичну консистенцію. Відсутність капсули створює 
сприятливі умови для фрагментації окремих часток та їх емболізації. Навіть невеликі частки пухлини можуть спричинити 
асимптомні «великі проблеми» - ТІА, інсульт, раптову смерть. ЕхоКГ є «золотим стандартом» діагностики пухлин серця.

Мета. Встановити особливості діагностики та ведення пацієнтів з міксомами серця.
Матеріали. Робота базується на аналізі 12 випадків міксом серця у хворих з кардіоваскулярною патологією (STEMI/NSTEMI, 

дилятаційна КМП). Всі пацієнти поступали в ургентному порядку і спостерігались в Обласному клінічному кардіологічному 
центрі та в Клінічному лікувально-діагностичному центрі «СІМЕДГРУП» впродовж 2018/2019 років. В доповіді представлений 
найбільш характерний випадок міксоми з успішним лікуванням.

Результати. Пацієнтка Д., 67 р., поступила 07.12.2019р. в КЛДЦ «СІМЕДГРУП» з ЕхоКГ-заключенням «Міксома лівого 
передсердя великих розмірів з частковою обструкцією лівого атріовентрикулярного отвору». В анамнезі – ТІА. Після 
підтвердження діагнозу було прийняте рішення про оперативне лікування, яке виконано із застосуванням двопередсердного 
доступу до міксоми, яка кріпилася на ніжці до нижнього полюсу овальної ямки. Новоутворення видалено єдиним блоком 
разом із ділянкою МПП, до якого воно прикріплялося (профілактика рецидиву пухлини). Дефект МПП закритий клаптем 
аутоперикарду. Міксома була гроноподібної форми з численними невеликими фрагментами, загрозливими щодо системного 
емболізму. 

Висновок. Міксома є доброякісним утворенням, проте вона може мати «злоякісний» безсимптомий перебіг, призводячи до 
раптової смерті або до гострого порушення мозкового кровоплину – які можуть бути первинними проявами міксом лівих відділів 
серця. Пухлина вимагає диференційного діагнозу з порожнинними тромбами у хворих зі STEMI/NSTEMI, що є можливим 
за допомогою трансторакальної та трансезофагеальної ЕхоКГ, особливо на ранніх етапах захворювання при підозрінні на 
об’ємний утвір в камерах серця. Скерування на хірургічне лікування є невід’ємною складовою ведення таких пацієнтів. Після 
хірургічного втручання необхідне тривале спостереження кардіологом, оскільки завжди є ймовірність рецидиву.

Ã²Ã²ªÍÀ ÒÀ ÅÊÎËÎÃ²ß
HYGIENE AND ECOLOGY

PSYCHOGYGENIC CHARACTERISTICS OF THE INTELLIGENCE OF PUPILS WHO MAINTAIN 
AGRICULTURAL SPECIALTIES ON THE BASIS OF A PROFESSIONAL AGRARIAN LYCEUM

Stoyan A.O., Katelevska N.M.
Scientifi c supervisors - N.M. Katelevska, PhD

Kharkiv National Medical University
Department of Hygiene and Ecology №1

Kharkiv, Ukraine, e-mail: annastoyan2008@gmail.com
Relevance. Today, due to the introduction of modern production technology, integrated mechanization and automation of work 

processes, the proportion of intellectual load during the execution of various production operations is signifi cantly increasing, which 
creates conditions for a radical change in the nature and content of the work of agricultural professionals and puts serious demands on 
the level of qualifi cation not only of engineering and technical workers but also to workers of different industries. Such workers include 
representatives of agrarian professions.

Aim. To establish the degree of intelligence of students who master agricultural specialties on the basis of professional research.
Materials and methods. The study was conducted using the method of Raven’s progressive matrices. It was attended by teenagers - 

students of Odnorobivsk professional agrarian lyceum, aged 15-18 years (125 people), who mastered agrarian specialties: “locksmith for 
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repair of agricultural machinery and equipment” (1 year), “tractor driver - driver of agricultural (forestry) production” ( 2nd year), “motor 
vehicle driver” (3rd year).

Results of research. According to the results of the study, the distribution of students of professional agrarian lyceum by the IQ index 
was determined. The vast majority of lyceum students (69.34 ± 4.12%, p <0.01) belonged to persons with advanced intelligence (“high” 
from 13.51 ± 5.62% to 19.57 ± 5.85%; “above average “from 28,26 ± 6,64% to 29,73 ± 7,51%;” average “from 21,62 ± 6,77% to 23,91 ± 
6,29%), 15,22 ± 5, 29% were persons with lower-than-average intelligence, 13.04 ± 4.97% with low. Throughout the PAL training period, 
the occupancy of individual groups by IQ index level remained unchanged (p> 0.05).

Conclusions. According to the results of professional researches of the selected specialties, it was found that high technical in telligence 
is one of the professionally signifi cant qualities for the students of professional agricultural lyceums, which is a necessary condition not 
only for mastering their agricultural specialties, but also very important for performing various production operations in the future.

ÎÖ²ÍÊÀ ßÊÎÑÒ² ÂÎÄÈ ÒÀ ÅÊÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÑÒÀÍ ÏÎÂÅÐÕÍÅÂÈÕ ÒÀ ¥ÐÓÍÒÎÂÈÕ ÂÎÄ ÁÀÑÅÉÍÓ 
Ð. ÒÈÑÀ. ÏÎÊ ÐÀÙÅÍÍß ÅÊÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÓ ÁÀÑÅÉÍÓ Ð²×ÊÈ ÒÈÑÀ

Качур В.М., Пташинська М.С.
Наукові керівники: к.мед.н., доц. М.Є. Йонда, асист. І.Т. Токар
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра гігієни та екології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kachur98@i.ua

Метою даної наукової роботи є адекватна оцінка стану поверхневих та ґрунтових вод басейну річки Тиса.
Головним завданням – зменшення впливу негативних факторів та чинників, які впливають негативно на стан басейну річки 

Тиса та безпосередньо якість води, яка в подальшому є чинником формування здоров’я населення.
Об’єкт дослідження – басейн р. Тиса, яка протікає неподалік с. Тросник Закарпатської області та підземні води населеного 

пункту.
Під час проведення наукової роботи, було проведено та використано ряд гідрологічних, метеорологічних, фізико-хімічних 

досліджень. Дослідження проводилось з квітня 2018 по лютий 2020 року.
При гідрологічному дослідженні – проведено вимірювання рівня води в річці Тиса на спеціально відведеній ділянці. На базі 

Режимної геофізичної станції «Тросник» проведено вимірювання рівня підземних вод в свердловинах- №838 (глибиною 535м) 
та №838а (глибиною 8 м).

Також проведено анкетування серед населення, на рахунок вживаної води.
Фізико-хімічних – дослідження якості води в свердловинах домогосподарств, та р. Тиса за фізичним (прозорість, колір, смак, 

запах) та хімічними (рівень водневого показника, вміст міді (Cu), цинку (Zn), кадмію (Cd), заліза (Fe)) показниками. Для оцінки 
було умовно побудовану так звану «сітку досліджень» - дослідження води в свердловинах проводилось в межах 500 м одна від 
одної.

У ході роботи було досліджено архівні матеріали, в яких містяться дані по кількості опадів та температурний режим за 
1885 рік та 1975 роки в населеному пункті. Даний розділ роботи присвячується актуальній в наш час темі «Глобального зміну 
клімату».

Для вирішення актуальних питань в сфері водних багатств пропонується використання «гідро-установки» яка є екологічно 
безпечною, економічно-вигідною та технологічно простою. В основі розробки лежить Закон Бернуллі - «Рух рідини по трубах» 
та закон Торрічеллі.

Ã²Ã²ªÍ²×ÍÀ ÎÖ²ÍÊÀ ßÊÎÑÒ² ÏÈÒÍÎ¯ ÂÎÄÈ ÇÀ ÑÀÍ²ÒÀÐÍÎ-Õ²Ì²×ÍÈÌÈ ÏÎÊÀÇÍÈÊÀÌÈ ÍÀ 
ÏÐÈÊËÀÄ² ÏÎËÒÀÂÑÜÊÎ¯ ÒÀ ÂÎËÈÍÑÜÊÎ¯ ÎÁËÀÑÒÅÉ

Маляр О.Р.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.Д. Саргош
Українська медична стоматологічна академія

Кафедра гігієни, екології та охорони праці в галузі
м. Полтава, Україна, e-mail: lenamalyar99@gmail.com

Актуальність. Питання профілактики займає пріоритетне місце серед завдань охорони здоров’я. Результати багатьох 
досліджень свідчать, що на здоров’я людини впливає ряд чинників зовнішнього середовища, що різняться між собою як за 
експозицією, інтенсивністю впливу, так і за характером дії. Одним з факторів впливу навколишнього середовища на організм 
людини є питна вода. Оскільки на даний час відмічається зростання нітратного забруднення ґрунтових вод внаслідок 
ненормованого використання в колективних господарствах та у приватному секторі мінеральних та, особливо, органічних 
добрив дослідження в даному напрямку мають велике значення.

Мета роботи. Оцінити якість та безпечність питної води за санітарно-хімічними показниками, з подальшою розробкою 
заходів щодо її покращення.

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз даних моніторингу якості питної води децентралізованих 
джерел водопостачання Полтавської та Волинської областей. Використані архівні дані Полтавського ОЛЦ МОЗ України та ДУ 
«Волинський ОЛЦ МОЗ України» за 2017 – 2018 роки.

Результати. Проведено аналіз даних моніторингу проведеного лабораторіями щодо вмісту нітратів у воді децентралізованих 
джерел водопостачання, зокрема колодязів, свердловин, вода з яких використовується для споживання дітьми віком до 3-х років. 
Питома вага проб питної води з надмірним вмістом нітратів у Волинській області становить: у 2017р. – 23,3%, у 2018р. – 17,5%. 
У Полтавській області: у 2017р. – 37,0%, у 2018р. – 33,7%. По Україні цей показник становить у 2017р. - 32,6%, 2018р. - 34,4%.

Абсолютний показник невідповідності якості питної води джерел децентралізованого водопостачання в Полтавській області 
вищий в 2018 році і становить 1190 проб з 3526 досліджень, у Волинській області – в 2017 році (1198 проб з 5058 проведених 
досліджень).

Висновки. Питома вага проб питної води з надмірним вмістом нітратів у Полтавській області більша ніж у Волинській 
області та в Україні в цілому. На наш погляд, доцільним є подальше вивчення поставленої проблеми, оскільки вона на даний час 
реорганізації структури Полтавського та Волинського лабораторних центрів МОЗ України знову стає дуже актуальною.
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Метою роботи є оцінка впливу соціальних мереж на формування особистості підлітків.
Матеріали і методи: опрацьовано низку наукових робіт щодо оцінка впливу соціальних мереж на формування особистості 

підлітків.
Результати дослідженя. Соціальні мережі є надзвичайно популярні серед молоді. Україна не є винятком: українські соціальні 

мережі вже встигли завоювати чималу частку аудиторії. 
Ознайомлюючись з інформацію у соціальних мережах, кожен із визначає своє власне ставлення до певних дій, вчинків.
 Соціалізація відбувається упродовж усього життя людини, при цьому традиційні форми соціалізації включають два види – 

первинну і вторинну. Первинна соціалізація відбувається з дитинства у межах родинних зв’язків, вторинна – у межах соціальних 
інститутів і соціальних контактів поза межами безпосереднього життєвого середовища людини.

Проаналізувавши дані літератури, ми ознайомилися з результатами дослідження, яке провели у Хмельницькому ліцеї №17. 
У ході дослідження був використаний метод анкетування «Додаток А».У дослідженні брало участь 66 дітей віком 12-16 років. 
На запитання, скільки часу щодня ви проводите в усіх зареєстрованих соціальних мережах в цілому, отримали: 53% проводять 
2-4 години щодня, 24% менше 1 години, 17 % 5-7 годин, 6% більше 7 годин.На запитання, чи вважаєте ви, що у Вас є залежність 
від соціальних мереж, 44 % дітей відповіли, що частково є.Соціологічні дослідження, ініційовані компанією «Київстар» у 2016 
році, свідчать: 76% батьків не знають, які сайти відвідують їхні діти; 17% дітей готові надати інформацію про себе і свою родину; 
28% можуть без вагань надіслати свою фотокартку незнайомцям; 22% час від часу потрапляють на сайти «для дорослих»; 14% 
дітей час від часу надсилають платні SMS для отримання бонусів в он-лайн іграх або соціальних мережах, не звертаючи увагу 
на вартість цих повідомлень; 18% батьків слідкують за життям дитини в мережі.

Висновок. Опрацьовані нами наукові дослідження доводять, що соціальні мережі мають як позитивні, так і негативні 
вплив на життя людей, зокрема молоді. Саме тому, велике значення займає профілактика інтернет залежності, яка пов’язана з 
виявленням та виправленням негативних інформаційних, педагогічних, психологічних факторів, що зумовлюють відхилення в 
психічному і соціальному розвитку дітей та молоді. 

Ã²Ã²ªÍ²×ÍÀ ÎÖ²ÍÊÀ ÑÏÎÑÎÁÓ ÆÈÒÒß ÑÓ×ÀÑÍÈÕ ØÊÎËßÐ²Â
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Актуальність. За даними вітчизняних і зарубіжних авторів, стан здоров’я людини на 50% залежить від способу життя, на 
20% - від стану навколишнього середовища та генетичних факторів, на 10% - від діяльності органів охорони здоров’я. Наше 
століття особливе тим, що людство, досягнувши величезних технічних успіхів, опинилось перед фактом, що здоров’я воно не 
збільшило. Бажання забезпечити собі більш комфортні умови життя призвело до стрімкого науково-технічного розвитку, на-
слідком якого є збільшення небезпечних чинників та посилення їх негативного впливу на організм людини, особливо дитини. 

Метою нашої роботи стало вивчення способу життя дітей старшого шкільного віку, що проживають в м. Івано-Франківську. 
Матеріали дослідження. Для виконання поставленої мети було проведено анкетування 134 школярів старших класів (з них 

74 дівчини та 60 хлопців) шкіл міста (Українська гімназія №1, ЗШ № 15 та 18).
Результати дослідження. Проведене анкетування дає змогу встановити режим харчування учнів і споживання ними окремих 

харчових продуктів. Переважна більшість дітей (61,76% всіх опитаних) вважають своє харчування регулярним. Сніданок діти 
всіх вікових груп споживають переважно вдома, не снідають 5,29% дівчат та 10,59% хлопців. 76,47% школярів регулярно 
обідають вдома (при цьому слід наголосити, що уроки у старшокласників завершуються близько 15 год), 23,53 - в школі. 
Вечеряють вдома практично всі опитані, однак 7,06% опитаних не вечеряють і це тільки дівчата. За результатами проведеного 
анкетування встановлено, що забезпечення основними харчовими продуктами можна охарактеризувати як дефіцитне для всіх 
вивчених вікових груп школярів. М’ясні страви щоденно споживають більше учні гімназії. Значна частина дітей ЗШ отриму-
ють м’ясо один раз в декілька днів. Аналогічна ситуація і зі споживанням молочно - кислих продуктів: учні ЗШ вживають дані 
продукти переважно 1 раз в декілька днів. Основний дефіцит продуктів поповнюється у школярів за рахунок хлібобулочних 
виробів: щоденно вживають дані продукти 53% школярів і це переважно хлопці шкіл. Овочі та фрукти щоденно споживають в 
своєму раціоні 48% дівчат та 35% опитаних хлопців. Незаперечним є той факт, що сучасні школярі живуть в умовах гіпокінезії, 
яка негативно впливає на розвиток організму. Тільки 11% опитаних (в основному хлопці) роблять ранкову зарядку щоденно. 
Свій вільний час хлопці переважно проводять за комп’ютером, дівчата переважно читають, сплять. Близько 40% школярів (з них 
переважно дівчата) бувають на свіжому повітрі тільки по дорозі з дому і додому. Старшокласники гуляють на свіжому повітрі 
рідше. За даними анкетування не вживають спиртні напої 43% опитаних, не палять 74% опитаних школярів. Серед школярів, 
які палять, частка дівчат є незначною. Насторожує той факт, що 7% опитаних дітей вживали речовини для підняття настрою. 

Висновок. Таким чином, встановлено, що особливостями способу життя сучасних школярів є неповноцінність харчового та 
рухового режимів, значна поширеність шкідливих звичок. Виявлені особливості потребують проведення санітарно-освітньої 
роботи з дітьми та їх батьками.
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Relevance. Much has been written regarding the ultrastructure of the human adenohypophysis,on the other hand, relatively little is 
available on the the neurohypophysis. 

Aim of study. To apprehend the purpose of this unique tissue ; to explore the physiology and pathophysiology of the neurohypophysis, 
vasopressin and oxytocin ; to highlight developments on the neural basis of osmo-sensing mechanism ;to describe vasopressin and 
oxytocin regarding the molecular biology and to underline some of the disease processes in which both the structure and functions of the 
those two hormones are involved.

Materials and methods. Analysis of literature and synthesis of scientifi c data from studies.
Result of research. The posterior pituitary is derived from the forebrain/prosencefalon during development and is composed 

predominantly of neural tissue. It lies below the hypothalamus, with which it forms a structural and functional unit: the neurohypophysis. 
The supraoptic nucleus (SON) is situated along the proximal part of the optic tract. It consists of the cell bodies of discrete vasopressinergic 
and oxytotic magnocellular neurons projecting to the posterior pituitary along the supraoptico-hypophyseal tract. The paraventricular 
nucleus (PVN) also contains discrete vasopressinergic and oxytotic magnocellular neurons, also projecting to the posterior pituitary along 
the supraoptico-hypophyseal tract. The PVN contains additional, smaller parvocellular neurons that project to the median eminence 
and additional extra-hypothalamic areas including forebrain, brain stem, and spinal cord. Some of these parvocellular neurons are 
vasopressinergic. A group of those projecting via the median eminence co-secrete VP and corticotrophin releasing hormone (CRH), and 
terminate in the hypophyseal-portal bed of the anterior pituitary. These and other vasopressinergic parvocellular neurons terminating in 
the hypophyseal-portal bed have a role in the regulation of adrenocorticotrophin (ACTH) release from the anterior pituitary gland, acting 
synergistically with CRH produced by other hypothalamic neurons.

The neurohypophysis is the structural foundation of a neuro-humoral system coordinating fl uid balance and reproductive function 
through the action of two peptide hormones: vasopressin and oxytocin. Vasopressin is the main endocrine regulator of renal water excretion, 
facilitating adaptive physiological responses to maintain plasma volume and plasma osmolality. Oxytocin is important in parturition and 
lactation. Data support a wider role for both peptides in the neuro-regulation of complex behaviour. Clinically, defi cits in the production 
or action of vasopressin manifest as diabetes insipidus. An understanding of the physiology and pathophysiology of vasopressin is also 
critical in approaching the diagnosis and management of hyponatraemia, the most common electrolyte disturbance in clinical practice.

Conclusion. The neurohypophysis represents a unique tissue having neural and endocrine characteristics and possessing ultrastructural 
features distinct from those of conventional endocrine organs such as the anterior pituitary, thyroid, pancreatic islets, etc. In contrast to 
these glands, the neurohypophysis consists from the processes of mature neurons ,therefore , it is not capable of synthesizing hormones 
but only of their storage and release.

ÏÎªÄÍÀÍÈÉ ÂÏËÈÂ ÃËÓÒÀÌÀÒÓ ÍÀÒÐ²Þ, ÁÀÐÂÍÈÊÀ ÏÎÍÑÎ 4R, Í²ÒÐÈÒÓ ÍÀÒÐ²Þ ÍÀ 
ÑÒÐÓÊÒÓÐÓ ÍÈÐÎÊ Á²ËÈÕ ÙÓÐ²Â Ó Â²ÄÄÀËÅÍ² ÒÅÐÌ²ÍÈ ÑÏÎÑÒÅÐÅÆÅÍÍß.

Бутиріна І.Д., Довгополий О.О.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Г.А. Єрошенко
Українська медична стоматологічна академія
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м. Полтава, Україна, e-mail: sanya-don@Inbox.ru
Актуальність: Із кожним роком все більше зростає кількість продуктів в яких містяться харчові добавки. Разом із цим 

зростає вживання цих добавок населенням. Проте, один харчовий продукт може містити не одну добавку, а декілька, що 
поширює площу впливу на здоровий організм і часто не можливо передбачити подальший ефект їх поєднаної дії.

Мета: Оцінити вплив поєднаної дії глутамату натрію, барвника «понсо 4R», нітриту натрію на структуру нирок білих щурів 
у віддалені терміни.

Матеріали і методи: Піддослідним тваринам давали пити 10 % розчин нітриту натрію. Глутамат натрію вводили в дозі 
30 мг/кг в 0,5 мл дистильованої води, Понсо 4R – в дозі 2 мг/кг в 0,5 мл дистильованої води 1 раз на добу перорально. За 
методом «Відкрите поле» визначали наявність поведінкових розладів. Тварин виводили з експерименту на 8 та 12 тижні шляхом 
передозування тіопенталовим наркозом 200 мг/кг. Шматочки нирок заключали в парафін. Зрізи були забарвлені гематоксиліном 
та еозином. За допомогою морфометричного дослідження були визначені показники клубочків (зовнішній діаметр (ЗД), діаметр 
просвіту (ДП)), проксимальних канальців (висота епітеліоцитів (ВЕ), ДП, ЗД), показники артерій та вен (ДП, ЗД).

Результати: На 8 тижні експерименту структура нирок білих щурів характеризувалася розширенням просвіту проксимальних 
канальців на 69%, збільшенням висоти епітеліоцитів на 28%, спазмуванням артерій, розширенням вен на 32%. 12 тиждень 
експерименту показав збільшення показників проксимальних канальців до 126%, артерії були розширені на 55%, а ДП та ЗД вен 
збільшився на 96% та 86% відповідно в порівнянні із контрольною групою.

Висновок: Поєднана дія харчових добавок викликала наступні зміни в нирках щурів експериментальної групи: спазм 
артерій з подальшою їх дилатацією, руйнацію ниркового фільтру, стоншення капсули Шумлянського-Боумена, розширення 
проксимальних канальців, дилатацію вен, як наслідок повнокрів’я клубочків нирки і руйнування базальної мембрани.
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Мета. Встановити закономірності структурної організації нервового сплетення тонкої кишки в інтактних тварин.
Матеріали і методи. Експеримент проведено на 22 білих безпородних статевозрілих щурах, масою 160-180г. Вивчення 

інтрамурального нервового апарату тонкої кишки здійснювалося за допомогою забарвлювання гістологічних зрізів 0,5% водним 
р-ном крезилового фіолетового за методом Ніссля та електронномікроскопічним методом.

Результати. Нервовий апарат тонкої кишки представлений трьома сплетеннями: підсерозним, міжм’язовим і підслизовим. 
Гістологічно клітини здебільшого овальної або витягнутої форми з круглим або овальним світлим ядром, розташованим по 

центру клітини або зміщеним до периферії. В ядрі дифузно розміщений хроматин. В центрі ядра розташовується одне ядерце. 
Біля 7-9 % нейронів містять по 2 ядерця.

Ультраструктурно цитоплазма і ядро нейрона низької електронної щільності. Ядро округлої або овальної форми, з рівними 
контурами. Воно оточене ядерною оболонкою, складається з двох мембран, між якими визначається навколоядерний простір. 
Місцями наявні ядерні пори. Центральне положення в ядрі переважно займає ядерце, що складається з фiбрилярного та 
гранулярного компонентів. Ядро нейрона має світлу каріоплазму, хроматин рiвномiрно розподіляється по ній у вигляді окремих 
зерен, хоча зрідка біля внутрішньої мембрани ядерної оболонки наявні невеликі скупчення гетерохроматину. Гранулярна 
ендоплазматична сітка добре розвинена, локалізується в перикаріоні нейрону без певної закономірності. Значна кількість 
рибосом розташовується вільно в цитоплазмі, як поодинці, так i у вигляді скупчень із 5-6 рибосом (полісом). Комплекс Гольджі 
представлений стопками паралельно упакованих мішечків та пухирців, які розташовуються компактно. Нечисленні мітохондрії 
мають витягнуту або овальну форму, містять матрикс помірної електронної щільності й поодинокі кpисти. У цитоплазмі нейрона 
візуалізуються окремі лiзосоми, що мають різну форму і вміст високої електронної щільності. У перикаріоні виявляються 
нейральні мікротрубочки й нейронитки. Біля нейронів розташовуються гліоцити, у середньому 2-3 клітини, які формують 
капсулу нервового вузла. Глiоцити значно менші за розмірами і мають трикутну або витягнуту форми.

Висновки. Встановлено, що гістологічно нейрони відрізняються по формі, розмірам клітин, ядра, ядерця і розташуванні 
базофільної субстанції, а ультраструктура нейронів є своєрідна і варіабельна.

ÂÏËÈÂ ÂÀÐÈÊÎÇÍÎÃÎ ÐÎÇØÈÐÅÍÍß ÂÅÍ Ñ²Ì’ßÍÎÃÎ ÊÀÍÀÒÈÊÀ ÒÀ ÎÁÎËÎÍÎÊ ßª×ÊÀ ÒÀ 
ÏÅÐÅÄÌ²ÕÓÐÎÂÓ ÇÀËÎÇÓ

Мигович М.Б., Магей А.В.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. М.І. Поливкан 
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м. Івано-Франківськ, Україна
Метою роботи було встановити зміни гемодинаміки, лінійні і об’ємні параметри передміхурової залози в умовах варикозного 

розширення вен сім’яного канатика та оболонок яєчка.
Матеріали та методи. У чоловіків зрілого віку гістологічними, морфометричними, ехометричними та ангіографічними 

методами досліджували особливості гемодинаміки і параметри передміхурової залози.
Результати дослідження. В умовах варикоцеле лінійні розміри передміхурової залози, порівнюючи з нормою, значно зросли. 

Зокрема її ширина збільшилася до (44,5±1,9) мм, товщина – до (28,3±1,7) мм, довжина – до (27,6±1,2) мм проти (37,4±2,0) мм, 
(22,8±2,2) мм та (23,1±1,8) мм відповідно (р<0,05). В цих умовах збільшився до (27,9±1,6) см³ об’єм органа та до (29,9±2,0) г 
його маса. Зменшилась кількість залозистого компонента та зросла площа м’язово-еластичної строми.

При варикоцеле частина залозистих відділів передміхурової залози вкрита високим призматичним епітелієм зі складками 
слизової. Поряд зустрічаються ділянки залоз, вистелені кубічним і навіть плоским епітелієм. У просвіті частини залоз 
передміхурової залози виявляються скупчення злущених епітеліальних клітин та простатичний секрет, які є матеріалом для 
утворення простатичних конкрецій. У стромі збільшується маса сполучнотканинних волокон.

За даними кольорової ангіографії передміхурової залози в умовах варикоцеле як в периферичній, так і центральній зоні 
виявлено дезорганізацію судинного рисунку і значне зниження пікових лінійних швидкостей та об’ємного кровотоку, збільшення 
діаметру венозних судин і щільності судинного сплетення. Зокрема, пікова швидкість артеріального кровотоку у периферичній 
зоні становить (8,72±0,42) см/с, а діастолічного кровотоку – (2,71±0,28) см/с проти (18,85±3,00) см/с та (5,76±0,03) см/с у 
контрольній групі. Об’ємний кровоток в цих умовах знизився до (0,02±0,002) л/хв проти (0,06±0,012) л/хв у контролі ( р<0,05 ).

Висновок. Хронічна гіпоксія яєчка, яка має місце при варикоцеле, негативно впливає на його функції, в тому числі 
гормональну. Це в свою чергу призводить до структурної перебудови передміхурової залози з розростанням її строми та 
зниження гемодинаміки в ній і може призвести, у підсумку, до затискання сечовипускного каналу.

ÒÈÌÓÑ È ÅÃÎ ÐÎËÜ Â ÀÓÒÎÈÌÌÓÍÍÛÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈßÕ
Русилка С.В.

Научный руководитель – доц. Г. Думитраш
Государственный университет медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану

Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии
м. Кишинев, Молдова, e-mail: Serghei.usmf@mail.ru

Актуальность: Первые упоминания тимуса датируются ещё в 1 веке н.э., но до сих пор все его функции не были изучены 
до конца. Тимус имеет решающее значение в создании и поддержании внутренней микросреды для стимулирования роста, 
развития и отбора Т-лимфоцитов. В XXI веке стремительно развивается наука, а вместе с ней и доступность методов изучения. 
В то же время, количество людей с аутоиммунными заболеваниями всё растёт. Одним из самых современных направлений я 
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считаю изучение процессов иммунопатологии. Поскольку открывают все новые механизмы аутоиммунных болезней, считаю 
что данные открытия послужат основой для понимания и регулирования таких тонких механизмов в будущем.

Цель: Цель моего исследования – выявить связь между аутоиммунными заболеваниями и морфологическими и 
функциональными нарушениями тимуса.

Материалы и методы: Анализ литературы и синтез научных данных найденных исследований.
Результаты исследования: Результаты исследований ярче всего описаны при таких заболеваниях, как миастения 

гравис(МГ) и язвенный колит(ЯК). Согласно им, МГ и ЯК очень часто связаны с аномалиями тимуса. Гиперплазия тимуса или 
тимома были обнаружены у всех пациентов испытательной группы с данными заболеваниями. Было показано, что механизм 
антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности играет важную роль в разрушении слизистой оболочки при 
ЯК. В периферической крови были найдены лимфоциты сенсибилизированные соответствующими антигенами. Кроме того, у 
пациентов с ЯК и МГ обнаружены факторы роста тимуса, изменяющие среду тимуса.

Другие исследования показали, что у многих взрослых с МГ вилочковая железа остается большой. У людей с данными 
заболеваниями, как правило, в тимусе имеется скопление иммунных клеток, сходные с лимфоидной гиперплазией – состояние 
которое обычно возникает только в селезенке и лимфатических узлах во время активного иммунного ответа.

Выводы: В свете найденных данных, просматривается корреляция между аутоиммунными заболеваниями и патологиче-
скими изменениями тимуса, а так же Т-лимфоцитов, за селекцию которых отвечает данных орган иммунопоэза. Считаю что в 
дальнейшем при детальном изучении иммунопатологических механизмов этих заболеваний, можно будет усовершенствовать 
их лечение, а так же профилактику.

ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃ²ß ÒÀ ÂÅÍÅÐÎËÎÃ²ß
DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

THE CASE OF FAMILY EPIDERMOLYSIS BULLOSA
Dominika Chrostowska

Scientifi c supervisor  ̶ PhD, Assoc. Prof. M. Voloshynovych
Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Dermatology and Venereology

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: chrostowskadominika@gmail.com
Epidermolysis bullosa (EB) includes more than thirty inherited conditions, characterized by mechanical fragility of skin and epitheli-

al-lined tissues, represented by blisters arise in the skin. EB results from mutations within genes encoding for any of at least 20 different 
structural skin proteins. People with the more severe subtypes are at risk of premature death, including death from metastatic squamous 
cell carcinoma, renal failure, upper airway occlusion, or sepsis.

A 9-year-old boy has a lifelong history of fragile skin, blisters, and scarring. Basically, rashes are localized at the extremities, on the 
neck and trunk, the nails are dystrophic. In the family, the father and sister suffer from similar disease. On examination Nikolsky’s sign on 
fresh blisters is positive. Performed skin biopsy, obtained from a freshly induced lesion, used immunofl uorescent microscopy.

Patient receive sterile or clean dressings to open wounds followed by tubular or rolled gauze bandaging for cushioning. Neomycin is 
topically applied to the affected areas with each dressing change. Daily cleansing of the skin, baths or soaks in diluted chlorine-containing 
solutions is performed. To prevent blisters forming, clean padded dressings are applied to those skin areas where the greatest amount 
of mechanical traction may occur. Weight of patient is less than normal for his age and height. Nutritional supplementation consists of 
protein- and carbohydrate-enriched liquid supplements and multivitamins with zinc, selenium, carnitine, and iron were recommended.

ÀËÅÐÃ²×Í² ÐÅÀÊÖ²¯ ÂÍÀÑË²ÄÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß Ï²ÐÑÈÍÃÓ ×È ÒÀÒÓÞÂÀÍÍß
Блонна М.О.

Науковий керівник – асист. Х.Я. Николайчук
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Кафедра дерматології та венерології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: martablonna@gmail.com

Актуальність теми. З давніх давен людина шукає різні способи прикрасити своє тіло для виділення з натовпу, підкреслення 
своєї індивідуальності, неповторності, отримання уваги. Останні десятиліття пірсинг та татуювання стали поширеними засобами 
естетичного самовираження, особливо серед молоді. На жаль, дані процедури пов’язані із певними шкірними ускладненнями.

Мета. Дослідити виникнення та проаналізувати структуру ускладнень після процедур пірсингу та татуювання.
Матеріали та методи дослідження. Для дослідження було відібрано 43 пацієнта у віці 16-27 років (33% - чоловіки, 67% 

- жінки), що звертались до дерматолога на 3-42 день після процедури пірсингу (вух, брови, носа, пупка, язика – 17 осіб), або 
татуювання (26 осіб). Характер змін на шкірі визначався за допомогою ретельно зібраного анамнезу, клінічної картини та інших 
доступних діагностичних даних.

Результати дослідження. Встановлено, що у 11 пацієнтів (42%) із татуюваннями на 2-10 день після процедури розвивався 
контактний алергічний дерматит, який найчастіше був зумовлений реакцією шкіри на барвник. У 2 обстежених (7%) - 
спостерігались прояви кропив’янки , а у 1 - набряк Квінке. У пацієнтів із пірсингом у 5 (29 %) випадках спостерігались алергічні 
реакції (всі пацієнти використовували прикраси з медичного сплаву, що містить нікель або титан), у 3 (18%) – стрептодермія, у 
2 (12%) – кандидоз пупка, у 1 – келоїдний рубець, у 1 – пігментація.

Висновок. На основі отриманих даних можна стверджувати, що проведення татуювання чи пірсингу супроводжується 
ризиком побічних місцевих реакцій, серед яких найчастіше спостерігаються контактні алергічні реакції на барвники або 
металеві сплави.
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Актуальність. Герпес вагітних зустрічається в 1 випадку з 5000 вагітностей. Герпес вагітних проявляється міхурами, які 

інтенсивно зудять.
Мета. Вивчити схильність до герпесу вагітних і його клінічні прояви. Існує генетична схильність, 90% пацієнток мають 

експресуючі антигени класу II (HLA-DR3 і HLA-DR4) і антиген класу III (C4).
Матеріали та методи. Нами вивчено 10 вагітних з проявами герпесу. У 8 хворих герпес протікав у легкій формі, у 2 - 

середньої тяжкості. Захворювання може з’явитися вперше протягом будь-якого терміну вагітності. Зникає через 1 або 2 місяці 
після пологів. Новонароджений плід має шкірні ураження в 10% випадків.

Результати. Клінічно герпес вагітних може бути субклінічним або легким під час однієї вагітності і везикуло-бульозним під 
час іншої. Висипання зустрічаються на животі і кінцівках, зливаються в поліциклічні кільця, що покривають великі ділянки 
шкіри. Напружені міхурці розвиваються з набряклих бляшок, потім вони розкриваються з утворенням ерозій і гояться без 
рубців. Легкі рецидиви можуть виникнути під час менструації або застосування оральних контрацептивів.

Відкладення С3 в більшості випадків і IgG в 10% випадків можуть бути виявлені методом прямої імунофлюоресценції. 
Антитіла до антигену бу льозного пемфігоїда (BP) 180 кДа (BP180) можуть виявлятися досить часто. Це колаген 17 типу, що 
міститься в гемідесмосомальних компонентах. Пемфігоїдоподібні ураження шкіри присутні у деяких новонароджених, які 
народилися від хворих матерів. Еозинофілія є єдиною зміною в клінічному аналізі крові.

Лікування. Легкі випадки герпесу вагітних лікують кортикостероїдами. Більшості пацієнтів потрібно преднизолон (від 0,5 
до 1,0 мг/кг на добу). Якщо системні глюкокортикоїди застосовуються під час вагітності новонароджені піддаються ризику 
розвитку у них оборотної надниркової недостатності.

Висновки. Герпес вагітних захворювання, яке може з’являтися протягом будь-якого терміну вагітності. У більшості 
вагітних захворювання протікало в легкій формі. Рецидиви можуть виникати після застосування оральних контрацептивів або 
менструацій. Пемфігоїдоподібні ураження шкіри присутні у деяких новонароджених, що народилися від хворих матерів.

ÄÅÌÎÄÅÊÎÇ, ÏÎØÈÐÅÍ² «ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍI Ä²ÀÃÍÎÇÈ»
Яцишина З.В., Лиса Л.І.

Науковий керівник – асист. Т.В. Мельник
Вінницький національний медичний університет ім. М.І Пирогова

Кафедра шкірних та венеричних хвороб
м. Вінниця, Україна, e-mail: berillia@ukr.net

Актуальність: Паразитарні захворювання шкіри залишаються надзвичайно актуальною проблемою в зв’язку з їх широкою 
розповсюдженістю. Одним з найбільш поширених паразитарних захворювань шкіри є демодекоз, захворюваність яким 
становить 2-5% в структурі дерматологiчної захворюваності. Етіологічна роль кліщів роду Demodex у розвитку захворювань 
шкіри є спірною.

Мета: Дослідити клініку перебігу захворювання демодекозу, виділити основнi синдроми.
Матеріали та методи: опрацювали літературні джерела, історії хвороб пацієнтів.
Результати: виявлено основні симптоми демодекозу: втома очей, свербіж, набряк, гіперемія країв повік, лусочки біля вій 

протягом тривалого часу. Дія паразита на кон’юнктиву, рогівку та інші оболонки ока проявляється токсико-алергічною реакцiєю. 
Можуть бути мізерні слизові виділення з кон’юнктивальної порожнини, легка гіпeремія кон’юнктиви повік, розрихленість 
нижнiх перехідних складок, слабка фолікулярна або папілярна гіпертрофія, інфаркти та конкременти мейбомієвих залоз. Рідко 
спостерігається демодекозний епісклерит. Торкаючись уражень шкіри, слід зазначити досить велику різноманітність синдромів, 
при цьому демодекозна інвазія часто реєструється під різними нозологічними одиницями.

Серед описаних синдромів, які спостерігаються при виявленні кліщів (D.folliculorum, D.brevis) виділяють такі дерматози, з 
якими можна диференціювати демодекоз: юнацькі вугрі, рожеві вугри; себорейний дерматит; періоральний дерматит. Клінічно 
уражені ділянки гіперемовані, виглядають вологими, сальними, мають характерний блиск. Рельєфність шкіри обличчя може 
бути обумовлeна папульозною та пустульозною висипкою, рубцевими змінами. Може зустрічатись утруднення мімічних рухів; 
збільшення розмірів носа, іноді дуже значне, аналогічні зміни в зоні підборіддя.

Висновки: Кліщi роду Демодекс виявляються приблизно у 60% дорослих людей, проте захворювання виникає не у всiх. 
Якщо на 1 см2 шкіри знаходиться менше 5 кліщів без відповідної клінічної картини – такий стан не потребує лікування. З 
огляду на дуже велику поширеність кліщів роду Demodex в людській популяції, до теперішнього часу існування демодекозу, 
як самостiйної форми захворювання багатьма вченими ставиться під сумнів. Проте, не дивлячись на неоднозначне ставлення 
нозологічна одиниця «демодекоз» все ж має право на існування. У багатьох людей хвороба перебігає по типу безсимптомного 
носійства або стeртих форм. Останні тривалий час не помічаються хворими. Досить частими початковими проявами 
демодекозної інвазії є ознаки блефарокон’юнктивітів, кератиту, інших очних патологій, а також неспецифічні запальні зміни 
з боку шкіри. Таким чином, своєчасне розпізнання основної клініки захворювання та володіння провідними синдроми надає 
змогу поставити правильний дiагноз та призначити коректне лікування.
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ÀÊÍÅ- ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÑÒÀÍ ÏÐÎÁËÅÌÈ
Наконечна Н.І., Халак С.М.

Науковий керівник – асист. І.О. Буянова 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра дерматології та венерології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: xalak1999@gmail.com

Актуальність. Acne vulgaris - одне з найбільш поширених захворювань шкіри в осіб молодого віку. Захворюваність сягає 
до 85% осіб у віці 12-25 років і близько 35% осіб старше 25 років. Захворювання характеризується прогредієнтним перебігом, 
формуванням психоемоційних розладів, депресій у випадку тривалої неадекватної противугревої терапії, різко знижує якість 
життя хворих. Тяжкі форми призводять до тяжких косметичних вад у вигляді гіпер- і гіпопігментацій, рубців.

Мета. Вивчення етіопатогенетичних механізмів акне, поширення і вплив на психоемоційний стан, соціальний статус. 
Висвітлення медико-соціального значення проблеми та надання рекомендацій, котрі зможуть покращити стан шкіри та 
відповідно якість життя.

Матеріали і методи. У дослідження включено 470 студентів медичних університетів(ІФНМУ, НМУ ім. Богомольця, ВНМУ, 
ТНМУ, ОНМУ, УжНМ, БНМУ, ХНМУ) серед яких 301-а особа жіночої (64,1%) та 169 – чоловічої статі (35,9%), з яких 360 
(76,5%)осіб мали дане захворювання. Електронне опитування розроблене на основі анкети багатофакторного оцінювання 
вугрової хвороби та психоемоційного стану студентів. 

Результати. Серед 470 досліджуваних - 360 осіб, що відмічали вугрову хворобу, спостерігали у такому віці: до 17 років – 
120 (33,3%), 17-20років – 144 (40%), 20-25 років – 63 (17,5%), після 25 років - 31(8,6%). I стадія-198 осіб(55%), II стадія-108 
осіб (28,6%), III стадія - 53 особи (14,7%), IV стадія - 6 осіб (1,7%). Студенти появу акне пов‘язували з: гормональними збоями 
,гінекологічними захворюваннями, тривалим стресом, віком, споживанням великої кількості швидких вуглеводів та молочних 
продуктів. У 82% опитуваних, акне викликало комплекси та дискомфорт, у 16 осіб спостерігались неврози та депресії, що 
пов‘язані з тривалим неефективним лікуванням. 

Висновки. Акне – це захворювання , яке охоплює не тільки пубертатний період, а й старші вікові групи, адже є рецидивуючим 
та поліетіологічним .Також зображено тісний взаємозв‘язок вугрової хвороби і психоемоційних розладів, різким зниженням 
якості життя, поведінковими реакціями.

ÂÓÃÐÎÂÀ ÕÂÎÐÎÁÀ ÒÀ ÖÓÊÐÎÂÈÉ Ä²ÀÁÅÒ II ÒÈÏÓ – ×È ª ÇÂ’ßÇÎÊ?
Саковський М.Р.

Науковий керівник – асист. Х.Я. Николайчук
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра дерматології та венерології 
м. Івано-Франківськ, Україна. e-mail: sakovskiy99@gmail.com

Актуальність. Вугрова хвороба – найбільш поширена проблема шкіри в підлітків, важкість перебігу якої коливається від 
легких до важких, з абсцедуванням, форм. Одним із сприяючих важкому перебігу акне факторів вважають «західний стиль 
життя»: незбалансоване харчування з надмірним вживання високоглікемічних продуктів (солодощі, чіпси, газовані напої, 
хлібобулочні вироби, фаст-фуд), нераціональні режими роботи та відпочинку, неправильний догляд за шкірою (зловживання 
косметикою, самолікування). Деякі автори висловлюють припущення про зв’язок наявності акне в підлітковому віці із ризиком 
цукрового діабету (ЦД) ІІ типу у дорослих. 

Метою нашого дослідження було встановити чи заперечити зв’язок між перенесеною в підлітковому віці вугровою 
хворобою та цукровим діабетом II типу в дорослих осіб.

Матеріали та методи: Під нашим спостереженням було 34 хворих на цукровий діабет ІІ типу віком від 35 до 80 років. 
Проведено анкетування з метою встановлення демографічних даних, анамнестичних даних стосовно підліткових вугрів, стану 
шкіри, а також особливостей перебігу цукрового діабету ІІ типу.

Результати дослідження: отримані дані не дозволили встановити зв’язок між перенесеними в підлітковому віці акне та 
цукровим діабетом ІІ типу. Лише 1 пацієнт з обстежених переніс акне в минулому. Натомість в даний час 50% пацієнтів групи 
не задоволені станом своєї шкіри. З них 58% скаржаться на стан волосся, 67% - на ламкість нігтів та 83% - на гіперпігментації 
на шкірі обличчя та кінцівок, що пов’язані із ЦД та важкістю його перебігу.

Висновок: Вугрова хвороба в підлітковому віці не пов’язана із ризиком розвитку ЦД ІІ типу. Зміни шкіри та додатків у 
хворих на ЦД виникають переважно на тлі даного захворювання.

ßÊÓ ØÊÎÄÓ ÏÐÈÍÎÑßÒÜ ÍÀØ²É ØÊ²Ð² ÅËÅÊÒÐÎÍÍ² ÖÈÃÀÐÊÈ, ÂÅÉÏÈ ÒÈ ²ÍØ² «ÇÀÏÀËÜÍ² 
ØÒÓ×ÊÈ»?
Стеблик М. В.

Науковий керівник – асист. Х.Я. Николайчук
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра дерматології та венерології
м. Івано-Франківськ, Україна. e-mail: mirastebluk42@gmail.com

Актуальність: Електронні сигарети та різноманітні вейпи пропонують споживачам під гаслом «здоровішої альтернативи» 
тютюнопалінню, а їх популярність набирає обертів навіть серед споживачів, які ніколи не курили тютюнові вироби. Зараз 
на ринку існує багато різних видів продуктів для «нетютюнового» куріння: вейпи, Glo, IQOS, Juul, NOX, Logic compact і ще 
кілька десятків брендів. В Україні вони з’явилися нещодавно і, відповідно до результатів Глобального опитування молоді щодо 
вживання тютюну, проведеного у 2017 році, майже кожен 5-й підліток (13-15 років) є/був споживачем електронних сигарет. Із 
кожним роком власників електронних сигарет все більше. Але доступні у відкритих джерелах дані дають підставу стверджувати, 
що безпечність електронних сигарет та вейпів не є такою, як рекламують.

Мета: з’ясувати як впливають електронні сигарети на стан шкіри.
Матеріали та методи: аналіз літератури - вивчення складу заправки для електронних сигарет (інструкції до виробів), 

опублікованих даних ВООЗ з тематики електронних сигарет, даних дослідження GATS в Україні. Анкетування 37 осіб, віком 
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17-25 років, які користуються електронними цигарками (давність застосування, зміни стану шкіри).
Результати: в результаті дослідження було з’ясовано, що речовини, які входять до складу заправок сигарет здатні викликати 

місцеві та системні алергічні реакції та подразнення шкіри, що отримало підтвердження при анкетуванні групи дослідження. 
З 37 анкетованих у 7 осіб спостерігався алергічний хейліт, у 5 – кропив’янка, у 2 – токсикодермія, у 2 – набряк Квінке, у 1 – 
екзема періоральної ділянки; контактний подразнювальний дерматит червоної облямівки губ зустрічався в 12 анкетованих, 
ерозії слизових оболонок рота - в 3-х осіб. 

Висновок: куріння електронних сигарет не можна вважати абсолютно безпечною альтернативою тютюнопалінню у зв’язку 
із значною частотою ризику розвитку запальних змін шкіри подразнювального та алергічного характеру.

ÁÀÇÎÂÈÉ ÄÎÃËßÄ ÇÀ ØÊ²ÐÎÞ Â ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÌÓ Ë²ÊÓÂÀÍÍ² ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÂÓÃÐÅÂÓ 
ÕÂÎÐÎÁÓ

Цідило М.С., Цідило О.С.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. М.С. Волошинович

Івано-Франківський н аціональний медичний університет
Кафедра дерматології та венерології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: violetmad021@gmail.com
Актуальність: Вугрова хвороба – найпоширеніше шкірне захворювання, яке вражає 85% людей у віці від 12 до 25 років 

(в деяких випадках хвороба проявляється і після 25 років). Сьогодні це одна з найбільших естетичних проблем. Збільшення 
кількості пацієнтів з даною патологією пов’язане з багатьма факторами, серед яких: неблагополучна екологічна ситуація, 
ендокринні порушення, недотримання режиму харчування, невміння правильно доглядати за проблемною шкірою. 

Мета: порівняти ефективність базової медикаментозної терапії (антибіотик системно, ретиноїд топічно, вітамінотерапія) у 
поєднанні з засобами для догляду за проблемною шкірою Ефеклар та Ефеклар дуо та окремо в лікуванні хворих на вульгарні 
вугрі.

Матеріали та методи: Під нашим спостереженням на базі КНП «Прикарпатський клінічний шкірно-венерологічнй центр 
Івано-Франківсьої обласної ради» перебувало дві групи хворих на вульгарні вугрі. До першої групи хворих увійшло 15 пацієнтів 
(8 чоловіків і 7 жінок ) віком 15-25 років, що приймали традиційну медикаментозну терапію. Другу групу становили 18 хворих 
(10 чоловіків і 8 жінок) віком 15-25 років, яким поряд із загальною терапією призначали засоби по догляду за шкірою Ефеклар 
та Ефеклар дуо. Очищуючий гель Ефеклар використовували для вмивання вранці та ввечері, після чого на шкіру обличчя вранці 
наносили Ефеклар дуо.

Результати дослідження показали, що використання Ефеклар та Ефеклар дуо значно скоротило терміни лікування хворих 
(на18%), подовжили терміни ремісії – жоден з пацієнтів 2 групи не звернувся за допомогою в Центр протягом 3 місяців після 
проведеного курсу лікування. Тоді коли 7 хворих першої групи звернулись повторно із загостренням вже через 4 тижні, 5 пацієнтів 
– через 6 тижнів після закінчення курсу лікування і тільки 3 пацієнтів не звернулися протягом 3 місяців після отриманого курсу 
традиційної терапії. 

Висновки. Таким чином, використання засобів догляду за проблемною шкірою Ефеклар та Ефеклар дуо дозволяє зменшити 
терміни лікування антибіотиками, подовжити ремісію, попередити деформацію шкіри обличчя і покращити якість життя 
пацієнтів, не викликаючи привикання і не маючи побічних ефектів. Прості та доступні у використанні. 

ÏÎÒÅÍÖ²ÉÍÀ ÌÎÆËÈÂ²ÑÒÜ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÑÒÎÂÁÓÐÎÁÈÕ ÊË²ÒÈÍ Â Ë²ÊÓÂÀÍÍ² ÕÂÎÐÈÕ 
ÍÀ ÏÑÎÐ²ÀÇ.
Шокало І.І.

Наукові керівники: к.мед.н., доц. О.Д. Александрук, асист. Х.Я. Николайчук
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра дерматології та венерології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: irynashokalo1997@gmail.com

Актуальність. Псоріаз – мультифакторне хронічне захворювання шкіри, що супроводжується порушенням кератинізації 
на тлі запальних реакцій в шкірі. 3,5-5% населення світу та більше 1,5 млн. осіб в Україні страждає цією недугою. Негативно 
впливаючи на якість життя, псоріаз часто веде до втрати працездатності.

Ключовим фактором автозапального характеру взаємодії між клітинами запального інфільтрату шкіри, кровоносними суди-
нами та кератиноцитами у хворих на псоріаз є гіперактивність Т-клітин (Т-хелперів 1-го і 17-го типу), зумовлена реалізацією 
генетичної особливості таких пацієнтів. Гіперактивність імунних клітин запускає цитокіновий каскад (продукуються TNF-α, 
IFN-γ, IL-17, IL-22, IL-23), що активує кератиноцити та спричиняє їх надмірну проліферацію.

Стовбурові клітини, як неспеціалізовані попередники всіх клітин в організмі, здатні до самовідновлення і диференціації в 
будь-який клітинний тип, а зберігаючи «пам’ять» про пошкодження, заміщують пошкоджені клітини, шляхом виділення сиг-
нальних молекул та гальмування запального процесу. Доступні в спеціалізованій літературі дані досліджень вказують на те, що 
стовбурові клітини володіють імуносупресивними властивостями, зокрема, здатні інгібувати проліферацію активованих Т-лім-
фоцитів, зменшувати цитотоксичну активність натуральних кілерів та переривати ланки патогенезу хвороби, відновити пошкод-
жені клітини шкіри. Враховуючи дану інформацію, слід вважати перспективним вивчення питання можливості використання 
стовбурових клітин для лікування хворих на псоріаз.

Висновок. Із врахуванням теоретичних уявлень про вплив стовбурових клітин на регуляторні механізми продукції цитокінів, 
які доведено мають важливе патогенетичне значення при псоріазі, дослідження можливості використання стовбурових клітин в 
лікуванні хворих на цю недугу є потенційно можливим.
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ENDOCRINOLOGY

COMPARISON OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH DIABETIC GASTROPARESIS AND 
WITHOUT GASTROINTESTINAL COMPLICATIONS

Alozie R. S.
Scientifi c supervisor - Prof. I.O. Kostitska, MD, PhD

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Endocrinology

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: irynakostitska@gmail.com
Relevance. Diabetic gastroparesis (DG) is often underestimated diabetes-related long term complication. DG worsens the quality of 

life (QoL) as well as lead to disability and high mortality rates among patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM). 
Aim. The objective of the research was to determine the QoL among patients with DG and without gastrointestinal complications. 
Materials and methods. We have studied 40 patients with T2DM and disease duration of 12.8±0.5 years; the patients’ average 

age was 56.7±0.5 years; there were 21 males and 19 females. The body mass index – 34.2±0.8 kg/m2; the neurological symptoms 
score – 19.2±0.2 points; HbA1C – 8.4±0.8%, fasting glucose – 7.8±0.4 mmol/L. The patients completed the Patient Assessment of the 
upper gastrointestinal symptom severity index (PAGI-SYM), the Patient Assessment of the upper gastrointestinal disorders-quality of life 
(PAGI-QOL). To assess the emotional sphere and cognitive functions, questionnaires were used: 36-item Short-Form Health Survey (SF-
36). No subjects studied have had the signs of other disorders of dysfunction in gastrointestinal motility. To assess the quality of life, the 
presence in patients with DG and without gastrointestinal complications.

Results of research. In our study, a signifi cant prevalence of gastrointestinal (GI) symptoms among patients with diabetes was found: 
19 (47,5%) patients had gastrointestinal symptoms, 21 (52,5%) diabetics had no such symptoms. In the analysis of the SF-36 QoL 
questionnaire, the median QoL in subjects with diabetes without GI symptoms ranged from 50 (general health) to 100 (role-related 
emotional functioning). In the group of patients with DG, the median of quality of life scores on 8 scales ranged from 45 (general health) 
to 70 (physical functioning, social functioning). When comparing groups of patients, signifi cant differences in glycemic control were not 
revealed, and according to the results of testing, lower values of the quality of life in the group with DG symptoms were noted. 

Conclusions. GI symptoms occur frequently and have a substantial impact on the quality of life in patients with T2DM. 

HAIR ELEMENTAL TESTING FOR SELENIUM DEFICIENCY IN PATIENTS WITH NODULAR GOITER 
IN THE IVANO-FRANKIVSK REGION

Morenko M., Buchkovskyi P.
Scientifi c supervisors: Prof. N. Skrypnyk, PhD, MD, Assist. L. Rybchak 

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Endocrinology

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: mykola.morenko@icloud.com
Nodular goiter (NG) – is a term to describe any form of the thyroid gland (TG) which can be of different morphological structures. 

Along with iodine defi ciency, low levels of certain microelements also contribute to a higher risk of development of NG. One of such 
elements is selenium - structure component of selenoproteins, which include iodothyronine deiodinases, glutathione peroxidases, and 
thioredoxin reductases.

The objective of the study was to evaluate levels of selenium in people with different levels of iodine defi ciency and their role in the 
development of nodular goiter.

Materials and methods. Examined 38 residents of the Ivano-Frankivsk region. Patients have been divided into two groups: I – with-
out thyroid pathology (control group) (n=21), II – patients with diagnosed nodular goiter (experimental group) (n=17). Levels of iodine 
have been evaluated at the department of epidemiology of endocrine diseases in the Institute of endocrinology, which is enrolled in inter-
national program EQUIP, and regularly undergoes external quality control at CDC Atlanta (USA) with help of Sandell–Kolthoff Reaction 
Using Diphenylamine-4-Sulfonic Acid DUNN modifi ed. Results are rated according to WHO guidelines. Ultrasound examination of 
the thyroid gland was performed with SWE (ACUSON S2000 – 2013р.) system. The size of the thyroid gland is measured according to 
the Brunn method. Limit volume values are men – 15cm3, women – 13cm3. Selenium levels are measured in blood with competitive 
immunoassay and in hair with atomic absorption spectroscopy (ASC-7000 system, SHIMADZU AUTO SAMPLER). These tests were 
conducted in the Center of Bioelementology of Ivano-Frankivsk National Medical University. Normal values for selenium concentration 
in hair are 0.2 - 2.5 mcg/g.

Results. Laboratory testing showed that the median of ioduria in group I was 125.76 [40.75-109.45] mcg/L; group II – 20% of exam-
ined patients had ioduria between 100-200 mcg/L, 43.3% had levels which correspond to a week to medium iodine defi ciency. Levels of 
TTH in both groups did not exceed 4 Milli-International Units Per Litre (mIU/L). Selenium levels median in hair of group I – 1.86 (0.7-
2.3) mcg/g; group with NG (group II) – 0.8 (0.2-1.05) mcg/g.

Conclusion.
1. In the Ivano-Frankivsk region, there is iodine defi ciency of low to medium level in the experimental group, confi rmed by laboratory 

testing (ioduria – 43.3%).
2. The group with nodular goiter levels of selenium is measurably lower in comparison with the control group, which suggests the 

goitrogenic effect of selenium defi ciency.
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ÒÅÌÍÀ ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÈËÈ ÂÆÈÂÀÍÍß ÀÍÀÁÎË²×ÍÈÕ ÑÒÅÐÎ¯Ä²Â Ó ÑÏÎÐÒ²
Байцар М.О.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. М.Є. Гоцко
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра ендокринології
м. Львів, Україна,e-mail:bajjcar@gmail.com

Актуальність. Останнім часом активна реклама бодібілдінгу призводить до широкого застосування анаболічних стероїдів 
у спорті. Проте більшість осіб не замислюються над ускладненнями, які виникають при застосуванні даних фармакологічних 
препаратів.

Мета. Проаналізувати недоліки застосування анаболічних стероїдів при занятті спортом на основі анонімного анкетування 
та клінічного випадку.

Матеріали та методи. Проведено анонімне анкетування 30 спортсменів віком 20-40р., які вживали анаболічні стероїди та 
аналіз амбулаторної картки пацієнта, що перебував на лікуванні в ЛОДЕЦ.

Результати. На основі проведеного анонімного анкетування встановлено, що із 30 опитаних респондентів порушення по-
тенції відмічалось у 20 (66,6%), розвиток акне – у 13 (43,3%), порушення психічного стану – у 8 (26,6%), випадіння волосся – у 
7 (23,3%), головні болі – у 6 (20 %). При аналізі клінічного випадку був проведений збір анамнестичних даних, клінічний огляд, 
БАК, гормональне обстеження пацієнта, що звернувся зі скаргами на випадіння волосся, послаблення лібідо, непліддя, збіль-
шення та болючість грудних залоз, підвищення артеріального тиску, головні болі. З анамнезу відомо, що 10 років тому почав 
займатись бодібілдінгом, вживав стероїд – “Омнадрен” (250 мг, в/м, 1 р/тиждень протягом останнього року). При БАК – АлАТ 
- 68.3 од/л (норма<42), АсАт - 54.7 од/л (норма<37), креатиніну - 115.8 мкмоль/л (норма<110), ЛФ - 320 од/л (норма<270). При 
гормональному обстеженні – підвищення рівня кортизолу - 377,0 нг/мл (норма 50-250), пролактину-29.3 нг/мл (норма-1.5-12.0), 
у сечі 17 КС - 53.6 ммоль/добу (норма 18.5-42.5), 17 ОКС - 81.3 ммоль/добу (норма 26.0-50.0). Додатково проведено УЗД (па-
тології яєчок та надниркових залоз не виявлено) та краніографію (ділянка турецького сідла без патології). Остаточний діагноз 
розцінено як передозування анаболічними стероїдами. Після відміни препарату “Омнандрен” та призначенні гепатопротекторів 
протягом 6 міс. біохімічно-гормональні показники АЛТ, АСТ, ЛФ, пролактину, кортизолу нормалізувались, стабілізувався АТ, 
припинились головні болі, зникли ознаки гінекомастії.

Висновки. На основі аналізу анонімного опитування (n=30) та клінічного випадку можна сказати, що вживання анаболічних 
стероїдів з метою нарощення м’язової маси може призвести до порушення гормонального балансу організму, а саме: розвитку 
гінекомастії, непліддя, зниження лібідо, випадіння волосся, ушкодження печінки, розвитку акне, підвищення артеріального ти-
ску та порушення психіки.

ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÑÒÀÍ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÎÑÒ² ÍÀ ÖÓÊÐÎÂÈÉ Ä²ÀÁÅÒ 2 ÒÈÏÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²
Корнута Д.І, Круглова О.В.

ДЗ «Луганський державний медичний університет»
м. Рубіжне, Україна, e-mail: sayui1975@gmail.com

Вступ. Цукровий діабет (ЦД) відноситься до глобальних медико-соціальних проблем. Вирішення проблем, пов’язаних із 
ЦД, - першочергове завдання національних систем охорони здоров’я в усьому світі. 

Мета роботи: аналіз середніх показників захворюваності по регіонах України та виявлення трендів у зміні кількості хворих. 
Матеріали та методи. Вхідними даними були дані Держстату України за останні 5 років. Для кожного регіону розраховано 

середнє значення, стандартне відхилення та їх відношення. Визначали лінійні тренди за рівняннями виду:

 , де х – кількість захворювань, t – час з моменту початку відліку, роки ( 2014 р. прийнято за 0), а0, а1 – 
коефіцієнти лінійної залежності (лінійного тренду).

Отримані результати. За рівнем захворюваності можна виділити три класи областей України 1 клас (відносно низька 
захворюваність) – інтервал [2657,1; 3364,8); 2 клас (помірна захворюваність) – [3364,8; 4072,4); 3 клас (порівняно висока 
захворюваність) – інтервал [4072,4; 4780,1]. Порівняно високий рівень захворюваності зосереджений в основному у західних 
регіонах країни і у однієї центральній області (Черкаської). Більшість регіонів України (12 з 23) відносяться до 2 класу 
(помірна захворюваність). Ці регіони розташовані в усіх частинах України. Регіони з низькою захворюваністю розташовані на 
заході (Львівська і Волинська обл.) і центрі-півдні (Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька обл.). В цілому за 
результатами досліджень слід вважати, що у більшості регіонів України, на жаль, наявна тенденція до збільшення захворюваності 
зі швидкістю 100-150 осіб на 100000 населення на рік.

ÐÈÇÈÊ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÑÅÐÖÅÂÎ-ÑÓÄÈÍÍÈÕ ÓÑÊËÀÄÍÅÍÜ Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÖÓÊÐÎÂÈÉ Ä²ÀÁÅÒ 2 
ÒÈÏÓ Â ÇÀËÅÆÍÎÑÒ² Â²Ä ÂÈÄÓ ÖÓÊÐÎÇÍÈÆÓÞ×Î¯ ÒÅÐÀÏ²¯

Ткаченко К.В.
Науковий керівник - к.мед.н., доц. І.Л. Дворник 
Українська медична стоматологічна академія

Кафедра ендокринології з дитячими інфекційними хворобами
м. Полтава, Україна, e-mail: katatkachenko97@gmail.com

Актуальність роботи: Цукровий діабет(ЦД) - це захворювання глобального масштабу, яке з кожним роком набуває все 
більшого поширення серед населення. За останні 10 років кількість хворих збільшилося майже вдвічі. Згідно даним Центру 
медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України на 2018 рік зареєстровано близько 1,3 мільйони хворих на 
цукровий діабет, з яких 90% - це хворі на ЦД 2 типу. Зростання кількості випадків захворювання ЦД відбувається в основному 
саме за рахунок 2 типу, оскільки більшість хворих не дотримується всіх основних принципів лікування, що призводить до 
розвитку декомпенсованого стану, а в подальшому і тяжких ускладнень. В свою чергу, управлінням з нагляду за якістю харчових 
продуктів та медикаментів, а також Європейським агентством з лікарських засобів було висунуто вимоги до цукрознижувальних 
препаратів (ЦЗП), щодо впливу на розвиток ускладнень з боку серцево-судинної системи.
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Мета: Оцінити ризик розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих на ЦД 2 типу в залежності від виду терапії та групи 
ЦЗП.

Матеріали та методи: Для спостереження нами було відібрано 86 пацієнтів з діагнозом ЦД 2 тип, з яких 35 хворих окрім 
цукрознижуючої терапії паралельно приймали препарати, що знижують рівень холестерину і 51 хворих на ЦД 2 типу, які не 
приймали ліпідознижуючі засоби, з них 24 пацієнта, що приймали лише ЦЗП в якості монотерапії. Було використано такі дані: 
тип терапії ЦД 2 типу, група ЦЗП, рівень загального холестерину(ХС) та тригліцеридів в плазмі крові.

Результати: Під час дослідження нами було виявлено, що у хворих на ЦД 2 типу, які в якості терапії приймали лише ЦЗП 
у 21,6% (11 осіб) - підвищений ХС, у 19,6% (10 осіб)- нормальний рівень, з них тільки 5,9% (3 особи) мають цільові показники 
загального ХС. У хворих на ЦД 2 типу з комбінованою терапією ЦЗП та інсуліном 9,8% (5 осіб) мають підвищеній рівень ХС, 
11,8% (6 осіб) - нормальні показники, з яких 2% (1 особа) з цільовими значеннями. Хворі на ЦД 2 типу які знаходяться на 
інсуліні мають наступні показники: 7,8% (4 особи) - з підвищеним рівнем ХС, 13,7% (7 осіб) - з нормальними показниками ХС, 
з яких 7,8% (4 особи) мають цільові значення.

В залежності від класу ЦЗП: хворі, що приймали монотерапію інгібіторами натрійзалежного котранспортера глюкози 2 типу 
(іНЗКТГ2) мали такі показники: 16,6% (4 особи) з підвищеним рівнем ХС, 6,6% (4 особи) з нормальним рівнем, з яких 8,3% (2 
особи) мають цільові значення; 16,6% (4 особи) з підвищеним рівнем ТГ та 16,6% (4 особи) з нормальними показникамиТГ. Хворі 
на ЦД 2 типу з монотерапією метформіном: 8,3% (2 особи) з підвищеним рівнем ХС, 29,1% (7 осіб) з нормальними показниками, 
з яких 16,6% (4 особи) досягли цільових значень; 16,6% (4 особи) з підвищеним показником ТГ, 20,8% ( 5 осіб) з нормальним 
рівнем. Пацієнти що приймали лише препарати сульфонілсечовини: 20,8% (5 осіб) мають підвищені рівні загального ХС, 8,3% 
(2 особи) з нормальними показниками, цільових значень ХС досягли 0% (0 осіб); 4,2% (1 особа) з підвищенням ТГ та 24,9% (6 
осіб) з нормальним рівнем ТГ.

Висновки: Компенсація ліпідного обміну у хворих на ЦД 2 типу залежить від групи ЦЗП та виду терапії.

²ÍÔÅÊÖ²ÉÍ² ÕÂÎÐÎÁÈ ÒÀ ÅÏ²ÄÅÌ²ÎËÎÃ²ß
INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY

TOPICAL ISSUES OF A NOVEL CORONAVIRUS DISEASE
Singh A., Pudiak Kh.I.

Scientifi c supervisor – Prof. V.D. Moskaliuk, MD, PhD
Bukovinian State Medical University

Department of Internal Medicine and Infectious Diseases
Chernivtsi, Ukraine, e-mail: ashurajput7777777@gmail.com

Topicality. Viral infections impose an enormous disease burden on humanity, but our knowledge about pathogenic viruses is rather 
incomplete. The impression that we know almost everything about viral diseases and that medicine can cope with every possible infection 
was crushed by the appearance of several lethal viruses that are still out of our control. Nowadays, the new coronavirus COVID-19 is a 
global challenge, which should be taken with responsibility.

The purpose – to study the etiology and epidemiology of a novel disease.
Results. Coronavirus identifi ed in the 1960s, containing RNA genome, viral nucleocapsid phosphoprotein, with large distinctive spikes 

in the envelope. Coronaviruses have been identifi ed in mice, rats, chickens, turkeys, swine, dogs, cats, rabbits, horses, cattle and humans, 
and can cause a variety of severe diseases including gastroenteritis and respiratory tract diseases. In the past two outbreaks of coronavirus 
was seen, one with the SARS-COV in Nov.2002-2003 (offi cially reported cases 8098 with death of 774 people and fatality rate of 
9.6%), other was of MERS in 2012 (reported cases – 2494, death of 858 individuals, fatality rate of 34%), and also the recent outbreak in 
Wuhan, China with COVID-19 similar to SARS-COV 2002 (at the time of writing, 85409 cases with 2933 deaths, fatality rate – 3.4%). 
On the basis of initial epidemiological researches, the pneumonia-like cases in Wuhan have been linked to a seafood and animal market, 
which might point to a zoonotic origin of the new coronavirus. Primary notices identifi ed two species of snakes that could be a possible 
reservoir of the COVID-19. However, to date, there has been no consistent evidence of coronavirus reservoirs other than mammals and 
birds. Person-to-person transmission, that occurs primarily via direct contact or through droplets spread by coughing or sneezing from an 
infected individual, a likely route for spreading this infection. In a small study conducted on infected with the coronavirus women in their 
third trimester, there was no evidence that there is a transmission from mother to child. However, all pregnant mothers underwent cesarean 
sections, so it remains unclear whether transmission can occur during vaginal birth. Compared with SARS and MERS, COVID-19 has 
spread more rapidly, due in part to increased globalization, inadequate risk assessment regarding the urgency of the situation, and limited 
reporting on the virus within China.

Conclusions. The fast evolution of viruses and the presence of an enormous reservoir of unknown viruses in the animal world made 
us realize that the path to reach the point where no viral infection will be a threat to us is just an illusion and the only thing we can do is 
to look to past successes and failures of virus spread. Lessons learned from the MERS and SARS outbreaks can provide valuable insight 
into how to handle the current epidemic.
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Актуальність. Лайм-бореліоз (МКХ-10:А69.2 Лаймська хвороба)— найпоширеніша трансмісивна інфекція країн північної 
півкулі, яка передається через укуси кліщів. У США на Лайм-бореліоз припадає > 90 % від усіх зареєстрованих хвороб, що 
передаються членистоногими, що становить приблизно 300 тис. випадків на рік, у Європі — 65,500 тис. випадків.

Якщо лікування хворих на ранній стадії не проводиться, хвороба набуває хронічного перебігу, що призводить до тривалої 
непрацездатності та інвалідності, а інколи і до летальних випадків. У хворих уражаються різні органи та системи: шкіра, опорно-
руховий апарт, нервова і серцево-судинна системи, печінка тощо. Згідно із наказом МОЗ № 133 від 19.07.95 р. Лайм-бореліоз 
віднесений до групи особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Реєстрація хвороби Лайма в Україні почалася з 2000 року із декількох випадків. За останній період щороку в Україні фіксують 
півтори тисячі випадків зараження на кліщовий бореліоз. Проте за даними ВООЗ ця цифра занижена в 5-10 разів. Адже люди не 
звертаються вчасно за допомогою та не діагностують хворобу.

В Чернівецькій області (Буковині) «ендемічними» територіями вважаються (офіційно зареєстровані випадки хвороби 
Лайма) лісові та чагарникові масиви. За результатами моніторингу циркуляції збудника хвороби Лайма в довкіллі, що постійно 
проводиться лабораторією особливо небезпечних інфекцій Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України», кількість інфікованих бореліями кліщів щорічно зростає (2016 р. – 3,3%, 2017 р. 
– 15,3%, 2018 р. – 18,7%). За минулий період 2019 року кожен другий досліджений кліщ, знятий з людей, був інфікований 
бореліями. Зокрема, у період з 2000 по 2010 р.р. захворюваність на Лайм-бореліоз в Україні зросла у 21,9 рази з 58 до 1275 
випадків (у показниках з 0,12 до 2,77 на 100 тис. населення). Загальна кількість офіційно зареєстрованих за цей період випадків 
становила 4596. За період з 2011 по 2018 р.р. в Україні зареєстровано 13061 випадків, 

Висновки. Тенденція до подальшого зростання Лайм-бореліозу в Україні прогнозується і надалі, оскільки за короткий період 
часу захворюваність різко збільшилась. Зокрема на Буковині захворюваність на Лайм-бореліоз за останні 4 роки збільшилась в 
> 6 разів.
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Актуальность. Хронические заболевания печени (ХЗП) связаны не только с высокими показателями заболеваемости и 

смертности, но и с отрицательным влиянием на качество жизни (КЖ) пациентов. В результате прогрессирования заболевания 
пациенты с ХЗП испытывают различные симптомы, такие как усталость, тревога, нарушения сна. Анализ факторов, влияющих 
на физическое и ментальное здоровье пациента, а также определение чувствительности опросников по оценки КЖ и выявлении 
усталости несет в себе практические аспекты диагностики заболеваний печени и улучшения качества оказания медицинской 
помощи данным пациентам.

Цель. Изучить влияние ХЗП на КЖ, сравнить чувствительность анкет для оценки усталости/КЖ у пациентов с ХЗП.
Материалы и методы. В группу исследования было включено 65 пациентов старше 18 лет с хроническими гепатитами С, В, 

циррозом печени. Контрольную группу составили 58 практически здоровых человека. Группы были сопоставимы по возрасту и 
полу. Средний возраст респондентов составил 48,7±13,1 лет, медиана по возрасту – 47 (36;61) лет. Чтобы оценить усталость/КЖ 
у пациентов, был сформирован опрос из 3 анкет: анкета для пациентов с ХЗП (CLDQ), краткая анкета о состоянии здоровья (SF-
36), шкала оценки усталости (FAS). Обработка данных проводилась с использованием MS Excel, Statistica 12, статистического 
пакета R.

Результаты и их обсуждение. Выявлено, что усталость/снижение КЖ коррелировали с женским полом, избыточным весом, 
тяжестью заболевания печени. Степень усталости, анализируемая с помощью FAS, не была достоверно выше у пациентов с ХЗП 
в сравнении с контрольной группой. Наиболее высокие показатели по доменам CLDQ были в группе контроля. У пациентов с 
ХЗП наблюдалось снижение результатов по всем группам показателей SF-36 и доменам (абдоминальные и системные симптомы, 
активность, тревога) CLDQ в сравнении с контрольной группой. У пациентов с циррозом печени показатели усталости/КЖ 
были значительно хуже, чем у пациентов с гепатитами, как по CLDQ, так и по SF36.

Выводы. Результаты исследования демонстрируют, что ХЗП влияет на усталость/КЖ. Опросник CLDQ более 
чувствителен для оценки КЖ у людей с ХЗП по сравнению с SF-36. Шкала оценки FAS не выявила достоверных различий 
между сравниваемыми группами. Информация, получаемая с помощью опросников CLDQ и SF36, может быть полезна для 
использования в клинических исследованиях и практической деятельности.
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Актуальність. Гепатит А – це одне з найпоширеніших захворювань печінки у світі, що має важливе медичне і соціаль-

но-економічне значення. Україна належить до регіонів з середньою ендемічністю ГА, однак на окремих територіях рівні захво-
рюваності істотно відрізняються, що пов’язано з епідемічними спалахами. Так, у 2019 році в Полтавській області відмічали 
зростання захворюваності на ГА в 6,5 разу, порівняно з 2018 (19,03 проти 2,92 на 100 тис. населення) та з показники по Україні 
у 4,2 разу (4,56 на 100 тис. населення), що й визначило доцільність нашого дослідження. 

Мета дослідження. З’ясувати клініко-епідеміологічні аспекти спалаху гепатиту А в Полтавській області.
Матеріали та методи. Проаналізовано 96 історії хвороби хворих з ГА, які в 2019 році знаходилися на лікуванні в ПОКІЛ: 

жінок – 55,2%, чоловіків – 44,8%, середній вік – 39,9±1,5. Діагноз ГА підтверджували за наявності IgМ, IgG до HAV і відсут-
ності анти-НВсor, НВsАg, анти-НСV методом ІФА. Ретроспективний епіданаліз захворюваності на ГА проводили за даними 
статистичних звітів МОЗ України за 2010-2019 рр, статистичний аналіз – з використанням комп’ютерної програми «SPSSStatis-
tics17.0». Статистичну значимість відмінностей визначала за t-критерію Стьюдента, точного тесту Фішера. Для опису розподілів, 
які не є нормальними застосовували медіану і межквартільний розмах у вигляді 25% і 75% процентилей.

Результати та обговорення. В 2019 році під час спалаху ГА серед госпіталізованих, переважали особи молодого та серед-
нього віку (75,0%). З епіданамнезу, контакт з хворим на ГА вказували 29,2%, на купання у відкритих водоймах в межах області 
– 12,5%, відпочинок за кордоном − 5,2%, споживання не кип’яченої води − 63,5%. У 86,5% мала місце хронічна патологія ШКТ, 
яка достовірно частіше реєструвалася в осіб віком старше 40 років (87,2%, р=0,02): панкреатит – у 61,7%, холецистит і НАСГ 
– по 34,0%.

Легкий перебіг ГА був у 46,9%, середньої тяжкості − у 40,6%, тяжкий − у 12,5%. Хворі госпіталізувалися в середньому на 
7,93±3,72 день. Переджовтяничний період тривав при тяжкому перебігу ГА – 7,33±1,03, середньотяжкому – 5,87±0,47, легкому 
– 5,93±0,45 діб. Проявами хвороби були слабкість (100,0%), зниження апетиту (88,5%), біль у правому підребер’ї та нудота (по 
37,5%). Переважав (95,8%) змішаний варіант перебігу переджовтяничного періоду з ознаками диспепсичного (91,7%), грипо-
подібного (77,1%) та астено-вегетативного (92,7%) синдромів. Тривалість жовтяниці довша при тяжкому перебігу (24,58±3,36), 
порівняно із середньотяжким (р<0,01) і легким (р<0,01). Медіана рівня білірубіну при легкому перебігу – 71,3 (48,25; 89,0), 
середньотяжкому – 126,5 (111,6; 156,4, р<0,01), тяжкому – 257,05 (209,17; 282,17, р<0,01) мкмоль/л.

Висновки. Спалах гепатиту А в Полтавській області в 2019 році характеризувався активним залученням в епідеміологічний 
процес осіб працездатного віку, зростанням серед хворих частки міського населення. У осіб старше 40 років достовірно частіше 
мала місце хронічна патологія ШКТ, а ГА мав тяжчий перебіг.
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Актуальність. Епідеміологічна ситуація кору останнім часом активно обговорюється, оскільки розповсюдження цієї 
хвороби в Україні стрімко набуває обертів. Щорічно в Україні реєструються випадки кору, нерідко з летальними наслідками.

Мета. Порівняти статистичні дані за останні декілька років щодо захворюваності на кір та з’ясувати причини поширення 
кору на території України.

Результати дослідження та обговорення. В Україні з 2017 року на кір захворіли понад 115 тисяч людей, 41 з яких померли. У 
2017 році на кір захворіло близько 28 тис. людей. Для порівняння, у 2018 році було зареєстровано 52 тис. випадків захворювання. 
У 2019 році кількість хворих на кір в Україні сягнула понад 35 тисяч людей.

Спалах кору припадає на 2018 рік, імовірно це пов‘язано з низьким рівнем проведення імунопрофілактики. Статистика 
свідчить про те, що більшу частку перехворілих на кір становлять люди, які не отримали щеплення проти даної недуги. Всі 
регіони України забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту, краснухи), і кожен може зробити щеплення безкоштовно — 
незалежно від віку та інших факторів. Але виникає питання: чому люди відмовляються вакцинуватись? 

На жаль, в Україні доволі низький рівень абсолютної довіри до вакцин — лише 29% українців вважають їх безпечними, 46% 
українців — скоріше погоджуються, аніж не погоджуються з цим. І лише 50% вважають, що вакцини ефективні.

Таку ситуацію з недовірою до необхідності робити щеплення (навіть у спалах) маємо через кілька причин. Передусім віру в 
міфи щодо вакцинації та поширення недостовірної інформації про безпечність та якість вакцин.

Висновок. Згідно статистичних даних найбільший спалах захворюваності на кір припадає на 2018 рік. Рівень охоплення 
вакцинацією проти кору в Україні продовжує залишатись низьким.

²ÍÔÅÊÖ²ÉÍ² ÕÂÎÐÎÁÈ Î×ÈÌÀ Â²ÄÎÌÈÕ ÕÓÄÎÆÍÈÊ²Â
Дутка М.А., Мартинець М.І.

Наукові керівники: к.мед.н., доц. О.П. Бойчук, асист. М.В. Прокопович, асист. А.Л. Процик
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра інфекційних захворювань та епідеміології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: maryna.dutka17@gmail.com
Актуальність. Між медициною і мистецтвом завжди існував тісний зв’язок. Великі художники, скульптори були не лише 

талановитими митцями, а й неперевершеними анатомами, які вміли точно зобразити людське тіло. Якщо уважно розглянути 
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відомі картини, можна виявити багато цікавих фактів, зокрема і відголоски епідемій інфекційних хвороб. Великий хірург 
Н. І. Пирогов, автор атласа «Обличчя хворого» був впевнений, що будь-яке захворювання відображається на обличчі. Тому, 
аналізуючи роботи художників, часто можна поставити так званий «діагноз по картині».

Метою нашої роботи є детально проаналізувати картини різних епох, віднайти на них симптоми і синдроми, характерні для 
поширених на той час інфекційних захворювань, та дослідити їх взаємозв’язок з історично відомими епідеміями. 

Матеріали та методи. Нами було вивчено 30 картин великих майстрів (Рембрандт, Гойя, Мунк, Ботічеллі), та відбрано ті, 
на яких, на нашу думку, зображені прояви інфекційних хвороб, які панували на той час. Зокрема, було взято до уваги картини 
періоду Середньовіччя, Відродження, Нового часу та Модернізму. 

Аналіз результатів. На підставі досліджених художніх полотен було встановлено, що на 20 з них присутні симптоми 
певного інфекційного захворювання, актуального в ту епоху. Найчастіше було зображено такі хвороби, як чума (26,6%), холера 
(20%), поліомієліт (16,5%), сифіліс (13,4%) та іспанський грип (6,8%). Харакерним є те, що провідні симптоми на картинах 
хронологічно співпадають з епідеміями того часу. Окрім того, було виявлено закономірність присутності певних елементів 
зображення в контексті інфекційних хвороб, зокрема для чуми – зображення бубонів, щурів, постаті в чорному плащі ( чума - 
«чорний мор»), для холери – виснажених хворих на останніх стадіях ексикозу, для сифілісу – вроджені вади розвитку, такі, як 
сідловидний ніс, лобні горби, для поліомієліту – типові деформацї кінцівок. Дещо рідше було описано симптоми правцю та 
дифтерії, що, імовірно, було пов‘язано з стабільним рівнем смертності. Щодо гельмінтозів, то, незважаючи на їхню поширеність 
в минулому, зображення цих захворювань в мистецтві є досить рідкісним явищем. 

Висновки. При виконанні даної роботи було встановлено чіткий зв‘язок між провідною симптоматикою певної інфекційної 
хвороби, її зображенням на полотні та роками написання картини. В колишні часи епідемії інфекційних хвороб забирали життя 
великої кількості людей. Тому найбільші пандемії - чуми, холери, іспанського грипу – не пройшли повз увагу митців та назавжди 
залишились відображеними в мистецтві.

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÏÎ²ÍÔÎÐÌÎÂÀÍÎÑÒ² ÏÐÎ ÅÏ²ÄÅÌ²×ÍÓ ÑÈÒÓÀÖ²Þ Ç ÏÐÈÂÎÄÓ ÄÈÔÒÅÐ²¯ ÒÀ 
ÑÒÀÍÓ ÏÎÑÒÂÀÊÖÈÍÀËÜÍÎÃÎ ²ÌÓÍ²ÒÅÒÓ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â Ì²ÑÒÀ ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÀ

Іванишин Т.М., Білас О.Ю., Андрієнко О.В.
Науковий керівник – к.мед.н, доц. В.Ф. Пюрик

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olegbilas111@gmail.com
Актуальність. Під час епідемії дифтерії в Україні з 1991 до 1998 року, спричиненої низьким охопленням дітей вакцинацією 

та відсутністю ревакцинації дорослих, на дифтерію захворіли близько 20 тисяч людей, 696 з них померли. За останні роки в 
Україні реєструвалися поодинокі випадки захворювання на дифтерію: у 2017 році захворюваність не реєструвалась, у 2018 
році зареєстровано 10 випадків, за 9 місяців 2019 року – 2 випадки, а вже в жовтні 2019 року зареєстрований спалах дифтерії на 
Закарпатті, де захворіло 15 студентів медичного факультету Ужгородського національного університету. В Україні станом на 28 
жовтня 2019 року зареєстровано 20 випадків дифтерії.

Мета. Проаналізувати стан обізнаності студентів м.Івано-Франківська про епідеміологічну ситуацію, що склалась з приводу 
дифтерії та вивчити анамнестично охопленість вакцинацією проти даного захворювання.

Матеріали та методи. Було проведено опитування методом анкетування за допомогою програми «Google Форми». Участь 
у ньому взяли 180 студентів віком від 15 до 25 років із ІФНМУ (67), ІФНТУНГ (40), Прикарпатський національний університет 
ім. В. Стефаника (51), Івано-Франківський юридичний інститут НУ «Одеська юридична академія» (21). Обробка та аналіз отри-
маних даних здійснювався за допомогою програми «Microsoft Excel».

Результати досліджень. В результаті проведеного опитування були отримані такі результати: 69,4% (125) студентів знають 
про епідемічну ситуацію з приводу дифтерії, тоді як 30,6% (55) опитаних – ні. Джерелом, з якого респонденти про це дізнались, 
у 58% (76) були - інтернет ресурси, 29% (38) - телебачення, 13% (11) - інші джерела. 81,1% (146) опитаних відповіли, що ди-
фтерія становить небезпеку для життя, тоді як 5,6% (10) – не становить, 13,3% (24) - не знають. Лише 56,1% (101) респондентів 
відповіли, що хвороба викликає порушення прохідності дихальних шляхів, решта вибрали інші варіанти відповідей.

Згідно опитування 80% (144) позитивно ставляться до вакцинації, 20%(36) - негативно. 43,9% (79) студентів відповіли, що 
вони є ревакциновані проти дифтерії у 16 років, 28,3% (51) – не вакцинановані, 27,8% (50) – не пам’ятають. 68,3% (123) - не 
щеплені у зв’язку із теперішньою епідситуацією дифтерії в Україні, 31,7% (57) – так.

Висновки. Таким чином, студенти м. Івано-Франківська в більшості поінформовані (69,4%) про епідемічну ситуацію в 
Україні з приводу дифтерії. Провідне джерело інформації – інтернет ресурси. Більшість студентів (80%) ставляться до вакцина-
ції позитивно, але 68,3% не щеплені у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в державі. 

ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÏÐÎÒÈÂ²ÐÓÑÍÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯ ÕÐÎÍ²×ÍÎÃÎ ÃÅÏÀÒÈÒÓ Ñ Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ 
Â²Ë-²ÍÔÅÊÖ²Þ

Лось Ю.В., Руміга І.В.
Науковий керівник – асист. М.В. Прокопович

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: juliali527@gmail.com
Aктуальність. Однією з серйозних медико-соціальних проблем сьогодення є зростання захворюваності на вірусні гепатити 

з парентеральним шляхом передачі, зокрема поширеність HCV-інфекції в Україні складає приблизно 3%, а серед ВІЛ-інфікова-
них осіб частка таких пацієнтів є досить значною 30-45%.

Мета. Вивчити особливості застосування та ефективність противірусної терапії хронічного гепатиту С у ВІЛ-інфікованих 
хворих.

Матеріали та методи. Проаналізовано 50 медичних карт амбулаторних хворих, які знаходяться на “Д” обліку в Іва-
но-Франківському центрі профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом. Всі хворі на коінфекцію ВІЛ/вірусний гепатит 
С, які отримали противірусну терапію (ПВТ) гепатиту були без попереднього досвіду лікування – «наївні» пацієнти. Курс ПВТ 
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Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

тривав протягом 12 тижнів. До лікування хворим проводили загальноклінічні лабораторні обстеження та специфічні досліджен-
ня – полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) в режимі «реального часу» з кількісним визначенням вірусного навантаження РНК 
вірусу гепатиту С в крові та визначенням генотипу вірусу гепатиту С.

Результати. Серед ВІЛ-інфікованих осіб чоловіків було 37 (74%), а жінок – 13 (26%). Середній вік пацієнтів становив 
41,51±7,02 (від 27 до 60 років). Всі хворі отримували антиретровірусну терапію (АРТ), проте невизначальний рівень вірусного 
навантаження ВІЛ (менше 20 РНК копій/мл) виявлено у 24 (48%) пацієнтів, що потребує активного моніторингу для вивчення 
причин вірусологічної неефективності АРТ. За рівнем імуносупресії хворі розподілилися наступним чином: <350 CD4+ клітин/
мл – у 44% хворих; 350-500 – у 22%; >500 – у 26%. Перед початком ПВТ активність гепатиту була мінімальною: активність 
АЛТ становила 59,3±37,3о/л, АСТ – 54,8±42,9о/л. Рівень вірусного навантаження РНК вірусу гепатиту С становив від 2,2*104 
до 11*107МЕ/мл. Визначили наступні генопити вірусу гепатиту С: 1 генотип – у 22 (44%) хворих, 3 генотип – у 23 (46%), у 5 
(10%) хворих генотип не визначено. Схему ПВТ з включенням пегінтерферону-альфа (PEG IFN+SOF+RBV) отримали 25 (50%) 
пацієнтів, безінтерферонову схему лікування (SOF/LDV, SOF/VEL) – 25 (50%) осіб. Швидку вірусологічну відповідь на 4 тижні 
лікування визначили у 34 (68%) хворих. Стійку вірусологічну відповідь через 12 тижнів після завершення терапії зареєстрували 
у 45 (90%) пацієнтів. 5 (10%) ВІЛ-інфікованих хворих потребують подальшого ведення як групи пацієнтів з досвідом лікування.

Висновок. Отже, в ході дослідження виявили, що противірусна терапія хронічного гепатиту С у ВІЛ-інфікованих осіб була 
ефективною у 90% випадків. Отримані результати свідчать про необхідність пошуку предикторів досягнення стійкої вірусоло-
гічної відповіді, а також факторів, які негативно впливають лікування у коінфікованих хворих.

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÇÌ²Í ÅÊÃ Ó ÕÂÎÐÈÕ Ç ÄÈÔÒÅÐ²ÉÍÈÌ Ì²ÎÊÀÐÄÈÒÎÌ
Майстрюк Г.В., Пудяк Х.І.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.Д. Москалюк
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб
м. Чернівці, Україна, е-mail: 1049.mf1.15@bsmu.edu.ua

Актуальність: Ускладнення перебігу інфекційних захворювань розвитком серцево-судинної патології є однією з важливих 
проблем у клініці внутрішніх хвороб. Міокардит може виникнути при будь-якій інфекційній недузі, проте найчастіше все ж 
таки спостерігається у пацієнтів з дифтерією. Основне значення в генезі розладів серцево-судинної діяльності у хворих на ди-
фтерію має дія екзотоксину. Чим більший токсикоз, тим ймовірність виникнення дифтерійного міокардиту вища. Як правило, 
чим раніше виникає міокардит, тим тяжче його перебіг і гірші наслідки, він є головною причиною смерті таких хворих. Згідно 
даних літератури, питома вага міокардитів у пацієнтів з дифтерією коливається в межах 15-68 %. Розвиток запального процесу 
у серцевому м’язі часто є безсимптомним і виявляється спонтанно при електро- (ЕКГ), ехо- чи фонокардіографії або при визна-
ченні рівнів АсАТ, КФК чи ЛДГ. Варто відмітити, що дифтерія не втрачає своєї актуальності навіть зараз, адже за даними МОЗ 
України відомо, що 2019 року було зафіксовано 20 випадків цієї недуги. Причиною підвищення захворюваності є зменшення 
прошарку вакцинованих проти дифтерії – в Україні вакциновані лише 59 % дітей до 1 року та лише 52,3 % дорослих. 

Мета: визначити частоту виникнення електрокардіографічних порушень у хворих із гострим дифтерійним міокардитом. 
Результати: Нами були проаналізовані дані зарубіжних та вітчизняних науковців, які займалися вивченням електрокардіо-

графічних відхилень у хворих із дифтерійним міокардитом. Більша частина сучасних досліджень була представлена роботами 
індійських вчених, що й не дивно, адже Індія ендемічна щодо даної недуги країна з високими показниками розвитку специфіч-
них ускладнень та летальних наслідків. Використання методу ЕКГ показало його високу ефективність у виявленні ранніх та 
прихованих порушень міокарду. Найчастіше реєструвались такі зміни на ЕКГ: синусова тахікардія – 43 %; шлуночкові екстра-
систоли – 30 %; AV-блокада ІІ ступеня – 21 %; AV-блокада ІІІ ступеня – 35 %; блокада ПНПГ – 12,5 %; блокада ЛНПГ – 11 %; 
інверсія зубця Т – 30,09 %; депресія сегменту ST – 24,9 %; подовження інтервалу QT – 22,7 %.

Висновки: Таким чином, дослідження виявили суттєві порушення з боку серцево-судинної системи у хворих на дифтерію. 
Останні погіршують перебіг захворювання, подовжують час перебування хворих у стаціонарі, обтяжують прогноз. Раннє ви-
явлення міокардиту та своєчасне лікування приведе до стабілізації та зворотного розвитку процесу метаболічних порушень в 
міокарді. Проте куди важливішим завданням є забезпечення високого рівня (не менше 90 %) охоплення населення вакцинацією 
задля зменшення захворюваності на керовані інфекції, в тому числі й дифтерію.

ÎÍÊÎË²ÒÈ×Í² ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒ² Â²ÐÓÑ²Â
Мигаль В.Б.

Науковий керівник - асист. А.Л. Процик
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: myhalvita@gmail.com

Актуальність: Через недостатню ефективність і високу токсичність хіміотерапевтичних препаратів є необхідність пошуку 
нових протипухлинних засобів, що б викликали селективну загибель ракових клітин і не погіршували якість життя хворого. 
Перспективними вважаються засоби на основі онколітичних вірусів, що володіють найбільш привабливим фармакологічним 
профілем через специфічну властивість реплікуватися і поширюватися в тканині пухлини.

Мета: Дізнатися про віротерапію, вивчити основні механізми дії онколітичних вірусів і ознайомитися із засобами на їх ос-
нові.

Матеріали та методи: було проаналізовано вітчизняні й іноземні джерела про використання хіміотерапевтичних препаратів 
на основі онколітичних вірусів у складі моно- та поліхіміотерапії.

Результати: У процесі нашого дослідження з’ясовано, що явище вірусного онколізису – це новий метод лікування пухлин-
них захворювань, що заснований на здатності віруса лізувати ті клітини, в яких він розмножується. Виявлено, що перевагою 
даного виду терапії є її таргетна дія тільки на перероджені (тобто змінені на молекулярному рівні) клітини, що швидко діляться. 
З цією метою використовують непатогенні ослаблені і геномодифіковані віруси. Досліджено, що найбільш перспективними 
у віротерапії злоякісних утворень вважаються представники таких родин вірусів: Adenoviridae (аденовірус ONYX-015, аде-
новірус H101), Herpesviridae (герпесвірус 7 типу), Picornaviridae (поліовіруси, ECHO-віруси і віруси Коксакі), Reoviridae, Para-
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mixoviridae (вірус хвороби Ньюкасла).
Онколітичні віруси можуть знищувати клітини-мішені безпосередньо (шляхом лізису, індукції апоптозу або утворенням син-

цитію здорових і ракових клітин) і опосередковано (шляхом активації імунних механізмів, наприклад як злоякісні клітини, що 
оброблені нейрамінідазою представників Paramixoviridae, викликають більш активну секрецію γ-інтерферону NK-клітинами).

В даний час описано ряд препаратів на основі онколітичних вірусів, які або вже використовуються (Rigvir, Oncorine) або 
знаходяться на завершальному етапі клінічних досліджень (Cancerolysin, JX-594 і т.д.).

Висновки: Перевага віротерапії полягає в селективному цитопатичному впливі вірусів на атипові клітини з мінімальною 
токсичністю для навколишніх клітин. Окрім безпосереднього лізису, онколітичні віруси здатні індукувати вироблення ендо-
генних імуномодуляторів. Вивчення явища вірусного онколізу вказує на можливість його використання в якості альтернативи 
лікування злоякісних новоутворень.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÅÐÅÁ²ÃÓ ËÅÏÒÎÑÏ²ÐÎÇÓ, ÂÈÊËÈÊÀÍÎÃÎ ÊÎÌÁ²ÍÀÖ²ªÞ ÇÁÓÄÍÈÊ²Â, Â 
²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ²

Мойсеєва У.Ю, Олійник Н.Я
Наукові керівники: д.мед.н., проф. О.Я. Пришляк, асист. З.Р. Тиліщак

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ulana1031@gmail.com
Актуальність. Лептоспіроз – гостра природно-осередкова інфекція людини, яка спричиняється різними серогрупами лепто-

спір та характеризується поліморфним клінічним перебігом із розвитком тяжких ускладнень. 
Мета: проаналізувати клініко-епідеміологічні особливості перебігу лептоспірозу, викликаного комбінацією збудників. 
Матеріали і методи. Проведено аналіз 46 випадків захворювання на лептоспіроз за даними ОКІЛ м. Івано-Франківська 

за період 2017-2019 рр. Пацієнтів розподіли на три групи: І група – 11 хворих (діагноз лептоспіроз встановлений на основі 
клініко-епідеміологічних даних), ІІ група – 12 (лептоспіроз спричинений одним збудником) та ІІІ група – 23 (лептоспіроз, викли-
каний 2 і більше лептоспірами). 

Результати. Встановлено, що в Івано-Франківській області основним збудником лептоспірозу були: L. Icterohaemorrhagi-
ae – 22 випадки (26,83%), L.Bataviaе – 12 (14,63%), L.Javanica – 10 (12,2%). Лептоспіроз, викликаний комбінацією збудників, 
найчастіше реєструвався в Снятинському та Тлумацькому районах – 25% і 15% відповідно. При аналізі клінічних особливо-
стей жовтяничну форму відмічали у 37 хворих (89%), безжовтяничну – в 9 (11%). В 41 пацієнта діагностовано лептоспіроз 
тяжкого ступеня (89%), 4 пацієнтів – середньої тяжкості (9%), в 1-го пацієнта – легкий (2%). Середня тривалість жовтяниці 
в І групі – 11,5±6,9 днів, ІІ – 17,4±12,5 днів, ІІІ – 18,4±8,2 днів. Серед ускладнень найчастіше зустрічалась гостра ниркова 
недостатність (ГНН) з явищами олігоанурії та в подальшому поліурії: в І групі становила – 72,7% з середньою тривалістю 
7,0±4,6 днів, в ІІ групі – 83,3% (7,2±5,2 днів), а в ІІІ групі – 95,5% (7,9±5,4 днів). Гостра печінкова недостатність розвинулась 
в І групі – 9,1%, ІІ групі – 33,3%, ІІІ групі – 68,2% хворих. Згідно даних лабораторних методів діагностики у пацієнтів всіх 
досліджуваних груп діагностовано анемію з найнижчими показниками в ІІІ групі: число еритроцитів – (3,54±0,81)1012/л, рівень 
гемоглобіну – (113,57±23,92). У всіх пацієнтів відзначено лейкоцитоз: в І групі – (9,87±0,42)109/л, ІІ – (13,35±0,63)109/л, ІІІ – 
(12,90±0,52) 109/л. Рівень загального білірубіну становив відповідно – І – 70,67±6,77 мкмоль/л, ІІ – 183,35±17,11 мкмоль/л і ІІІ 
– 266,94±11,59 мкмоль/л, прямого білірубіну: І – 54,86±4,63 мкмоль/л, ІІ – 139,57±12,80 мкмоль/л і ІІІ – 213,14±8,82 мкмоль/л, 
креатиніну: І – 217,96±16,77 мкмоль/л, ІІ – 195,38±10,53 мкмоль/л і ІІІ – 277,11±20,23 мкмоль/л, сечовини: І –10,87±0,64 
ммоль/л, ІІ –18,43±0,98 ммоль/л і ІІІ – 23,89±1,12 ммоль/л.

Висновки. За період 2017-2019 рр. значно зросла частка лептоспірозу, викликаного комбінацією збудників, що характе-
ризувався тяжчим клінічним перебігом та зростанням рівня загального білірубіну, сечовини та креатиніну у порівнянні з 
лептоспірозом, викликаним одним збудником.

ÊË²Í²×Í² ÌÀÑÊÈ ÃÅËÜÌ²ÍÒÎÇ²Â Ó Ä²ÒÅÉ
Москалик Г.П.

Науковий керівник – асист. М.В. Прокоф’єв
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра дитячих інфекційних хвороб
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: galia.moskalik@yahoo.com.ua

Актуальність: проблема гельмінтозів у дітей зумовлена, з одного боку, їх великою поширеністю переважно серед 
педіатричної популяції, вираженим різнобічним негативним впливом на організм дитини та поліморфізмом клінічних проявів, 
а з іншого – недостатньою настороженістю лікарів щодо гельмінтозів, оскільки, на жаль, ці захворювання часто є останньою 
ланкою у ланцюгу диференційно-діагностичного мислення лікаря.

Мета: проаналізувати клінічні маски гельмінтозів у дітей з лейкемоїдною реакцією по еозинофільному типу.
Матеріали та методи: проведено ретроспективний аналіз 50 медичних карт стаціонарних хворих, які знаходилися на 

лікуванні в дитячому відділенні обласної інфекційної лікарні (ОКІЛ) і вибрано 19 карт дітей, де супутнім діагнозом була 
лейкемоїдна реакція по еозинофільному типу.

Результати дослідження: проаналізовано 19 історій хвороб дітей, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в ОКІЛ, в 
яких супутнім діагнозом була лейкемоїдна реакція по еозинофільному типу (рівень еозинофілів ≥ 8%). Діагностовано: у 8 дітей – 
токсокароз, 5 дітей – аскаридоз, 2 – мікст гельмінтоз аскаридоз з токсокарозом, 4 – глистної інвазії не виявлено і діти скеровані на 
консультацію до гематолога та алерголога, оскільки були явні симптоми лімфаденопатії, гепатолієнального синдрому, алергічні 
реакції в анамнезі.

Висновки: тема гельмінтозів є надзвичайно актуальною в наш час, розповсюдженість зростає з року в рік. Більшість з них 
немає чіткої клінічної картини, їхній перебіг відбувається під масками інших захворювань, що утруднює ранню діагностику та 
подальше лікування.
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ÊË²Í²ÊÎ-ÅÏ²ÄÅÌ²ÎËÎÃ²×Í² ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÊÀØËÞÊÓ, ÑÏÐÈ×ÈÍÅÍÎÃÎ BORDETELLA BRON-
CHISEPTICA Ó Ä²ÒÅÉ

Образюк І.М.
Науковий керівник - асист. У.А. Глушко

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра дитячих інфекційних хвороб

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: iryna.obrazyuk@gmail.com
Актуальність: збудник Bordetella bronchiseptica належить до групи зоонозів і переважно спричиняє виникнення респіра-

торних захворювань у широкого кола ссавців. Виникнення захворювання у людей є рідкісним та нетиповим, останніми роками 
відмічено збільшення кількості випадків кашлюка, спричиненого даним збудником.

Мета: вивчити клініко-епідеміологічні особливості, діагностику та лікування кашлюку, викликаного Bordetella bronchiseptica 
у дітей Івано-Франківської області.

Матеріали і методи: проведено ретроспективний аналіз медичних карт дітей, що перебували на стаціонарному лікуванні 
у дитячому відділенні ОКІЛ м. Івано-Франківська з січня 2018 по грудень 2019 років з діагнозом «Кашлюк», спричинений 
Bordetella bronchiseptica. Статистичний аналіз даних проведено з використанням спеціалізованої комп’ютерної програми Mic-
rosoft Excel 2016.

Результати дослідження: проаналізовано медичні карти 19 дітей. Вікова структура хворих: період грудного віку – 6 (31,58%); 
переддошкільний – 5 (26,32%); дошкільний – 4 (21,05%); молодший шкільний – 4 (21,05%). Серед них, сільських мешканців 
– 11 (57,9%), міських – 8 (42,1%). З епідеміологічного анамнезу відомо, що всі хворі – 19 (100%) мали контакт з домашніми чи 
свійськими тваринами (кішки, собаки, кролики, гвінейські свинки). Вакцинація проти кашлюку була проведена тільки двом 
дітям (10,5 %), 17 (89,5%) – невакциновані. Перебіг захворювання легкого ступеня спостерігався у 5 дітей (26,4%), середнього 
ступеня тяжкості – 13 (68,4 %), тяжкого ступеню – 1 (5,6%). Серед ускладнень діагностовано: пневмонія – у 4 дітей (21%), 
бронхіт – у 2 (10,5%), синусит – у 2 (10,5%). У всіх хворих (100%) спостерігалися типові зміни в загальному аналізі крові: 
лейкоцитоз з лімфоцитозом. Середня тривалість перебування в стаціонарі становила 9 діб. При бактеріологічному дослідженні 
слизу із задньої стінки глотки виділено Bordetella bronchiseptica. Успіх в лікуванні досягнуто застосуванням цефалоспоринів ІІІ 
покоління (цефтріаксон, цефтазидим, цедоксим) протягом 14 днів. З анамнезу відомо, що 8 дітей (42,1%) на догоспітальному 
етапі отримували впродовж 5-ти днів лікування макролідами (азитроміцин), яке виявилось неефективним.

Висновки: таким чином, можна виділити наступні особливості кашлюку, спричиненого Bordetella bronchiseptica: у струк-
турі захворюваності переважають діти віком понад 1 рік, жителі сільської місцевості; всі діти мали обтяжений епідеміо-
логічний анамнез (контакт з домашніми чи свійськими тваринами); перебіг захворювання у переважної більшості – неусклад-
нений; збудник нечутливий до лікування макролідами, на відміну від Bordetella pertussis, тоді як цефалоспорини ІІІ покоління 
показали хороший ерадикаційний ефект.

Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÕÐÎÍ²×ÍÎÃÎ ÃÅÏÀÒÈÒÓ Â+Ñ Ó Â²Ë-²ÍÔ²ÊÎÂÀÍÈÕ ÎÑ²Á
Паращак М.Т., Бурко О.М., Лисенко Т.І.

Науковий керівник – асист. М.В. Прокопович
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: parashchakmarta@gmail.com

Aктуальність. Станом на 01.04.2019 року в Україні зареєстровано 142 076 ВІЛ-інфікованих осіб, причому значну частку 
становлять хворі на коінфекцію вірусні гепатити/ВІЛ, поширеність якої обумовлена спільними шляхами передачі. 

Мета. Вивчити ефективність застосування противірусної терапії хронічного гепатиту С у ВІЛ-інфікованих хворих на хроніч-
ний гепатит В+С.

Матеріали та методи. Опрацьовано 60 медичних карт амбулаторних хворих, які знаходяться на “Д” обліку в Івано-Франківсь-
кому центрі профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом. Всі пацієнти отримували антиретровірусну терапію (АРТ), 
яка включала тенофовіру дизпроксилу фумарат з емтрицитабіном/ламівудином для лікування хронічного гепатиту В (ХГВ). 
Для лікування хронічного гепатиту С (ХГС) використовували препарати прямої противірусної дії (ПППД) або схему із вико-
ристанням пегінтеферону-альфа (PEG IFN) протягом 12 тижнів. До лікування хворим проводили загальноклінічні лабораторні 
обстеження, ПЛР з визначенням вірусного навантаження (ВН) DNA HBV і RNA HCV та визначенням генотипу HCV. Контроль 
ефективності визначали на 4 і 12 тижні лікування та через 12 тижнів після завершення ПВТ.

Результати. Серед ВІЛ-інфікованих осіб чоловіків було 50 (83,3%), а жінок 10 (16,7%). Середній вік пацієнтів становив 
42,28±5,51(30-57 років). Повна супресія ВІЛ спостерігалася у 51 (85%) пацієнта. Рівень CD4+ клітин становив: <350кліт./мл – у 
46,7% хворих; 350-500 кліт./мл – 10%; >500 кліт./мл – 33,3%. Перед початком ПВТ активність гепатиту була мінімальною: актив-
ність АЛТ становила 43,41±28,87 о/л, АСТ – 37,91±28,72 о/л. У 58 (96,6%) хворих АРТ сприяла фазі інтеграції HBV. Визначено 
генотипи HCV: 1 генотип – у 19 (31,7%) хворих, 2 генотип – у 3 (5%), 3 генотип – у 27 (45%), у 11(18,3%) хворих генотип не 
визначено. ВН HCV до початку ПВТ було в межах 3,2*103–4,5*107 МЕ/мл. Хворі отримали ПВТ за схемами: PEG IFN+SOF+R-
BV – 28 (46,7%) пацієнтів, а ПППД (SOF/LDV або SOF/VEL) – 32(53,3%). Швидка вірусологічна відповідь на 4 тижні ПВТ 
зареєстрована у 42 (70%) хворих, рання вірусологічна відповідь на 12 тижні ПВТ – у 50 (83,3%) хворих. Стійка вірусологічна 
відповідь через 12 тижнів після завершення терапії (СВВ12) зареєстрована у 54 (90%) пацієнтів. У 6-ти (10%) пацієнтів ПВТ 
була неефективною, що потребує активного моніторингу та ведення як групи пацієнтів «з досвідом лікування».

Висновок. Лікування хронічного гепатиту С з використанням препаратів прямої противірусної дії є ефективним у 90% ви-
падків. Наявність коінфекції ВІЛ/вірусні гепатити носить взаємно обтяжливий характер, адже негативно впливає на ефектив-
ність противірусної терапії хронічних гепатитів та супресію ВІЛ.
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ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ
INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY

ÅÏ²ÄÅÌ²ÎËÎÃ²×ÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÎÑÒ² ÍÀ ÃÐÈÏ ÒÀ ÃÐÂ² Â ÓÊÐÀ¯Í²
Птиць О.В, Матяшок А.А., Луківський А.С., Колотило Т.Р.

Науковий керівник - викл. Т.Р. Колотило
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб
м. Чернівці, Україна, e-mail: oksanochka-27278@ukr.net

Актуальність. Епідемії грипу супроводжуються залученням до епідемічного процесу значних мас населення, завдаючи 
здоров’ю населення серйозної шкоди, а державі – значних економічних збитків.

Мета – здійснити порівняльну характеристику захворюваності на грип та ГРВІ в Україні за період 2018-2019 рр.
Результати досліджень та обговорення. На сучасному етапі грип та ГРВІ залишаються актуальною медико-соціальною 

проблемою. Перші випадки грипу були зареєстровані у жовтні 2018 року, коли почалась інтенсифікація епідемічного процесу 
грипу в Житомирській, Київській та Харківській областях. Під час епідемічних підйомів інтенсивні показники захворюваності 
на грип та ГРВІ на 100 тисяч населення перевищували епідемічні пороги в різний час на територіях 17 областей. Найбільше 
вирізнилися підйоми у грудні в Сумській (38,2 %), Хмельницькій (32,7 %);у січні в Чернігівській (52 %); у лютому в Чернівецькій 
(53,9 %) та Івано-Франківській (89,9 %) областях. Перші летальні випадки були зареєстровані у листопаді 2018 року. Динаміку 
епідемічного процесу визначило абсолютне домінування циркулюючих вірусів грипу типу А: на початку сезону переважав А 
(Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09 із послідовним приєднанням до циркуляції вірусів грипу типу А (Kansas/14/2017(H3N2).

Станом на жовтень-листопад 2019 року інфекційне захворювання почалося з Київської, Житомирської та Рівненської 
областей. Інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ на 100 тисяч населення не перевищувала епідемічні пороги 
в різних областях. За цей період госпіталізовано 27 423 особи, із них 80 % діти віком до 17 років; зареєстровано 48 випадків 
пацієнтів із ГПЗ, отримано 12 позитивних результатів, визначено вірус грипу типу А(Kansas/14/2017(H3N2) та вірус грипу типу 
В та 5 вірусів респіраторної групи інфекцій. Станом на листопад 2019 ріку летальні випадки відсутні.

Висновки. З початку епідемічного сезону 2018 року проти грипу провакциновано 153 868 осіб, а на початку сезону 2019 року 
проти грипу вакцинацію отримали 161 543 людини (0,4% населення), частка дітей серед щеплених становить 24%. Саме тому 
спостерігається тенденція до зменшення захворюваності на грип та ГРВІ. Летальність від ускладнень грипу обумовле на, в основному, 
пізнім зверненням за медичною допомогою, наявністю супутніх хронічних захворювань та відсутністю вакцинації проти грипу.

ÅÊÇÎÒÈ×Í² ²ÍÔÅÊÖ²ÉÍ² ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß. ²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß ÄËß ÌÀÍÄÐ²ÂÍÈÊ²Â
Руміга І.В., Лось Ю.В.

Наукові керівники: д.мед.н., проф. О.Я. Пришляк., асист. А.Л. Процик
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ilonarumiha@gmail.com

Актуальність. Проблема екзотичних інфекційних захворювань серед населення зумовлена передусім значною міграцією 
подорожуючих в екзотичні країни, недостатністю інформації та знань про ймовірні небезпеки та заходи профілактики. 

Мета. Вивчити епідеміологічні особливості інфекційних захворювань, які трапляються на шляху в мандрівників та методи 
їх профілактики.

Мета та методи. Проведено аналіз сучасних літературних джерел, архівних матеріалів та джерел, що містять описову 
інформацію та статистичні дані про захворюваність та профілактику. Загалом було опрацьовано 26 захворювань.

Результати. За результатами проведеного аналізу ми вивчили поширення екзотичних інфекційних хвороб на різних 
континентах. На території Африканського континенту екзотичні захворювання трапляються з частотою1500 випадків на 100 
000 населення, серед них: сонна хвороба (Танзанія - 95%, серед всіх випадків сонної хвороби на континенті), жовта гарячка 
(90% випадків жовтої гарячки реєструється в республіці Конго), гарячка Ріфт Валлі (Центральна Африка - 90%), гарячка Денге 
( Південно-Східна Африка > 90%), гарячка Ласса (Республіка Конго 66,1%), гарячка західного Нілу (Єгипет, Судан - 31,6%), 
гарячка Марбург (Уганда - 27%), малярія (Нігерія -25%), гарячка Ебола (Сьєрра-Леоне - 21,8%). На території Азії екзотичних 
захворювань зустрічається 500 випадків на 100 000 населення, таких як коронавірусна інфекція (найбільша кількість випадків 
коронавірусу на континенті реєструється в Китаї, а саме 85,6%), шистосомоз (Філіппіни - 80%), трахома (Південна Азія - 
79,1%), клонорхоз (Китай - 51,1%), парагонімоз (Японія - 31,5%), вухереріоз та бругіоз (Індія, Китай).Статистика екзотичних 
захворювань на території Австралійського континенту 600 випадків на 100 000, серед них: гарячка Денге (Кернс - 78,4%), 
Чікунгунья (Північна Австралі - 70%), хвороба, яку спричинює вірус Хендра (Брісбен, Редлендс - 57%), гарячка Росс Рівер 
(Північна Австралія - 47,6%), гарячка Зіка (Центральна Австралія - 15,7%), виразка Бурулі (Мельбурн - 13,8%).

На території Америки реєструється 400 випадків на 100 000 населення, такі як жовта гарячка (Південна Америка - 95%), 
хвороба Шагаса (Південна Америка - 95,2%), гарячка Денге (Флорида - 80%), малярія (Карибські острови - 67,8%), гарячка Зіка 
(Бразилія - 63,4%), хантавірусний легеневий синдром (Південна Америка - 62,5%), хвороба Лайма (Конектикут -27,2%). Було 
вивчено, що для жовтої гарячки, вірусу Ебола можна застосовувати методи специфічної профілактики шляхом вакцинації. А для 
хвороб, які не мають специфічної профілактики - проводити заходи, в залежності від механізму передачі.

Висновок. Таким чином для мандрівників, які планують подорож в екзотичні країни, важливо мати своєчасну та достовірну 
інформацію про інфекційні хвороби, притаманні для даних територій, та методи їх специфічної та неспецифічної профілактики.

ÊË²Í²ÊÎ-ÅÏ²ÄÅÌ²×Í² ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÅÐÅÁÃÓ ÃÐÈÏÓ Â ÅÏ²ÄÅÌ²×ÍÎÌÓ ÑÅÇÎÍ²                  
2019-2020Ð. ÒÀ Ð²ÂÅÍÜ ÎÕÎÏËÅÍÍß ÂÀÊÖÈÍÀÖ²ªÞ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ²ÔÍÌÓ.

Трошко Ю.А.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. О.Я. Пришляк, асист. А.Л. Процик

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: love_o@ukr.net
Актуальність: в епідемічному сезоні 2019-2020 рр. грип набув нової актуальності через широке розповсюдження та значні 

соціальні медичні наслідки. З початку епідемічного сезону від грипу в Україні вакциновано 90 774 особи, в тому числі 41 286 
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Тези доповідей 89-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині та фармації», 2020

Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

осіб із груп медичного та епідемічного ризиків
Метою роботи було вивчити особливості перебігу та лікування дорослих хворих на грип за даними Івано-Франківської 

обласної клінічної інфекційної лікарні (ОКІЛ) та проаналізувати вакцинацію студентів в епідемічному сезоні 2019-2020 рр.
Матеріали те методи : проаналізовано медичні карти дорослих хворих на грип, що знаходились на стаціонарному лікуванні 

в ОКІЛ у грудні - лютому 2019-2020 р. Проведено анкетування студентів ІФНМУ згідно розробленої форми.
Результати: середній вік пацієнтів становив - 32,47 ±1,67 р. Найбільш ураженою була вікова група – 18-32 р.(40%) та 

51-60 р.(32%). Чоловіки становили – 67,4%; жінки -32,6%. В 93,1% пацієнтів захворювання було середньої тяжкості, 6,9% 
тяжкого ступеня. По медичну допомогу найбільше хворих - звернулось на 2-3-тю добу від початку хвороби. Серед симптомів 
захворювань у 97,2% хворих зафіксовано загальну слабкість; 93,8% - підвищення температури тіла понад 38 градусів; 89,7% 
сухий кашель; 68,3% біль у м’язах; 50,1% біль у горлі; 20,8% задишку; 3,7% діареї. Із ускладнень найчастіше реєстрували бронхіт 
- 23,5% хворих; 10,8% пневмонію; 2,3% синусит. В основі етіотропної терапії хворих на грип було призначено озельтамівіру 
фосфат (Таміфлю) по 75мг всередину двічі на день впродовж 5-ти днів. Застосування етіотропного препарату в 1-2 -гу добу 
захворювання сприяло зменшенню тривалості гарячкового періоду та ускладненнь. Пацієнти із бактеріальними ускладненнями 
отримували антибіотикотерапію, найкращий ефект спостерігали в разі призначення комбінації антибіотиків цефалоспоринового 
ряду та макролідів. Анкетували 90 студентів ІФНМУ, із них 74,4% - жіночої та 25,6% -чоловічої статі. 50% із вищезазначених 
студентів навчаються на 5-му курсі, 16 (17,9%) на 1-му курсі, 11 (12,8%) на 3-му курсі, 10 (11,5%) на 2-му курсі, 5 (5,1%) на 
4-му курсі, 3 (2,6%) на 6-му курсі. 73 (83,3%) студентів вакцинувались від грипу в періоді 2019-2020 рр., 17(16,7%) були не 
вакциновані, із них 4 (19,6%) не довіряють вакцині, 5 (24%) бояться побічних реакцій, 5 (31%) вважають що, краще перехворіти 
природнім шляхом, ніж зробити щеплення, 2 (11,9%) вважають що здоровим людям вакцинація не потрібна, 1 (9,1%) вважає 
що щеплення послаблює імунітет, не мали часу та фінансів, мають протипокази. 65,4% вакцинувалися в попередні роки, 34,6% 
не вакцинувалися.

Висновок: клініка грипу в дорослих хворих в епідсезоні 2019-2020 рр. за даними ОКІЛ м. Івано-Франківська характеризувалася 
середньотяжким і тяжким перебігом захворювання, частим виникненням ускладнень у вигляді бронхітів та пневмоній. В 
терапії захворювання високу ефективність виявив противірусний препарат озельтамівіру фосфат, для лікування бактеріальних 
ускладнень - комбінація антибіотиків цефалоспоринового ряду та макролідів. За даними анкетування студентів ІФНМУ можна 
зробити висновок, щодо все більшого охоплення вакцинацією студентів-медиків в порівнянні з попередніми роками: 83,3% 
студентів вакцинувались від грипу в періоді 2019-2020 рр., 65,4% вакцинувалися в попередні роки.

ÊË²Í²ÊÎ-ÅÏ²ÄÅÌ²ÎËÎÃ²×Í² ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÕÂÎÐÎÁÈ ËÀÉÌÀ Â ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊ²É 
ÎÁËÀÑÒ² ÇÀ ÏÅÐ²ÎÄ 2016-2019 ÐÐ.
Філіпович Д.О., Кабан В.Р., Брікнер О.М.

Наукові керівники: к.мед.н., доц. О.П. Бойчук, асист. Н.В. Васкул
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: dinafi lipovych@gmail.com

Актуальність: За рівнем захворюваності, поширеністю та тяжкістю клінічного перебігу хвороба Лайма є однією з найбільш 
актуальних проблем сучасної інфектології. За останні роки в Україні зросла захворюваність на хворобу Лайма із 6,45 на 100 
тис. населення у 2016 р. до 10,62 – у 2019 р. В Івано-Франківській області зареєстровано 204 ензоотичних території щодо Лайм-
бореліозу. 

Метою роботи було проаналізувати клініко-епідеміологічні особливості хвороби Лайма в Івано-Франківській області за 
період 2016-2019 рр. 

Матеріали і методи: дослідження базується на аналізі 32 медичних карт стаціонарних хворих на Лайм-бореліоз, що 
знаходилися на лікуванні в Обласній клінічній інфекційній лікарні (ОКІЛ), та епідеміологічних даних ДУ «Івано-Франківський 
обласний лабораторний центр МОЗ України». 

Результати дослідження: Протягом останніх років в Івано-Франківській області спостерігається збільшення рівня 
захворюваності на хворобу Лайма. Так, в 2019 р. в Івано-Франківській області зареєстровано 62 випадки проти 39 в 2016 р. 
(4,51 проти 2,84 на 100 тис.). Найчастіше захворювання реєстрували у Надвірнянському та Рожнятівському районах – 42 та 18 
випадків відповідно. Не зафіксовано жодного випадку недуги в Долинському районі. Захворювання переважно реєстрували у 
віковій категорії від 30 до 45 років.

У Івано-Франківській ОКІЛ за період 2016-2019 рр. на стаціонарному лікуванні з приводу Лайм-бореліозу знаходилось 32 
особи. При зборі епідеміологічного анамнезу стало відомо, що у 9 пацієнтів (28%) укус кліща не був зафіксованим, однак 
проведене серологічне дослідження і типова клінічна картина дозволили встановити правильний діагноз. Решта 23 осіб чітко 
вказали на укус кліща. Період між появою перших клінічних симптомів і зверненням за медичною допомогою становив від 4 
до 30 днів, в середньому – 10-12 днів. Еритемна форма захворювання була зареєстрована у 26 хворих із 32 (81%), безеритемна 
форма спостерігалась у 6 хворих (19%). Розміри еритем коливалися від 15,5 до 20,1 см. Серологічно діагноз був підтверджений 
у 28 хворих (90%). Середня тривалість стаціонарного лікування склала 12,40±0,52 днів. 

Висновок: Лайм-бореліоз залишається важливою проблемою, що вимагає пильного епідеміологічного нагляду з боку 
фахівців. Відмічено зростання рівня захворюваності на території Івано-Франківської області (з 2,84 на 100 тис. у 2016 р. до 
4,51 на 100 тис. в 2019 р.). Серед клінічних форм мають значення атипові безеритемні форми захворювання, які необхідно 
діагностувати за допомогою сучасних серологічних методів.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÄÈÔÅÐÅÍÖ²ÉÍÎ¯ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ÃÎÑÒÐÎÃÎ ÒÎÍÇÈË²ÒÓ, ÑÏÐÈ×ÈÍÅÍÎÃÎ 
CORYNEBACTERIUM XEROSIS (ÂÈÏÀÄÎÊ Ç ÏÐÀÊÒÈÊÈ)

Фреїк С.П., Гринів Н.М., Середюк М.-А.В., Вдовиченко А.В.
Наукові керівники: к.мед.н., доц. О.П. Бойчук, к.мед.н., асист. Н.В. Васкул

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: freiksergiy1@gmail.com
Актуальність. Клінічна симптоматика гострих тонзилітів, спричинених недифтерійними коринебактеріями, особливо на 
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фоні супутньої патології, має багато спільного з локалізованими формами дифтерії мигдаликів, що ускладнює проведення ди-
ференційної діагностики лікарем-клініцистом.

Мета. Проаналізувати клінічний випадок гострого тонзиліту, викликаного Сorynebacterium xerosis, на основі вивчення ме-
дичної документації.

Матеріали та методи. Було проаналізовано медичну карту стаціонарної хворої, яка знаходилася на лікуванні в обласній 
клінічній інфекційній лікарні (ОКІЛ) м. Івано-Франківська в листопаді 2019 р.

Результати. Пацієнтка О., 1980 р.н., звернулася в ОКІЛ 04.11.19 р. зі скаргами на підвищення температури тіла до 39,2-
39,5ºС, виражений біль в горлі, нудоту, блювання, виражений біль в ділянці шийних лімфатичних вузлів, відчуття нестачі пові-
тря, головокружіння, виражену загальну слабкість. Захворювання почалося гостро зранку 03.11.19 р. із підвищення температури 
тіла до фебрильних цифр та болю в горлі, 04.11.19 р. стан погіршився, приєдналися набряк та болючість в ділянці шиї, осиплість 
голосу, виражена загальна слабкість. Бригадою “Швидкої допомоги” хвора доставлена в ургентну лікарню, оглянута анестезіо-
логом, ЛОР-спеціалістом, скерована в ОКІЛ. Із анамнезу відомо, що за останні 10 років щеплення від дифтерії не отримувала. 
Госпіталізована у відділення інтенсивної терапії ОКІЛ з попереднім діагнозом: «Дифтерія ротоглотки локалізована, плівчаста, 
тяжкого ступеню». Стан при поступленні тяжкий, в свідомості, в’яла, ослаблена, самостійно їсти не може, температура тіла 39,2 
0С, АТ – 120/80 мм. рт. ст., Ps – 78/хв., ЧД – 22/хв. Голос осиплий, тихий, ковтання слини болюче. Шкіра бліда, тургор збереже-
ний, виражена пітливість. На щоках виражений рум’янець, носове дихання утруднене. Слизова ротоглотки гіперемована, помір-
ний набряк та гіперемія дужок та язичка, мигдалики гіперемовані, рихлі, гіпертрофовані І ст., наявні щільні біло-сірі налети, які 
важко знімаються шпателем, поверхня під ними не кровоточить. Пальпуються підщелепні та передньошийні лімфатичні вузли 
зліва розміром до 1,0 см, чутливі; справа – до 2,5 см, різко болючі. Справа над лімфовузлами виражена припухлість шиї. В леге-
нях дихання везикулярне, хрипи відсутні. В загальному аналізі крові: лейкоцитоз до 14,7 х 109 г/л, п/я – 42%, ШОЕ – 38 мм/год. 
Біохімічні показники крові не змінені. При бактеріоскопічному дослідженні мазка з ротоглотки (04.11.19): виявлені поодинокі 
палички, на кінцях з зернами волютину, морфологічно подібні до Сorynebacterium. При проведенні мікроскопії препарату мазка 
з отриманої «підозрілої колонії» на середовищі КТА через 48 годин – бактерії роду Сorynebacterium, грампозитивні, каталазопо-
зитивні палички з потовщеними кінцями зі схильністю до паралелізму в розташуванні. Результат бактеріологічного досліджен-
ня слизу з ротоглотки на флору (09.11.19): Сorynebacterium xerosis, β гемолітичний стрептокок 10*6 КУО, St.aureus 10*3 КУО. 
При молекулярно-генетичному дослідженні зразку клінічного матеріалу (12.11.19, ЦГЗ, м. Київ) – специфічних фрагментів 
нуклеїнових кислот гену дифтерійного токсину не виявлено. На основі вищеописаних результатів досліджень та проведених 
додаткових методів дослідження встановлено клінічний діагноз: «Гострий лакунарний тонзиліт, викликаний Сorynebacterium 
xerosis, тяжкого ступеню. Сирингомієлія шийної локалізації з легким тетрапарезом. Остеохондроз шийного відділу хребта. 
Синовіальна киста на рівні L3-L4. Гіпертензивна енцефалопатія, астено-невротичний синдром з іпохондричною фіксацією. 
Хронічний холецистит, ремісія. Хронічний панкреатит, ремісія». Після проведеного лікування основного захворювання, нор-
малізації клінічного стану та двох від’ємних результатів бактеріологічних досліджень пацієнтка виписана зі стаціонару.

Висновок. Отже, тяжкий перебіг гострого тонзиліту, спричиненого умовно-патогенною мікрофлорою на фоні супутньої 
патології, може мати схожу симптоматику із дифтерією мигдаликів та потребує додаткових методів діагностики для верифікації 
діагнозу.

ÑÓ×ÀÑÍ² ÀÑÏÅÊÒÈ ÂÀÊÖÈÍÎÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÐÎÒÀÂ²ÐÓÑÍÎ¯ ²ÍÔÅÊÖ²¯ Ó Ä²ÒÅÉ
Юркіна І.С.

Науковий керівник – О.В. Гузь
Харківський національний медичний університет

Кафедра дитячих інфекційних хвороб
м. Харків, Україна, e-mail: irina2sergeeva@gmail.com

Актуальність. Ротавірусна інфекція (РВІ) є актуальною проблемою практичної охорони здоров’я і провідною причиною 
вірусних діарей у дітей раннього віку. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щорічно більше 500 тис. 
дітей гине від ротавірусного гастроентериту, що становить 30% усіх смертей у дітей молодшого віку. У розвинених країнах 
ротавірусами (РВ) обумовлено 30-50% всіх діарей, що викликають зневоднення і призводять до госпіталізації. Ці факти 
визначають необхідність моніторингу даної інфекції і проведення ефективних протиепідемічних заходів щодо ротавірусу. 
Проблема профілактики РВІ надзвичайно актуальна і привертає увагу дослідників у всьому світі.

Мета. Оцінити ефективність вакцинопрофілактики ротавірусної інфекції.
Матеріали та методи. Дані ВООЗ за 2017-2019 рр..
Результат. В останні роки були створені і зареєстровані в різних країнах світу дві ротавірусні вакцини: моновалентна 

аттенуйована вакцина (RV1) і полівалентна реассортантна жива вакцина (RV5). Незважаючи на реєстрацію ротавірусних 
вакцин в багатьох державах, до національних календарів профілактичних щеплень на території Євросоюзу ротавірусна вакцина 
отримала обмежене поширення: тільки 4 країни з 27 впровадили їх до національних календарів профілактичних щеплень. 
Клінічна ефективність вакцини була доведена в дослідженні і склала 85% по відношенню до подальшого розвитку важкого 
ротавірусного гастроентериту. Зниження ризику госпіталізацій з приводу ротавірусного гастроентериту після вакцинації в групі 
реципієнтів склало 85%. Вакцинація показала високу ефективність щодо зниження числа госпіталізацій з приводу ротавірусного 
гастроентериту, викликаного серотипамі G1 (95%), G3 (93%), G4 (89%) і G9 (100%). Після вакцинації ризик госпіталізації з 
приводу важкого ротавірусного гастроентериту в цілому знижується на 96%, потреба в екстренній медичній допомозі - на 94%, 
потреба у зверненні до лікаря зменшується на 86%. Досвід застосування вакцин у різних країнах за даними дослідників показав, 
що ефект вакцинації щодо запобігання всіх випадків РВІ шляхом використання RV1 становить 70-85%, RV5 - 71-74%, а по 
відношенню до важких випадків - 85-93% для RV1 і 98- 100 % для RV5. 

Висновок. На підставі даних, отриманих при проведенні випробувань ефективності вакцин у конкретних регіонах, можна 
зробити висновок про те, що ефективність на різних територіях може бути різною, навіть відносно РВІ, викликаної одним 
антигенними типом ротавірусу. Висока вартість вакцин є одним з найбільш істотних факторів, що обмежують включення 
ротавірусних вакцин в національні календарі профілактичних щеплень. Визначення економічної доцільності включення 
ротавірусних вакцин в Національний календар профілактичних щеплень вимагає проведення незалежних фармако-економічних 
розрахунків в різних регіонах. На сьогоднішній день це рішення є оптимальним, враховуючи такі умови: відсутність позитивної 
тенденції в комунальному облаштуванні окремих регіонів країни, відсутність специфічних засобів лікування ротавірусної 
інфекції, надзвичайно високу контагіозність і широке поширення ротавірусної інфекції. Застосування цих вакцин може сприяти 
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значущого зниженню важких форм ротавірусної інфекції у дітей раннього віку, госпіталізацій і смертності від ротавірусного 
гастроентериту.

ÎÖ²ÍÊÀ Ð²ÂÍß ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÎÑÒ² ÍÀ ÃÅÏÀÒÈÒ À Â ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² ÇÀ 
2002-2019 ÐÐ.

Юнусов К.В., Пиндус Н.Р., Козій В.М.
Наукові керівники: к.мед.н., доц. О.П. Бойчук, к.мед.н., асист. Н.В. Васкул

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kostyanecioyunusov@gmail.com
Актуальність: В Україні гепатит А належить до найрозповсюдженіших кишкових інфекцій та характеризується високим 

рівнем захворюваності. Так, інтенсивний показник в 1990 р. становив 256,32; у 2000 р. – 56,42; у 2011 р. – 3,92; а у 2019 р. – 7,5 
на 100 тис. населення. Епідеміологічна значущість визначається, насамперед, можливістю реалізації шляхів передачі інфекції 
через воду, їжу, предмети побуту та руки при недотриманні гігієнічних норм. В Івано-Франківській області за останні роки 
спостерігається високий рівень захворюваності на вірусний гепатит А (ВГА).

Мета роботи: оцінити рівень захворюваності на вірусний гепатит А в Івано-Франківській області за період 2002-2019 рр.
Матеріали та методи: дослідження базується на аналізі даних статистичних звітів ДУ «Івано-Франківський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» та ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
Результати: При аналізі рівня захворюваності на ВГА в Івано-Франківській області за період 2002-2019 років, простежується 

суттєве зниження кількості випадків даної недуги. Так, інтенсивний показник в 2002 р. становив 119,42; а у 2019 р. – 6,04 на 
100 тис. нас., що відповідає 1682 та 83 випадкам гепатиту А. Це свідчить про зменшення рівня захворюваності за останні 18 
років майже у 20 разів. Починаючи із 2009 року інтенсивний показник стабільно залишається в межах не вище 10,5 на 100 
тис. нас. Найнижчий рівень захворюваності зареєстрували в 2014 році, тоді інтенсивний показник становив 2,12 на 100 тис. 
нас., в області в той рік було зареєстровано тільки 29 випадків даного захворювання. Однак, в наступні три роки відмічали 
підвищення рівня захворюваності на ВГА та збільшення показника у 2017 році в порівнянні із 2014 роком майже у 5 разів. 
Слід зазначити, що рівень захворюваності на гепатит А в області у 2017 році був найбільшим за останні 11 років – 10,34 на 100 
тис. нас. Найвищі показники відмічали в Надвірнянському, Снятинському, Коломийському районах та м. Яремче (30,39; 22,90; 
16,84 та 25,97 на 100 тис. нас. відповідно). Варто зазначити, що за останні три роки рівень захворюваності населення на гепатит 
А мав тенденцію до зменшення. Починаючи із 2017 року інтенсивний показник на 100 тис. нас. знизився із 10,34 до 9,70 – у 
2018 р. та 6,04 – у 2019 р. (142, 133 та 83 хворих відповідно). Слід також відмітити, що для області в останні роки характерним 
є прояв епідемічного процесу у вигляді поодиноких спорадичних випадків. Групових спалахів гепатиту А, а також спалахів в 
організованих колективах не зареєстровано. Дане захворювання в різні роки реєструвалося в усіх районах області. 

Висновки. Є достатньо підстав розглядати гепатит А як екологічну проблему, успішне розв’язання якої визначається 
високим рівнем санітарно-гігієнічної культури населення, наявністю доброякісної питної води, соціальними умовами життя. За 
останні роки рівень захворюваності на гепатит А в Україні має тенденцію до зниження, однак в області ситуація залишається 
нестабільною, спостерігаються періодичні підвищення рівня інтенсивного показника. В таких умовах необхідно активно 
впроваджувати вакцинацію проти вірусного гепатиту А серед вразливих груп населення як надійний метод профілактики 
даного захворювання.

ÊË²Í²×ÍÀ ÀÍÀÒÎÌ²ß ÒÀ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀ Õ²ÐÓÐÃ²ß
CLINICAL ANATOMY AND OPERATIVE SURGERY

MORPHOMETRIC CHARACTERISTIC OF THE PANCREATIC ISLETS IN THE TREATMENT OF 
EXPERIMENTAL DIABETES WITH INSULIN
Chrostowska Dominika, Ivantsiv Olga, Bilinskyi Ihor
Scientifi c supervisor – Prof. Yu.I. Popovich, MD, PhD

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Clinical Anatomy and Operative Surgery

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: chrostowskadominika@gmail.com
Aim: Morphometric parameters of pancreatic islets of Wistar male rats were studied during treatment of experimental diabetes mellitus 

with insulin. For this diabetes was simulated by intraperitoneal Streptozotocin administration. Starting with the 14-th day of diabetes 
development, every day animals were injected subcutaneously Insulin glargine (“Lantus”). Material sampling was performed during the 
70-ieth day of the experiment.

Materials and methods: Experimental studies were carried on 30 matured Wistar male rats. The animals were divided into two groups: 
1) control group (animals with Streptozotocin-induced diabetes); 2) study group (animals, with subcutaneously injected prolonged Insulin 
glargine 1 time per day during the 14-th day).

Results of research: During the 70-ieth day of the experiment of glargine administration as a replacement therapy of diabetes showed 
that the average number of islets per 1 mm2 was 1.50 ± 0.24; the average size of islets – (5534.26 ± 643.17) mkm2; and the ratio of beta /
alpha cells – 2.90±0.13, which were not signifi cantly different from that of animals with EDM without treatment. Blood glucose level in 
the insulin administration was 1.66 times lower than in the control group.

Conclusion: Treatment of rats with Streptozotocin-induced diabetes by insulin replacement therapy with the use of the long acting 
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Insulin glargine allowed to reduce the increase of glucose level, compared with such levels in the untreated animals (1.69; 1.73; 1.66 times 
respectively during the 42-nd, the 56t-h and the 70-ieth day of the experiment). Correction associated with EDM with insulin in animals 
a mild reduction of lymphocytic infi ltration, a slight decrease in intracellular edema of beta and alpha cells were observed. The decrease 
of glycemia level in fasting and the improvement of the overall health of animals were noted.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ²ÍÎÇÅÌÍÈÌÈ ÌÎÂÀÌÈ
MEDICAL FOREIGN LANGUAGES

HEALTH EFFECT OF NICOTINE-FREE VAPING
Bandura A.S., Bandura Y.S.

Scientifi c supervisors: senior lecturer N.V. Ostapovych, 
senior lecturer I.F. Tsebruk

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Medical Computer Science, Medical and Biological Physics;

Department of Linguistics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: banduraaa@ukr.net

Topicality According to the WHO’ latest data, the number of cigarette smokers in the world has decreased since 2000. At the same 
time, the number of vapers (e-cigarette smokers) has been growing rapidly in recent years. While in 2011 7 million people smoked 
e-cigarettes, in 2016 their number increased to 35 million people. The same tendency is observed in Ukraine. Nowadays it is not just an 
alternative to cigarette smoking, but also a common habit that causes people both psychological and physiological addiction. In 2018 
NAP reported about side effects of e-cigarettes on the respiratory system. But more research is needed to assess the negative effect of 
e-cigarettes in developing respiratory diseases as well as cell disfunction, oxidative stress, and damage to DNA. The latest research of 
2019 demonstrates that e-liquid aerosols contain particulates, oxidizing agents, aldehydes, and nicotine. When inhaled, these aerosols 
most likely affect the heart and circulatory system.

Objectives To investigate the prevalence of e-cigarette smoking among students and fi nd out the psychological and physiological 
causes that encourage vaping. To assess the negative effect of vaping considering the blood sugar level of and blood pressure.

Materials and methods
1. Questionnaire.
2. Experiment (measurement of blood pressure using a tonometer and blood glucose level using a glucometer before and after vaping).
3. Statistic estimation of the obtained data.
Results Hypothesis (vaping increases blood sugar level and blood pressure) developed by us was not true. Vaping is more psychological 

than physiological problem. Belonging to the vaping community or enjoying the taste and fl avor of e-cigarettes have been found to be the 
most common reasons for people to start vaping.

Conclusion We have found that vaping decreases blood sugar level and has little or no effect on blood pressure. Having consulted 
the endocrinologist, we concluded that in vaping blood sugar level decreases physiologically i.e. causes additional secretion of insulin or 
decrease of counterinsular hormones.

PECULIARITIES OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE LIVER IN CONDITIONS OF 
EXPERIMENTAL HYPOTHYROEOSIS

Dominica Chrostowska
Scientifi c supervisors: Prof. O.H. Popadynets, Ph.D., Assist. T.S. Ranhulova

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Human Anatomy

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: chrostowskadominika@gmail.com
Topicality: hypothyroidism leads to a decrease in the intensity of metabolic processes due to a decrease in the activity of redox 

enzymes and causes specifi c changes in all tissues and organs. Recent studies indicate the role of hypothyroidism in the pathogenesis of 
non-alcoholic fatty liver disease, the occurrence of digestive disorders. The aim of the work was to establish the morphological features of 
changes in the liver in response to hypothyroidism.

Materials and Methods: The simulation of hypothyroidism was performed in 20 white outbred rats of puberty using the drug 
“Mercazolil” (“Health”, Ukraine), which was administered with drinking water at the appropriate calculated doses of 7.5 mg per 100 g 
of body weight of the animal. for 14 days. All manipulations were carried out in compliance with the requirements of ethics and humane 
treatment of animals. Collecting material - after 14 days. Euthanasia - by administering 2% sodium thiopental solution at a dose of 25 mg 
/ kg mass. Applied optical and electron microscopic methods of investigation.

Results: In case of hypothyroidism, trabecular structure of the liver is disturbed. Hepatocytes polymorphic - cells with large nuclei 
are found in the fi eld of view, sometimes liver cells are small with small nuclei, and places of the nucleus are invisible or hyperchromic. 
Hepatocyte cytoplasm is fi lled with small eosinophilic granules or vacuolated - many small and medium sized transparent vacuoles 
deform the nuclei. Sinusoidal hemocapillaries dilated, overfl owing with blood cells. The lumen of the central veins, the vessels of the 
portal tract is signifi cantly enlarged, with prominent red blood cells. The connective tissue layers are well expressed around the portal 
tracts. Electron microscopic analysis in hepatocytes also shows the vacuolation of the cytoplasm, resulting in its optically illuminated. 
Mitochondria with disembodied combs and light matrix. The components of the synthetic apparatus are deformed, represented by bubbles 
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and sacs. In the cytoplasm of endotheliocytes of sinusoidal capillaries, many micropinocytotic vesicles are visualized, many pores are 
visualized. Erythrocyte sweets and adhesion of shaped elements are a common phenomenon.

Conclusions: Thus, on the 14th day of experimentally simulated hypothyroidism in the liver there are edema-dystrophic phenomena.

BURNOUT IM KLINIKBETRIEB
Debel N.M.

Die wissenschaftliche Leiterin – H.M. Fedorak
Die nationale medizinische Universität zu Ivano-Frankivsk

Der Lehrstuhl für die Sprachkunde
Iwano-Frankiwsk, Ukraine, e-mail: natalia.debel70@gmail.com

Das Ziel meiner Arbeit war es, die Entstehung des Burnout Syndroms bei Ärzten zu analysieren und Methode seiner Prävention 
festzustellen.

Forschungsmaterialien. Meine Forschung habe ich anhand der wissenschaftlichen Publikationen im Bereich der Berufskrankheiten 
von den Ärzten. 

Forschungsergebnisse. Burnout ist bestimmte Art von persönlichen Krisen, die als Reaktion auf andauernden Stress und Überlastung 
am Arbeitsplatz auftreten. Die Ärzte leiden an Burnout wegen des engen Kontaktes mit Patienten. Am meisten entsteht Burnout bei den 
Medizinern, die mit solchen Kranken kontaktieren, die psychisch krank, todkrank, chronisch krank sind. Dieses Syndrom verschlechtert die 
Gesundheit des Körpers und Zustand der Psyche, menschliche Leistungsfähigkeit, nicht selten fördert zu völlige Apathie und Selbstmord. 

Man lässt sich die Symptome von Burnout in drei Kategorien einteilen:
1.ständiges Gefühl der physischen und mentalen Erschöpfung: die Betroffenen fühlen sich schwach, kraftlos, müde und matt. Sie 

leiden unter Antriebsschwäche und sind leicht reizbar.
2. Depersonalisierung: Entstehung der Distanz zwischen sich selbst und ihrer Umgebung
3. Erleben von Misserfolg: die Betroffenen haben häufi g das Gefühl, dass sie trotz Überlastung nicht viel erreichen oder bewirken.
Diagnostik. Die Burnout zugeschriebenen Symptome können auch auf andere psychische Erkrankungen hinweisen. Deshalb kann 

eine Diagnose ausschließlich von entsprechend qualifi zierten Experten gestellt werden. Das Niveau von berufl ichem Burnout defi niert 
Psychotherapeut mit Hilfe verschiedener Testen und Umfragen.

Ursache. Auf die Entwicklung des Syndroms beeinfl ussen solche Faktoren:
1.Stress. Der Beruf der Mediziner ist angespannt und verantwortlich. Die kleinen Fehler können zu den schlechten Folgen führen. Es 

macht emotionalen Druck und führt zum Stress.
2.Ungleichgewicht zwischen Leistung und Anerkennung. Der Arzt kann den Patienten nicht im Hilfe ablehnen, so verliert die 

medizinische Versorgung an Wert. 
3.Von Arbeitsplatz ausgehende Belastungen. Es handelt sich um berufl iche Schäden für Gesundheit.
Prävention. Der wichtigste Punkt im Prophylaxe von Burnout ist die richtige Organisation der Zeit für Arbeit und Freizeit. So kann 

man das körperliche und emotionale Gleichgewicht wiederherstellen. Auch wichtig sind die Arbeitsbedingungen und Beziehungen 
zwischen Mitarbeitern. Manchmal kann man nicht selbst damit bewältigen. Um dies zu verhindern, braucht man der psychologischen 
Zustand der Medizinarbeiter systematisch zu überprüfen.

Fazit. Meiner Meinung nach ist Diagnostik und Heilung von psychischen Störungen des Menschen nicht genug entwickelt. Dieses 
Gebiet braucht die Verbesserung, die gefährlichen somatischen- und Geisteskrankheiten bei Ärzten zu verhindern und Arbeitsfähigkeit 
zu vergüten.

ANTIOXIDANT SYSTEM INVESTIGATION IN WHITE RATS UNDER TR. FOENUM-GRAECUM 
EXTRACT CORRECTION

Debenko S.V.
Scientifi c supervisors: Prof. H.M. Ersteniuk, MD, PhD,

Assist. V.P. Velianyk, Assoc. Prof. N.V. Kosylo
Ivano-Frankivsk National Medical University,

Department of Biochemistry
Department of Medical Biology and Genetics

Department of Linguistics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: sofi yadebenko@gmail.com

Relevance. According to the overall increase in incidence of diabetes mellitus (DM) in the world, modern medicine has faced with 
the problem of fi nding the newest medicines that would be effective, relatively cheap, and without any side effects. Therefore, scientists 
are increasingly attracted by the use of plant origin drugs. In particular, Tr. foenum-graecum, which has confi rmed therapeutic, anti-
infl ammatory, antihypertensive, antioxidant, hypoglycemic, anti-carcinogenic properties. However, the effect of this plant on the processes 
of antioxidant protection has not been described yet in world scientifi c literature.

Goal. To study the effect of 5% water-ethanol extract of fenugreek on the antioxidant system of albino laboratory rats.
Materials and methods. The study was conducted in vivo. For experiment white albino male rats, weight of 140-230 g were used. 

The experimental animals have been staying for 63 days in the vivarium (full-fl edged food supply with free access to water and food, 
12-hour change of day and night). The following groups were formed: group 1 – control animals, group 2 – experimental cohort, rats 
which daily consumed per os 5% water-ethanol extract of fenugreek (“Eco”, Ukraine). In order to estimate the antioxidant protection 
links the content of ceruloplasmin (CP), the activity of such enzymes as superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) in blood 
plasma were determined.

Results. The results of the study revealed that everyday consumption of the extract of tr. foenum-graecum leads to a reliable decrease 
in the level of CP in 1.83 times in the rats blood on the 21-st day of the experiment. At the same time, a reliable increase of SOD activity in 
1.9 times was observed on the 28-th day from the beginning of the experiment. However, gradual decrease in the activity of this enzyme 
was noted, and on the 35-th day it was equal to the activity of SOD in rats of control cohort. Catalase activity was gradually decreasing 
during the entire experiment. The reliable decrease in 2.162 times was observed on the 35-th day. All these data were compared with a 
control group.
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Conclusions. Consequently, the obtained data suggest the induction of the antioxidant potential of the blood, by reducing the activity of 
antioxidant enzymes and the level of CP in blood plasma. The obtained results encourage further in-depth studying of medicinal properties 
of trigonella foenum-graecum and prospects of its use in prevention and treatment of diabetes mellitus.

BENEFICIAL EFFECTS OF ROFLUMILAST ON MORPHOLOGICAL CHANGES IN MUCOUS 
MEMBRANE OF BRONCHI IN SEVERE COPD

Diana Abekah, Amrit Kaur
Scientifi c supervisor - PhD I. Savelikhina

Ivano - Frankivsk National Medical University
Department of Phtisiology and Pulmonology with the course of occupational diseases

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: iryna.savelikhina@gmail.com
Background. COPD is a progressive condition involving chronic infl ammation and parenchymal destruction with resulting airfl ow 

limitation. COPD is associated with worsening airfl ow limitation and increased frequency of COPD exacerbations, leading to increased 
mortality and morbidity. Rofl umilast – a phosphodiesterase-4 (PDE4) inhibitor –represents a new class of drug in the management of 
COPD. Through selective inhibition of the PDE4 enzyme, rofl umilast prevents the breakdown of cyclic AMP, which plays an important 
role in regulating infl ammatory cell activity. Rofl umilast is available in a once-daily oral dosage form (500 μg tablets) with a bioavailability 
of approximately 80%.

Aim. A comparison of morphological changes in mucous membrane of bronchi in patients with severe COPD before and after 180-
days treatment with rofl umilast.

Material and methods. For 9 people with severe COPD before and after 180 days treatment with rofl umilast were performed biopsies 
of the mucous membrane of the bronchi. The material of the research was bronchoalveolar lavage and bronchial biopsy materials received 
during fi beroptic bronchoscopy. Verifi cation of the diagnosis and its formulation confi rmed with the orders of Ministry of Health of 
Ukraine № 128 from 19.03.2007. “On approval of clinical protocols of medical care in the specialty pulmonology” and GOLD 2019.

Results of the study. After 180-days therapy with rofl umilast there were outlined positive changes in the epithelial tissue as well as in 
the connective tissue of lamina propria of mucous membrane. Fibroblasts of normal build often were determined in connective tissue of 
lamina propria of mucous membrane. 

Conclusions. The anti-infl ammatory effects of rofl umilast has been demonstrated most clearly during long-term treatment.

COMPARATIVE ANALYSIS OF LATIN, ENGLISH AND FRENCH MEDICAL TERMINOLOGY
Hafi ichuk Kh.I.

Scientifi c supervisor – Assoc. Prof. N.R. Venhrynovych
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Linguistics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: xrgafi @gmail.com

Topicality. Latin medical terminology is an obligatory study subject taught in the fi rst academic year at all higher medical educational 
establishments in Ukraine. It is taught in conjunction with anatomy and serves the fi rst step in revealing the amazing world of the human 
body. English and French medical terminology opens the unimaginable space of modern medical science. Hence, it is very important for 
us, as for future doctors, to understand the etymological and semantic differences between the terms we use.

The aim of our research work is a) to provide the comparative analysis of the Latin, English and French medical terminology, b) to 
look for coincidences in and differences between the clinical and anatomical terms depending on their origin.

Materials and methods. The research is based on the corpus of terminological collocations in Latin, English and French medical 
discourse using structural, etymological, typological, comparative methods, as well as the method of semantic analysis. Our study is based 
on the parallel corpora of approximately 1,000 medical terms incorporated in the textbook International Anatomical Terminology, Inter-
national Statistical Classifi cation of Diseases, English-Latin Dictionary, Dictionnaire de l’Académie de Médecine, Dictionnaire Illustré 
Latin-Français.

Results. Collocations in medical terminology possess a number of specifi c features. First of all, it is necessary to bear in mind that 
approximately 95% of the English and French terms are borrowed from or created on the basis of classical languages – Latin and Greek. 
Hence, most medical terms are international in almost all European languages. Some special expressions are used by medical profession-
als only in Latin, such as “in vivo”, “in vitro”, “per os”, “per rectum”, “ex tempŏre”, “exĭtus letālis”, “loco typĭco”, “per vias naturāles”, 
“in situ” etc.

Conclusion. Comparative analysis of the three languages in the fi eld of terminology has shown that vocabulary similarities and differ-
ences in English, French and Latin terminological corpora have an impact on the practice and theory of terminology.

ANTIBIOTIC RESISTANCE: MAIN REASONS FOR IMPROPER DRUG USE AND WAYS TO COMBAT 
IT AMONG THE POPULATION

Hryniuk V.P. 
Scientifi c supervisor – Assoc. Prof. N.R. Venhrynovych

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Linguistics

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: Hryniuk_Vi@ifnmu.edu.ua
Background: Over-the-counter dispense of antibiotics increases the frequency of irrational drug use. Recent research has shown a 

major increase in resistance for certain strains of bacteria. Improper choice of a drug or its dosage may be the reason for the development 
of antibiotic resistance, which has become a major problem not only in Ukraine but all over the world. 

Objective: To study the main causes of irrational use of antibiotics and to fi nd out the possible ways to eradicate it among the popu-
lation.

Materials and Methods: mail survey and feedback questionnaire; analytical evaluation of the recent studies on the topic. 
Results: The survey has been conducted mainly among the students of higher education institutions, aged 18-24 years old. The total 
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number of the students having been questioned is 937 (58.6% females and 41.4% males). The respondents included both native and for-
eign students. Mail survey and questionnaire analysis has revealed low level of awareness on the problem of antibiotic resistance: 73.6% 
of respondents regularly use antibiotics on their own without doctor’s administration, 25.9% of the total amount have never known that 
antibiotics are useless against viral infections. According to the study, the core reasons for improper drug use were: availability of drugs 
left after the previous course of treatment; easy accessibility to medications in pharmacy; lack of time to visit a doctor; fear of sexually 
transmitted infections, etc. On the other hand, 89% of the respondents admitted that if they had been informed before, they would have 
changed their attitude to the use of antibiotics.

Conclusion: To solve the problem of irresponsible drug use, special measures should be taken. Firstly, supervision of antibiotic dis-
pense should be maintained at the legislative level. Secondly, information campaigns on the proper use of antibiotics should be carried out 
among the population. At the same time, the access to certain drugs for those who really need them should be simplifi ed in all possible 
ways. If the efforts to reduce antibiotic resistance are not taken to the fullest extent possible, uncontrollable outbreaks of bacterial infec-
tions may occur, which in turn may lead to unpredictable consequences for the world health system and humanity in general.

STUDY OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF REPRESENTATIVES OF THE ROSE FAMILY (ROSACEAE) 
AGAINST MAJOR PATHOGENS OF PYODERMAS

Vivchar Iryna
Scientifi c supervisor – Tikhonyuk Christina

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Microbiology, Virology and Immunology

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: irina5vivchar@gmail.com
Relevance: the Rose family (Rosaceae) – a large family of plants, there are about 3000 species, of which 163 species are found in 

Ukraine. Among the representatives are those which have antimicrobial properties, particularly sanguisorba offi cinalis is known for 
its antibacterial properties against pathogens of the oral cavity and throat; white Potentilla exhibits antibacterial activity, so it is used in 
infectious colitis, enterocolitis and other gastrointestinal diseases; a decoction of grass repeshko ordinary and methanol extract exhibit 
antibacterial activity, aqueous extract – antiviral against infl uenza virus, herpes, adenovirus type 12, virus of hepatitis B.

Objective: to study the antimicrobial effect of 15 the Rosaceae in relation to the main pathogens of pyodermas.
Materials and methods: the study used 2 of the reference test strains of staphylococci: S. epidermidis and S. aureus with resistance to 

macrolides. Antimicrobial activity of extracts of 15 to 90% aqueous ethanol was studied chrometta diffusion in agar.
Results: the antimicrobial effect (d SZR 10 mm or more) in relation to the strain
S. aigai proally extracts of the aerial parts of common agrimony Agrimonia eupatoria L. (the 11.04±0,47), the Geum river Geum 

rivale L. (14,83±0,66); tormentil Potentilla erecta Rasch (of 13.23±0,57). Extract of rhizomes of Burnet Sanguisorba offi inalis L. showed 
antimicrobial activity against both strains. Test strain S. epidermidis were sensitive to the active components of fruits of mountain ash 
Sorbus aucuparia L. (15,00±0,72); of the rhizomes of tormentil Potentilla erecta Rausch (of 13.74±0.95) and aerial parts of Potentilla, 
creeping Potentilla repens L. (15,7±0,67).

Weak antimicrobial activity (d SZR less than 10 mm) relative to the test strains showed extracts of the aerial parts of meadowsweet 
Filipendula ulmaria L. (9,57±0,51, 8,98±0,54), rhizomes tormentil Potentilla erecta (9,23±0,61; 9,55±0,56). Did not show antimicrobial 
action, the marsh Cinquefoil Comarum palustre L. (rhizome) and onomatology hawthorn Crataegus monogyna (fl owers).

Conclusion: thus individual members of the Rose family can be considered as a potential antimicrobial agent for the topical treatment 
of pyoderma.

MEDICAL LATIN AND NATIONAL MADICAL LANGUAGES
Ksynin M.I.

Scientifi c supervisor – N.V. Bondar
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Linguistics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: martinsilversopiv@gmail.com

The language of medicine is of interest both to medical historians and to linguists. 
The objective of the research is a brief overview of the history and characteristics of the language used by medical doctors.
The oldest written sources of western medicine are the Hippocratic writings from the 5th and 4th centuries BC, which contain numerous 

medical terms. This was the Greek era of the language of medicine, which lasted even after the Roman conquest. During the Middle Ages 
many of the Greek medical texts were translated into Arabic. At the time of the renaissance, both Greek and Arabic works were translated 
into Latin, and the era of medical Latin began. During the subsequent centuries all important medical works were published in Latin (e.g. 
those by Vesalius, Harvey and Sydenham). 

Then followed the era of the national medical languages, such as medical English, medical German, medical Italian and many others. 
They had much in common since most of the medical terms were derived from medical Latin, but there were systematic differences that 
still persist. In Germanic languages such as the German, anatomical terms and disease names are often imported directly with their Latin 
endings, e.g. Nervus musculocutaneus and Ulcus ventriculi, whereas the same terms in Romance languages are usually ‘naturalized’ 
according to the norms of each particular language, e.g. il nervo musculocutaneo and ulcera gastrica in Italian. Medical English often 
tends to follow the Romance pattern, e.g. the musculocutaneous nerve, gastric ulcer. However, it is a tendency with numerous exceptions. 
English-speaking doctors also accept direct loans with Latin endings (e.g. medulla oblongata, diabetes mellitus), and German doctors 
may naturalize the Latin terms (e.g. Coronararterien for arteriae coronariae) or translate them into German (e.g. Magengeschwür for 
ulcus ventriculi). In Slav languages the Latin terms were often translated, e.g. Ukrainian shkirno-myazovy nerv (‘skin-muscle nerve’), 
vyraska shlunka (‘ulcer of stomach’). Medical scientists continued to develop new concepts and to create new terms from Greek roots: 
nephrectomy, ophthalmoscopy, erythrocyte and many others. These neoclassical words also present other characteristics such as the 
special suffi xes of a Greek origin (e.g. -itis, -oma: gastritis, myoma) and the fact that some prefi xes are more productive than others. Greek 
hyper-, for instance, is more productive than Latin super-. Therefore, we say hypertension rather than supertension. 

We have entered the era of medical English today. New medical terms are often composed of words borrowed from ordinary English: 
e.g. bypass operation, clearance, base excess, screening, scanning. Doctors from non-English-speaking countries have the choice be-
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tween importing these English terms directly and translating them into their own language.
Conclusions. For medical doctors, an appreciation of the history and original meaning of words offers a new dimension to their pro-

fessional language.

WHY DID THE LATIN LANGUAGE BECOME THE BASIS OF MEDICAL TERMS?
Lelyk A.R.

Scientifi c supervisor  ̶ Assoc. Prof. Y.S. Chopyk
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Linguistics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: andystyle292@gmail.com

Purpose: to get acquainted with the history and development of Latin in medicine, to get to know why did this language become the 
basis of medical terminology.

In order to understand why Latin is so widely used in medicine and several other sciences, one must fi rst of all read its history. Latin 
(lingua Latina) is a language of the Latin tribe, who inhabited a small area of   Lazia, located in the central part of the Apennine peninsula. 
According to Roman historiography here in 753 BC. the Rome was founded, under the name of which the inhabitants of the united 
Italian tribes began to call themselves Romans. Distributed in the process of increased colonization and Romanization Latin became the 
dominant language of the Roman Empire. At that time, Greece was at the highest stage of cultural development. At about V century BC. 
outstanding works in the natural sciences and medicine appear. At that time Hippocrates, the “father” of scientifi c European medicine, 
was known. Romans began to feel the infl uence of a more developed Greek culture (Romans conquer the Greek). Greek is widely spoken 
in Rome; Greek philosophers, doctors gave lectures. Subsequently, in Latin there are a lot of Greek household words (piper - pepper, 
schola - school and others) and scientifi c content (philosophia - philosophy, historia - history and others). At the same time there was the 
formation of Latin terms. Scientist and physician Cornelius Celsus is the author of the eight-volume work “On Medicine”, for the fi rst 
time introducing Latin terms in parallel with traditional Greek ones. Scientists of the XV-XVI centuries (Leonardo da Vinci, Vesalius, 
Eustachius, Harvey and others) fi rst began to study anatomy on human corpses. Another striking representative of the time was a botanist 
Carl Linnaeus (1707-1778), who classifi ed the known plant world, created his world-famous works in Latin: “Genera plantarum”, “Plant 
Species”, “Philosophia botanica”. Medical terminology of the XX century is replenished with new, artifi cially created words to express 
concepts unknown to ancient people. For example, the term vitaminum (from the word vita) was introduced in 1912; the term hormonum 
- a hormone (from the Greek hormao - excite) appeared in 1905. Today, the names of pathologies, pharmaceutical substances consist of 
combinations of Latin and Greek term-forming elements (orthodontia, dermatomycosis).

Conclusion: Therefore, due to the close connection between the two Greek people and the Romans, Latin is inseparably linked with 
biology and medicine, as evidenced by its continued use in these fi elds of science. Thanks to the Greek medicine began to progress in 
Rome, which led to the formation of Latin-Greek terms.

URBANIZATION AS ONE OF THE PRINCIPAL CAUSES OF STRESS
Lelyk A.R.

Scientifi c supervisor – Assoc. Prof. N.R. Venhrynovych
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Linguistics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: andystyle292@gmail.com

Background. Stress, in everyday terms, is a feeling that people have when they are overloaded and struggling to cope with demands. 
These demands can be related to fi nance, work, relationships, and other situations, but anything that poses a real or perceived challenge or 
threat to a person’s well-being can cause stress. The number of large cities increases every year. Small old towns become industrial centres. 
Due to lack of natural landscapes, pollution becomes more and more common. Moreover, big cities have more employment opportunities 
hence more people live there, which in turn may lead to an increased level of noise. All these factors signifi cantly affect our mental health 
and can cause stress. 

The main objectives of our investigation are the following: to study the infl uence of various stress factors on health; to fi nd out who 
is more stressed: adults or students; to get acquainted with the main methods of coping with stress and stressors, etc.

Methods. 100 students and 100 adults took part in a special survey. The questionnaire included the following:
o What is the best place to live in? Possible answers: metropolis, small town, countryside.
o What is the worst thing in the city? Possible answers: noise, rhythm of life, crowds of people, lack of natural landscapes, large 

number of vehicles (air pollution), all is good.
o What is the best way to relax? Possible answers: in the wild (mountains, sea, forest etc.), going out (cinema, theatre, cafe), at home 

(listening to music, reading a book), staying in (playing computer games).
o How often do you experience irritability, anxiety? Possible answers: often, sometimes, never.
Results. Questionnaire analysis has shown that stress is rather common among individuals, especially students. Noise and crowds 

of people make students and adults feel nervous, therefore, in our opinion, about 90% of grown-ups would prefer living in small 
towns. Though, almost 65% of students like towns too, about 30% of them would prefer living in a metropolis because of better career 
opportunities.

Conclusion. Research data have proved that urbanization signifi cantly affects our mental health. Job and study burnout, obsession with 
gadgets, lack of physical activity and exercise – all these may lead to insomnia, health problems, stress. Consequently, our main task is to 
fi nd ways to cope with stress and stressors and live a happy and healthy life.
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CORONAVIRUS: THE END OF THE WORLD?
Maliar I.O., Blyzniuk A.V.

Scientifi c supervisor  ̶ L.D. Savchuk 
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Linguistics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: irynamaliar@gmail.com

Relevance: This virus belongs to a family of viruses known as coronaviruses. Named for the crown-like spikes on their surfaces, 
they infect mostly bats, pigs and small mammals. But they mutate easily and can jump from animals to humans, and from one human to 
another. In recent years, they have become a growing player in infectious-disease outbreaks world-wide. This new virus is called severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2, or Sars-CoV-2. The disease it causes is called Covid-19. (The number stands for 2019, the year 
it emerged.)

Aim of work: to defi ne the main features, symptoms, risk zones, ways of prevention and protection from this disease; to dispel myths, 
that were announced by the social media and shared by people; to investigate and analyze the problem of non-acquaintance about the 
virus through the population; to explain the importance of self-hygiene as one of head methods infection preventing; to show the place of 
coronavirus among another vital diseases in the world

Materials: text was created and edited in Microsoft Word, student polls were conducted in Google Forms, presentations were created 
in Microsoft Power Point, You tube.

Results: the investigation showed us, that represented virus is very dangerous, threatens human health, life and future, but we shouldn’t 
overestimate it, create myths and spread panic with no reasonable and proved facts.

Conclusion: Thousands of people have been infected and died worldwide. With no doubt we can say that coronavirus became one of 
the biggest events of the 21st century. Ruthless. Fast. Unrestrained. But we fear what we don’t understand, what is out of our control. 
Fear is OK, it’s natural. But it shouldn’t control us.

MORPHOFUNCTIONAL CONDITION OF THE STRUCTURAL COMPONENTS OF THE MASTICATORY 
MUSCLE IN IODINE DEFICIENCY AND HYPOTHYROIDISM

Myrynda S.T.
Scientifi c supervisors: PhD, assistant lecturer N.T. Sahan,

 Assoc. Prof. N.R. Venhrynovych
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Human Anatomy
Department of Linguistics 

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: stanislav.mirinda@gmail.com
Topicality. According to the WHO, more than 1/3 of the Earth’s population lives in the so-called zones of iodine defi ciency (ID) states. 

Unfortunately, Ukraine ranks 126th in the fi ght against ID. Our country is constantly losing its intellectual, educational, professional and 
scientifi c potential. Prolonged ID leads to hypothyroidism (HT), which in turn causes changes in almost all organs and tissues. 

Therefore, the aim of our research work is to establish peculiar features of masticatory muscle (MM) structure of rats in experimen-
tally simulated ID and HT. 

MM of 30 outbred white male rats served as study material. Experimental animals were divided into the following groups: Group 1 – 
control (no manipulations) (n=10); Group 2 – experimental (ID) (n=10); Group 3 – investigative (HT) (n=10). The animals were kept, fed 
and handled in accordance with the terms of the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals, European Council Direc-
tive, Law of Ukraine “On the Protection of Animals against Ill Treatment” and corresponding orders of the Ministry of Health of Ukraine. 

The following methods of investigation were applied: histological, histochemical, electron microscopic, morphometric research, as 
well as blood biochemical composition analysis (thyroid-stimulating hormone (TSH) and thyroid hormones (T3, T4) content). 

Results. In case of MM ID, the number of muscle fi bers (MF) with intermediate succinate dehydrogenase activity reduces (by 1.5 
times) while that of MF with low succinate dehydrogenase activity increases (by 2 times). At the same time MF with low succinate 
dehydrogenase activity have most pronounced edema changes. Swelling-dystrophic changes of myofi brils and mitochondria have been 
ultrastructurally detected. In hypothyroidism dynamics, in case T3, T4 levels in the blood of animals is 85% (T3) and 50% (T4) of the bench-
marks, swelling and vacuolation of endomysium and perimysium have been revealed. Due to edema-dystrophic changes the cross-section 
diameter of all MF types increases, especially that of fi bers with high succinate dehydrogenase activity (the cross-section diameter in these 
fi bers increased by 1.01 times (p<0.05). Thereat, there is a tendency to decrease of MF with intermediate succinate dehydrogenase activity 
(78%). Instead, the proportion of MF with low succinate dehydrogenase activity increased (by 2.32 (p<0.05). With the help of electron 
microscope, we have noticed signifi cant edema changes with loss of cross striation as well as destruction of isotropic (strip I) and aniso-
tropic (strip A) disks, and Z-lines. All MF have large nuclei with low electron density and deep invagination. We have noticed enlarged 
muscles with light matrix and destroyed ridges.

Conclusion. Therefore, in ID conditions, masticatory muscles develop edema-dystrophic changes, which are exacerbated in 
experimentally simulated HT.

SOME ASPECTS OF PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTIC FEATURES OF LOVE
Pavlykivska L.V.

Scientifi c supervisor – Assoc. Prof. N.R. Venhrynovych
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Linguistics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: lilya.pavlukivsky@ukr.net

Topicality. What is love? Even in this advanced age of science, when people explore space, do shopping via the Internet, clone 
animals and transplant organs, they still don’t fully understand the nature and purpose of love to the full. There are numerous defi nitions 
of love. Love is not a mysterious feeling but a set of physiological and biochemical processes in the human body that accompany a person 
throughout his/her life and signifi cantly infl uence his/her well-being. The brain identifi es the feeling of love and sends special signals, 
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whereas the blood carries this information throughout the body. But even in case a person is in coma and paralysed, he/she feels that 
someone loves him/her.

The purpose of our research is to identify the main phases of love thus helping people distinguish each of them. Therefore, the main 
phases are the following:

1. Falling in love (pheromones and phenethylamine are released);
2. Becoming a couple (estrogens and androgens are secreted). Estrogens are transformed into adipose tissue, in particular in female 

breasts, buttocks and belly. Thus, thinness is supposed to be a drawback and a sign of antisexuality;
3. Active actions (euphoria endorphins are released); 
4. Intimacy (oxytocin is secreted);
5. Loyalty and devotion (serotonin is released). 
Materials and methods:
- materials of prof. Harry Schwartz (Arizona, the USA)
- Practical Research on Field Mice at the University of Florida
- Testing testosterone levels by US Air Force personnel
Results. Initially, scientists supposed dopamine to be responsible for love; thus in case it decreases, the feeling of love disappears. But 

the problem is that this hormone also increases while gambling and eating chocolate. Therefore, the statement appeared to be inaccurate. 
Afterwards, researchers supposed that both dopamine and oxytocin were the hormones of loyalty and devotion. But this is true only with 
women whereas with men it’s not oxytocin but vasopressin.

Conclusions. The physiological principles of all the stages of love development starting from falling in love up to the stage of loyalty 
and devotion are accompanied by the secretion of absolutely different hormones affecting male and female bodies in various ways, which, 
in turn, leads to differences in behaviour, lifestyle and outlooks.

THE EFFECTS OF BLUE LIGHT ON HUMAN SKIN
Sachok S.T.

Scientifi c supervisior – senior teacher L.D. Savchuk
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Linguistics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: sachok.sofa@gmail.com

Actuality. Unsurprisingly, gadgets have captured the world. It is the most commonly used source of information оr just a good way to 
spend leisure time. According to the data of Childwise risk research company , on average , teens spend 6 and half hours a day interacting 
in digital media. Therefore, people are exposed to signifi cantly more blue light than previous generations - which is why the study on its 
effects on human body is becoming increasingly relevant.

The objective of the work is to explore further how smartphone screens’ blue light can lead to different levels of damage in human skin, 
to prevent possible risks and to fi nd out some methods to solve health problems connected with its impact.

Materials and methods. In 2006, research revealed that blue light has a detrimental effect on the skin. A new study from Oregon State 
University suggests that long exposure to blue light could be making you age faster. In the study, researchers looked at what happened to 
fruit fl ies that were exposed to 12-hour stretches of blue LED light each day. A Harvard study found that when people were exposed to 
several hours of blue light, it suppressed the production of melatonin, a hormone that regulates sleep, and shifted their circadian rhythms.

Results. Blue light reaches the hypodermis and makes it potentially more damaging to the skin than ultraviolet rays. HEV Light 
damages skin’s DNA , which leads to generation of free radicals (also known as ROS – Reactive Oxygen Species). These free radicals 
cause skin cells to produce enzymes that break down the collagen and elastin that give skin its plump, youthful appearance. This process is 
often called oxidative stress and it’s what causes skin to photoage (age prematurely as a result of sun exposure). Blue light also infl uences 
melanogenesis (the creation of melanin, which gives color to the skin. Without melanin skin takes on a grayish tone and looks discolored. 
A study from Oregon State University showed, that the light damaged both eye cells and brain cells in the fl ies and shortened their lives 
compared to other fl ies that lived in complete darkness. Even fl ies that were born without eyes were affected by the blue light, which is 
why, it isn’t necessary to see the light to be harmed by it . After long-term exposure, the fl ies’ cells started to show damage. The genes that 
protect cells from stress were very active in blue light. It means, that the cells were under stress. 

Conclusions. When blue light stresses the skin, it reacts by producing infl ammation, leading to swelling and redness, resulting in 
weakened collagen and elastin. With compromised collagen and elastin, the skin becomes uneven, forms lines and wrinkles, becomes 
discolored. Therefore, our skin protection is of great importance.

DER EINFLUSS DER AKUPUNKTUR AUF DEN MENSCHLICHEN KÖRPER
Sawtschuk A. M.

Die wissenschaftliche Leiterin – H.M. Fedorak
Die nationale medizinische Universität zu Iwano-Frankiwsk

Der Lehrstuhl für die Sprachkunde
Iwano-Frankiwsk, Ukraine, e-mail: anny.savchuck@gmail.com

Das Ziel meiner Arbeit war es, die Anwendung der Akupunktur als die Prophylaxe und Behandlung festzustellen und kurze Erklärung 
ihrer Wirkung zu geben.

Forschungsmaterialien. Meine Forschung habe ich anhand der wissenschaftlichen Publikationen im Bereich der alternative Heilme-
dizin durchgeführt.

Forschungsergebnisse. Die Akupunktur ist eine Behandlungsmethode der traditionellen chinesischen Medizin und besteht in einer 
therapeutischen Wirkung der Nadelstiche, die an bestimmten Punkten des Körpers erzielt werden soll.

Die Vielfalt von Akupunktur:
eine klassische Nadeltechnik gegen Schmerzen, сhronischen Erkrankungen wie z.B. Asthma, Heuschnupfen;
eine sogenannte „Fat Burning Acupuncture“, die zum Gewichtsverlust dient;
die Akupunktur mit einer Tuina-Behandlung oder eine Schröpftherapie, die man gegen Stress verwendet;
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die Ohrakupunktur, die auf drei „Anti-Suchtpunkte“ basiert und besonders effektiv bei der Kur der Nikotinsucht ist;
Geburtserleichternde Akupunktur, die eine wichtige Rolle bei Geburtsvorbereitung spielt;
Heutzutage haben wir eine große Menge von schnellwirksamen Medikamenten und deshalb ist es nicht seltsam, dass viele Leute die 

Akupunktur nur als Placebo berücksichtigen. So müssen wir die Wirkung der Methode verstehen, um festzustellen, wer das Recht hat.
Naturwissenschaftliche Erklärung der Akupunktur. Wenn der Reiz aus den Hautrezeptoren ins Gehirn gelangt, werden die 

spezifi sche Substanzen- Endorphine oder Glückshormone (das Serotonin, körpereigene Morphine) dort ausgeschüttet. In solchen 
Hirnbereichen, die mit den stimulierten Akupunkturpunkten verbunden sind, wird die starke Aktivität entstanden. Die lokale Wirkung 
besteht darin, dass die Akupunkturnadeln an der Einstichstelle die Botenstoffe als auch schmerzlindernde Substanzen freigeben, die zur 
Entspannung der Muskulatur führen.

Schlussfolgerung. Die Akupunktur ist ganz wirksame Prophylaxe- und Heilungsmethode und kann eine Reihe von Problemen mit 
der Gesundheit entscheiden.

THE THEORY OF THE ORIGIN OF SOME UKRAINIAN WORDS
Slobodian O.I.

Scientifi c supervisor  ̶ Assoc. Prof. Y.S. Chopyk
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Philology
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: olegsoi15022002@gmail.com

Relevanse. To understand the origin of certain words of the Ukrainian language.
Aim. To investigate the emergence of Ukrainian words.
Materials and methods. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%
https://irynalitvinenko04.wixsite.com/pharmakolog/--c1oc7
Results of research. Тhe origin of such Ukrainian words as ‘Змагання, змагатись, перемагати, перемога, вимогливість, могутність, 

могти, может’ is assumed. 
Conclusions. Some common Ukrainian words used in everyday life are of Latin origin.
Borrowing Latin words began in the IX century through the mediation of Greeks who lived in the Northern Black Sea region, where 

there were such Greek cities as Borisfenida, Chersonese, Olvia, Kalos-Limen, Thira, etc. The interesting point is logical the assumption 
of the origin of classical Ukrainian words from Latin words.

So a group of words that, in their content, are related conditionally to the concepts of power, signifi cance, infl uence:
Latin words:
‘Маг, магія’ (magic, magician, man who is strong in his ability to spell), ‘магістр’(man, strong in his knowledge), ‘магістрат’ (center 

of power-power in the city), ‘магнат’ (man, strong in his wealth), ‘магнолія’ (plant with strong odor), ‘магніт’ (attractive force) and 
others.

Ukrainian words:
‘Змагання, змагатись, перемагати, перемога, вимогливість, могутність, могти, можете.’ There is a part in all the words ‘-маг- 

(-мог-)’.

CAFFEINE EFFECT ON ATHLETIC PERFORMANCE
Shyika M.A.

Scientifi c supervisors: senior lecturer V.Z. Vysochan,
senior lecturer N.M. Dubyna.

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Linguistics

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: markoshyika@yahoo.com
Relevance. Since the permission of caffeine use in 2004 by the medical commission of the International Olympic Committee and other 

anti-doping authorities, the relevance of the research work concerning caffeine effect on athletic performance has remained very high. 
Although there have been many investigations on this subject, the study of caffeine ingestion effect on athletes performing aerobic and 
anaerobic exercises, and its specifi c effect on the performance of the same athletes on both short and long distances is of great signifi cance.

Aim. The main aim is to study the caffeine effect on competitive results of athletes on long-distance (3 kilometers) and short-distance 
(50 meters) running, as well as high intensity of 50-meter free-style swimming; to carry out detailed analysis of caffeine effects on different 
organ systems; to identify whether there is a link between caffeine consumption and alterations in blood pressure, pulse and glucose levels. 

Materials and methods. The study involved the participants whose age was 18±1 years. The time measurement was made using the 
stopwatch. In case of 50 meters sprinting distance we used three stopwatches and took the mean of two values with the lowest deviation 
from the mean. The pulse was measured using fi nger pulse oximeter or by palpation of carotid or radial arteries. The glucose level 
was measured using glucose meter. The caffeine was taken 15 minutes prior to the race at the dose of 200 milligrams. The number of 
participants in each study was 6 in running race and 3 in swimming one. 7 participants were tested for the level of glucose in blood. Pulse 
changes due to caffeine effect were observed in 13 participants.

Results of the study. The caffeine effect on the pulse of 13 tested participants (the same examination was repeated for three times) was 
quite signifi cant. The mean value of pulse change in tested participants was 16.22, with the standard deviation of 14.8(σ=14,8). r=.59, P= 
.0128. This is a moderately positive correlation. The mean value of the changes of glucose levels among the tested participants was 0.6, 
r=.55, p=.25. The pulse change (measured before and after the race) had the mean value of 21.3 in 50-meterdistance run without caffeine, 
24.8 in 50-meter-distance run with caffeine use and 79 in 3 kilometer-distance run both with and without caffeine. We have also observed a 
signifi cant change in duration of the race. The mean value of percentage of change in 50-meter-distance run was 2.17%, σ 1,6%. The mean 
value of percentage of change in 3-kilometer-distance run was 1.9%, σ =1.1%. In 50-meter-distance swimming the mean value was 0.7%, 
σ =0.4%. The performances of individual athlete in a race and time change after caffeine consumption were found to be strongly positively 
correlated: in 3-kilometer-distance race r= .814, p = .048, in 50-meter-distance race r= 1, p < .00001. The race duration changes in athletes 
after caffeine consumption in a 3-kilometer and 50-meter-distance race were found to be strongly positively correlated, r= .875, p = .024.

Conclusions. In this research we have studied the effect of caffeine on the sports results of athletes. It has been identifi ed that caffeine 
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consumption has an immediate effect on the sports results of athletes on 50 meter and 3 kilometer-distance running and 50-meter-distance 
swimming. Сaffeine consumption increased blood sugar and pulse in tested participants. We have also detected strong positive correlation 
between the sports results of individual athlete and change of duration of the race after caffeine consumption. The race duration changes 
in individual athletes after caffeine consumption in a 3-kilometer-distance and 50-meter-distance races were also strongly positively 
correlated.

IMPACT OF TEMPERAMENT TYPE ON ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS OF HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Vasyliev V.V., Kanii M.V.
Scientifi c supervisor – senior lecturer I.F. Tsebruk

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Linguistics

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: vladvas01@gmail.com
Topic. We are all completely different. Each of us has an individual approach and attitude to academic performance. Success also 

differs. These factors further have great impact on our future profession and self-realization. That is why we are interested if temperament 
infl uences on our peers’ academic performance. We tried to fi nd out how strongly it infl uences our study at the university. From our point 
of view the implication of our fi ndings will help students get a good grasp of their temperament types and work accordingly on their 
positive and negative sides.

The objective: to study the impact of temperament types on the academic performance and successful mastery of the basics of 
medicine.

Materials and methods: different literature and Internet sources on the given topic; questionnaire among the students of our university 
to detect the impact of temperament type on the academic performance; processing of the obtained results; assessment of the students’ 
academic performance; data classifi cation.

Results: we defi ned different factors distracting from successful academic performance; essessed time needed for students with 
different temperament types to do home tasks; estimated their eagerness to work, success in academic performance as well as the students’ 
motivation; we also found out how academic failure infl uences the university students.

Conclusion: Analyzing the results of our study, we concluded that students with different temperament types are equally successful 
in their academic performance. On average, almost everyone studies well (75-90%), although there are exceptions. Students of all 
temperament types are predominately motivated by “knowledge for the future profession”. Students with different temperament types are 
susceptible to environmental factors. They are, in particular, “different opinions”. They are considered to be the most common cause of 
inattention in students.

 ÊË²Í²×ÍÈÉ ÒÅÐÌ²ÍÎÅËÅÌÅÍÒ «-MANIA»
Валовіна Н.Ю., Луцишин У.Т.

Науковий керівник – к.філ.н., доц. М.І. Гуцол
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра мовознавства
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: valovina_n@ukr.net

Метою роботи:було вказати на те, що клінічна термінологія на відміну від анатомічної та фармацевтичної базується на 
давньогрецькій мові. Терміноелемент – частина слова, яка має фіксоване значення та використовується для утворення клінічних 
термінів.

Матеріали і методи: при виконанні роботи були використані бібліографічний, порівняльні методи аналізу статей, літератури 
й інтернет-джерел.

Терміноелемент -mania має 90 різновидів, проте ми розглядаємо його конкретне значення. Поняття-mania означає пристрасть, 
прагнення чогось, надмірний потяг, що виходить за межі звичайного та у багатьох випадках стає психічним розладом, патологією. 
Існують періодично направлені «манії»: круоманія (kruomania) – нестримне бажання завдавати собі удари по голові; клазоманія 
(klazomania) – систематичні напади вимушеного крику чи голосного співу при здоровому глузді; дипсоманія (dipsomania) – 
стан невгамовного потягу до алкоголю. Нестримні бажання, що несуть певну шкоду собі чи іншим людям: аутофономанія 
(autophonomania = suicidomania) – маніакальна схильність до скоєння суїциду; дерматоманія (dermatomania) – нестримний 
потяг до пошкодження шкіри;дакноманія (daknomania) – нав’язливе бажання кусати людей;оніхотілломанія (onychotillomania) 
– прагнення руйнувати нігтьові пластинки; міфоманія (mythomania) – нав’язливе бажання брехати; томоманія (tomomania) – 
непереборний потяг піддавати себе хірургічним операціям; германія (geomania) – нав’язливе бажання їсти землю; кластоманія 
(klastomania) – нав’язливі думки щодо руйнування чогось;клептоманія (kleptomania) – сильне бажання вкрасти будь-які 
речі;піроманія (pyromania) – нав’язливе бажання до розведення вогню; Нав’язливі бажання: графоманія (graphomania) – 
нестримний потяг до написання творів; аблютоманія (ablutomania) – нестримна схильність мити руки; сітоманія (sitomania) – 
нав’язливе бажання їсти; глосоманія (glossomania) – нав’язливе бажання оглядати язик у камері, дзеркалі;дансоманія (dansomania) 
– нестримнепотяг до танців; кліноманія (clinomania) – нав’язлива схильність полежати в ліжку, кріслі. Надмірне ставлення 
до себе: грандоманія (grandomania) – нестримна жага до величності; непродуктивна манія (maniaimproductiva) – поєднання 
підвищеного настрою, рухової активностібез мислення, мозкової діяльності. Нав’язливе бажання збирати предмети:ікономанія 
(iconomania) – настримне бажання володіти іконами, гравюрами; бібліоманія (bibliomania) – надмірне захоплення збиранням 
книг.

Висновок: На морфолого-дериваційному рівні кількість складних слів (слів-композитів)(82,2%) серед клінічних термінів 
з терміноелементом -mania перевищує порівняно з словосполученнями (17,8%). Завдяки проаналізованому матеріалу можна 
зробити висновок, що слова-композити даної групи термінів, створені поєднанням двох кореневих морфем.
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Актуальність. Квіти споконвіку символізували те, що в житті є найчистіше й найсвітліше. Ніде не знайти стільки гарних 
найменувань, як у квітковому царстві. Стародавні греки з надзвичайною любов’ю ставилися до квітів, вірили у їхню надприродну 
силу. Ще філософи античного світу звернули увагу на велику роль квітів у духовному вдосконаленні людини, формуванні, 
розвитку і поглибленні почуття прекрасного.

Мета. Вивчити історичні відомості про квіти, а також легенди, перекази й міфи, що містять не тільки містику й забобони, 
фантазії та мрії, але й народні спостереження.

Результати. Фіалка триколірна (братик) – Viola Тricolor. Давньогрецька легенда розповідає про появу на землі цієї квітки 
так:

Якось Венера надумала купатися у віддаленому гроті, куди не могло проникнути жодне людське око, й купалася там трива-
лий час. Та раптом чує туркіт і помічає, що кілька смертних дивляться на неї. Тоді богиня розгнівалась, і почала благати Зевса 
покарати зухвальців.

Зевс зважає на її благання, хоче покарати зарозумілих смертю, але рішучість його м’якшає, і він перетворює їх на фіалку 
триколірну. Колір квітки відтворює цікавість і подив, що й привело нахаб до загибелі.

Адоніс (горицвіт весняний) – Adonis vernalis L. В грецькому міфі говориться, що Адонісом називали греки прекрасного 
юнака, сина царя Кіпра. Богиня Афродіта полюбила Адоніса і проводила з ним свій час. Одного разу Адоніс захопився полю-
ванням і почав переслідувати дикого кабана. Розлючений кабан напав на юнака і смертельно його поранив. Афродіта кинулась 
шукати в горах тіло коханого юнака. Гострі камені і колючки поранили її ніжну шкіру. Засмучена смертю коханого, Афродіта 
наказала, щоб з його крові виросли прекрасні золотисті квіти, які б розквітали кожної весни.

Первоцвіт (примула) – Primula veris L. – з глибокої давнини вважали її лікарською квіткою олімпу. Давні греки називали 
первоцвіт «додекатон», тобто квітка дванадцяти богів, й вірили, що в ній зцілення від усіх хвороб.

Лілія біла – Lilium lancifolium – символ цноти й чистоти, має у міфології цікаву легенду.
Греки приписували їй божественне походження і за їхнім твердженням, вона виросла з молока матері богів – Юнони.
Висновки. Це дослідження підтверджує, що грецька мова є джерелом ботанічної номенклатури, а легенди та міфи, 

відображені у назвах рослин, часто дають корисну інформацію про їхні цілющі властивості. 

ÒÅÐÌ²Í THERAPIA. ÌÅÒÎÄÈ ÒÅÐÀÏ²¯¯
Луцишин У.Т.

Науковий керівник – к.філ.н., доц. М.І. Гуцол
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Метою роботи було: підтвердити значимість терміноелемента therapia; продемонструвати різноманіття термінів з даним 
терміноелементом.

Матеріали і методи: при виконанні роботи були використані бібліографічний, порівняльні методи аналізу статей, літератури 
і інтернет-джерел.

Як правило процес лікування стосовно хворого проводить кваліфікований лікар певної спеціалізації залежно від конкретного 
захворювання.

Етіотропна терапія (грец. aetía - причина; trópos, поворот, напрям; спрямоване на усунення причини виникнення 
захворювання. 

Спелеотерапія (грец.speleon - печера, therapia - лікування) - не медикаментозний спосіб лікування, різновид кліматотерапії. 
Психотерапія - psychotherapia це система планомірних впливів певними засобами на психіку людини з метою поліпшення 

її стану. 
Бальнеотерапі́я - розділ водолікування, що вивчає лікувальну й профілактичну дію т. з. мінеральних вод, доцільність та 

недоцільність їх призначення хворим, а також методи їх застосування. 
Рефлексотерапія - це вплив на активні точки тіла людини. 
Ароматерапі́я - це стародавнє, вдосконалене віками мистецтво використання ефірних олій, фітонцидів рослин та інших 

ароматних речовин для укріплення фізичного та психічного здоров’я та для косметичного догляду за тілом. Озонотерапíя - 
метод лікування із застосуванням медичного озону. Медичний озон отримують за допомогою медичного озонатора з медичного 
кисню.

Протеїнотерапія - метод лікування захворювань білковими речовинами, що вводяться в організм людини парентерально .
Таласотерапі́я — (в перекладі з давньогрецької «лікування морем»). 
Таласотерапія — це використання в процедурах по догляду за тілом морської води підігрітої до +33, водоростей і морської 

грязі в поєднанні з морським кліматом. 
Хелатотерапія - це лікування, яке використовується в альтернативній медицині. Він заснований на процесі хелатування, в 

якому хімікати використовуються для видалення важких металів та інших речовин з організму. 
Хронотерапія (в перекладі - лікування часом) - розділ медицини, що вивчає вплив тимчасових циклів на організм людини.
Симптоматична (паліативна) терапія — її застосовують для усунення окремих симптомів захворювання на додаток до 

етіотропної та патогенетичної терапії.
Висновок: нами опрацьована незначна частина термінів, котрі стосуються даного терміноелемента . Проте наявність 

вищевказаних допомагає усвідомити, наскільки вагомим у житті індивіда є душевне розташування, народжене внутрішньою 
спонукою та як суттєво воно впливає на стан здоров’я ті і спосіб життя в цілому.
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Медицина – це мистецтво і наука одночасно. А, отже, і загальна культура. І тільки тому скарбниця загальнокультурних 
цінностей людства має бути завжди відкритою для лікарів чи для людей, які пов’язують своє життя з медициною.

Символічність слова, зв’язок імені з предметом в терміні відображений досить дивним та загадковим чином. Хотіла б 
вказати, що Термін (Terminus) – римський бог меж та пограничних знаків, які вважалися священними. Саме в його честь були 
названі свята «терміналії». Найцікавіше те, як зображали Терміна: межеві знаки у вигляді чотиригранної кам’яної призми, іноді 
увінчаної чоловічої голови. До них приходили римляни, приносили їм жертви, прикрашали.

Точна відповідність поняттю, строгість та однозначність наукового терміна є тими якостями, які віддзеркалюються в 
номенклатурних кодексах різних галузей медицини. Терміну не є властиві побічні асоціації, експресія та інші характеристики, 
на відміну від художнього слова.

Але для медичній термінології це є тільки основна тенденція, адже слова медичної лексики взяли з інших сфер людської 
культури, поглинули в себе досить багато з подій та історії попередніх епох. В медицині є “Едіпів комплекс”, “неврологія”, 
“ахіллотомія”, “Голова Медузи”, “венерологія”, “хвороба Дауна”, “деперсоналізація”, “синдром Аліси в країні чудес”, 
пропасниця та багато-багато інших.

В даній галузі науки спостерігаються терміни, які можна розглядати як залишки попередніх культурних епох та подій: 
міфологізми (з античності), біблеїзми (із середньовіччя); епоха Відродження також добавила дещо з хіромантії та астрології. 
Епоніми – це група термінів, у яких відображаються імена літературних персонажів, реальних вчених, вони також містять 
відголоски історії.

Немає жодної галузі людського знання, особливо в медицині, де б не залишила яскравих і плідних відбитків антична 
культура, тому можна дійти висновку, що подана тема є досить актуальною у наш час. А також слід безсумнівно наголосити, що 
міфологічні мотиви і справді досить виразно спостерігаються в медичних термінах.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔ ÒÀ Â²ÉÑÜÊÎÂÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ
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Актуальність. Хімічна зброя є одним з видів зброї масового знищення. Вона призначена для ураження особового 

складу військ та цивільного населення. У світі можливість її використання з різною метою залишається досить 
високою, не зважаючи на підписані міжнародні договори та конвенції. Однією з найбільш небезпечних БОР є зарин, 
який належить до ФОР нервово-паралітичної д ії. Його застосування характерне не для воєнних дій, а для локальних 
збройних конфліктів, терористичних актів. Під час ірано-іракської війни, громадянського конфлікту в Сирії (2013 р.), теракту 
в Токійському метро (1995 р.) було застосовано зарин. У 2019 році у Сирії був здійснений військовий авіаудар по мирному 
населенню з його використанням.

Мета дослідження. Оцінити рівень знань студентів всіх курсів щодо БОР нервово-паралітичної дії – зарину.
Матеріали та методи. Було проведено два опитування. Перше тестування було здійснено для оцінки загальних знань 

студентів про хімічну зброю. Друге – на знання механізму дії зарину та антидоту, що використовують у разі отруєння ним. Всі 
питання були у тестовій формі, лише останнє відкритого характеру з короткою відповіддю. В тестуванні взяли участь студенти 
різних курсів (18% перший курс, 45% – другий, 13% – третій, 7% – четвертий, 12% – п’ятий і 5% – шостий). 

Результати. Перше застосування хімічної зброї вірно назвали 61,8% опитуваних, країну, яка вперше використала хімічну 
зброю – 52,7% та в якому році – 70,9%. Вірно назвали дію зарину 67,7%, його антидот – 56,6%, вказали основні ефекти 
реактиваторів холінестерази 25,5%. У питанні з короткою відповіддю правильно назвали такі препарати – Аллоксим, 
Дипіроксим, Ізонітрозин, Будаксим, проте більшість (89%) утрималось від відповіді.

Висновки. Дослідження показало, що більшість студентів (близько 60%) знають загальновідомі факти про хімічну зброю, 
проте мають невисокий рівень знань щодо ФОР нервово-паралітичної дії. Дію зарину і його використання найкраще знають 
студенти другого курсу, оскільки нещодавно вивчали тему БОР. А студенти старших курсів добре знають антидотну терапію. 
Рекомендовано підвищити інформування студентів щодо хімічної зброї, тому що зберігається загроза використання БОР у 
невеликих збройних конфліктах та терористичних актах і вчасно введений антидот може врятувати життя.
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ÏÎÑÒÒÐÀÂÌÀÒÈ×ÍÈÉ ÑÒÐÅÑÎÂÈÉ ÐÎÇËÀÄ Ó ÂÎ¯Í²Â ÀÒÎ
Коцовська О.О.

Наукові керівники: д.мед.н., проф. В.А. Левченко, к.мед.н. доц. Ю.М. Бежук
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра медицини катастроф та військової медицини
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olya141999@ukr.net

Актуальність теми: близько 8% чоловіків та 20% жінок, що пережили травматичні події, мають ПТСР. Якщо не вжити 
відповідних заходів, це може закінчитися руйнацією стосунків, роботи, здоров’я чи навіть життя.

Мета. У своїй роботі ми ставили метою зібрати статистичні дані стосовно кількості реєстрованих випадків посттравматичного 
стресового розладу у воїнів АТО Івано-Франківської області за 2019рік.

Матеріали та методи: Опрацьовано документацію Івано -Франківської обласна психоневрологічна клінічна лікарня №1 
стосовно пацієнтів -військовослужбовців та демобілізованих, які були доставлені, або самостійно звернулися протягом 2019 р. 
з приводу психічних порушень.

Результати дослідження: Всього за 2019 рік було зареєстровано 3917 звернень, з них госпіталізовано було 178, на денному 
стаціонарі перебувало 144. 6.7% від госпіталізованих зараз знову є військовослужбовцями. 

Статистика посттравматичних психічних захворювань: 5,0% - Органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади; 
1,1% - Шизофренія; 1,6% - Гострі та транзиторні психотичні розлади; 1,1% - шизоафективні розлади; 2,8% -розлади настрою 
[афективні розлади]; 15,7% - невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади; 2,8% - розлади зрілої особистості та 
поведінкові розлади; 69,1% - розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин.

Висновок. Для того, щоби зменшити кількість воїнів, які страждають стресовими розладами ми рекомендуємо впровадити:
професійний відбір призовників до служби, відповідно до наказу Міністерства Оборони України.
Встановити вікові обмеження для добровольців.
Динамічний огляд лікарів військових підрозділів особового складу з метою своєчасного виявлення осіб з розладами психіки 

та тих, які зловживають алкоголем з метою відлучення їх від бойових дій та подальшого лікування.
Диспансерний облік осіб, що прибули з поля бойових дій та лікувалися з приводу психоемоційних розладів.

“ÍÎÂÀ×ÎÊ”: ÏÐÈÂÈÄ ²Ç ×ÀÑ²Â ÕÎËÎÄÍÎ¯ Â²ÉÍÈ
Полюк І.І.

Науковий керівник – викл. М.М. Лесіцький
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра медицини катастроф та військової медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: irynap99@gmail.com

Актуальність. В даному світі існують ризики використання Бойових отруйних речовин в умовах збройних конфліктів та 
терористичних атак. Однією з найбільш небезпечних отруйних речовин, яка за своїми токсичними властивостями перевищує 
відомі на даний час БОР – це “Новачок” (отруйна речовина четвертого покоління, А-232 та А-234). Дана сполука була створена 
в Радянському Союзі в 60-70-ті роки минулого сторіччя, яка включає в себе біля 60-ти схожих сполук. Вважають, що основне 
виробництво і тестування даної речовини було розташоване в м. Нікуса в Узбекистані.

Мета. Висвітлити небезпеку токсичного впливу бінарної сполуки “Новачок” для військових і цивільного населення.
Матеріали та методи. Аналіз доступної вітчизняної та зарубіжної літератури.
Результати. Встановлено, що “Новачок” містить в собі ряд хімічних сполук,
які об’єднюючись між собою “створюють” токсикант з надзвичайно сильним ефектом. Лише декілька міліграм “Новачка” 

достатньо, щоб вбити людину або досить згубно вплинути на стан її здоров’я. В даний час відомо, що дана речовина не належить 
до чисто фосфорноорганічних сполук (не мають у своєму складі хімічних зв’язків фосфор-вуглевод). Тому відсутня ефективна 
дія на клінічні прояви “Новачка” відомих антидотів, які використовують при отруєнні

фосфоорганічними сполуками. Відповідно, з доступних матеріалів Пентагона встановлено, що “Новачок” може бути в 5-10 
разів токсичніший за речовину VX. Відомо, що сполуки А-232 та А-234 важко піддаються сучасним методам лікування. Також 
встановлено, що “Новачок” легко синтезувати, однак важко виявити в довкіллі. Повна інформація про механізм токсичного 
впливу на “Новачка” на організм людини чи тварини на даний час відсутня.

Висновки. На основі проведеного аналізу можна сказати, що бінарна сполука “Новачок” на даний час безумовно є однією з 
найбільш токсичних Бойових отруйних речовин в світі. Через її унікальний хімічний склад вченим-медикам поки що не вдалося 
розробити специфічний антидот, тому отруєння даною речовиною є майже невиліковне. Отримані результати свідчать, що на 
жаль не всі країни дотримуються вимог Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної 
зброї та її знищення. Тому суспільство повинно знати про існуючі загрози різноманітних токсичних сполук.

ÎÖ²ÍÊÀ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÒÎÊÎËÓ ÍÀÄÀÍÍß ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ ÏÐÈ ÏÎË²ÒÐÀÂÌ² ÍÀ 
ÄÎÃÎÑÏ²ÒÀËÜÍÎÌÓ ÒÀ ÐÀÍÍÜÎÌÓ ÃÎÑÏ²Ò ÀËÜÍÎÌÓ ÅÒÀÏÀÕ

Тис О.Г.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Р.М. Ляхович

Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
м. Тернопіль, Україна , e-mail: tys_olgr@tdmu.edu.ua

Актуальність: політравма – одна з найпоширеніших причин інвалідності та смертності в усіх регіонах України. Смертність 
від політравми становить від 8 до 67%, а інвалідність – 14-52%, як на догоспітальному етапі, так і в умовах стаціонару. Ці дані 
свідчать про велику актуальність даного питання.

Мета: вивчення та оцінка принципів діагностики та лікування потерпілих з політравмою на до госпітальному та ранньому 
госпітальному етапах; визначення категорій населення, в яких найчастіше виникають травми .
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Матеріали і методи: проведено дослідження стану 178 постраждалих, які були госпіталізовані до відділення інтенсивної 
терапії Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги (ТМКЛШД) В 2017-2019 рр. було відібрано випадки, де 
мали місце пошкодження двох і більше анатомічних ділянок і життєво важливих систем .

Результати: встановлено, що травми частіше трапляються в більш молодому віці та серед чоловіків – 75,1% госпіталізованих 
з множинними та поєднаними травмами були віком від 21 до 60 років, 72% з них складали чоловіки. Найчастіше при полі 
травмі спостерігається поєднання черепно-мозкової травми(73%), травми грудної клітки(57%) та живота(38%). Із загальної 
кількості госпіталізованих і залучених до аналізу постраждалих із полі травмою померло 16 осіб(7,8%). У більшості випадків 
діагностовано травми голови(84,7%) з грубими органічними ураженнями ЦНС на тлі коматозного стану; грудної клітки(65,3%) 
з явищами гемо-пневмотораксу та ГДН; травми живота(42,4%), таза(25,6%), стегна(33,4%).

Висновки: життєво важливим при полі травмі є відновлення життєво важливих функцій організму , діагностика їх за 
системою SBABC. Швидкість госпіталізації та необхідний обсяг інфузійної терапії на до госпітальному етапі максимально 
впливають на подальший прогноз для постраждалого.

ÌÅÄÈ×ÍÀ Á²ÎËÎÃ²ß ÒÀ ÃÅÍÅÒÈÊÀ
MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÄÈÍÀÌ²ÊÈ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÎÑÒ² ÍÀÑÅËÅÍÍß ÊÎÑ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÒÀ 
ÂÅÐÕÎÂÈÍÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍ²Â ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÍÈÉ ÊË²ÙÎÂÈÉ ÁÎÐÅË²ÎÇ (ÕÂÎÐÎÁÀ ËÀÉÌÀ)

Кіщук С.М.
Науковий керівник – д.біол.н., проф. В.П. Стефурак

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра медичної біології та медичної генетики

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: stanislavkishchuk@ukr.net
Мета роботи: вивчити поширення та динаміку природно-осередкового зоонозу та розробити заходи його профілактики в 

гірських районах Івано-Франківщини.
Матеріали і методи дослідження: використано матеріали санепідемстанцій Косівського і Верховинського районів та аналіз 

медичних карток хворих за останні п’ять років, які перебувають на обліку терапевтів.
Актуальність. Хвороба Лайма – природно-осередкова хвороба, яку спричинюють борелії комплексу Borrelia burgdorferi 

sensu lato і є поширеним трансмісивним захворюванням населення Карпатського регіону. За даними статистики щороку такий 
діагноз ставлять 10-20 особам, а тому є актуальною медичною проблемою з огляду на можливість ураження багатьох органів і 
систем, схильності до хронізації, що може бути причиною тривалої втрати працездатності та появи інвалідності. 

Результати дослідження. Спостереження показали, що кліщі живуть у лісових місцевостях, лісопосадках, насадженнях 
декоративних кущів, де кліщі скупчуються переважно на узбіччі, уздовж стежок. Отримані нами дані свідчать про те, що 
сприйнятливість населення гірських районів до хвороби Лайма є високою. Тенденція щодо захворюваності з року в рік зростає. 
Зокрема, в Косівському районі в 2015 році захворіло 13 осіб. А в 2019 – 19. Дещо вищі показники щодо захворюваності у 
Верховинському районі. Хворіють переважно люди активного віку, частіше мисливці, лісники, збирачі ягід та грибів, пастухи, 
власники домогосподарств. Встановлено, що захворюваності на хворобу Лайма притаманна сезонність, яка зумовлена біологією 
кліщів їхньою активністю з найвищим рівнем в червні та липні. Німфи та личинки частіше передають збудника весною та 
на початку літа, пізніше – переважно дорослі кліщі. Нами не виявлено передачі від хворої до здорової людини. Як свідчать 
отримані нами дані інкубаційний перебіг хвороби Лайма триває від 3 днів до 32 діб. Клінічні прояви виникають на першому 
етапі захворювання і змінюються в залежності від стадії, які можуть проявлятися з різним ступенем тяжкості клінічного перебігу. 
Перебіг захворювання часто має три стадії, які проявляється різними симптомами, зокрема, ураженнями шкіри, суглобів та 
серця. Анатомічною ознакою Лайм-Бореліозу є типова мігруюча еритема на місці присмоктування кліщів.

Висновки. При відвідуванні лісопарків одягати закритий одяг, штани, светри або сорочки. Перед виходом у ліс необхідно 
обробляти відкриті ділянки тіла спреями, що відлякують кліщів. Після прогулянки треба ретельно оглядати тіло і шкіру голови 
на наявність кліщів.

Á²Î²ÍÄÈÊÀÖ²ß ÃÎÍÀÄÎÒÎÊÑÈ×ÍÈÕ ÅÔÅÊÒ²Â ÇÀÁÐÓÄÍÅÍÍß ÄÎÂÊ²ËËß Ð²ÇÍÈÕ ÐÀÉÎÍ²Â 
²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÎ¯ ÎÁËÀÑÒ²

Конюська С.І.
Науковий керівник - к.біол.н., доц. Л.С. Швець

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра медичної біології і медичної генетики

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: solomija.mikunka@gmail.com
Актуальність. Вплив техногенного забруднення довкілля на фертильність живих організмів залишається актуальною 

проблемою сьогодення. Одним з найбільш інформативних тестів оцінювання репродуктивної здатності останніх згідно 
рекомендацій групи експертів міжнародної програми з хімічної безпеки є короткочасні тести на ссавцях. 

Мета. Дослідити гонадотоксичні ефекти факторів техногенного забруднення довкілля за показниками постімплантаційної 
смертності (ПІС), частоти домінантних летальних мутацій (ДЛМ) та за морфологічними змінами сперматогенного епітелію 
експериментальних тварин.

Матеріали і методи. У чотирьох пунктах Івано-Франківської області: містах Косів (контрольна територія), Калуш, Бурштин 
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та с. Стецева Снятинського району протягом двох місяців утримували по 5 самців білих щурів. Після чого кожного спарювали 
з трьома самками. У самок досліджували ПІС та частоту ДЛМ, а у самців – морфологічні характеристики сперматогенного 
епітелію. 

Результати. У самок, що тестували самців з м. Косів, встановлено найнижчу постімплантаційну смертність (7,01 ± 0,52). 
ПІС, індукована самцями, які утримувалися в містах Бурштина, Калуш та с. Стецева Снятинського району перевищувала кон-
трольний показник, відповідно, у 3,86; 3,17 та 2,68 рази. ДЛМ у білих щурів з м. Косів не виявлено. У самців з м. Бурштина 
даний показник був найвищим та переважав контрольний на 27,5 %, а з м. Калуша і с. Стецева Снятинського району відповідно 
на 24, 9 та 19,3 %. 

Дослідженням сперматогенного епітелію у білих щурів, які перебували у м. Косів змін гістоструктури не виявлено. У екс-
периментальних тварин, які утримувалися на всіх забруднених територіях, встановлено зменшення кількості сперматогоній. 
У сім′яниках білих щурів з м. Бурштина спостерігалися ділянки із злущенням сперматогенного епітелію у просвіт канальця, 
відшаруванням епітелію від базальної мембрани та поодинокими загиблими клітинами. Гістоструктура сім′яників у тварин з м. 
Калуша характеризувалася порожніми та деформованими канальцями, у тварин з с. Стецева – витонченням сперматогенного 
епітелію.

Висновки. Встановлено, що у білих щурів, які утримувалися у містах Бурштин, Калуш та с. Стецева гонадотоксичні ефекти 
факторів техногенного забруднення довкілля полягали у підвищенні показника ПІС, частоти (ДЛМ) та гістологічних змінах в 
структурі сім’яних канальців в порівнянні з контрольними.

ÂÏËÈÂ ÏÐÅÏÀÐÀÒ²Â ÑÒÅÐÎ¯ÄÍÎ¯ ÃÐÓÏÈ ÍÀ ÖÈÒÎÀÐÕ²ÒÅÊÒÎÍ²ÊÓ ÑÏÅÐÌÀÒÎÃÅÍÍÎÃÎ 
ÅÏ²ÒÅË²Þ ÙÓÐ²Â-ÑÀÌÖ²Â

Кравець М.С.
Науковий керівник – к.біол.н., ст.викл. Н.П. Долинко

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: neonila.d@i.ua

Актуальність. Важливим біомаркером чоловічої інфертильності вважають рівень андрогенних гормонів та їхній вплив на 
перебіг андрогеногенезу чоловіків. 

Відомо, що ендогенне вироблення тестостерону може пригнічуватися прийомом препаратів, які є синтетичними похідними 
тестостерону. Дослідження останніх років показують, що вживання препаратів групи стероїдних гормонів все частіше спостері-
гається не з лікувальною метою, а й покращення фізичної та м’язової форми. Проте, недостатньо вивчений механізм ендогенної 
інтоксикації на сперматогенез, перебіг якого контролюється вмістом тестостерону. 

Мета дослідження. Вивчити характер впливу ендогенної інтоксикації спричиненої дією препаратів стероїдної групи на ци-
тоархітектоніку сперматогенного епітелію щурів-самців в експерименті. 

Завдання. Наведене вище свідчить про доцільність вивчення впливу ендогенної інтоксикації спричиненої дією препаратів 
стероїдної групи на цитоархітектоніку сперматогенного епітелію та необхідність розробки профілактичних заходів адекватної 
корекції інфертильності.

Матеріал та методи дослідження. Виконана робота є фрагментом науково-дослідної теми в межах робочого часу кафе-
дри анатомії і фізіології людини та тварин: «Актуальні аспекти андрології та корекції сперматогенезу» (№ держреєстрації 
0119U103671). В процесі експерименту було використано 24 лабораторні щурі-самці лінії Вістар віком 10 місяців та вагою 
180-200 г. 

В роботі було використано наступні методи дослідження: гістологічний (для визначення характерних змін структурних ком-
понентів яєчка); цитологічний (для визначення кількісних і якісних змін еякуляту); статистичний (для обробки та аналізу одер-
жаних результатів).

Результати дослідження та їх обговорення. Введення препарату стероїдної групи піддослідним тваринам протягом 14 діб 
показало, що паренхіма яєчка щурів характеризується редукцією шарів клітин сперматогенного епітелію, що характеризується 
вираженим порушенням пошарової організації шарів клітин сперматогенного епітелію.

Має місце дезорганізація статевих клітин та їх відшарування від базальної мембрани звивистих сім’яних трубочок з масивним 
злущенням клітин сперматогенного епітелію у їх просвіт з подальшим спустошенням. Середній діаметр звивистих сім’яних 
трубочок зменшений і складає (221,17+2,44) мкм. Об’єм ядер інтерстиційних ендокриноцитів складає 81,63+2,32 мкм 3.

Сперматозоїди характеризується значним рівнем аглютинації, значною деформацією основної та проміжної частини 
джгутиків. Нами виявлено, що на 17,52% збільшується кількість нерухомих сперматозоїдів, та на 20,31% зменшується кількість 
сперматозоїдів з прогресивним рухом.

Висновок. У процесі експерименту нами встановлено, що ендогенна інтоксикація спричинена дією препаратом стероїдної 
групи призводить до зниження морфологічної та функціональної резистентності статевих клітин різних стадій розвитку, 
що проявляються важким ступенем пошкодження звивистих сім’яних трубочок із локальним злущенням шарів клітин, що 
призводить до порушення перебігу сперматогенезу.

Á²ÎÒÅÑÒÓÂÀÍÍß ÌÓÒÀÃÅÍÍÎ¯ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÂÎÄÎÏÐÎÂ²ÄÍÎ¯ ÂÎÄÈ Ì²ÑÒÀ ²ÂÀÍÎ-
ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÀ ² ÄÆÅÐÅË ÎÁËÀÑÒ²
Марцінків С.Р., Гавриш Ю., Ящишин Г.

Науковий керівник – к.біол.н., доц. П.М. Телюк
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної біології та медичної генетики
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: svytikus@gmail.com

Актуальність. Важливою складовою оцінювання якості природної та питної води, окрім хімічних методів, є визначення її 
генотоксичності і цитотоксичності, які можуть спричиняти негативний вплив на здоров’я населення. Біотестування передбачає 
цілеспрямоване використання стандартних тест-систем, рекомендованих групою експертів ВООЗ, ЮНЕСКО.

Мета роботи – оцінити мутагенну активність води з природних водойм в околицях м. Івано-Франківська, питної водопровід-
ної і бутильованої «Аляска» та «Джерело Якова» за міжнародно визнаним тест-об′єктом Allium cepa.
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Матеріали і методи. Об′єктом дослідження була первинна верхівкова меристема корінців Allium cepa L., пророщених у про-
бах води, взятої з природніх джерел м. Івано-Франківська (парк ім. Т. Шевченка, біля міського озера), бутильована вода «Джере-
ло Якова» та «Аляска» і водопровідна. Контролем слугувала дистильована вода. На організмовому рівні вплив води визначали 
довжиною корінців, пророслих в різних пробах через 72 години та енергію проростання (відсоток пророслих насінин). Цито- та 
генотоксичність оцінювали за мітотичним індексом (МІ), індексом окремих фаз мітозу, частотою та спектром хромосомних 
порушень.

Результати. В різних пробах води встановлено гетерогенні показники за довжиною корінців (12,0-17,3 мм) та енергією про-
ростання насіння (15,7-74 %), У контролі відповідні дані становили 10,6 мм та 21,1 %. Як видно з вищенаведеного, зміни в 
ростових процесах у різних пробах коливалися від 20 до 50 %. Найкращі показники МІ становили 18,2 % (водопровідна вода), у 
бутильованій «Аляска» – 15 %, із «Джерело Якова» – 12,7 %, а контрольні – 13,9 %. Отримані результати корелювали зі змінами 
індексів окремих фаз мітозу. Профазний індекс, як показник наступних фаз мітозу, переважав у пробах водопровідної та бути-
льованих вод. У спектрі хромосомних аберацій (ХА) найчастіше виявлялися мости (одинарні, подвійні), переважали одинарні 
фрагменти, фрагментовані хромосоми, рідше – К-мітози. Такі характеристики ХА були типовими для впливу хімічних мута-
генів і найменш реєструвалися у пробах водопровідної і дистильованої води. Відсоток ХА в пробах бутильованої води «Аляска» 
у метафазі мітозу складав – 6,06 %, у анафазі– 6,8 %, у пробах води «Джерело Якова» у анафазі мітозу дорівнював 5,33 % від 
нормальних клітин. У цих же пробах виявлено клітини з вакуолізованими ядрами, мікроядрами, рідше ідентифіковано каріолі-
зис. Сумарна кількість ана- і телофаз з ХА в окремих пробах переважала контрольні значення на (2,8±0,3) %. 

Висновок. Доведено, що досліджувані проби води проявляють різну цитологічну і генетичну активність. Найкращий ре-
зультат МІ виявлено у пробах водопровідної води та з джерела біля озера. У пробах води бутильованої «Аляска» та «Джерело 
Якова» частота ХА була вищою, порівняно з контролем.

ÂÏËÈÂ TRIGONELLA FOENUM GRAECUM ÍÀ ÑÒÀÍ Ë²ÃÀÍÄÍÈÕ ÔÎÐÌ ÃÅÌÎÃËÎÁ²ÍÓ Â ÓÌÎ-
ÂÀÕ IN VIVO

Мердух М.І., Гафійчук Х.І.
Наукові керівники: асист. В.П. Веляник, д.біол.н., проф. Г.М. Ерстенюк

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра медичної біології та медичної генетики

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: maksummerduch@gmail.com
Актуальність теми зумовлена зростанням активного інтересу науковців до питання пошуку біомаркерів окисно-відновно-

го потенціалу організму. Специфічними індикаторами факторів екзо- та ендогенного походження безумовно можна вважати 
білки плазми крові, еритроцити та гемоглобін. Динаміка зміни лігандних форм гемоглобіну, зокрема гліколізованого та мет-
гемоглобіну, супроводжується порушенням киснево-транспортної функції організму. Застосування рослинної сировини, зба-
гаченої натуральними нутрієнтами (мікроелементами, вітамінами) сприятиме нормалізації обмінних процесів еритроцита й 
профілактиці розвитку патологічних станів. 

Мета. Дослідження впливу пажитника сінного Trigonella foenum graecum на стан лігандних форм гемоглобіну в умовах in 
vivo. 

Матеріали і методи. У дослідженні використовували густий водно-етанольний екстракт пажитника сінного (ПС), виготов-
леного на кафедрі фармації під керівництвом проф. Грицика А. Р. Модельний об’єкт – статевозрілі щурі-самці масою 140-230 г, 
які перебували на повноцінному харчовому раціоні з вільним доступом до води в умовах віварію. Дизайн експерименту: І – ін-
тактний контроль (n=6); ІІ група – моделювання субхронічної токсичності препарату: тварини, які вживали 5 % водно-етаноль-
ний екстракт пажитника сінного («Еко», Україна) (n=43). Кров щурів забирали шляхом декапітації під тіопенталовим наркозом. 
Визначення вмісту загального гемоглобіну, гліколізованого та метгемоглобіну здійснювали спектрофотометричним методом з 
використанням стандартних наборів реактивів ПрАТ «Реагент», Україна. 

Результати дослідження. Вміст загального гемоглобіну достовірно не відрізнявся у щурів контрольної та експерименталь-
ної груп впродовж експерименту та мав тенденцію до зростання до 21 доби включно. Водночас мав місце перерозподіл його 
лігандних форм. Зокрема вміст гліколізованого гемоглобіну знижувався на 40 % і 60 % на 21 та 49 доби експерименту відповід-
но. Подібна тенденція спостерігалася при визначенні вмісту метгемоглобіну, рівень якого у 2 рази був нижчим порівняно з 
контролем впродовж дослідження. 

Висновки. Отже, щоденне споживання екстракту пажитника сінного упродовж 64 діб сприяло достовірному зниженню 
гліколізованого та метгемоглобіну в крові щурів порівняно з інтактною когортою. Отримані результати свідчать про зниження 
інтенсивності процесів глікозилювання та та окиснення гемоглобіну й потребують подальших досліджень. 

ÂÈÂ×ÅÍÍß ×ÀÑÒÎÒÈ ÌÓÒÀÖ²É ÃÅÍ²Â ÒÐÎÌÁÎÔ²Ë²¯ Ó Æ²ÍÎÊ ²Ç ÍÅÂÈÍÎØÓÂÀÍÍßÌ 
ÂÀÃ²ÒÍÎÑÒ²
Савчук І.Р.
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Кафедра медичної біології та медичної генетики
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Актуальність дослідження. Наукові дослідження попередніх років встановили, що існує чіткий патогенетичний зв’язок між 
спадковою схильністю до активації згортання крові, локальним станом антикоагулянтного захисту, особливостями плацентарного 
кровообігу та ускладненнями вагітності, такими як: гіпертензивні порушення у вагітних, дисфункція плацентарного комплексу, 
передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Основні зусилля по попередженню тяжких ускладнень вагітності 
повинні бути спрямовані на ранню діагностику та корекцію порушень в системі згортання. 

Метою нашого дослідження було вивчення особливостей генетичного здоров’я стосовно тромбофілії у популяції жінок 
Івано-Франківської області з невиношуванням вагітності. 

Матеріали і методи: Матеріалом аналізу слугували результати 51 особи, які звернулись в ДЗ «Прикарпатський центр 
репродукції людини» у яких в анамнезі було два і більше мимовільних викидні. Генетичне тестування проводили методом 
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полімеразної ланцюгової реакції.
 Результати дослідження встановили, що у 27 % обстежених реєструвались делеції трьох або чотирьох з семи генів, 

пов’язаних з тромбоутворенням. Рідше зустрічались жінки із мутаціями двох (20 %) та п’яти генів (13 %). Наявність мутації 
фактора V Leiden превалювала також у жінок з надмірною вагою: за рахунок гомозиготних форм АА у 6,8 рази та за рахунок 
гетерозиготних форм GA у 3,1 рази. Це асоціювалося з ризиком втрати вагітності в ІІ та ІІІ триместрі вагітності у 18 (72%) 
пацієнток з 25 виявлених мутацій. Оскільки у формуванні спадкової детермінанти до тромбозу має значення не тільки носійство 
алельних варіантів окремо, а і їх комбінація, нами проаналізовано частоту ряду поєднань факторів ризику в досліджуваній 
групі. В 47 % випадків зустрічалось наявність мутації в генах PAI-1+ITGB3-β-інтегрин. Слід зазначити, що в 76 % жінок із не 
виношуванням вагітності виявлено мутаційного алеля гена PAI-1(серпін 1) як в гомо-, так і в гетерозиготному стані в асоціації 
з іншими делеціями генів тромбофілії. 

Висновок. Аналіз семи поліморфних варіантів генів, пов’язаних з тромбоутворенням, виявив взаємозв’язок між генотипом 
та виникнення невиношування вагітності. Так, найвищий ризик мали особи із мутаціями у гені F5 G1691A. Алельні варіанти 
гена PA1–1 (серпін 1), у поєднанні із іншими мутаціями генів тромбофілії, можуть бути вагомим чинником у структурі спадкової 
схильності до невиношування вагітності.

ÇÍÀ×ÅÍÍß ÌÎËÅÊÓËßÐÍÎ-ÃÅÍÅÒÈ×ÍÈÕ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ Â ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ²¯
Сухарєва Л.П.
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Актуальність. Використання молекулярно-генетичних методів в офтальмології призвело до значного збільшення частки 
спадкових захворювань в загальній етіологічній структурі патології органу зору. Ідентифікація певного генетичного варіанту 
спадкового захворювання з використанням молекулярно-генетичних методів дає можливість не тільки уточнити діагноз 
захворювання, але і провести розрахунок ризику народження хворої дитини в сім’ї з обтяженим анамнезом, визначити 
ймовірність появи патології у родичів хворого і здійснити допологову діагностику на ранніх термінах вагітності, що дозволяє 
запобігти народженню дитини з захворюваннями органів зору.

Мета. Провести систематизацію, вивчити розмах клінічного поліморфізму і генетичної гетерогенності ізольованих моногених 
варіантів спадкових хвороб органів зору, оцінити значення використання методів ДНК-аналізу в практичній офтальмології.

Матеріали і методи. Проведено аналіз літературних даних, спрямований на вивчення розмаху клінічного поліморфізму і 
генетичної гетерогенності, і молекулярно-генетичні дослідження сімей з різною патологією органу зору. Для аналізу клінічних 
особливостей окремого клініко-генетичного варіанту використаний сучасний стандартний комплекс офтальмологічних 
досліджень.

Результати. В результаті аналізу клініко-генетичних кореляцій в даний час можна виділити 171 нозологічну форму спадкових 
хвороб органів зору, яким відповідає 340 генетичних варіантів. Ідентифіковано варіанти захворювань з аутосомно-домінантним, 
аутосомно-рецесивним, Х-зчепленим рецесивним, Х-зчепленим домінантним і мітохондріальним типом успадкування. Для 
визначення тактики адекватної медико-генетичної допомоги сім’ям були вивчені особливості спектра мутацій в окремих генах. 
Прикладом можуть служити результати досліджень мутацій в гені АВСА4. Ala1038Val - ця мутація, за даними зарубіжних 
дослідників, з найбільшою частотою обумовлює класичний фенотип «хвороби Штаргардта». В цілому одна з найбільш частих 
мутацій в гені ABCА4 буде виявлятися більше, ніж у 45% пацієнтів з даною патологією. 

Висновки. З огляду на великий нозологічний спектр, виражену генетичну гетерогенність стає очевидною необхідність 
визначення алгоритму діагностики клініко-генетичного варіанту в сім’ях з обтяженим анамнезом. Велике практичне значення 
має створення комп’ютерної діагностичної програми з елементами навчання для офтальмологів і генетиків дослідників. Такий 
підхід дозволить оптимізувати діагностику спадкових моногених захворювань органу зору і вже сьогодні вирішувати питання 
практичної охорони здоров’я.

Â²ÄÍÎÑÍÈÉ ÐÈÇÈÊ ÂÈÍÈÊÍÅÍÍß ÁÐÎÍÕ²ÀËÜÍÎ¯ ÀÑÒÌÈ ÇÀ ÀÑÎÖ²ÀÖ²ßÌÈ Ç ÀÍÒÈÃÅÍÀÌÈ 
ÃÐÓÏÈ ÊÐÎÂ² ÇÀ ÑÈÑÒÅÌÎÞ ÀÂ0
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Захворювання органів дихання посідають одне з провідних місць у структурі загальної захворюваності, де чільне місце 

належить бронхіальній астмі (БА). Дане захворювання належить до мультифакторних, прояв якого відбувається внаслідок 
складної взаємодії генетичних факторів із відповідними чинниками навколишнього середовища.

Мета роботи – встановлення впливу асоціацій антигенів групи крові за системою АВ0 з розвитком БА та кількістю хворих у 
Івано-Франківській області. Об’єктом дослідження були дані обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики 
щодо поширення БА та аналіз історій хвороб паціентів за останні 4 роки.

Методи дослідження. Використовували популяційно-статистичний метод та визначення асоціацій з антигенами груп крові 
системи АВ0 та визначення відносної частоти ризику виникнення БА (згідно формули Бочкова М. П.).

Встановлено, що в Івано-Франківській області поширеність БА складає 465,1 осіб на 100 тисяч населення, з них 5878 – 
дорослого населення. Однак існуючий показник захворюваності реально набагато вищий, оскільки хворі часто займаються 
самолікуванням та не звертаються за допомогою до спеціалістів. Аналізом динаміки статистичних показників виявлено, що у 
2015–2016 рр. поширеність БА серед дорослих в Івано-Франківській області складала 4,6 %, а в наступні роки спостерігалася 
тенденція до коливання: 2016-2017 рр. – 4,7 %; 2017-2018 рр. – 3,9 %; 2018-2019 рр. – 4,5 %.

Серед генетичних факторів схильності до БА, який не потребує затрат і доступний сімейним лікарям, є зв’язок з антигенами 
групи крові системи АВ0. За динамікою історій стаціонарних хворих на БА була встановлено залежність носійства певного 
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антигена групи крові системи АВ0 від діагностовано БА. З цією метою проаналізовано 1421 хворих. Серед них виявлено 84 % 
носіїв з ІІ (А) групою крові, 14 % – І (0), 1,5 % – ІІІ (В). 
Аналізуючи наукові дослідження вчених Прикарпаття та історії стаціонарних хворих, порівнювали частоти даних ознак. 

При визначенні відносного ризику за формулою Бочкова Н. В. нами встановлено, що шанс захворіти на БА мають особи з ІІ (А) 
групою крові (Х2 – 3,87) порівняно з І (0) (Хі2 – 0,26) і ІІІ (В) (Х2 – 0,13). Меншу спадкову схильність до захворювання виявлено 
у носіїв антигенів І (0) і ІІ (А) проти і ІІ (А).

Висновки. Доведено, що захворювання на БА серед дорослого населення Івано-Франківької області не зменшується. 
Встановлено достовірну перевагу асоціації ризику виникнення БА у носіїв антигенів А (ІІ) за системою АВ0.

ÎÖ²ÍÊÀ ÂÏËÈÂÓ ÂÈÊÈÄ²Â ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß ÍÀÑÅËÅÍÍß 
ßÂÎÐ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ
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Зростаючий антропогенний вплив на навколишнє середовище, його забруднення викидами промислових підприємств та 

автомобільним транспортом, стали предметом широкого обговорення та всестороннього вивчення. Одним з основних джерел 
забруднення об’єктів біосфери є автомобільний транспорт. У викидах відпрацьованих газів автомобілів містяться шкідливі 
речовини, такі як: оксид вуглецю, сірки, азоту, формальдегіду, сполуки важких металів та інші, які негативно впливають на 
здоров’я людини та призводять до захворювань органів серцево-судинної, дихальної та травної систем.

Мета роботи – встановити поширення захворювання органів дихальної, серцево-судинної та травної систем.
Матеріали та методи дослідження. Об’єктом дослідження слугували дані управління медичної статистики Львівської 

області за останні п’ять років.
У Яворівському районі поширеність захворювань органів дихання сягає 59,5 % на 100 тисяч населення. На сьогодні цей 

показник складає 59497 осіб, з них – 50,3 % – діти, 49,7 % – дорослі. Серед хворб частіше проявляються: гострий ларингіт і тра-
хеїт – 4,8 %, з них 45,2 % дітей та 54,8 % дорослих; гострий фарингіт та тонзиліт – 7 %, з них 41,2 % дітей та 58,8 % дорослих; 
хвороби мигдалин та аденоїдів – 4 %, з них 59,7 % дітей та 40,3 % дорослих.

Аналізуючи захворювання органів травлення, зафіксовано 15005 хворих: 14,9 % – дітей і 85,1 % – дорослих. Важливе 
місце серед всіх захворювань займають серцево-судинні, а саме гіпертонічна хвороба, показник якої складає – 29975 осіб 
серед дорослого населення, з яких 34,5 % – чоловіки і 59,4 % – жінки. Встановлено, що вагомо зменшується тривалість життя 
мешканців з серцево-судинними захворюваннями та захворюваннями дихальної системи, частота яких зросла на 10,5 % та 
8,6 %. Однак існуючий показник захворюваності в дійсності набагато вищий, адже не всі хворі звертаються за допомогою 
спеціалістів.

Висновки. Провідним антропогенним фактором впливу на якість атмосферного повітря і здоров’я населення у Яворівському 
районі є шкідливі речовини, які входять до складу викидів автомобільного транспорту.
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It is well-known in medical practice that the temperature effect is an important factor in the treatment of many diseases of the human 
body. Nowadays thermoelectricity is already widely used in medicine, namely: cryo extractors, cryoshell, thermo-refrigerator for plastic 
surgery, devices for blood preservation, microcoolers for treating skin diseases, microtome tables with thermoelectric cooling, microcool-
ers for neuro-cold surgery, decompression procedures.

But there remains a need to increase the effi ciency of materials in thermoelectric energy converters, and it is determined by the achieve-
ment of high values of thermoelectric fi gure of merit ZT (ZT = (S2σ / χ) T, where S is the Seebeck coeffi cient, σ is the specifi c electrical 
conductivity, χ is the thermal conductivity factor, and). Modern thermoelectric generators operate on the basis of materials for which ZT 
0,5 (0.5-1.0). Increasing the thermoelectric fi gure of merit to the values of ZT 1,5 (1.5-2.0) will signifi cantly expand the area of use of 
converters including medicine. A signifi cant obstacle in this way is the interconnectedness of S, σ, χ, which does not allow one of the 
parameters to be improved without impairing the other.

Among the thermoelectric materials already used in the manufacture of thermoelectric generators, the PbTe telluride should be noted. 
Using non-alloy material, it is possible to achieve ZT ≈ (0.7-0.8). However, its basic parameters can be effectively modifi ed by doping 
and forming solid solutions, but in recent years a signifi cant increase in thermoelectric effi ciency of tellurium-based materials has been 
achieved by the creation of a new class of AgxPbmSb2-xTem+2 (LAST) compounds. However, the thermoelectric properties depend sharply 
on the content of the atoms of the argentium, the stybium and the plumbum and the experimental conditions at which these materials were 
obtained.
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By establishing the regularities of the infl uence of technological factors on the production of thin fi lms by LAST and SnTe thin fi lms, 
topology, structure and electrical properties, in the future it will allow to create highly effi cient thin-fi lm thermoelectric generators for 
medical devices.

The fi lms of solid solutions of PbSnAgTe have been studied with high thermoelectric power and can be used to create p-turns of thin-
fi lm microgenerators of electric energy, for further use in medical devices.

COMPARSIONS OF IRIDIUM–192 AND COBALT–60 AS RADIATION SOURCES IN 
BRACHYTHERAPY FOR CELLS EXHIBITING CANCER

Sangeeta Choudhary
Scientifi c supervisor – Ph.D. J.S. Mazurenko

Ivano-Frankovsk National Medical University
Department of Medical Informatics, Medical and Biological Physics

Ivano-Frankovsk, Ukraine, e-mail: simmipooniya@gmail.com
Relevance. Brachytherapy is one of the two major categories for application of radiation for cancer treatment. It is a type of radiation 

therapy used to treat cancer, involving placement of a radioactive material either temporarily or permanently directly inside the body. 
Brachytherapy works from inside out.

The aim. To compare the isotopes 60Co and 192Ir as radiation sources for high dose-rate (HDR) after loading Brachytherapy HDR emits 
radiation at a rate of 12 Gy/h. The smaller size of 192Ir sources made it the preferred radionuclide for temporary brachytherapy treatments. 
Recently also 60Co sources have been made available with identical geometrical dimensions.

Result. 60 Co uses β- particles, γ-rays with a half life of 5.26 years and energy 1.17,1.33 Mev. whereas, 192Ir uses γ-rays with half-life 
73.8 days and 0.38 Mev mean value of energy of photon which allows for feasible shielding against radiation exposure for personnel. The 
main advantage of considering 60Co for HDR brachytherapy application is connected with long half-life (t1/2 = 5.27 years versus 74 days) 
with source exchanges in my intervals of a few years.

Shielding: γ- radiation from 60Co source is more penetrating than radiation from 192Ir and therefore different thickness of the same 
material are required to obtain identical shielding results.

Geometrical factors: For a point source of radiation, the dose decreases approximately as the square of the distance from source. 
Radioactive sources used in brachytherapy are not point sources; they are typically linear sources. For these linear sources the decrease in 
dox falls more as the fi rst power of the distance, rather than the square of the distance.

Specifi c activity: Specifi c activity is the ratio of activity contained within a unit mass of the source. 192Ir sources are very popular 
because of its high specifi c activity and high neutron cross-section.

Conclusion. Typical intervals for source replacements foresee 25 source exchanges for 192Ir compared to just a single for 60Co, resulting 
in reduced operating costs as a result of a longer half-life of 5.3 years (60Co) as compared to 74 days (192Ir). Both 60Co and 192Ir isotopes 
have a long history in the fi eld of brachytherapy. It can be assumed that there are no advantages or disadvantages of 192Ir compared to 60Co. 
However, stimulations show that due to the higher photon energy of 60Co beyond a distance of 20 cm from the source, the integral dose 
is higher as compared to 192Ir. The higher energy requires more room shielding for the application of a 60Co source. Nevertheless, there is 
a big potential for 60Co as an alternative to 192Ir for newly constructed departments where the section of the equipment is still in progress. 
The prospect of reduced costs due to fewer source exchanges will be great interest if fi nancial circumstances have the to be considered. 
These obvious logistical advantages and potential savings will encourage other companies to make miniaturized 60Co sources available 
in the near future.

THIN FILM THERMOELECTRIC GENERATORS FOR APPLICATION IN IMPLANTABLE MEDICAL 
DEVICES 

Bunty Kumar
Scientifi c supervisor: Ph.D., O.B. Kostyuk

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Medical Informatics, Medical and Biological Physics

Ivano-Frankovsk, Ukraine, e-mail: Bunty276@gmail.com
 Implantable medical devices are used for different medical proposes, but they have one limitation – the longevity of the battery 

sources. Their period of operation is from 5 to 10 years. Then the patient must undergo surgery to replace the battery. The solution to this 
problem can be a fi lm thermoelectric generator that uses the thermal energy of the human body. 

The aim of this work is to show the possibility of using fi lm thermoelectric generators for use as power sources for implantable 
medical devices. 

Materials and methods: a method for producing thin fi lms by vacuum deposition, thin fi lms of various chemical compositions, 
installations for measuring the electrical parameters of thin fi lms.

The power of implantable microdevices is in the range from 100 nW to 10 μW. Typical power requirement for such devices: Cardiac 
pacemaker – 30–100μW; Cardiac defi brillator – 30–100μW; Neurological stimulator  – 30μW to several mW; Drug pump – 100μW to 
2 mW; Cochlear implants – Several μW to 10 mW. The temperature difference between the inner surface of the skin and the main body 
temperature ranges from 0.3 to 1.5 K. This is suffi cient to directly convert thermal energy into electrical energy. Thus, thin fi lm material 
with optimal thermoelectric properties is required to produce highly effi cient microgenerators.

Films for the investigation are received by the physical vapor deposition of the presynthesized material Pb14Sn4Ag2Te20, Pb16Sn2Ag2Te20 
and Pb18Ag2Te20 in vacuum on the fresh chips (0001) of mica-muscovite. The measurement of the thermoelectric parameters of condensates 
was realized at the room temperature in the constant magnetic and electric fi elds on the developed automated installation.

The power of the thermoelectric module is determined by thermoelectric fi gure of merit ZТ. It was investigated that thin fi lms based 
on compounds Pb14Sn4Ag2Te20 have the highest thermoelectric fi gure of merit (ZТ=0.75 at T=300K) compared to other investigation 
chemical composition. Therefore, a fi lm based on Pb14Sn4Ag2Te20 can be used as p-branches of highly effi cient thermoelectric energy 
converters. Films based on Bi2Te3, for which thermoelectric fi gure of merit from literature sources is ZT = 0.9 at T = 300K, can be used as 
n-branches. A module made up of such elements allows to generate thermoelectric power in the range of 50–100 μV/K, which is suffi cient 
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to charge the battery of the electronic device. It should also be noted that for the safety of the patient, this generator must be in an insulated 
housing. 

Conclusion. Based on the foregoing, taking into account all the advantages and disadvantages thin fi lm thermoelectric generators 
based on PbTe and Bi2Te3 compounds are promising for use as power sources for implantable medical devices.

SORBENTS WITH AN EXTREMELY HIGH SPECIFIC SURFACE AREA
Gracjan Józef Maciołek 
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Adsorbents on the base of activated carbon (AC) have typical medical applica tions in the therapy of intoxication caused by external 
(exogenous) factors. At the sa me time the new possibilities of new generation AC adsorbents in cancer treat ment were revealed recently. 
The new sorbents and techniques are used in the treatment of autoimmune chronic hepatitis, pancreatitis, dyspepsia, poisoning with alka-
loids and salts of heavy metals. New spheres of medical use of sorbents determine the special re quire ments for their properties. In most cases 
well developed specifi c surface area must be combined with predicted pore size distribution. Only this approach allows implementation of 
the main principles of modern therapy – accu racy and loca lity. At this stage the methods of controlling the morphological characteristics of 
AC are crucially important because it is the only way to obtain the materials with sorp tion properties adopted to the retention of a specifi c 
biological substance.

The comparative analysis of morphological properties (specifi c surface area and pore size distribution) of commercial AC 
(Carboactive® series) and AC synthe si zed on the base of plant feedstock was done. The low temperature nitrogen adsorp tion/desorption 
method (Quantachrome Autosorb Nova 2200e device) was used. According to experimental procedure the investigated samples were 
degassed at 180 °C for 18 h before measuring the morphological characteristics. Specifi c surface area (SBET, m

2/g) and total pore volume 
(Vtotal, cm3/g) were calculated by multipoint Brunauer-Emmett-Teller (BET) method. The pore size distribution was calculated by non-
local density functional theory method in the approximation of slit-like pores. The successful attempt of microporous carbon obtaining 
was realized with apricot shells as a raw material using carbonization and chemical activation. The dry apricot shells (fraction size of about 
0.25-1 mm) were carbonized in the high pressure reactor at 900 °С. The obtained material was milled and mixed with sodium hydroxide 
and distilled water. The resulting mixture was stirred, dried and annealed in argon fl ow at 600 °С for 60 min.

The obtained nitrogen adsorption/desorption isotherms for Carboactive® have a typical open character corresponding to low activation 
degree. At the same time the isotherms for the synthesized carbon belong to I type of IUPAC classifi cation indicating microporous solid 
with low content of mesopores of average size >2 nm. The SBET values are 51 and 1100 m2/g for Carboactive® and the synthesized material, 
respectively. The great difference between commercial and synthesized samples is observed in pore size distribu tions. Carboactive® 
sample is characterized by mostly mesoporous structure (the micro- and mesopores ratio is 45:55) with the mode values of average pore 
dia meter of 1.35 and 3 nm. The synthesized carbon is characterized only by micropores (95% of total pore volume) with relatively narrow 
pore size distribution in the vicinity of 1 nm. The obtained results are useful for syn thesis protocols development of AC with controllable 
morphological properties. 

POLARIZED SUNGLASSES: A HELPFUL TOOL OR A MARKETING SCAM
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Relevance. Polarized glasses have been popular for many years. Polarized glasses can dramatically reduce refl ective glare, making it 
easier to see fi ne details in bright sunlight. However, polarized sunglasses do not protect eyes from the harmful ultraviolet light. Moreover, 
they are hardly useful for people who do not work outdoors or drive a car. Contrary to popular beliefs, polarized lenses do not possess the 
property of blocking the ultra-violet rays, and a separate material must be added to polarized glasses to absorb the harmful radiation. It has 
only been left to investigate how aware the general public actually is about the effects of polarized sunglasses. 

So, the aim of this study is to estimate the awareness of young people about the benefi ts of using polarized lenses. 
Materials and methods. Exploiting the literature resources and comparing scientifi c data from earlier studies to defi ne the effect of 

polarized sunglasses. Using statistical data to estimate the awareness of the benefi ts of using polarized sunglasses among youth.
Results of research: Throughout the study, it has been established that polarized sunglasses have a partial effect on glare reduction. 

Normal light moves on many planes. When light waves bounce off of a refl ective surface, however, they become polarized. Polarized 
light moves mostly along one plane. A polarized fi lter blocks light that is polarized at a 90-degree angle with respect to the axis of the 
fi lter. More light is refl ected and therefore polarized horizontally rather than vertically. The interrelationships between types of glare, 
polarization of both the glare and the fi lter, and the angle of the sun mean that polarized sunglasses will not effectively block all glare 
at all times. We conducted an inquiry through Google forms among medical students to test their awareness of the benefi ts of polarized 
sunglasses. Out of 124 respondents 69% stated that they did not use polarized sunglasses. 53.3% of all respondents stated that the factor 
of lens polarization infl uenced on the choice of sunglasses. 22.3% of all respondents with sunglasses stated that their decision to buy 
polarized sunglasses was largely infl uenced by doctor’s advice. Among people who said to own sunglasses with polarized lenses, 58.1% 
of respondents stated that polarization is benefi cial for the eyesight, and 41.9% of them stated that it does not have any impact on the 
eyesight. Whereas among respondents who did not use polarized sunglasses, 67.7% stated that polarization does not have any effects on 
the vision, 25.8% stated that it has positive impact, and 6.5% stated that polarization is harmful. 

Conclusions: According to the results of the study, the positive correlation has been found between owning polarized sunglasses and 
estimating its benefi cial nature. 
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Introduction: Nanotechnology is a branch of science which is focusing on a very small particles up to 100 nm. It has more and more 
applications in medicine. There are lots of types of nanoparticles eg. nanoantibiotics, nanorobotic microbivores, nanosponges, surgical 
nanorobotics. It is used in production of different systems from individual atoms up to about 100 nanometers.

Material and methods: Review of existing literature on the use of nanotechnology in medicine from the last 5 years using the 
PubMed database. Search criteria: human, clinical trials. 44 publications matched the search criteria.

Results: There are a lots of different possibilities of using nanotechnology in every branch of medicine (mainly in: oncology, pain 
treatment, drug delivery and cardiology). There are three main points in this research work. In publication of Pang Y. et al. shown positive 
results of mini-eye patch (based on hydrogel) in treatment of dry eye syndrome caused by using lighting screens. The next publication of 
Khongkhunthian S. used RNG nanoparticles from Lidocaine Hydrochloride (LH) and Prilocaine Hydrochloride (PH) were included to 
apply anesthesia (RNG contained 5% and 20% LH or PH). Potentially it can reduce pain when needle is in mouth. Delavarian Z. et al. 
evaluated infl uence of curcumin in nanomikels form in patients with Oral mucositis (OM) as a complication after treatment of head and 
neck cancer. Patients which were given nanocurcumin during radiotherapy have experienced fewer side effects. 32 patients with HNC 
(radiotherapeutic treatment of head and neck cancer) were qualifi ed for the study.

Conclusions: Using nanotechnology in medicine has a major infl uence on human health, from prevention to diagnose and treatment 
diseases. It can allow to make repairs at the cellular level. Different techniques can reduce damage to healthy cells.

A NOVEL VIEW ON THE USE OF HEARING AIDS IN THE FIELD OF OTOLOGY
Ibeneme Stanley

Scientifi c supervisor - Ph.D., J.S. Mazurenko
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Medical Informatics, Medical and Biological Physics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, email: astral.mimic@gmail.com

Abstract: A hearing aids is a small electronic device worn in or behind the ear to make sound louder, so that people with hearing loss 
can listen, communicate and participate more fully in daily activities. It helps people hear more in both quiet and noisy environments. 
However, only about one in fi ve people who need hearing aid actually use one.

A hearing aids has three basic parts: a microphone, amplifi er and speaker. The hearing aid receive sound through the microphone, 
which convert sound waves into electrical signal and send them to the ear trough a speaker.

Hearing aids are primarily useful in improving the hearing and speech comprehension of people who suffering from hearing impairment 
that result from damage of the small sensory cells in the inner ear, called hair cells. This type of hearing loss is called sensorineural hearing 
loss. The damage may occur as a result of disease, aging or injury from noise or certain medication. According to Hoffman HJ, Dobie RA, 
at all. About 18 percent of adults aged 20-69 have speech-frequency hearing loss in both ears from among those who report 5 or more 
years of exposure to very loud noise at work, as compared to 5.5 percent of adults with speech-frequency hearing loss in both ears who 
report no occupational noise exposure. Also, according to About 2 percent of adults aged 45 to 54 have disabling hearing loss. The rate 
increases to 8.5 percent for adults aged 55 to 64. Nearly 25 percent of those aged 65 to 74 and 50 percent of those who are 75 and older 
have disabling hearing loss.

Methods: Exploring the use of hearing aids and comparing two hearing impaired people, where one has a hearing aid on and another 
not having a hearing aid on.

Outcome: It is observed that when sound from certain distance is produced to both individuals, the patient without the device is unable 
to hear nor comprehend any information from the sound, whereas the patient with the device on is able to extensively understand, hearing 
and react to the sound released from that distance. Hence, it is deduced that the hearing aid magnifi es sound vibration entering the ear. 
Surviving hair cells detected the large vibration and convert them into neural signal that are passed along to the brain.

Further experiment and research suggest that the grate the damage to a person’s hair cells, the more severe the hearing loss and the 
grater hearing aid amplifi cation needed to make up the difference. However, there are practical limits to the amount of amplifi cation a 
hearing aid can provide.

In conclusion, extreme damage to the inner ear can make hearing aids ineffective as even large vibration will not be converted into 
neural signals.

MOSSBAUER STUDY OF ANEMIA TREATMENT DRUGS: A COMPARATIVE ANALYSIS
Tarun 
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About ⅔ of iron in the human body is found in hemoglobin and red blood cells. According to WHO reports, iron defi ciency anemia is 
one of the most common diseases and is especially dangerous for the health of women during pregnancy and children. Anemia does not 
depend on economic situation and level of medicine in countries. The amount of iron in regular meals is not enough to meet the needs, 
so it is extremely important to fi nd effective methods for the prevention and treatment of iron defi ciency. Oral iron therapy is simple and 
suitable for home preventive therapy. Various types of iron salts (primarily iron (II) sulfate) or polysaccharide complexes of iron are 
used as active components of pills for treating iron defi ciency. The symmetry of the arrangement of metal ions is very important for the 
following biochemical reactions in human body. Therefore, the method of Mossbauer spectroscopy has the greatest potential for use due 
to effective capabilities not only of checking iron oxidation state, but also of obtaining information about close surrounding symmetry and 
changing characteristics of chemical bonds of iron ions. 
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Mossbauer spectra have been measured with moving absorber using MS1104Em spectrometer with 1.7107 Bq 57Co (Cr) radiation 
source. Isomeric shift has been calibrated using -Fe foil. The speed resolution was ~0.006 mm/s per channel. Two different types of 
iron-containing drugs from low-cost category on the pharmaceutical market of Ukraine have been analyzed: Tardyferon (contains ferrous 
sulfate with the presence of mucoproteosis) and Heferol (contains elemental ferrous as iron fumarate). Both active components can 
compensate for the iron defi ciency in the human body and contribute to the synthesis of the hemoglobin and other globin enzymes. The 
main difference is nature (inorganic or organic) of analyzed active components (iron sulfate and iron fumarate). In both cases, the spectra 
are formed by doublet components, which correspond to paramagnetic state of iron-containing compounds. The isomeric shift values are 
close to 1.253 and 1.196 mm/s. Accordingly, higher value observed for Tardyferon is explained by a certain lower s-electron density at the 
nucleus of ferric ions due to a stronger screening effect of d-electrons. More interesting is the comparison of quadrupole splitting values 
of 2.72 and 2.24 mm/s. This parameter is more complex and depends on the oxidation state, spin state, iron ions close symmetry and the 
ligands arrangement. 

It can be concluded that 57Fe nuclei in iron sulfate are in intracrystalline electric fi elds (formed by ligands from fi rst and second 
coordination spheres) with respec-tively higher axial gradient. The drug contains one iron phase, in which the oxidation state of iron ions 
is only +2. At the same time, a slight additional broadening is observed in the Heferol spectra in the speed range 0.5-1.5 mm/s. We can see 
superposition of two doublets in this spectrum. Dominant component corresponds to Fe(II) oxidation state, but minor component indicates 
the presence of Fe(III) ions.

DEFIBRILATION AND CARDIOVERSION
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The defi brillator is a procedure used to treat life threatening conditions that affect the rhythm of the heart such as cardiac arrhythmia, 
ventricular fi brillation and pulseless ventricular tachycardia. Defi brillators are employed in the treatment of cardiac arrhythmias in 
both emergency and elective settings. Components of a defi brillator include: a power source, a capacitor, an inductor, a rectifi er and a 
transformer. The different components allow electrical energy to be modulated and stored, and alter the timing, magnitude, and waveform 
of the delivered energy. 

The defi brillators survives people’s life during heart arrest. We can fi nd it in all medical institutions, hospitals, ambulance service and 
currently in many places like shopping centers, airports, bus stations and some other crowded places. Cardiac arrest can happen to anyone 
at any time, that’s why it can survive a life if a person knows how to use this device. According to statistics 270 children die in the UK 
every year after suffering a Sudden Cardiac Arrest at school. Approximately 80% of Out of Hospital Cardiac Arrests occur at Home; 20% 
will occur in public places. Without immediate treatment, 90-95% of Sudden Cardiac Arrest victims will die. If a defi brillator is used and 
effective CPR is performed within 3-5 minutes of cardiac arrest, their chance of survival increases from 6% to 74%. In this population, the 
only rhythm-specifi c therapy proven to increase survival is timely defi brillation. Timely defi brillation is the only rhythm-specifi c therapy 
proven to increase survival to hospital discharge following cardiac arrest secondary to ventricular tachyarrhythmia.

There is also another method that we can compare with defi brillation. For certain types of cardiac arrhythmias, synchronized 
cardioversion can be an effective treatment. Defi brillation involves the delivery of a high-energy shock without the need to time the shock 
to the unstable rhythm, while cardioversion involves the delivery of a low-energy shock which is timed or synchronized to be delivered 
at a specifi c point in the QRS complex. A synchronized shock is delivered at this precise moment to avoid causing or inducing ventricular 
fi brillation.

Synchronized cardioversion is used to treat other arrhythmias, including atrial fi brillation (AF), atrial fl utter and stable ventricular 
tachycardia when medications have failed to convert the rhythm, or when the patient is becoming unstable and the rhythm must be 
immediately terminated. 

AF is well recognized to be the most common dysrhythmia worldwide, and its prevalence is estimated to increase in the coming years, 
resulting in an increase of admission to the emergency department for symptoms related to this cardiac rhythm abnormality. Transthoracic 
electrical cardioversion remains the preferred method for restoring sinus rhythm in patients with AF. Direct current cardioversion (DCCV) 
is still rooted within clinical guidelines as an important management option for AF especially in those with symptomatic and persistent AF.

Though advances such as the advent of biphasic waveform shocks and increasingly refi ned patient selection for rhythm control strategies 
have improved electrical cardioversion success rates for AF, potentially higher risk options, including pretreatment with antiarrhythmic 
agents and delivering higher energy shocks, are often required or contemplated for those in whom the procedure fails.
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Актуальність теми. Світло є одним із найважливіших чинників зовнішнього середовища, що впливає на організм людини. 
Уявити життя без світла сьогодні ми не можемо. У процесі виконання багатьох робіт світлу належить головна роль. Для 
створення сприятливих умов праці, які виключали б швидку втомлюваність очей, виникнення професійних захворювань, 
нещасних випадків і сприяли підвищенню продуктивності праці та якості продукції потрібно підібрати правильне освітлення. 
Для створення задовільного освітлення на робочому місці необхідно забезпечити не тільки достатню освітленість, але і якісні 
показники освітлення: розподіл світлового потоку, показник осліпленості і дискомфорту, коефіцієнт пульсації, спектральний 
склад світла. Недостатнє освітлення впливає на функціонування зорового апарату, на психіку людини, її емоційний стан, 
викликає втому центральної нервової системи, а також є причиною захворювань, пов’язаних з обміном речовин.

Мета дослідження: перевірка впливу штучного та природного освітлення на функціонування систем органів та організму 
людини в цілому. 
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Матеріали та методи дослідження. В експерименті брали участь студенти І-го курсу. Всіх студентів поділили на 2 групи: 1 
група - користувалися лише природним освітленням під час усіх видів діяльності; 2 група - використовувала штучне освітлення 
під час навчання.

Результати дослідження. Дослідження показали, що природне світло, хоч воно непостійне та залежить від періоду доби, 
позитивно вплинуло на студентів 1 групи. У них не погіршився зір, підвищився обмін речовин та покращилася пам’ять. Проте у 
студентів 2 групи часто виникали головні болі, швидка втомлюваність. Як наслідок всього цього - менша продуктивність праці. 
Висновок. Отже, недостатня освітленість, або її надмірна кількість, знижує рівень збудженості центральної нервової системи 
та активність усіх життєвих процесів. Правильний вибір освітлення уповільнює процеси старіння, сприяє зміцненню імунітету, 
перешкоджає розвитку неврологічних, серцево-судинних захворювань.
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Дослідження математичної термінології є на сьогодення актуальною проблемою для подальшої розбудови національної 
мови науки. Усе це говорить про те, що математичну лексику потрібно збирати, ретельно аналізувати, уважно вивчати.

Метою роботи є дослідження історії розвитку та систематизації українських математичних термінів. 
У процесі життя та господарювання перед людиною природньо постало питання в використанні лічби, відповідно до цього 

виникла потреба розвивати математику і люди сформували математичні терміни і позначення.
На території України в різні часи використовувалися такі міри довжини:
Верста – 1,06 км; лікоть – 46 см; сажень – 2,1 м; аршин– 0,71 м; дюйм – 2,5 см; фут – 0,3 м; цаль – 2 см; жердка – 5 м. 

Побутували такі міри: палець, долоня, стoпa, лікоть, крок, розмах рук. Використовувалась міра, що визначалася дистанцією, на 
якій було чути голос людини чи рев тварини, напр. «поки чути ревіння вола».

Панування латинської мови в середні віки призвело до вагомого впливу латини на формування математичної термінології. 
Тому на сьогодні є велика кількість математичних термінів, які мають греко-латинське коріння.

У 1848р. відбувся Собор руських учених, на якому М. Левченко поставив питання про створення української наукової 
термінології на народній основі. Надалі були заборони влади на друк українських книг, проте у цей період І. Верхратський 
надрукував тоненьку книжечку про «уложення номенклатури». Наукове Товариство ім. Шевченка взяло до уваги це питання. 
Серед термінологів НТШ сформувалися два підходи: творення термінів на ук раїнській народній основі й запроваджуван ня 
інтернаціональної, пе реважно латинської термінології. Процес математичного термінотворен ня активізувався в 1917 р. після 
утворення Української Народної Республі ки. У Києві при Департаменті професійної осві ти в 1918 р. було створено технічно-
термі нологічну комісію, надалі створювали багато таких органів. До кінця 1920 року було впорядковано за українською абеткою 
майже весь матеріал. Через громадянську війну про видання словника не могло бути мови. Під час тоталітарного режиму працю 
термінологів знищили і процес систематизації було зупинено на багато років.

Процес відтворювання і розвитку термінології, на вищому рівні, почав ся з прого лошення в 1991 р. незалежності України.
Продовж всіх років велика увага приділялась складанню словників. 
У терміносистемі сучасної математики терміни з власними іменами (ВІ) утворю ють доволі значну групу — близько 10 %.
Для кращої роботи термінологічні математичні словники повинні:
- віддзеркалювати сучасний стан роз витку математики та її застосувань;
- закріпити вживання українських тер мінів (а не кальок з російських) у навчаль ній і науковій літературі;
- впорядкувати вживання математич них термінів стосовно певних ділянок знань.

ÏÐÈ×ÈÍÈ ÊÈÑËÎÒÍÎÑÒ² ÃÐÓÍÒ²Â ÒÀ ÌÅÒÎÄÈ ¯Õ ÓÑÓÍÅÍÍß
Гудима Х.В.
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Актуальність. Зростаюча кислотність ґрунтового покриву – одна з найгостріших проблем сучасності та найближчого 

майбутнього. Процес підкислення ґрунтів набуває глобальних масштабів, спричинюючи негативні агрогеохімічні наслідки. 
Причин, що обумовлюють підкислення, багато. Найістотнішими з них є кислотні дощі, низький рівень удобрювання ґрунтів 
органікою, необґрунтовано інтенсивне застосування засобів хімізації в сільськогосподарській діяльності. 

Метою роботи стало вироблення теоретико – методичних положень, наукових і практичних рекомендацій щодо визначення 
впливу природних і антропогенних чинників на кислотність ґрунтів.

Методи дослідження. Аналіз наукової літератури та періодичних видань. Статистичний та порівняльний метод. 
Експериментальний метод. Інтерв’ювання.

Результати проведених досліджень даної роботи такі: проаналізовано вміст хімічних елементів К (Калію), N(Нітрогену) і 
Р(Фосфору) у ґрунтах Мирненської, Новосілківської, Мужилівської та Староміської сільських рад;

проведені дослідження рівня кислотності ґрунтів досліджуваної місцевості;
виконано повторні дослідження ґрунтів на тих самих ділянках, а також здійснено порівняння показника кислотності з 

минулорічними результатами;
анкетовано жителів сільських рад щодо питання кислотності ґрунтів;
розроблені практичні рекомендації щодо заходів зменшення кислотності ґрунтів.
Висновки: визначення кислотності ґрунту народними методами довело, що ґрунти, досліджуваних територій, справді кислі. 

Для більш точного дослідження показника кислотності, на 10 зразках ґрунту тієї ж досліджуваної території, використано датчик 
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вимірювання рН. Такі вимірювання дали класифікацію ґрунтів Мужилівської, Староміської, Новосілківської та Мирненської 
сільських рад за їх кислотністю. Порівняння показника кислотності з попереднім роком вказують на поступове окислення 
ґрунтів. Причиною цього є безперервна їх експлуатація у сільськогосподарській діяльності без проведення регулярних 
профілактичних заходів відновлення показників якості грунту. Тому, варто службам екоконтролю зобов’язати споживачів 
постійно-навантажуваних ґрунтів до регулярних заходів нейтралізації надлишкової кислотності. 

Також, аналіз анкетування жителів сільських рад показав необхідність збільшувати інформування населення щодо питань 
кислотності, родючості ґрунтів через статті в газеті, бесіди, виступи екологічних агітбригад. 

ÂÏËÈÂ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÈ ÂÎÄÈ ÍÀ ØÊ²ÐÓ ËÞÄÈÍÈ
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Метою роботи є дослідження впливу температури води при вмиванні на вологість шкіри людини.
Матеріали і методи: було визначено провідність струму через шкіру обличчя до і після занурення її у воду різної 

температури (5оС, 10 о С, 15 о С, 20 о С, 25 о С, 30 о С, 35 о С, 40 о С, 45 о С, 50 о С, 55 о С, 60 о С) впродовж 5 хвилин. Вимірювання 
провідності проводилося кожного дня для певної температури води, при цьому за час досліду (12 днів) шкіра не піддавалася 
впливу ПАВ миючих засобів, а вмивання проводили водопровідною водою кімнатної температури. Для вимірювання опору 
(оберненопропорційне значення до провідності) шкіри використовували постійний струм напругою 15-20 В.

Результати дослідження: електричний опір шкіри складають 2 опори епітелію і опір дерми. Це пов’язано з тим, що епітелій 
шкіри має зроговілий шар клітин, які є хорошим ізолятором, а опір дерми є меншим, тому більша частина струму буде проходити 
через дерму.

Було виявлено, що опір шкіри значно зростає після занурення у воду, температура якої була більшою ніж 25 о С. …
Висновок: вода температурою 20 о С і 25 о С найменше зменшує кількість вологи у шкірі людини.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯ ÂÎËÎÑÑß
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Мета. Оцінити методи і засоби для відновлення волосся. Визначити вплив кератину на стан волосся.
Сучасні методи відновлення волосся - чудова можливість дати йому трішки «перепочити», вирости. Найвідомішим серед 

них є кератинування. Кератинування - це інноваційний процес догляду, який повністю відновлює структуру волосся, інтенсивно 
зволожує і наповнює волосся життєво важливими кератиновими протеїнами, які складають “основу” волосся!

На сьогоднішній день у студіях кератинування використовують тільки безформальдегідну косметику. Це засоби, які не 
руйнують волосину, а максимально відновлюють та захищають її. Вони не впливають на структуру волосся, а коли змиваються 
- волосся повертається до свого природного стану(за умови, що не було завивання, випрямлення або ж покриття аміачною 
фарбою). Після дії препаратів волосся починає рости швидше. Воно, ніби покрите тонкою оболонкою, яка не пропускає жодних 
зовнішніх впливів - вітру, сонця, хлорованої води, різких змін температури та ін. Перед проведенням даної процедури майстри 
здійснюють діагностику типу і структури волосся, проводять консультацію з трихологом щодо загального стану волосся, щоб 
дізнатися чи немає алергії чи інших протипоказань. Адже, під час процесу випаровуються різні хімічні речовини, що є у складі 
кератинових препаратів, концентрація яких, при рівні 0,1 мг/м3, не повинна викликати н  езручності у людей з підвищеною 
чутливістю. Існують також дослідження, які показують, що негативною стороною у проведенні даної процедури є те, що пасма 
волосся потрапляють під вплив високої температури(230°C), яка негативно впливає на певний тип волосся.

Варто зазначити, що особливістю виконання кератинування є те, що під час цієї маніпуляції використовують плойку-
випрямляч з різним покриттям (титановим, керамічним), яке теж безпосередньо має вплив на структуру волосини. Застосувавши 
цей метод, більше 85% клієнтів залишилися задоволеними і не спостерігали негативних змін у волосяному покриві, не було 
також неприємних відчуттів під час виконання процедури та після її завершення.

Висновок. Сучасні методи відновлення волосся (кератинування, нанопластика, ботокс і ламінування) активно застосовують 
у індустрії краси. Поряд з цим особливої уваги потребує питання вивчення токсичності випаровуваних речовин та впливу 
високих температур на волосину. Рівномірне співвідношення ризиків та переваг повинне дати відповідь на питання щодо 
подальшого використання кератину в наш час.

ÂÏËÈÂ ÏÎËßÐÈÇÎÂÀÍÎÃÎ ÑÂ²ÒËÀ ÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÌ ËÞÄÈÍÈ
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Основним механізмом дії поляризованого світла є його біостимуляційний ефект, який сприяє проходженню біологічних 
процесів всередині клітині, прискорює процеси регенерації організму, утворення нових клітин і тканин, стимулює кровообіг 
в шкірі, покращує загоєння ран. Тому терапія поляризованим світлом є ефективним способом лікування таких проблем як: 
рани після хірургічного втручання, посттравматичні шрами, пролежні, абсцеси, трофічні виразки шкіри, опіки та обмороження, 
артрити, ринофарингіти, гострі та хронічні синусити, афтозні стоматити.
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Одним із найважливіших шляхів регуляції процесів запалення та регенерації є управління фібринолізом. Внаслідок активації 
фібринолізу відбувається очищення рани від фібрину, який в свою чергу є головним фактором, що перешкоджає регенерації 
тканин. При розвитку тканинного рубця кількість капілярів у ньому зменшується, тому зменшується кількість активаторів 
плазміногену в крові, що в свою чергу призводить до зменшення надходження активаторів фібринолізу до ураженої ділянки, 
внаслідок чого відбувається розростання сполучної тканини. 

В медицині застосовується апарат «Біоптрон-2», що випромінює некогерентне поліхроматичне поляризоване світло з 
довжиною хвилі 400-2000 нм, яке завдяки протизапальній, імуномоделюючій, анальгезуючій дії стимулює процес репаративної 
регенерації тканин. Одним із механізмів такого впливу на перебіг запальних процесів в організмі є регуляція фібринолізу. Це 
ґрунтується на тому, що поляризоване світло здійснює модулюючий вплив на мембрани клітин крові, зумовлений змінами 
реакції перекисного окиснення ліпідів і активністю антиоксидантної системи. Від активності перекисного окиснення ліпідів та 
антиоксидантної системи залежить фібриноліз. Поляризоване світло викликає активацію процесу зсідання крові та гальмування 
фібринолізу як у тромбоцитній, так і у безтромбоцитній плазмі крові людей.

Висновки: даний метод лікування є актуальним для підлітків так, як діти даного віку найчастіше отримують різні травми. А 
метод лікування поляризованим світлом є високоефективним та безпечним для здоров’я людини. 

ÂÏËÈÂ ÏÎËßÐÈÇÎÂÀÍÎÃÎ ÑÂ²ÒËÀ ÍÀ ØÊ²ÐÓ
Луцишин У.Т., Валовіна Н.Ю.
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Метою роботи було дослідити вплив поляризованого світла на процес відновлення шкірного покриву. 
Поляризоване світло – світло в стані, коли одні напрямки коливань його електричного вектора переважають над іншими 

в площині, нормальній до напрямку розповсюдження світлової хвилі. У такому світлі є певні фазові співвідношення між 
взаємоперпендикулярними компонентами вектора. 

Є дослідження про різний вплив поляризованого світла на загоєння ран. Лазерна терапія та використання поляризованого 
світла все ще суперечливі, незважаючи на послідовні повідомлення про їх позитивний вплив на декілька біологічних процесів.

Лінійно поляризоване світло, що освітлює шкіру, розсіюється поверхневими шарами і швидко деполяризується дволамусними 
колагеновими волокнами. Можна відрізнити, що поверхнево розсіяне світло від повного дифузного відбитого світла проникає 
глибоко в дерму. 

У дослідженнях, проведених на щурах лінії Wistar, проводилось опромінювання поляризованим світлом. Досліджуваних 
щурів освітлювали з чотирьох рівновіддалених точок. Двадцять пар однакових донорських ділянок шкірних трансплантатів 
розщепленої товщини, взятих в аналогічному місці у кожного з 20 об’єктів, обробляли згідно з протоколом догляду за ранами. 
Загоєння цих ран оцінювалося щоденно. Оціненими параметрами були: ступінь епітелізації, якість грануляційної тканини, 
ступінь запалення, ступінь зараження, аспект ранньої рубцевої тканини, утворення пухирів. У досліджуваних тварин отримано 
значно кращі результати в донорських ділянках, оброблених поляризованим світлом.

Висновки: результати цього дослідження продемонстрували, що поляризоване світло сприятливо впливає на загоєння ран, 
внаслідок чого швидша епітелізація та покращена якість раннього утворення рубцевої тканини. Застосування поляризованого 
світла 685 нм з дозою 20 Дж/см2 призвело до посилення осадження колагену та кращої організації загоєння ран.

ÂÏËÈÂ ÅËÅÊÒÐÎÌÀÃÍ²ÒÍÈÕ ÏÎË²Â ÐÀÄ²Î×ÀÑÒÎÒÍÎÃÎ Ä²ÀÏÀÇÎÍÓ ÍÀ ÓÐÁÎÅÊÎÑÈÑÒÅÌÓ 
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Актуальність. Серед факторів, що впливають на здоров’я людей в урбоекосистемах, особливе місце займає вплив електро-
магнітного випромінювання (ЕМВ) на організм людини. Для контролю за впливом електромагнітних полів (ЕМП) радіочастот-
ного діапазону на організм людини розроблено «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електро-
магнітних випромінювань», затверджені наказом МОЗ України № 239 від 01.08.1996 року та наказ МОЗ України від 13.03.2017 
року № 266 «Про затвердження Змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних 
випромінювань», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 травня 2017 року за № 625/30493. За цими документами 
з 2017 року гранично допустимі рівні (ГДР) напруженості електричної складової електромагнітного поля становлять 6 В/м, 
густини потоку енергії – 10 мкВт/см2.

Метою роботи є визначення інтенсивності впливу ЕМП техногенного походження частотного діапазону 50 МГц – 3,5 ГГц на 
серцево-судинну систему жителів урбоекосистеми м. Івано-Франківська.

Матеріали і методи. На урбанізованій території м. Івано-Франківська визначили 122 точки на відстані 200-500 метрів. У 
кожній точці тест-полігону вимірювали напруженість електричної (Е), магнітної (Н) складових ЕМП та густину потоку енер-
гії (μ) у частотному діапазоні 50 МГц - 3,5 ГГц. Для апаратного вимірювання цих параметрів використовували тестер ЕМП 
Tenmars RF three-Axis Field Strength Meter TM-195. Одночасно у визначених точках тест-полігону проводили заміри частоти 
серцевих скорочень (ЧСС), систолічного (S) та діастолічного (D) артеріального тиску. Для визначення S; D та ЧСС були задіяні 
студенти 1 курсу ІФНМУ віком 17-18 років, практично здорові. 

Результати дослідження. Середні значення ЧСС у хлопців перевищили фізіологічну норму в 85 точках, у дівчат – у 2 точках. 
S у хлопців перевищував фізіологічну норму в 9 точках тест-полігону, у дівчат – в 3 точках. D у хлопців у 4 точках перевищив 
фізіологічну норму, а у дівчат у 2 точках. 

Висновки. Визначено перевищення ГДР напруженості Е та Н, а також μ ЕМП в розрізі їх максимальних та середніх значень 
у 122 точках тест-полігону урбанізованої території м. Івано-Франківська. Визначено, що зв’язок між параметрами ЕМП та S у 
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хлопців та дівчат фактично відсутній. Залежність між середніми та максимальними значеннями μ, середніми значеннями напру-
женості ЕМП та досліджуваними параметрами артеріального тиску у хлопців та дівчат обернено пропорційна і сильніша ніж 
відповідні обернено пропорційні залежності максимальних значень Е та середніх і максимальних значень Н електромагнітного 
поля. 

ÂÏËÈÂ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÀ ÒÀ ÌÎÁ²ËÜÍÎÃÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â
Павлюк М.І.

Науковий керівник – д.біол.н., проф. Л.Г. Петрина
Івано-Франківський національний медичний університет
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м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: masha28082012@gmail.com

Актуальність теми. Комп’ютери та мобільні телефони завдяки широким функціональним можливостям вже давно стали 
незамінними помічниками в повсякденному житті кожного. В організмі людини під впливом електромагнітного випромінювання 
монітора відбуваються значні зміни гормонального стану, специфічні зміни біострумів головного мозку, зміни обміну речовин. 
Пил, притягається електростатичним полем монітора, іноді стає причиною дерматитів особи, загострення астматичних 
симптомів, подразнення слизових оболонок. Близько 70% користувачів комп’ютерів скаржаться на порушення функції органу 
зору. Робота за комп’ютером може привести до розвинення короткозорості, зниження гостроти зору, різні кон’юнктивіти. 

Мета дослідження: перевірка впливу комп’ютера та мобільного телефону на здоров’я людини.
Матеріали та методи дослідження. В експерименті брали участь студенти першого курсу, які не мали проблем зі здоров’ям, 

але різний час користувалися ґаджетами. Всіх студентів поділили на групи: 1 група – користувалися ґаджетами не більше 2-х 
років, а за добу - не більше 30 хвилин; 2 група – користувалися ґаджетами не більше 4-х років, а за добу – не більше 60 хвилин; 
3 група – користувалися ґаджетами протягом 5 років, а за добу - не більше 90 хвилин, а 4 група – користувалися ґаджетами 
не більше 6 років і не менше 120 хвилин за добу. Контролем слугували дослідження, проведені декілька років тому, коли 
комп’ютери там мобільні телефони не були невід’ємною частиною нашого життя.

Результати дослідження. Дослідження показали, що у всіх групах студентів був погіршений зір, адже відомо, що екран 
телефону чи комп’ютера є джерелом електромагнітного випромінювання частотою від 10 МГц до 300 ГГц. Помічено, що у 
разі інтенсивної роботи за комп’ютером протягом півроку зір сідає на 0,5 діоптрії. Пропорційно часу користування ґаджетами 
була знижена гострота зору і погіршення загального стану здоров’я, а саме: втома і виникнення болю в хребті, шиї, плечових 
суглобах, а також розвивається м’язова слабкість і відбувається зміна форми хребта.

Висновок. Довготривале користування ґаджетами має неабиякий вплив на загальний стан здоров’я. Щоб зменшити 
негативний вплив, можна рекомендувати скорочення тривалості роботи за монітором комп’ютера та екраном телефону.
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Мета: виявлення особливостей впливу вібрації на людський організм та його життєво важливі функції, вивчення ускладнень 
при короткочасній та довготривалій дії вібрації.

Результати дослідження та висновки. Вібрація, якій характерна значна амплітуда та тривалість дії на організм, викликає у 
людей головний біль, дратівливість, погіршення сну. В руках осіб, що працюють з вібруючим інструментом виявлено ниючий 
біль.

Якщо вплив вібрації тривалий, тоді відбувається перебудова кісткової тканини. У зв’язку з цим на рентгенограмах стають 
помітними смуги, які схожі на сліди від перелому. Це ділянки де під дією найбільшої напруги кісткова тканина розм’якшується. 
Проникність капілярів значно підвищується, порушується чутливість шкіри та нервова регуляція.

При місцевій дії вібрації в окремих випадках розвиваються такі патології: церебральна, церебрально- периферична та 
периферична вібраційна хвороба. У випадку церебрально-периферичної патології можна побачити зміни в роботі серцево-
судинної системи, стомлення, нудота, загальне збудження чи гальмування, з’являється відчуття болю. Також можна відмітити 
вплив на м’язи, кістково-суглобову систему, зір та слух, погіршення кровообігу.

Якщо людина працює з механізованим ручним інструментом, то можливе виникнення акроасфіксії, яка відзначається повною 
чи частковою втратою шкірної чутливості, побіління пальців та кистей рук.

Порушення діяльності ЦНС спостерігаються при загальному впливу вібрації. Це можу бути погіршення пам’яті, вестибулярні 
порушення, надмірне схуднення, відчуття шуму у вухах.

Отже, вплив вібрації на організм людини має негативну дію, яка викликає порушення з боку психічної діяльності та 
функціонування центральної нервової системи. Для захисту від дії вібрації рекомендують використовувати такі методи: 
віброізоляція, зниження віброактивності машин та застосування засобів індивідуального захисту.

²ËÞÇ²¯, ÎÑÍÎÂÍ² ÏÐÈ×ÈÍÈ ¯Õ ÏÎßÂÈ ² ÌÎÆËÈÂ² ÍÀÑË²ÄÊÈ. ÂÈÄÈ ÎÏÒÈ×ÍÈÕ ²ËÞÇ²É ÇÀ 
ÏÎÕÎÄÆÅÍÍßÌ
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Зорові або оптичні ілюзії – це обман зору, помилки в оцінці і порівнянні між собою довжин відрізків, величин кутів, відстаней, 
що виникають у спостерігача за певних умов. Іноді вони з’являються внаслідок споглядання одним оком або при нерухомих 
осях очей.
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Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

Перші дослідження, пов’язані з оптичними ілюзіями, з наукової точки зору проводив у 1854 році Оппель. Його роботи 
намагалися прояснити як можна повніше природу їх оптичного і психологічного сприйняття.

Картини всесвітньо відомого Леонардо да Вінчі також повні прихованих оптичних ілюзій (йому належить і кілька трактатів 
на цю тему).

Основні види оптичних ілюзій: 
1. Ілюзії руху - це коли статичний і нерухомий малюнок «оживає» і починає рухатись, або починає крутитись в одну, а потім 

в іншу сторону. Яскравим прикладом є ілюзія дівчини, яка крутиться навколо своєї осі. Ця божевільна оптична ілюзія вводить в 
оману: складно визначити, яка нога фігури є опорною і, як наслідок, зрозуміти, в який бік обертається балерина.

2. Ілюзія сприйняття розміру. Ілюзія Еббінгауза-Тітченера, при якій один і той самий предмет сприймається як більший серед 
маленьких фонових предметів і менший серед великих фонових предметів.

3. Ілюзії сприйняття кольору, в основі яких лежить те, що об’єкти мають однакове освітлення, але зображені 
таким чином, що мозок «сприймає» їх, начебто вони мають різні відтінки, кольори. Одна з таких ілюзій була 
описана Едвардом Адельсоном. Він звернув увагу, що сприйняття кольору суттєво залежить від тла (фону) і однакові 
кольори на різному тлі сприймаються нами як різні, навіть якщо розташовані близько і видні нами одночасно.
4. Парейдолічні ілюзії - це ілюзорне сприйняття реального об’єкта. Кімната Еймса, придумана Альбертом Еймсом молодшим 
в 1946 році, є прикладом тривимірної оптичної ілюзії. Кімната спроектована таким чином, що при погляді спереду здається 
звичайною, з перпендикулярними стінами і стелею. Насправді, форма кімнати є трапецією, де далека стіна розташована під дуже 
гострим кутом до однієї стіни і, відповідно, під тупим кутом до іншої. Правий кут, таким чином, значно ближче до спостерігача, 
ніж лівий. За рахунок ілюзії, що підсилюється спотвореними шаховими клітинами на підлозі і стінах, людина, що стоїть у 
ближньому куті, виглядає велетнем порівняно з тією, що стоїть в далекому. Коли людина переходить з кута в кут, спостерігачеві 
здається, що вона різко зростає чи, навпаки, зменшується.

5. Оптичні ілюзії в природі. Прикладом може бути паралегій, який виникає тоді, коли сонячні промені заломлюються в 
кристалах льоду, які знаходяться в атмосфері.

Не варто забувати, що оптичні ілюзії супроводжують нас протягом усього життя. Тому знання основних видів, причин і 
можливих наслідків необхідно знати кожній людині. 

ÂËÈÂ ÏÑÈÕÎËÎÃ²×ÍÈÕ ÔÀÊÒÎÐ²Â ÍÀ ÇÌ²ÍÓ ÂÀÃÈ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â 1 ÊÓÐÑÓ
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На вагу людини впливає велика кількість різноманітних факторів. Серед них: калорійність раціону, тривалість сну, шкідливі 
звички, спадковий та віковий фактори, гормональні порушення та психологічні фактори. Однак за останніми спостереженнями, 
науковці визначили, що психологічний стан людини має найбільший вплив на організм, а саме на зміну ваги. Це пояснюється 
тим, що порушення психологічного стану викликає зміни у раціоні, збільшення або ж навпаки зменшення кількості вживаної 
їжі, тривалість та якість сну, роботу гормональної системи. 

Мета: дослідити психологічні фактори і їх вплив на зміну ваги студентів 1 курсу.
Методи дослідження: анкетування студентів, статистичні методи обробки інформації.
Результати: у ході роботи ми проводили анкетування студентів 1 курсу. Нами було опитано 135 студентів, серед яких 80% 

- дівчата і 20% - хлопці. Під час опрацювання анкет було встановлено, що основними факторами, які мали найбільший вплив 
на студентів 1 курсу були: зміна кола спілкування, звичного місця проживання (з квартири у гуртожиток / життя окремо від 
батьків), системи навчання. Збільшення ваги спостерігається частіше у осіб, які живуть у гуртожитку чи у квартирі самостійно і 
мають вузьке коло спілкування (спілкуються лише з 1-2 людьми з групи, не відвідують жодні заходи). Свій дефіцит спідкування 
більшість почали “заїдати”. Тобто збільшилася кількість їжі, яку вони вживають (в основному це різноманітні солодощі, 
оскільки різке підвищення цукру в організмі викликає викидання у кров дофаміну та серотоніну (гормонів щастя), які в нормі 
продукуються під час спілкування з друзями, позитивних емоцій, ітд). Зменшення ж ваги спостерігається у людей, які стараються 
стати непомітними для оточуючих (не хочуть, щоб їх залучали до різноманітних заходів)

Отримавши такі результи, ми звернулися до закордонної наукової літератури та наукових досліджень у сфері психології, де 
знайшли підтвердження нашій гіпотезі.

Американський психотерапевт Ерік Берн виділяє декілька видів голоду, який ми зазвичай не помічаємо.
Отже, наша гіпотеза стосовно того, що у студентів під впивом психологічних факторів змінюється вага справдилася з 

теоретичної та практичної точки зорую. А саме, серед опитаних студентів у 46,2% маса тіла збільшилася, ще у 23,1% маса 
тіла зменшилася. Окрім опитування, ми спілкувалися із студентами на тему здорового способу життя і виявилося, що 90% 
опитаних досить добре розуміються на тому, як саме має виглядати збалансоване харчування, знають про необхідність фізичних 
навантажень і здоровий сон. Однак навіть у студентів, які добре знаються на темі здорового способу життя і стараються 
дотримуватися певного режиму, спостерігається зміна ваги (найчастіше збільшення). 

ÂÏËÈÂ ÑÈÍÜÎÃÎ ÑÂ²ÒËÀ ÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÌ ËÞÄÈÍÈ
Сачок С.Т., Миронюк Н.І.
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Актуальність. Cмартфони та планшети поєднують наше дозвілля, роботу, виховання і навчання. Вчені в одному з універси-
тетів у Британії підрахували, що щодня людина в середньому проводить 6,5 год за екраном, непомітно піддаючись негативній дії 
синього світла, тому нічого дивного, що найближчим часом світло та режим дня стануть проблемою №1 у світі.
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Метою роботи є дослідити, як синє світло, що випромінюється з екранів, може завдати шкоду нашому здоров’ю; запобігти 
можливим ризикам; знайти способи для усунення проблем зі здоров’ям, спричинених його впливом.

Матеріали і методи. Нові дослідження Державного університету штату Орегон свідчать про те, що довжина синьої хвилі 
при щоденному активному використанні впливає на старіння організму. Вчені спостерігали за реакцією мух на щоденну 12-го-
динну дію синього світла. Також, дослідниками з Гарварда було виявлено, що синє світло пригнічує утворення мелатоніну.

Результати. Штучне блакитне світло виникає в діапазоні 380-500 нм. Діапазон 415-455 нм є найшкідливішим. Його ще на-
зивають високоенергетичним видимим світлом, або HEV. Саме у цьому діапазоні перебуває цифрове синє світло від ноутбуків, 
планшетів та мобільних телефонів. Об’єктом експерименту вчених стали Drosophila melanogaster. Мухи, які зазнавали щоден-
них циклів синього світла на 12 годин у світлі та на 12 годин у темряві, мали коротший термін життя порівняно з мухами, яких 
тримали у повній темряві. Мухи згодом мали пошкодження клітин сітківки та нейронів головного мозку, а також нейробіоло-
гічні порушення рухів. Синє світло пригнічує синтез гормону мелатоніну, який має прямий зв’язок із циркадними ритмами сну. 
Хронічні порушення сну можуть стати при цьому причиною зростання ризику раку, діабету, серцевих захворювань та ожиріння 
у людей, які витрачають багато часу на нічне використання ґаджетів. Вивільняючи вільні радикали, синє світло призводить до 
передчасного фотостаріння шкіри, а також викликає гіперпігментацію. Обмеження часу використання гаджетів та правильний 
раціон харчування із продуктами, що містять антиоксиданти (що нейтралізують вільні радикали) є першими кроками до вирі-
шення проблеми.

Висновки. Отже, яскраве синє світло може спричиняти такі негативні наслідки, як старіння, погіршення стану шкіри, добо-
вих ритмів організму, гостроти зору. Дані результати показують, що захист від небезпечного впливу високоенергетичного світла 
та боротьба з наслідками є вкрай важливими для забезпечення нормального функціонування організму людини.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÅËÅÊÒÐÎÊÀÐÄ²ÎÃÐÀÌÈ ÇÀ ÕÎËÒÅÐÎÌ
Чорна Д.О.
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м. Харків, Україна, e-mail: meduniver@knmu.kharkov.ua

Актуальність. Сьогодні хвороби серця посідають перше місце серед причин смертності в Україні. В цілому, у 37% 
працездатного населення України діагностовано серцево-судинні захворювання (ССЗ), кожний четвертий пацієнт з ССЗ віком 
від 18 до 64 років. Ці захворювання є однією з найсерйозніших проблем сучасного суспільства. Проблема ранньої діагностики 
ССЗ посідає важливе місце в сучасній медицині. 

Мета. Метою роботи є опис будови приладу для електрокардіограми (ЕКГ) за Холтером та встановити особливості даного 
методу діагностики ССЗ.

Матеріали та методи. Матеріалами дослідження є наукові статті та книги, пов’язаних з технологічними забезпеченнями 
діагностики патологій серця, а саме з ЕКГ. Методом дослідження є вивчення матеріалів.

Результати. Одним з найпоширеніших методів діагностики ССЗ є ЕКГ. Принцип її роботи полягає в дослідженні 
біоелектричної активності серця, яку можна виміряти за допомогою кардіографа. Холтер є портативним медичним приладом, 
що використовується для реєстрації електрокардіограми протягом доби для збору, аналізу інформації і виявлення можливих 
патологій. Дослідження являє собою безперервну реєстрацію електрокардіограми не менше, ніж протягом 24 годин.Кожна 
система Холтера складається з двох основних частин: апаратного забезпечення (рекордера) для запису сигналу та програмного 
забезпечення для дослідження та аналізу запису. Рекордера пацієнт носить із собою. Запис ведеться 2, 3 або більшою кількістю 
каналів (до 12 каналів). Основний принцип реєстрації біоелектричної активності серця у звичайній ЕКГ та в ЕКГ за Холтером 
майже не відрізняється. У деяких випадків є можливість при 3-канальному записі отримати математично відновлену ЕКГ із 
12 каналів. Однак така ЕКГ і запис 12-канального рекордера може не збігатися з поверхневою ЕКГ 12 відведень, що знята 
стандартним методом. Тому є підстави вважати, що дані будь-якої холтерівського запису не можуть замінити зняття звичайної 
ЕКГ. Після того, як зроблено запис дані завантажуються в комп’ютер. Він автоматично здійснює аналіз інформації, обчислюючи 
підсумкові статистичні дані, такі як середній серцевий ритм, мінімальні та максимальні частоти серцевих скорочень, і знаходить 
області в записі, гідному подальшого вивчення фахівцем.

Висновки. Холтером називається прилад для зчитування результатів ЕКГ, який використовується не тільки у лікарні, а й 
в нестаціонарних умовах. Він застосовується для добового моніторингу пацієнтів. Основною особливістю таких приладів є 
можливість запису результатів ЕКГ на жорсткий диск. Після скринінгу добова кардіограма пацієнта аналізується спеціалістами, 
за допомогою такої кардіограми можливо виявити такі ССЗ, як мерехтливу аритмію.

ÏÅÐÅÒÂÎÐÅÍÍß Ê²ÍÅÒÈ×ÍÎ¯ ÅÍÅÐÃ²¯ Â ÅËÅÊÒÐÈ×ÍÓ. ÅËÅÊÒÐÎÃÍÅÐÓÞ×À ÏËÈÒÊÀ
Штангеєв Н.В., Лешко О.Д.
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Мета. Дослідження альтернативного малопотужного джерела електричної енергії у вигляді енергогенеруючої плитки, що 
перетворює кінетичну енергію в електричну. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

− проаналізувати методи перетворення різних видів енергії в електричну; 
− проаналізувати характеристики та можливість використання різних видів відновлюваних та альтернативних джерел 

електроенергії;
 − проаналізувати характеристики накопичувачів електричної енергії;
 − проаналізувати перетворювачів електричної енергії, що генерується, для її утримання та подальшого використання;
− розробити системи контролю кількісних показників електроенергії.
Висновок. Дослідження, що проведені в даній роботі, присвячені вирішенню проблеми енергозбереження та більш 

ефективному використанню електричної енергії, в тому числі і для транспортних засобів та їх інфраструктури. Основною ідеєю 
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роботи є розробка та впровадження систем енергозбереження та генерації електричної енергії. В основу ідеї проекту покладено 
методи та способи перетворення кінетичної енергії в електричну, що дозволить згенерувати необхідну кількість енергії, 
забезпечити системи електроживлення додатковими альтернативними малопотужними джерелами живлення та провести 
ефективний розподіл енергії та її збалансування за потужністю споживання.

ÂÏËÈÂ ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÕ ÃÎÄÈÍÍÈÊ²Â ÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÌ ËÞÄÈÍÈ
Хойна А.О.
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Світ навколо пронизаний різноманітними радіохвилями: ультракороткі хвилі, на яких працюють місцеві радіостанції, 
мікрохвильове випромінювання, яке виробляється надвисокочастотними печами, теплове випромінювання і видиме світло.

Усім добре відомо, що мобільний телефон впливає фізично на нас за рахунок радіочастотного випромінювання. А який вплив 
несуть електронні годинники на організм людини?

Мобільний телефон працює завдяки передачі і прийому сигналів від знаходиться поблизу базової станції, яка використовує 
радіочастотні хвилі. За таким самим принципом діють і електронні годинники. Користуючись ними, ми притискаємо годинники 
до нашої руки. Ті тканини тіла, які знаходяться ближче до нього, поглинають більше енергії, ніж інші. На кількість енергії, що 
поглинається впливають кілька факторів: кількість часу, протягом якого людина використовує електронний годинник; модель 
годинника, адже різні моделі випромінюють різну кількість радіочастотного випромінювання тощо.

Чи може постійне використанні годинників призвести до виникнення ракової пухлини? Відомо, що неіонізуюче 
випромінювання не володіє достатньою енергією, щоб безпосередньо заподіяти шкоду структурі ДНК на клітинному рівні. 
Проте згідно з інформацією, розміщеною на сайті Американського онкологічного товариства (ACS), існують цілком реалістичні 
побоювання щодо можливості електронних годинників збільшувати ризик виникнення пухлин мозку та інших видів пухлин в 
області голови та шиї.

ÌÅÄÈ×ÍÀ ÒÀ Á²ÎËÎÃ²×ÍÀ Õ²Ì²ß
MEDICAL AND BIOLOGICAL CHEMISTRY

EFFECTS OF SPICES AND THEIR COMPONENTS ON THE BIOCHEMICAL PARAMETERS OF 
BLOOD RELATED TO THE DEVELOPMENT OF HEART DISEASES 
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Scientifi c supervisor – Assist. A.M. Nycolyn
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Introduction: Нeart diseases are one of the most common causes of mortality worldwide and therefore the issue of their treatment and 

prevention is always at the top of scientifi c research. It has been known since ancient times that various types of spices used for fl avoring, 
preserving and aesthetic looks of the food can have many different effects on the body, particulary cardio – vascular system. 

Aim of work: The aim of our investigation is to fi nd an information about effects of spices on the biochemical blood plasma values 
related to the development of heart diseases.

Methods: Information for analysis was obtained from an electronic databases such as Google Scholar, National Center of Biotechnol-
ogy Information and US National Library of Medicine.

Results: According to the results of many experimental studies - spices like black pepper, cinnamon, ginger, garlic, turmeric, carda-
mon and many others are able to normalize the lipid profile of blood plasma, including the levels of total cholesterol, LDL, HDL and 
triglycerides. Biologically active compounds such as piperine, cinnamophilin, 6-gingerol, anise extracts - flavonoids and curcumin exert 
an anti-inflammatory, antioxidative, anti-platelet and other anti-atherosclerotic effects in cells cultures and animal studies. Some human 
studies show positive effects of spices on hypertension, therefore they reduce the chances of the plaque formation and deposition of fat 
in the arteries. 

Conclusions: The types of spices consumed all over the world vary across the cultures and all those with potential protective effects 
can be added to diets to prevent CVD (cardio vascular diseases). But nowadays, there is not enough available data of clinical investigations 
in humans showing that consumption of spices is associated with reduction of cardiovascular events as well as the recommended amounts 
of spices to be consumed. Further in vivo investigations and human studies it is necessary to prove the beneficial effects of various spices 
on the development of heart diseases.
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Актуальність. Важкі метали, а саме Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Sn, Sb, Hg, Pb, Bi, потрапляють у організм людини з їжею та водою, 

дуже повільно виводяться і мають здатність до накопичення. Вони можуть спровокувати розвиток онкологічних захворювань, 
хвороб серцево-судинної та нервової систем, ниркову недостатність, аутизму у дітей, викликати порушення обміну речовин. 
За рівнем концентрації стосовно ГДК в овочевій продукції, яка є важливим компонентом раціону українців, загрозу можуть 
становити Zn, Pb, Cd, що найбільше накопичуються у моркві, буряку і бульбах картоплі.

Мета. Вивчення вмісту важких металів у ґрунті та їх накопичення в основних сільськогосподарських культурах, що 
споживають українці.

Матеріали і методи. Зразки ґрунту і рослинницька продукція (коренеплоди моркви та буряку, бульби картоплі), відібрані у 
різних районах Черкаської області (Черкаський, Уманський, Канівський, Чигиринський). Визначення важких металів проводили 
на полярографі методом інверсійної вольтамперометрії.

Результати. За результатами аналізу зразків ґрунту, щодо вмісту важких металів, відхилень від ГДК не знайдено. Найбільша 
концентрація свинцю зафіксована у ґрунтах Черкаського району – 0,259 мг/кг, при нормі 30 мг/кг. У інших трьох районах, що 
підпадали під дослідження вміст свинцю не перевищував 0,25 мг/кг. 

У досліджених зразках моркви, буряку і картоплі залишкова кількість свинцю перевищувала допустимі норми згідно Наказу 
МОЗ України № 368 від 13.05.2013 року «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм» та ДСТУ. У зразках картоплі 
з усіх районів Черкаської області залишкова кількість свинцю перевищувала допустимі рівні, а у деяких пробах у декілька 
разів. При нормі 0,1 мг/кг, у бульбах картоплі зафіксовано концентрацію металу від 0,11 до 0,393 мг/кг. На окремих ділянках у 
зразках буряку спостерігалося перевищення ГДК свинцю у 2–3 рази. Цинк найбільше накопичується у коренеплодах моркви. 
Його концентрація у деяких зразках досягала 8,82 мг/кг, але це не перевищує норму, що становить 10,0 мг/кг. Найменше овочі 
накопичують кадмій: в усіх зразках його концентрація становила менше 0,002 мг/кг при допустимих 0,5 мг/кг.

Висновки. Сільськогосподарська продукція вирощена на ґрунтах, що не мають перевищення ГДК важких металів, може 
мати їх підвищений вміст. Це вказує на кумулятивний ефект і вимагає більш ретельного контролю за вмістом важких металів у 
продуктах харчування рослинного походження. Особливо це стосується концентрації свинцю, за яким встановлено перевищення 
допустимих норм.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÑÒÀÍÓ Ê²ÑÒÊÎÂÎ¯ ÒÊÀÍÈÍÈ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÒÈÕ ÒÂÀÐÈÍ Â ÍÎÐÌ²
Валовіна Н.Ю.
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Кафедра біологічної та медичної хімії ім. академіка Г.О. Бабенка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: nelya.valovina@gmail.com

Актуальність. Кістка – мінералізований орган опорно-рухової системи, що має складну будову і виконує важливі функції, 
які залежать від сталості її хімічного складу. Експерти ВООЗ відзначають зростання патологій, пов’язаних із порушенням мі-
нералізації кісткової тканини як у дорослих, так і у дітей. Одночасно відомо, що на стан кісток впливають екологічні чинники. 
Тому метою дослідження було провести анкетування студентів про ознайомлення з інформацією про захворювання кісток і їх 
попередження. Визначити біоелементний склад стегнової кістки та її мінеральну щільність у статевозрілих щурів-самців для 
наступного використання даних у дослідження впливу несприятливих екологічних чинників на стан кісткової тканини тварин з 
подальшою екстраполяцією на організм людини.

Матеріали і методи. Для опитування розробили анкету, користуючись літературними джерелами. Анкета включала 10 за-
питань. Опитали 80 підлітків віком 15-17 років жителів м Івано-Франківська. Дослідження мінеральної щільності кісткової 
тканини та визначення біоелементів проводили з використанням як експериментальної моделі білих щурів-самців масою 180-
200 г, яких утримували в стандартних умовах віварію. Всі маніпуляції з тваринами проводили з дотриманням вимог біоетики 
(Страсбург, 1986). Видалені й очищені, від м`яких тканин, стегнові кістки піддавали денситометрії, а потім ізолювали. У золі 
визначали біоелементи Ca, Mg, Cu і Zn на атомно-абсорбційному спектрофотометрі.

Результати дослідження. Соціологічне опитування підлітків доводить, що майже половина респондентів знають про пору-
шення опорно-рухової системи із власного досвіду або спілкування із рідними чи друзями. Більшість опитаних (93%) знають 
про харчові продукти, які насичені остеотропними біоелементами, проте систематично їх не вживають; не слідкують за щоден-
ним раціоном (88%). Цікавить підлітків (45%) інформація про негативний вплив на кістки шкідливих звичок та факторів дов-
кілля. Окремим підліткам було відомо, що при нестачі чи надлишку біоелементів можуть виникати хвороби, як от: остеопороз, 
остеомаляція, рахіт, остеопенія, тощо. Рентгенівська денситомерія стегнових кісток щурів показала, що найвища мінеральна 
щільність була у кортикальній кістці діафіза, серед біоелементів найбільший вміст макроелементів Са (331 мг/г), Mg (38 мг/г), 
мікроелементи Cu і Zn відповідно у мкг/г золи 18 і 458.

Висновок. Експериментально визначили хімічний склад стегнових кісток тварин у нормі, що буде основою для моделюван-
ня впливу екологічної патології на метаболічні процеси у кістках. Перспективним є вивчення впливу важких металів, нітратів, 
нітритів та ін. полютантів довкілля на стан кісткової тканини тварин з подальшою екстраполяцією на організм людини.
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Актуальність. Комплекси металів з амінокислотами можуть мати важливе значення для транспортування мікроелементів 
в конкретне місце людського організму. Квантово-хімічні дослідження дозволяють не лише пояснити властивості відомих 
комплексів амінокислот з катіонами металів, але й здатні наперед спрогнозувати стійкість та конфігурацію катіонів з різними 
амінокислотами. Робота присвячена методиці вивчення стійкості утворення комплексів металів з амінокислотами квантово-
хімічними методами. Досліджувались комплекси металів з різними α-амінокислотами за допомогою комп’ютерної програми 
Gaussian. Квантово-хімічні дослідження комплексів металів з амінокислотами практично не проводилось, тому комп’ютерне 
моделювання таких систем для вивчення стійкості комплексів, що здатні транспортувати мікроелементи в людський організм є 
підґрунтям для створення нових лікарських препаратів.

Мета. Створити коректну модель комплексу амінокислот з катіонами різних металів та провести оптимізацію геометрії таких 
моделей з метою дослідити енергетичні параметри таких систем. Порівняти отримані дані з відомими експериментальними 
значеннями та зробити аналіз таких комплексів.

Матеріали і методи. Головним інструментом дослідження при квантово-хімічному моделюванні є комп’ютер, на якому 
встановлена одна з програм для розрахунків по методу молекулярних орбіталей. Для проведення квантово-хімічних розрахунків 
з використанням програми GAUSSIAN необхідно дати вхідне завдання, яке являє собою файл певної структури. Після 
побудови моделі молекули в GaussView переходимо до завдання розрахункових параметрів. При розрахунках використовується 
напівемпіричний метод PM6.

Висновки. В результаті проведених досліджень запропоновано метод вивчення стійкості комплексів металів із 
амінокислотами, що дозволить отримувати комплекси необхідної стійкості для практичного використання в медицині як спосіб 
забезпечення необхідними мікроелементами. Моделювання показало, що з такими амінокислотами як аланін та гліцин найкраще 
буде зв’язуватись катіон нікель(ІІ), а найменш стійкий комплекс утворює катіон кальцію. При можливості утворення додаткових 
координаційних зв’язків не буде утворюватися більше ніж п’яти координованих комплексів з природними амінокислотами, які 
мають певний стереоізомер. Збільшення залишку амінокислот, який не бере участі в утворенні пептидного зв’язку і утворенні 
координаційних зв’язків з катіонами металів, приводить до сферичних утруднень утворення комплексів з металами та до 
зниження їх стійкості.
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Актуальність. Зважаючи на світову тенденцію до збільшення захворюваності на цукровий діабет, сучасна медицина постала 
перед проблемою пошуку новітніх медикаментів, які були б ефективними, недороговартісними, з мінімальним побічним 
ефектом для організму. Увагу науковців усе більше привертає використання рослинних середників. Зокрема, пажитник 
сінний (ПС) Trigonella foenum-graecum, який володіє експериментально підтвердженими терапевтичними, протизапальними, 
антигіпертонічними, гіпоглікемічними властивостями, а також сприяє засвоєнню мікроелементів, активаторів ферментів. 
Вважається, що цей представник родини Бобових (Fabaceae) проявляє й антиканцерогенну дію. Однак, в сучасній науковій 
літературі мало відомостей стосовно впливу ПС на систему антиоксидантного захисту. 

Мета. Дослідження впливу 5 %-го водно-етанольного екстракту ПС на антиоксидантну систему білих лабораторних щурів.
Матеріали й методи. Дослідження проводились на білих статевозрілих щурах-самцях масою 140-230 г. Упродовж 63 днів 

тварини перебували в умовах віварію (повноцінний харчовий раціон з вільним доступом до води та їжі, 12-тигодинна зміна 
світлового дня і ночі). Дизайн експерименту: І – контрольна група, ІІ – експериментальна когорта, щурі якої щодня per os 
вживали 5 %-ий водно-етанольний екстракт ПС («Еко», Україна). З метою оцінки ланок антиоксидантного захисту визначали 
активність церулоплазміну (ЦП) та активність ферментів супероксиддисмутази (СОД) і каталази (КТ) у плазмі крові.

Результати. Проведене дослідження дозволило встановити, що вживання екстракту Tr. Foenum-graecum призводить до 
достовірного зниження ЦП у 1,83 разів в цільній крові піддослідних тварин на 21 добу експерименту. Водночас спостерігали 
достовірне підвищення активності СОД у 1,9 разів станом на 28 добу з наступною тенденцією до зниження і на 35 добу цей 
показник перебував у межах норми. Активність каталази поступово зменшувалась упродовж всього експерименту. Достовірне 
зниження у 2,16 разів спостерігалось на 35 добу. Усі наведені дані подано у порівнянні з інтактною групою.

Висновки. Отже, отримані дані свідчать про різнонапрямлений характер змін активності антиоксидантних ферментів в 
залежності від часу вживання ПС і спонукають до подальшого поглибленого вивчення лікарських властивостей цієї рослини та 
перспектив її використання для профілактики та корекції ЦД, а також як есенціальної складової при дієтотерапії.

ÑÐ²ÁËÎ ÒÀ ÉÎÃÎ ÑÏÎËÓÊÈ Â ÌÅÄÈÖÈÍ²
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Актуальність. Біоелемент Аргентум відносять до ультрамікроелементів (масова частка срібла в організмі складає 10-6%), 
проте він сприяє утворенню в організмі речовин, що пригнічують розмноження та розвиток мікроорганізмів. Біологічна роль 
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Аргентуму достеменно не вивчена, але це не зменшує використання срібла та його сполук у медицині.
Мета. Дослідити та виокремити медичне застосування срібла та його сполук; узагальнити біологічну роль Аргентуму.
Матеріали і методи. Застосування срібла та його сполук в медицині і біологічну роль досліджували за допомогою 

теоретичних методів, зокрема аналізу та синтезу інформації з наукових джерел, мережі Інтернет, відвідування лікувальних та 
аптечних установ міста з метою вивчення асортименту лікарських препаратів срібла, опитування студентів Черкаської медичної 
академії; узагальнення та конкретизації знань; ранжування; експеримент.

Результати. Найбільше вивчена антимікробна дія срібла, яку було помічено ще за часів Олександра Македонського, проте 
механізм дії точно не встановлено. На підтвердження антимікробної дії в навчальній лабораторії нами був проведений нескладний 
експеримент: ми заповнили дві хімічні склянки водопровідною водою та опустили у першу срібну прикрасу, а другу залишили 
для контролю. Протягом двох тижнів ми спостерігали поступове помутніння води та утворення зеленуватого нальоту на дні та 
стінках склянки, яка була контрольною, а у склянці зі срібною прикрасою змін не відбувалось. Сучасні науковці вказують, що 
Аргентум підтримує водно-ліпідний баланс шкіри та проводять активні дослідження щодо впливу Аргентуму на імунну систему. 
У зв’язку з цим, застосування срібла і його сполук в медицині виявляється в основному на його антибактеріальній дії. Ми виявили 
застосування амоніачного розчину срібла для методу імпрегнації; арґентум йодиду – для виготовлення рентгенівської плівки. 
При вивченні асортименту аптек м. Черкаси, ми виявили препарати срібла, які застосовують як протизапальні, антибактеріальні, 
антимікробні засоби, такі, як-от: «Еуфорбіум Композитум» (діюча речовина арґентум нітрат), «Сульфадіазин», «Дермазин», 
«Аргедин». Препарати колоїдного срібла виявляють в’яжучу та антимікробну дію. Зокрема, за аналізом опитування 20 студентів 
Черкаської медичної академії, 75% використовують «Протаргол» (містить 7,8-8,3% срібла) при запальних процесах носової 
порожнини. Певний час сполуки срібла не широко застосовувались у медицині, проте на сьогодні спостерігаємо підвищення 
зацікавленості, зокрема в косметології. В меншій кількості використовують йонізоване срібло в якості добавки до кремів та 
гелів, міцелярної води, продуктів харчування, у складі фільтрів для очищення води. Використання срібла як наноматеріалу, 
біоматеріалу та фітоматеріалу має великі перспективи.

Висновки. Срібло та його сполуки широко застосовуються в медицині. Проте, вивчення біологічної ролі є актуальною темою 
і вимагає подальших ґрунтовних досліджень.

ÂÌ²ÑÒ ÖÈÍÊÓ ÒÀ ÊÓÏÐÓÌÓ Â ÎÐÃÀÍÀÕ ² ÒÊÀÍÈÍÀÕ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÈÕ ÒÂÀÐÈÍ ÇÀ 
ÓÌÎÂ Ä²¯ ÊÀÄÌ²ªÂÎ–Í²ÒÐÀÒÍÎ¯ ²ÍÒÎÊÑÈÊÀÖ²¯

Закорчемна Б.І.
Науковий керівник – к.біол.н., асист. Л.Я. Нечитайло

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра медичної та біологічної хімії ім. академіка Г.О. Бабенка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: dana.zakor4emna@gmail.com

Забруднення довкілля важкими металами, нітратами і нітритами досягло рівня, що загрожує здоров’ю людини. На сьогод-
нішній день досить частими є ситуації, коли в організм людини поступають одночасно нітрат-іони та катіони кадмію. Науко-
во-практичний інтерес становить дослідження спільної дії цих токсикантів на мікроелементний склад тканин печінки та нирок.

Метою роботи було експериментально дослідити вплив кадмію хлориду та натрію нітрату на вміст Цинку та Купруму в 
нирковій тканинні та печінці.

Методи та результати досліджень. Для вивчення поєднаного впливу кадмію хлориду та натрію нітрату інтоксикацію мо-
делювали на білих нелінійних щурах-самцях масою 180–200г. Піддослідних тварин було поділено на дві групи: І – контрольна 
група, які отримували питну воду, ІІ – тваринам вводили внутрішньом’язево кадмію хлорид в дозі 1/10 LD50 і перорально натрію 
нітрат в дозі 1/10 LD50 протягом 10 діб. Матеріал забирали на 1-, 14- та 28-у добу після завершення інтоксикації. Дослідження 
проводили з дотриманням вимог біоетики, відповідно до положень державних та міжнародних документів щодо гуманного 
ставлення до тварин.

Рівень мікроелементів визначали в нирковій ткнинні та печінці дослідних тварин методом атомно-абсорбційної спектрофо-
тометрії на спектрофотометрі С-115 ПК.

Аналіз одержаних результатів показав, що рівень Цинку в печінці експериментальних тварин за умов поєднаного впливу 
CdCl2 і NaNO3 знижується на 1-шу добу після завершення введення токсикантів на 38%, водночас, на 14-ту та 28-у вміст його 
різко зростає і на 28-му добу перевищує значення контролю на 88%. Істотне зниження концентрації Цинку відмічено в нирковій 
тканині, зокрема, на 14-у добу – на 22,6% нижче, ніж в контрольних тварин, а на 28-у добу цей показник має тенденцію до 
нормалізації. Рівень Купруму в печінці підвищується впродовж всього періоду спостережень, найбільшою мірою – в 1,7 раза 
на 14-ту добу відносно контрольної групи тварин. В нирковій тканині вміст Купруму зростає на 1- і 28-у добу – в 1,7 – 2 рази 
порівняно з контрольними тваринами.

Висновки. Встановлено, що за умов поєднаної дії токсикантів: кадмію хлориду та натрію нітрату, спостерігається розвиток 
дисмікроелементозу, який супроводжується порушенням рівня мікроелементів – Цинку та Купруму, що має важливе значення 
для розуміння їх впливу на регуляцію метаболічних процесів у живих організмах.

ÀÑÊÎÐÁ²ÍÎÂÀ ÊÈÑËÎÒÀ ßÊ ÀÍÒÈÄÎÒ ÄÎ Ä²¯ Í²ÒÐÈÒÓ ÍÀÒÐ²Þ ÍÀ ÂÓÃËÅÂÎÄÍÈÉ ÎÁÌ²Í Ó 
Ì²ÎÊÀÐÄ² ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÈÕ ÒÂÀÐÈÍ.

Калужна Р.М.
Науковий керівник – асист. Л.Д. Курас

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра біологічної та медичної хімії імені Г.О. Бабенка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: roksolana848@ukr.net

Актуальність. Використання нітритів у сільському господарстві і харчовій промисловості призвело до того що у природі 
немає абсолютно чистих продуктів харчування. Нітрити викликають у людини метгемоглобінемію, рак шлунку, негативно 
впливають на нервову і серцево-судинну системи, на розвиток ембріонів. Аскорбінову кислоту використовують як антидот 
при отруєнні речовинами, що спричиняють метгемоглобінемію. У разі метгемоглобінемії понад 40% розвивається дуже тяжке 
отруєння. Від гіпоксії страждають усі тканини, але особливо ЦНС та міокард.
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Мета. дослідити зміну показників вуглеводневого обміну тварин, уражених натрій (І) нітритом, та виявити порушення, які 
виникають у лабораторних тварин, пропонуючи безпечний та доступний засіб профілактики і корекції цих порушень.

Матеріали і методи. Дослідження проводили на білих безпородних лабораторних щурах-самцях масою 180-220 г, яких 
утримували на стандартному харчовому раціоні віварію. Інтоксикацію моделювали наступним чином: нітрит натрію вводили з 
питною водою з розрахунку 2,1 мг/кг маси тіла тварини в дозі 1/10 LD50 один раз на день протягом 10-ти діб. Інтактні тварини 
одержували очищену питну воду і внутрішньом’язево фізрозчин. По завершенні десятиденного введення NaNO2 тваринам з 
метою корекції після інтоксикації вводили аскорбінову кислоту у водному розчині перорально (впродовж періоду до дня забору 
матеріалу, тобто до 14-ої та 28-ої доби досліджень). Для дослідження використовували гомогенат серця. Забір матеріалу про-
водили після декапітації під тіопенталовим наркозом на 14, 28-у доби після завершення введення токсикантів. Концентрацію 
глюкози визначали глюкооксидазним методом; піровиноградну кислоту – за кількістю похідних 2,4-динітрофенілгідразону; мо-
лочну кислоту – за реакцією з параоксидифенілом; активність лактатдегідрогенази визначали ензиматичним методом.

Результати. Отримані результати показали зниження концентрації глюкози у міокарді на 30 % на 14-у добу, та у 2,5 рази 
на 28-у добу. Дослідивши рівень молочної кислоти спостерігали зростання у 5-6 разів протягом усього періоду дослідження. 
Концентрація піровиноградної кислоти також зростала на 14-у добу у 2 рази. А активність лактатдегідрогенази також значно 
зростала протягом усього періоду дослідження.

Висновки. Отримані результати потребують подальших досліджень для з´ясування впливу аскорбінової кислоти на інші 
показники обміну речовин та пошуку альтернативних сполук з подібною дією.

ÏÎÐÓØÅÍÍß ÏÑÈÕ²×ÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ ËÞÄÈÍÈ ÇÀ ÓÌÎÂ ÏÀÒÎËÎÃ²×ÍÎ¯ ÏÐÎÄÓÊÖ²¯ 
ÒÈÐÅÎ¯ÄÍÈÕ ÃÎÐÌÎÍ²Â
Маляр І.О, Близнюк А.В.

Науковий керівник – асист. Л.В. Мельничук
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: irynamaliar@gmail.com

Актуальність. Гормони щитовидної залози - тироксин (Т4) та трийодтиронін (Т3) необхідні для нормального функціону-
вання практично всіх органів та систем організму. Розвиток ЦНС у дітей після народження здійснюється за участі тиреоїдних 
гормонів. Найбільший вплив проявляється на кору великого мозку, базальні ганглії, завиток. Також вони сприяють мієлініза-
ції і розгалуженню відростків нейронів головного мозку, загальному розвитку психіки людини. Нормальні психічні функції, 
пам’ять, швидкість рефлекторних реакцій підтримуються за участю Т3 та Т4 безпосередньо й опосередковано – завдяки збіль-
шенню кількості адренорецепторів у нейронах ЦНС. 

Мета. Поглибити знання про симптоми, викликані порушеннями функцій продукції гормонів щитоподібної залози; проа-
налізувати психічні розлади, пов’язані з гіпо- та гіпертиреозом, їх особливості та перебіг; 

Матеріали та методи. Для проведення аналізу використано дані щорічних звітів закладів України за 2007–2017 роки. Стати-
стичний аналіз проведено за допомогою пакета програм Windows Offi ce Exсel 2016 та IBM SPSS Statistics 23.0.

Результати досліджень. За 10 років спостерігався ріст частки неонкологічної тиреоїдної патології в структурі захворювань 
ЩЗ. Так, за даними звітів за 2007–2017 рр., у структурі неонкологічної тиреоїдної патології частка тиреоїдитів зросла з 8,2 до 
11,2, гіпотиреозу — з 3,1 до 4,6 %, гіпертиреозу — з 1,8 до 2,1 %. В Україні в структурі захворювань ЩЗ тиреоїдити на сьо-
годні становлять 13,8 %, гіпотиреоз — 7,5 %, гіпертиреоз — 4,1 %. Наслідком дисфункції щитоподібної залози є уповільнення 
інтелектуального розвитку, що спричинює погіршення успішності у навчанні, та пов’язане з порушеннями когнітивних функцій, 
включаючи зниження концентрації уваги та пам’яті. Спостерігалися симптоми депресії, такі як поганий настрій, безпричинний 
смуток, відчуття тривоги, зниження або повна втрата сексуального бажання. Також проявлення постійної втоми, сонливості та 
відразки до будь-яких видів діяльності, які не проходять після нічного сну. При ускладненнях зявляються симптоми маніакально- 
депресивного синдрому, параноїдального психозу, а у найтяжчих випадках можлива кома і деменція.

Висновок. Люди, у яких спостерігається гіпертиреоз стають тривожними, дратівливими, метушливими, невгамовними, 
швидкість розумових процесів прискорюється, як і швидкість реакції на подразнюючі чинники, часто виникають проблеми з 
пам’яттю та концентрацією уваги. У людей з гіпотиреозом - розумові процеси сповільнюються, швидкість рефлекторних реак-
цій зменшується, спостерігається погіршення короткочасної пам’яті, зниження розумових здібностей.

ÇÌ²ÍÀ NO-ÅÐÃ²×ÍÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ ÎÊÑÈÄÓ ÀÇÎÒÓ Â ÑËÈÍÍÈÕ ÇÀËÎÇÀÕ ÙÓÐ²Â ÇÀ ÓÌÎÂ Ä²À-
ÁÅÒÈ×ÍÎ¯ ÍÅÉÐÎÏÀÒ²¯

Мариняк Д.К.
Наукові керівники: д.мед.н., проф. К.С. Непорада, К.В. Тихонович

Українська медична стоматологічна академія
Кафедра біологічної та біоорганічної хімії

м. Полтава, Україна, e-mail: dasha.marunyak@gmail.com
Актуальність. Глобальна епідемія предіабету та діабету призвела до відповідної епідемії ускладнень цих захворювань. 

Найпоширенішим ускладненням є нейропатія, серед якої дуже часто зустрічається дистальна симетрична полінейропатія. Діа-
бетична нейропатія - це втрата сенсорної функції, що починається дистально в нижніх кінцівках та характеризується болем і 
значною втратою працездатності. З часом принаймні у 50% людей, хворих на цукровий діабет, розвивається діабетична нейро-
патія. За даними ВООЗ 2016 рік, цукровий діабет збільшує смертність населення в 2-3 рази і значно зменшує тривалість життя. 
Можемо відмітити, що станом на сьогодні у цілому світі зареєстровано приблизно 200 млн випадків, але припускають, що 
реальна кількість хворих приблизно у 2 рази більша. 

Мета. Дослідити вплив діабетичної нейропатії на розвиток змін NO-системи в слинних залозах щурів.
Матеріали та методи. Експериментальні дослідження виконані на 34 статевозрілих щурах обох статей, вагою 180-220 грам. 

Діабетичну нейропатію моделювали шляхом інтраперитонеального введення 65 мг/кг Streptozotocin® («Sigma», США). Про-
водили моніторинг глікемії та на 30-ту добу глюкозо-толерантний тест. Для підтвердження розвитку діабетичної нейропатії 
використовували анальгезиметр за методом Randall-Selitto paw pressure test. Наркотизування тварин здійснювали за допомогою 
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введення тіопенталу натрію з розрахунку 50 мг/кг. Об’єктом дослідження були піднижньощелепні слинні залози щурів, в яких 
визначали загальну NO-синтазу та вміст нітрат-аніону за методикою (Hevel J.M., 1991). Статистична обробка матеріалу здійс-
нювалась за критерієм U – Манна – Уітні. 

Результати. Нами встановлено, що на 30-добу розвитку діабетичної нейропатії в піднижньощелепних слинних залозах 
тварин, вірогідно в 1,2 рази зростає загальна активність NO-синтаз порівняно з контрольними тваринами. За цих умов вміст 
нітрат-аніону вірогідно збільшився в піднижньощелепних слинних залозах щурів порівняно з цим показником у інтактних 
щурів. 

Висновки. Отже, за умов розвитку діабетичної нейропатії активність NO-системи в слинних залозах підвищується, що може 
призводити до розвитку нітрозативного стресу за рахунок збільшення утворення пероксинітриту.

ÀÏÎÏÒÎÇ ÍÅÉÒÐÎÔÈËÎÂ ÊÐÎÂÈ Â ÄÈÍÀÌÈÊÅ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÑÈÍÄÐÎÌÀ 
ÄËÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÄÀÂËÈÂÀÍÈß

Пилипчук Т.П.
Научный руководитель – д.мед.н., проф. И.Я. Криницкая

Тернопольский национальний медицинский университет имени И.Я. Горбачевского
Кафедра функциональной и лабораторной диагностики
г. Тернополь, Украина, e-mail: krynytska@tdmu.edu.ua

Актуальность. Синдром длительного сдавливания (СДС) занимает 15-24 % в структуре травматических поражений 
и характеризуется тяжелым течением, развитием синдрома системного воспалительного ответа и диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания, ведущие к полиорганной недостаточности и высокой летальности пострадавших, что 
обуславливает актаульность исследования.

Цель - проанализировать в динамике особенности апоптической гибели нейтрофилов крови на экспериментальной модели 
эндотоксикоза, что формируется в условиях синдрома длительного сдавливания.

Материалы и методы. Опыты проведены на 40 беспородных половозрелых белых крысах-самцах. Экспериментальной 
моделью служил патологический процесс, развивавшийся в животных вследствие сжатия мягких тканей левой тазовой 
конечности в течении 4-х часов в специальном устройстве. Площадь сжимающей поверхности составляла 4 см2, а сила сжатия 
- 4,25 кг/см2. При этом целостность крупных сосудов и костных структур нижней конечности сохранялась. Таким образом, у 
животных моделировался синдром длительного сжатия средней степени.

Для определения уровня апоптоза нейтрофилов использовали набор реактивов «ANNEXIN V FITC» («Beckman Coulter», 
США). Исследования проводили на проточном цитофлуориметре «Beckman Coulter» (США), используя программное 
обеспечение аппарата.

Результаты. Результаты исследования указывают на рост гибели нейтрофилов в сыворотке крови крыс при экспериментальном 
СДС. Установлено достоверное повышение процента нейтрофилов крови с признаками апоптоза во все периоды наблюдения, в 
частности, на 1 сутки - в 2,5 раза, на 3 сутки - в 3,9 раза, на 7 сутки – в 4,2 раза и на 14 сутки - в 3,3 раза, относительно контрольной 
группы животных. Стоит отметить, что на 3 сутки наблюдения процент апоптических клеток крови был достоверно выше на 
52,9 % и, соответственно, на 7 сутки - на 63,7 %, против данных на 1 сутки (p<0,01).

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют об увеличении апоптотических процессов в условиях экспериментального 
синдрома длительного сдавливания. 

ÌÅÒÀÁÎË²×Í² ÇÌ²ÍÈ Ó ÊÐÎÂ² ÕÂÎÐÎÃÎ ÇÀ ÓÌÎÂ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÃÎÑÒÐÎÃÎ ÏÎÐÓØÅÍÍß 
ÌÎÇÊÎÂÎÃÎ ÊÐÎÂÎÎÁ²ÃÓ (ÊË²Í²×ÍÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ)

Пришляк М.Б., Столяр О.А., Гресь О.Є.
Наукові керівники: к.біол.н., асист. Л.П. Білецька, к.біол.н., доц. О.П. Хаврона

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Кафедра біологічної хімії

м. Львів, Україна, e-mail: 10mariann10@gmail.com
Актуальність. Гострі порушення мозкового кровообігу – це сукупність клінічних синдромів, що найчастіше виникають в 

результаті травм, атеросклеротичного ураження мозкових артерій, гіпертонічної хвороби, тромбозу, при наявності мозкових 
аневризм та коагулопатій. Внаслідок критичного зниження кровопостачання мозку розвиваються інсульти. Причиною ішеміч-
ного інсульту є гостра ішемія, зумовлена тромбозом, емболією чи тривалим спазмом однієї з мозкових артерій. Геморагічний 
інсульт виникає через розрив аневризм або патологічно змінених судин і характеризується утворенням гематоми, що здавлює 
ділянки мозку та призводить до порушення життєво важливих функцій. Тому значний інтерес становить дослідження мета-
болічних змін у крові хворого із гострими розладами мозкового кровообігу з метою подальшого застосування отриманих даних 
для їх корекції. 

Мета. Дослідити метаболічні зміни у крові хворого за умов гострого порушення мозкового кровообігу.
Матеріали та методи. У реанімаційне відділення клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова поступив хворий 

К., 60 р. Клінічний діагноз: розрив аневризми середньої мозкової артерії із розвитком внутрішньомозкового крововиливу. Для 
оцінки метаболічних змін у крові хворого було досліджено активність аргінази за методом D. Dabich, J. Geyer (1971), кількість 
NO (L. Green, 1982), активність каталази (Королюк М.А., 1998), концентрацію гідропероксидів ліпідів (Гаврилов В.Б., 1983), 
рівень білка та сечовини.

Результати. Отримані результати показали, що у крові хворого кількість білка зменшилась до 36,3 г/л порівняно з нормою 
– 65-86 г/л. Активність аргінази у порівнянні з контролем знизилась у 0,6 разів. Було відмічено зростання вмісту сечовини до 
21 ммоль/л при контрольних 2,5-8,3 ммоль/л. Рівень оксиду азоту залишився майже без змін відносно показників у здорових 
людей – 2,2-2,5 мкмоль/мг. Щодо показників прооксидантних процесів виявлено зниження активності каталази у 0,9 разів та 
характерне підвищення концентрації гідропероксидів ліпідів у 1,5 рази стосовно контрольних значень. 

Висновки. У ході проведених досліджень було відмічено активацію процесів протеолізу, пов’язану із деструкцією клітин в 
результаті геморагічного інсульту, наслідком чого стало суттєве зростання кількості сечовини, як кінцевого продукту білкового 
обміну. Оцінка стану антиоксидантного захисту показала зменшення вмісту каталази, що свідчить про інтенсифікацію процесів 
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пероксидації, підтвердженням яких є наростання кількості гідропероксидів ліпідів. Досліджені зміни вказують на превалюван-
ня катаболічних процесів, що є несприятливим прогнозом для хворого. 

ÑÅÐÅÄÇÅÌÍÎÌÎÐÑÜÊÀ Ä²ªÒÀ Ó ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÖ² ÌÅÒÀÁÎË²×ÍÎÃÎ ÑÈÍÄÐÎÌÓ. 
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÂÅÐÑ²ß

Попель А.Р., Бортейчук Х.М.
Науковий керівник – асист. А.М. Николин

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра біологічної та медичної хімії ім. академіка Г.О. Бабенка

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: popelangelina11012001@gmail.com
Актуальність. Метаболічний синдром, за даними ВООЗ, посідає одне з перших місць за кількістю смертей у світі і в Україні 

зокрема. Дослідження, що проводяться у даному напрямку, орієнтовані на профілактику захворювання шляхом дієтотерапії – 
нормалізації харчового раціону. Середземноморська дієта є однією з найбільш поширених у цьому списку (за даними публікацій 
PubMed, Sciencedirect). Проте, на жаль, більшість продуктів, що входять до її складу, не є типовими для України, а терміни 
транспортування та придатності до вживання доволі обмежені. 

Мета. Виокремити набори українських продуктів, які завдяки своєму хімічному складу та біологічним властивостям мають 
вплив на якісні та кількісні зміни біохімічних показників, що забезпечує первинну профілактику метаболічного синдрому.

Матеріали і методи. Для досягнення поставленої мети був проведений аналіз вітчизняних та закордонних статей, 
опублікованих у фахових наукових виданнях бібліографічних баз даних Web of Science, Scopus, PubMed та ін. 

Результати. Високий рівень холестерину та тригліцеридів у крові є одними з факторів розвитку метаболічного синдрому, як 
вказувалось в більш ніж 30 наукових статтях. Продукти Середземноморської дієти багаті на поліненасичені жирні кислоти: риба 
(лосось, сардина, форель) від 3 до 10 % поліненасичених жирних кислот від маси продукту та оливкова олія до 85% НЖК. Вони 
сприяють зниженню рівня тригліцеридів, холестерину ЛПНЩ і зростанню холестерину ЛПВЩ, що зменшує ризик розвитку 
серцево-судинних захворювань . Натомість, аналогічний лікувальний вплив в українській версії дієти матиме їжа, приправлена 
лляною чи кукурудзяною олією (40-80% ненасичених жирних кислот). Також низькокалорійною рибою з вмістом необхідних 
жирів і білків є щука й скумбрія (до 10% НЖК). Червоне вино та горіхи (мигдаль, фісташки, кеш’ю), що багаті на поліфенольні 
сполуки (до 4 ммоль/100г продукту) зі значними антиоксидантними і судинопротекторними властивостями, можна замінити 
трав’яними чаями (бузина, малина, журавлина, чорниця), насінням льону, волоським горіхом та соняшниковим насінням 
(до 10 ммоль антиоксидантних сполук на 100 г продукту). Потужним джерелом клітковини, від 2 до 20%, є цільнозернові 
крупи (пшениця, особливо булгур, ячмінь, жито), капуста, морква, сочевиця, нут, якими можна еквівалентно замінити 
середземноморські броколі, артишоки, спаржу та коричневий рис (від 3 до 36% маси продукту). Незамінними для зниження 
ваги, нормалізації метаболізму та артеріального тиску будуть також зелень (петрушка, кріп, шпинат) та сухофрукти з вітамінами 
і мінералами.

Висновки. З набору продуктів, притаманних сучасній українській кухні, цілком можливо створити аналог – дієту, яка за 
хімічним складом та ефективністю буде відповідати Середземноморській у профілактиці метаболічного синдрому.

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÎÊÑÈÄÀÒÈÂÍÎ-Í²ÒÐÎÇÀÒÈÂÍÈÕ ÏÐÎÖÅÑ²Â Ó ÏËÀÇÌ² ÊÐÎÂ² ÏÀÖ²ªÍÒÀ Ç 
ÏÎË²ÒÐÀÂÌÎÞ Ï²ÑËß ÄÎÐÎÆÍÜÎ-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎ¯ ÏÐÈÃÎÄÈ(ÊË²Í²×ÍÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ)

Сисун Л.Ю., Білан Ю.Р., Панюта А.В.
Наукові керівники: к.біол.н., асист. Л.П.Білецька, к.біол.н., доц. О.П. Хаврона
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра біологічної хімії
м. Львів, Україна, e-mail: lilya.sysun@gmail.com

Актуальність. Проблеми політравм опорно-рухового апарату, що виникають внаслідок дорожньо–транспортних пригод 
першими почали досліджувати фахівці-травматологи. Політравма відрізняється особливою тяжкістю клінічних проявів, що 
призводять до розладів життєво важливих функцій організму і часто супроводжується травматичним шоком. При особливо 
тяжких механічних пошкодженнях, таких як розчавлювання або розтрощування тканин виникає загроза гострої крововтрати, 
розвитку гіпоксичних та ендотоксикозних проявів. У таких випадках до системного кровотоку надходять у великій кількості 
продукти руйнації тканин, які справляють пригнічуючу дію на гемодинаміку, газообмін і сприяють формуванню необоротних 
змін у клітинах. 

Мета: Дослідити стан оксидативно-нітрозативних процесів у плазмі крові пацієнта з політравмою після дорожньо-
транспортної пригоди 

Матеріали та методи. Хворий Н, 42 р. поступив у реанімаційне відділення клінічної лікарні швидкої медичної допомоги 
після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), у стані травматичного шоку. Огляд хворого виявив політравму опорно-рухового 
апарату. Для налізу стану оксидативно-нітрозативних процесів у плазмі крові пацієнта визначали вміст гідропероксидів ліпідів 
(ГПЛ) за методом (В.Гаврилов, 1989), вміст нітрит-аніону (L. C. Green, 1982), стан окислювальної модифікації білків (ОМБ) (І. 
Ф. Мещишен, 1998), вміст ТБК-активних продуктів (М. А. Тимирбулатов, Е.И. Селезнев, 1981).

Результати досліджень. Встановлено, що у сироватці пацієнта має місце активація процесів пероксидного окислення ліпідів, 
що підтверджується зростанням вмісту ГПЛ, та ТБК-активних продуктів у порівнянні з показниками у здорових людей. Однак 
рівень продуктів окислення білків у плазмі хворого істотно не змінювався, щодо нітрит-аніону, його кількість зростала майже 
у двічі стосовно контрольних значень.

Висновки. Близький до контрольних значень рівень ОМБ у плазмі хворого, зростання кількості нітрит-аніону, потужного 
вазодилататора, що сприяє посиленню кровообігу та ліквідації вогнищ тканинної гіпоксії вказують на ефективність розпочатих 
реанімаційних заходів, направлених на пригнічення оксидативних та стабілізацію окисно-відновних процесів. 
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ÎÖ²ÍÊÀ ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒÅÉ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â  ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÓ ²ÔÍÌÓ
Цідило О.С.

Науковий керівник – к.хім.н., доц. Г.В. Токарик
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної та біологічної хімії ім. академіка Г.О. Бабенка
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olove2001@ukr.net

Актуальність. Збереження здоров’я населення, їхньої працездатності є одним із основних напрямків розвитку кожної 
цивілізованої країни. Статистика показує, що 100 років тому від серцево-судинних захворювань та інсульту вмирало лише 10-
15% населення в світі, а на сьогоднішній день – близько 50%. У минулому столітті від раку вмирало лише 6%, а сьогодні – вже 
25%. На жаль, спостерігається також стрімка тенденція омолодження цілої низки захворювань, таких як ожиріння, цукровий 
діабет, гіпертонія та ін. Здоров’я та довголіття людини залежить не тільки від спадковості, але й від способу життя. Слід відмітити, 
що важливим фактором збереження здоров’я людей, рівня та тривалості їхнього життя, є раціональне та здорове харчування. 

Метою роботи було виявити особливості харчування студентів медичного факультету ІФНМУ.
Матеріали і методи: нами було проведено анкетування студентів медичного факультету ІФНМУ щодо їхнього харчування. 

У дослідженні взяли участь 153 студенти, серед яких – 122 особи жіночої статі (79,7%) і 31 особа – чоловічої (20,3%). Серед 
опитаних були студенти 1, 2, 3 та 4 курсів.

Результати дослідження. У результаті опитування було виявлено, що 42,5% студентів харчуються тричі на день, 27,5 % - 
двічі, 23,5% - чотири рази на день, 5,2 % - п’ять і більше разів та 1,3 % - лише один раз на день. Більшість опитаних (64,7%) 
вважали основним прийомом їжі обід, натомість 21,6 % - вечерю, а 12,4 % - сніданок. Свіжі овочі та фрукти кожний день вживали 
34 % студентів, 31,4 % - через день, 19 % - раз в 3 дні, 7,2% - раз в тиждень, інші – по-різному, без встановленої періодичності. 
Серед опитаних 4,6% зовсім не вживали м’яса, 37,3% їли його кожного дня, 29,4% - через день, 14,4 % - раз в три дні, 5,9 % - раз 
в чотири дні, 8,4 % - раз в тиждень. Тип харчування у більшості опитаних (94,8%) – всеїдний, інші 5,2% - вегани та вегетаріанці. 
Частина студентів (22,9%) змінювали свій раціон під час посту, 3,2 % - частково його дотримувались і 73,9% - харчувалися, як 
завжди. Є студенти, які робили одноденне голодування раз на тиждень – 8,5 %, меншість(3,9 %) – два-три рази на тиждень та 
6,5% – раз на місяць. Натомість 81,1 % зовсім не голодували. Отже, отримані нами результати анкетування показали, що не всі 
студенти медичного факультету ІФНМУ харчуються раціонально.

Висновки. Оскільки добре здоров’я – це велике благо і щастя, то слід всіляко сприяти його збереженню і зміцненню. Ми 
повинні вчитись самі та навчати наших рідних, друзів, дітей вести здоровий спосіб життя, вживати правильно та своєчасно 
збалансовані продукти харчування. Дотримуючись цих простих правил ми зможемо позбутись багатьох хвороб, зміцнимо наш 
імунітет, збережемо молодість та забезпечимо собі довголіття.

Ì²ÊÐÎÁ²ÎËÎÃ²ß ÒÀ Â²ÐÓÑÎËÎÃ²ß
MICROBIOLOGY AND VIROLOGY

THE IMPORTANCE OF CD81 PROTEIN AND E2 VIRAL PROTEIN INTERACTION IN THE 
PATHOGENESIS OF HCV INFECTION

Dumbraveanu M.V.
Scientifi c supervisor - Zariciuc Elena

State University of Medicine and Pharmacy from Republic of Moldova “Nicolae Testemiţanu”
Department of Microbiology and Immunology
Chișinău, Moldova, e-mail: contact@usmf.md

Relevance. Hepatitis C Virus (HCV) is spread worldwide. The overall prevalence of HCV infection, based on the presence of anti-
HCV antibodies in serum, was estimated at 1.6% (range: 1.3-2.1%), which corresponds to 115 million (range: 92-149 million) people. 
The impact of HCV infection is often underestimated: in addition to liver involvement, a signifi cant number of people infected with HCV 
develop one or more extrahepatic manifestations, which makes such an infection a systemic disease.

Aim. Understanding the interactions between viral proteins and host-cell proteins, especially E2 viral glycoprotein and CD81 protein, 
which are the basis of virus-induced pathogenesis and disease.

Materials and methods. Analysis of the literature and synthesis of scientifi c data from different studies.
Results of research. The CD81 protein is one of the HCV-recognized receptors required for penetration into target cells – especially 

the liver cells. E2 glycoprotein from the virus surface interacts with the CD81 protein from the host cell membrane, activating certain 
intracellular signaling pathways, leading to cytoskeleton modifi cations and allowing internalization of the virus-receptor complex. CD81 
is a protein present on the membrane of several cell lines and plays an important role in regulating the immune responses. CD81 from the 
B cells surface is responsible for the membrane reorganization and signaling complexes stabilization, in response to the co-stimulation of 
B cells. HCV-E2 protein binds to CD81 on the surface of B-cells and this interaction is able, by itself, to activate them, especially the naive 
B cells. HCV can stimulate the B cells in three different ways: by binding to the B cell receptor, by binding of E2 to the CD81 molecule, 
and through the CD19-CD21 complex that recognizes C3d opsonized viral particles. This results in the decrease of the B cell activation 
threshold, the B cell polyclonal expansion, and the naive B cell proliferation, with their subsequent differentiation into memory cells and 
plasm cells, and autoantibody production. At the same time, B-cell activation also results in the induction of activation-induced deaminase, 
which causes hypermutations at the IgVh locus and DNA breaks, which is probably responsible for HCV induced lymphomagenesis. 
Furthermore, HCV-E2 binding to CD81 may play an additional role in promoting viral persistence by switching the immune response to 
a Th2 profi le and inhibiting NK-mediated cytotoxicity.

Conclusions. The interaction between the E2 viral protein and the CD81 cellular protein is crucial in the pathogenesis of HCV 
infection. This interaction takes place both in the liver and in the blood cells; the last one is responsible for the extrahepatic manifestations 
in this infection. Targeting this interaction may provide new insights into the treatment of HCV infection.
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ÂÈÂ×ÅÍÍß ÏÐÎÒÈÀÄÃÅÇÈÂÍÈÕ ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒÅÉ ÅÊÑÒÐÀÊÒ²Â ÐÓÒÈ CÀÄÎÂÎ¯ RUTA GRAVE-
OLENS L. ÙÎÄÎ ÊË²Í²×ÍÈÕ ØÒÀÌ²Â Ì²ÊÐÎÎÐÃÀÍ²ÇÌ²Â

Бонцюнь Р.В., Рижкова Л.Я., Могильний Д.А.
Науковий керівник – асист. Н.В. Павлюк

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: rostikboncun@gmail.com
Актуальність. Першим кроком до утворення біоплівки є адгезія мікрооранізмів до поверхні клітин, тканин, стінок судини 

з наступною колонізацією за допомогою факторів адгезії. При цьому колонізаційна резистентність макроорганізму залежить 
від чинників, які перешкоджають адгезивним властивостям патогенних бактерій. Ряд активних компонентів рослинного по-
ходження виявляють здатність протидіяти біоплівкоутворенню та адгезивним процесам збудників не впливаючи на нормальну 
мікрофлору, що доводить актуальність роботи в цій сфері.

Мета. Дослідити вплив активних компонентів екстрактів рути садової Ruta graveolens L. на адгезивні властивості мікроор-
ганізмів.

Матеріали і методи дослідження. Для дослідження взято 5 водно-етанольних екстрактів рути садової (РС) (екстрагенти 
- 40%, 50%, 70%, 90% та 96% етанол). В якості тест-культур використано 2 штами стрептококів (Streptococcus pyogenes та 
Enterococcus faecalis) і 2 штами стафілококів (Staphylococcus aureus та Staphylococcus epidermidis). Вплив екстрактів рути садо-
вої на процес адгезії мікроорганізмів вивчено на моделі людських еритроцитів за методикою В. І. Бріліс і співавт. з визначенням 
індексу адгезивності мікроорганізмів (ІАМ).

Результати. За показниками ІАМ по відношенню до еритроцитів тестовані штами мікроорганізмів виявилися високоад-
гезивними (ІАМ>4,0). Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що усі екстракти РС знижували адгезивну здатність S. 
pyogenes, E. faecalis, S. epidermidis у розведеннях 1:5 та 1:50. Найбільшу протиадгезивну активність продемонстрували 70% та 
90% екстракти РС, які знижували ІАМ на 48,8-65,1% та 48,9-65,8%, відповідно. Дещо слабшою протиадгезивною дією володіє 
екстракт РС на 50% водному етанолі – зниження ІАМ на 25,9-53%. 40% та 96%-ий екстракти знижували ІАМ на 28,3-36,2% та 
18,1-43%, відповідно, що вказує на їх слабкі протиадгезивні властивості. Слід зазначити, що суттєвої різниці у протиадгезивній 
активності розведень екстрактів 1:5 та 1:50 не спостерігалось. Досліджувані екстракти проявили слабкий вплив на адгезивні 
властивості S. aureus, зниження ІАМ якого становив в межах 4,3-15,5%.

Висновки. Враховуючи дані проведеного нами дослідження, можемо стверджувати, що біологічно активні компоненти рути 
садової впливають на процеси адгезії мікроорганізмів. Найбільшою протиадгезивною активністю володіють 70% та 90%-ий 
екстракти РС.

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÀÍÒÈÌ²ÊÐÎÁÍÎ¯ Ä²¯ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊ²Â ÐÎÄÈÍÈ ÐÎÇÎÂ² (ROSACEAE) ÙÎÄÎ 
ÎÑÍÎÂÍÈÕ ÇÁÓÄÍÈÊ²Â Ï²ÎÄÅÐÌ²É

Вівчар І.В.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. О.І. Юрчишин

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: irina5vivchar@gmail.com
Актуальність: родина Розові (Rosaceae) – велика родина рослин, їх налічують близько 3000 видів, з яких 163 види 

зустрічаються в Україні. Серед представників є ті, що мають протимікробні властивості, зокрема родовик лікарський відомий 
своїми бактерицидними властивостями щодо збудників інфекцій ротової порожнини та горла; перстач білий має антибактеріальну 
активність, тому його застосовують при інфекційних колітах, ентероколітах та інших захворюваннях ШКТ; відвар трави парила 
звичайного та його метанольний екстракт виявляють антибактеріальну активність, водний екстракт – антивірусну щодо вірусу 
грипу, герпесу, аденовірусу типу 12, вірусу гепатиту В.

Мета: вивчити протимікробну дію 15 представників родини Rosaceae щодо основних збудників піодермій.
Матеріали і методи: для проведення дослідження використано 2 еталонні тест-штами стафілококів: S.epidermidis та S.aureus 

з резистентністю до макролідів. Протимікробну дію 15 екстрактів на 90% водному етанолі вивчали мікрометодом дифузії в агар.
Результати: протимікробну дію (d ЗЗР 10 мм і більше) щодо штаму
S. аureus проялили екстракти надземної частини парила звичайного Agrimonia eupatoria L. (11,04±0,47), гравілату річкового 

Geum rivale L. (14,83±0,66); перстача прямостоячого Potentilla erecta Rasch (13,23±0,57). Екстракт кореневищ родовика лікарського 
Sanguisorba offi inalis L. проявив протимікробну активність до обох штамів. Тест штам S. epidermidis виявився чутливим до 
активних компонентів плодів горобини звичайної Sorbus aucuparia L. (15,00±0,72); кореневищ перстача прямостоячого Potentil-
la erecta Rausch (13,74±0,95) та надземної частини перстача повзучого Potentilla repens L. (15,7±0,67).

Слабку протимікробну дію (d ЗЗР менше 10 мм) щодо тест штамів проявили екстракти надземної частини гадючника 
в’язолистого Filipendula ulmaria L. (9,57±0,51, 8,98±0,54), кореневищ перстача прямостоячого Potentilla erecta (9,23±0,61; 
9,55±0,56). Не проявили протимікробної дій Вовче тіло болотне Comarum palustre L. (кореневища) та глід одноматочковий Cra-
taegus monogyna (квіти).

Висновок: таким чином окремі представники родини Розові можуть бути розглянуті як потенційні протимікробні засоби для 
місцевого лікування піодермій.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÏÐÎÒÈÌ²ÊÐÎÁÍÎ¯ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÅÊÑÒÐÀÊÒ²Â ÐÓÒÈ ÑÀÄÎÂÎ¯
Ган Т.Р.

Наукові керівники: асист. О.Я. Матвіюк, асист. Н.В. Павлюк
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: tarasgan21@gmail.com

Актуальність. Інфекційні захворювання шкіри та м’яких тканин складають 1/3 усіх інфекційних захворювань. У осіб 
працездатного віку, що найчастіше звертаються з приводу гнійно-запальних у ражень шкіри, основними збудниками даних 
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захворювань є Staphylococcus aureus та Staphylococcus epidermidis (70%), рідше Streptococcus pyogenes. Проте, впродовж останніх 
років ефективність лікування даних патологій знижується, за рахунок прогресуючого зростання резистентності мікроорганізмів 
до антибактеріальних препаратів. Дана тенденція спонукає до пошуку нових засобів, що володітимуть протимікробною 
активністю. Основою таких препаратів можуть слугувати біологічно активні речовини рослинного походження.

Мета. Вивчити протимікробну активність екстрактів рути садової Ruta graveolens L. відносно збудників гнійно – запальних 
захворювань шкіри: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis.

Матеріали і методи. Для мікробіологічного дослідження у роботі використовували музейні штами S. aureus та S. epidermidis 
лабораторії мікробіологічних досліджень кафедри мікробіології вірусології та імунології. Вивчення прямої протимікробної дії 
екстрактів рути садової було здійснено за допомогою мікрометоду дифузії в агар. В дослідні лунки вносили по 20 мкл екстрактів, 
у контрольні – по 20 мкл екстрагентів ( 40%, 50%, 70%, 90% та 96% водного етанолу). Після культивування протягом 24 год. 
визначали діаметри зон затримки росту (ЗЗР) бактеріальних культур. Для статистичної обробки результатів застосованого 
методу використали комп’ютерні програми UTHSCSA Image Tool 2.0 та Microsoft Offi ce Excel 2011.

Результати. Аналіз отриманих результатів дослідження показав, що помірною протимікробною дією щодо S. еpidermidis 
володіють екстракти РС на 50% та 90% водному етанолі, при дії яких спостерігали ЗЗР культури 6,49±0,39 та 7,74 ±0,59, 
відповідно. Найактивнішим щодо S. aureus виявився екстракт РС на 90% етанолі, при дії якого ЗЗР культури становила 9,36±0,91. 
Екстракти РС на 40%, 70% та 96% етанолі проявили низьку протимікробну активність щодо S. еpidermidis (ЗЗР 4,09±0,39, 
4,41±0,25 та 5,07 ±0,33) та щодо S. aureus (ЗЗР 3,44±0,11, 3,47±0,22, 3,59±0,23 та 4,5±0,18 відповідно). В контрольних лунках 
не спостерігалося затримки росту бактеріальних культур S. aureus та S. еpidermidis, що підтверджує протимікробну дію саме 
біологічно активних речовин рути садової та нівелює дію екстрагентів.

Висновок. Отже, в результаті проведеного дослідження було виявлено помірну протимікробну дію екстрактів рути садової, 
виготовлені на 50% та 90% водному етанолі щодо типових збудників гнійно – запальних уражень шкіри S. aureus та S. epider-
midis. Отриманий результат може стати мікробіологічним обгрунтуванням для перспективи створення нових протимікробних 
препаратів на основі біологічно активних речовин рути садової.

Ì²ÊÐÎÁ²ÎËÎÃ²×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÀÊÍÅ
Кульчицький І.Т.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.П. Ковальчук
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ferrlando1@gmail.com

Актуальність. Однією з найбільш актуальних проблем дерматології, сімейної медицини, педіатрії, на сьогодні є вугрова 
хвороба (ВХ) або акне, що являє собою захворювання сальних залоз і волосяних фолікулів, нормальне функціонування яких 
залежить від багатьох чинників. Акне є однією з десяти найбільш поширених хвороб людини. Понад 85 % людей у віці від 12 
до 24 років мають прояви цього захворювання, а у 5-15% осіб захворювання має важкі форми.

Мета. Вивчення перспектив розширення арсеналу засобів лікування акне на основі результатів дослідження мікробіологіч-
них характеристик стану шкіри хворих на ВХ, вивчення чутливості мікрофлори висипних елементів до засобів лікування.

Матеріали і методи. Проведено бактеріологічне дослідження вмісту висипних елементів 60 пацієнтів з вугровою хворобою 
У цих же групах обстежуваних визначено бактерицидну активність шкіри за методом Клемпарської З матеріалу, взятого для 
бактеріологічного дослідження у 10 пацієнтів (16,7 %)мікроорганізмів виділити не вдалось. Виділено та досліджено біологічні 
характеристики 40 штамів Staphylococcus spp. та 15 штамів C. acnes.

Результати та обговорення. Наявна місцева запальна реакція у осіб з ВХ посилює бактерицидну активність шкіри і створює 
умови для зменшення кількості мікроорганізмів на її поверхні. З матеріалу, взятого для бактеріологічного дослідження у 10 
пацієнтів (16,7 %) мікроорганізмів виділити не вдалось. У 40 обстежених (80 %), з числа тих у кого висіви були позитивними, 
виділено грампозитивні кокові мікроорганізми. У 15 пацієнтів (30 %) виділено культури Cutibacterium acnes (Propionobacterum 
acnes). Встановлено, що виділені штами бактерій виявляють низький рівень чутливості до протимікробних засобів, які у медич-
ній практиці найчастіше застосовують для топічної терапії вугрової хвороби, але є високочутливими до поверхнево активного 
антисептика декаметоксину, що відкриває перспективи застосування цього антисептика у комплексному лікуванні ВХ.

Висновки. Штами стафілококів та пропіонобактерій, що в сучасних умовах приймають участь у розвитку акне характери-
зуються високим рівнем стійкості до антибіотиків різних хімічних груп. При цьому найвищий рівень стійкості виявляють до 
кліндаміцину та еритроміцину, які у складі різних лікарських засобів широко використовуються в схемах лікування вугрової 
хвороби. Ґрунтуючись на результатах такого пошуку необхідно розробити рецептури препаратів для ефективного місцевого 
лікування вугрової хвороби.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVNESS OF DIODE LASER IRRADIATION IN THE DENTINE TUBULE 
OCCLUSSION USING SCANING ELECTRON MICROSCOPY

Demydova P.I.
Scientifi c supervisor – Prof. E.M. Rjabokon, PhD

Kharkiv National Medical University
Department of therapeutic Dentistry

Kharkiv, Ukraine, e-mail: polinademidovva@gmail.com
Introduction. Dentin hypersensitivity is generally characterized by short, sharp pain arising from exposed dentin in response to 

external stimuli (thermal, tactile, osmotic, or chemical). The prevalence of dentin hypersensitivity is on the rise. There is still no “gold 
standard” for the treatment of this common clinical fi nding. 

The aim of our study was to observe and evaluate the ultrastructural changes of dentin irradiated with an 810-nm diode laser in the 
treatment of dentin hypersensitivity (DH).

Materials and Methods. Four human teeth were extracted and prepared for our study. The teeth were obtained from patients between 
40–50 years of age due to the third stage of chronic generalized periodontitis and DH. Each tooth was etched with 37% phosphoric acid for 
removing the smear layer and was irradiated by diode laser. Diode laser (Lika T, Fotonika plus, Ukraine) was irradiated using a handpiece 
with 810 nm wavelength and 0.1 W power, 6 J/cm2 of energy density, in the continuous waveform for 180 seconds. The morphological 
alterations of the dentin surfaces and were examined with scanning electron microscopy (SEM).

Results. The study showed that dentinal tubules cannot be entirely blocked after irradiation by 810-nm diode laser. In photomicrographs 
of the specimens were many opened tubules, dentin surfaces were smooth. The dentin tubules were round or oval, and their diameters 
were 2 μm to 5 μm. Double-layer structures of tubules were observed.

Conclusions. This study suggests that the irradiation with 810-nm diode laser could be effective for clinical treatment of DH, because 
of fi ndings such as double-layer structures of tubules. Further studies are needed in order to evaluate the longterm stability of the results 
of the clinical treatment of DH. 

LACK OF ASSOCIATION BETWEEN BGLAP RS1800247 SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM 
AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS EMERGENCE AMONG HYPERTENSIVE UKRAINIANS

Harbuzova Ye.A., Kolnoguz A.V., Chumachenko Ya.D.
Scientifi c supervisor – Prof. A.V. Ataman, PhD

Sumy State University
Department of Physiology and Pathophysiology with Medical Biology Course

Sumy, Ukraine, e-mail: yaroslavus.dm@gmail.com
Introduction. Recent studies have shown, that skeleton tissue regulates systemic glucose metabolism through the production of un-

dercarboxylated osteocalcin (OCN). Circulating OCN binds to GPRC6A and thus promotes β-cells proliferation, insulin expression, 
and secretion as well as increases insulin sensitivity of adipocytes, hepatocytes, and muscles. Based on this data it can be assumed that 
thymine to cytosine transition in the OCN gene (BGLAP) promoter region may infl uence insulin resistance development. The study was a 
part of the scientifi c project “Molecular-genetic and morphological features of lower limb tissue regeneration under conditions of chronic 
hyperglycemia” (0117U003926).

The aim of the research was to investigate the link between BGLAP rs1800247-polymorphic variant and type 2 diabetes mellitus 
(T2DM) emergence among hypertensive Ukrainians.

Materials and Methods. Venous blood of 263 individuals with arterial hypertension was used for the study: 107 patients diagnosed 
with T2DM (mean age [± SD] 64.41 ± 8.1 years) and 156 control subjects (69.53 ± 11.31 years) without any carbohydrate metabolism 
disorders. Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism analysis (PCR-RFLP) was performed for genotyping. All 
statistical calculations were done in SPSS 25.0 software and P  0.05 was accepted as signifi cant.

Results. Genotypes distribution in T2DM and control groups was following: TT – 66.4%; TC – 28%; CC – 5.6% and TT – 59.6%; 
TC – 35.9%; CC – 4.5%, respectively. χ2-test has shown that there were no statistically signifi cant differences in genotypes distribution 
between compared groups (χ2 = 1.823; P = 0.402). There was no association between BGLAP rs1800247-polymorphic locus and T2DM 
development under dominant, recessive, over-dominant and additive regression models neither before nor after the adjustment for age, 
sex, BMI and smoking habit (Pc > 0.05 and Pa >0.05, respectively). Moreover, arterial hypertension was not an effect modifi er (Pcint > 
0.05 and Paint > 0.05).

Conclusions. There is no association between BGLAP rs1800247 single nucleotide polymorphism and T2DM emergence among 
hypertensive Ukrainians.

FEATURES OF LIPID EXCHANGE FOR CORONARY ARTERY DISEASE AND COMORBID TYPE 2 
DIABETES MELLITUS PATIENTS

Molotyagin D.G., Orel N.Y.
Scientifi c supervisor - Prof. P.G. Kravchun, PhD

Kharkiv National Medical University
Department of Internal Medicine No2, Clinical Immunology, and Allergology named of the academician L.T. Malaya

Kharkiv, Ukraine, e-mail: dmitry.molotiagin@gmail.com
Introduction. Diabetes mellitus (DM) is a serious socially signifi cant disease of the modern world, distinguished by its increasing 

prevalence, risk of severe chronic complications, high levels of potential disability and early mortality. According to the International 
Diabetes Federation, there are currently 382 million patients with type 2 DM, making 8.3% of the population. It should be highlighted that 
DM is a signifi cant risk factor for developing coronary artery disease (CAD). 
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Patients with type 2 DM is 4 times more often diagnosed with CAD than any other patients without diabetes. The cardiovascular ca-
tastrophes are the main causes of mortality of DM patients where CAD makes a signifi cant impact. According to statistics, 75% of deaths 
type 2 DM patients are associated with CAD.

Given the infl uence of type 2 DM with changes in the lipid profi le leading to an increased incidence of cardiovascular complications 
for CAD patients, it was relevant to research the features of lipid metabolism CAD patients that had concomitant type 2 DM.

Purpose. To determine the features of lipid metabolism for coronary artery disease pa tients having type 2 concomitant diabetes mel-
litus.

Materials and methods. We conducted a comprehensive examination of 110 CAD patients. The latter were divided into several 
groups depending on type 2 DM: the fi rst group included 75 CAD and type 2 DM patients; the comparison group had 35 CAD patients 
without DM. The control group consisted of 25 mainly healthy individuals. 

All patients have undergone clinical examinations in order to control lipid metabolism: determination of total cholesterol, high-density 
lipoprotein cholesterol (HDL-С), triglycerides (TG), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-С), very low-density lipoproteins (VLDL) 
and the coeffi cient of atherogenicity.

Results. The analysis of lipid profi le was characterized by an increase in LDL-C levels (3,09±0,07 mmol/l compared to 2,67±0,06 
mmol/l), VLDL (1,57±0,03 mmol/l compared to 1,14±0,02 mmol/l) (р>0,05), increasing the level of TG (1,81±0,07 mmol/l compared 
to 1,58±0,04 mmol/l respectively) and the lowering level of HDL-C (0,91±0,02 mmol/l compared to 1,51±0,03 mmol/l in accordance) 
(р<0,05) in patients with CAD and type 2 DM compared to no-diabetes patients.

Conclusions. Metabolic disorders of the lipid profi le of coronary artery disease and type 2 diabetes mellitus patients are distinguished 
by hypertriglyceridemia and the decrease in low-density lipoprotein cholesterol. 

TITLE: DIPHTHERIA MORTALITY IN NIGERIA
Faith Ologbo

Scientifi c supervisor - Prof. I. I. Vakalyuk, MD, PhD
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Internal Medicine of Stomatological Faculty
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: Ologbof@yahoo.com

Introduction: Diphtheria had been a major of cause of childhood mortality until the advent of an effective vaccine. 
Even in Nigeria with low to moderate coverage with the third dose of DPT the number of reported cases of diphtheria had been 

reducing. However, in a recent report we noted an increase in the incidence of diphtheria. The mainstay of management of diphtheria is 
the Diphtheria antitoxin. Diphtheria antitoxin is not available in Nigeria. We present the mortalities from diphtheria to highlight the need 
to stock the diphtheria antitoxin. 

Methodology: A review of the case notes of patients managed for diphtheria between August 2008 and 2010 was done and relevant 
data extracted. 

Results: Nine cases of diphtheria were seen and three mortalities were recorded giving a mortality rate of 33.3%. One of  the deaths 
was from myocardial involvement and acute renal failure while another was from possible septicaemia. The third mortality occurred at 
home after discharge from hospital 

Discussion: Most of the symptoms of diphtheria are due to the effects of the diphtheria exotoxin. The non availability of  the antitoxin 
for the management of these children contributed to their mortality. 

Conclusion: As long as diphtheria remains uneradicated the need for the antitoxin is imperative.

INNERVATION OF THE INFRAHYOID MUSCLES IN PRENATAL PERIOD OF HUMAN ONTOGENESIS
Popova I.S.

Scientifi c supervisor – Prof. O.V. Tsyhykalo, MD
Bukovinian State Medical University

Department of Histology, Cytology and Embryology
Chernivtsy, Ukraine, e-mail: popova_i@bsmu.edu.ua 

Investigations on the prenatal development of neck structures during prenatal development (PND) play a fundamental role in 
morphological researches. Infrahyoid triangles in the anterior region of the neck contain crucial structures like trachea, thyroid gland, 
nerve plexuses and magistral blood vessels (aorta, internal jugular vein). Infrahyoid muscle fl aps are used for reconstructive surgeries 
and that is why the topography of their innervation is important for successful dissection and implantation, together with minimization of 
postsurgical complications in children and adults. 

That is why the aim of our study was to examine topographical peculiarities of the branches and position of ansa cervicalis (AC) in 
human prefetuses and fetuses during PND. We have studied 17 specimens of human prefetuses and fetuses (42,0-310,0 mm of the parietal-
coccygeal length (PCL)) of the period from the 10th week of human PND until late 8th month of PND. The material was obtained from 
Chernivtsy Regional Pathologists Offi ce on the terms of bilateral scientifi c cooperation with the Department of Histology, Cytology, and 
Embryology of BSMU. The research was conducted in accordance with the Helsinki Declaration on ethical principles on conducting 
scientifi c studies with human material (2008) and Order from the Ministry of Health of Ukraine № 690 from 23.09.2009. To visualize 
structures while conduction a dissection of human prefetuses and fetuses, we have used classical methods of morphological investigation.

As a result, we have seen that AC is formed by the means of two twigs fusion: the superior and inferior ones (C2 and C3). The superior 
root was observed to have ascending topography next to the lateral portion of the internal jugular vein. The terminal twigs of the nerve 
trunk were found sternothyroid and sternohyoid muscles, that belong to the infrahyoid group. We have seen two types of superior root 
topography: medial and lateral subtypes. The inferior root has begun from the C2 and C3. The fusion between hypoglossal nerve and AC 
was observed to have classically curved shape both in fetal and prefetal stages of PND. We have seen varieties way of nerve courses: in 
medial position to the internal jugular vein, the topography of AC in total may change and to be formed between the internal jugular vein 
and common carotid artery. In fetal and prefetal periods of human PND (42,0-310,0 mm of PCL) AC is formed by anastomosis of the 
superior and inferior roots that are merging with the internal carotid artery and internal jugular vein. 

Further investigations on topographical peculiarities of the roots in AC are important for successful reconstruction surgeries in early 
postnatal and adult age.
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ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÏÐÎÖÅÑ²Â ÏÅÐÅÊÈÑÍÎÃÎ ÎÊÈÑËÅÍÍß Ë²Ï²Ä²Â Ó ÐÎÒÎÂ²É Ð²ÄÈÍ² 
ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ²Ç ÇÀÌ²ÙÅÍÍßÌ ÄÅÔÅÊÒ²Â ÇÓÁÍÈÕ ÐßÄ²Â ÏÐÎÒÅÇÀÌÈ

Барабаш О.Я.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, oleg.barabash88@gmail.com

Актуальність дослідження. На сьогоднішній день поширеною проблемою є порушення цілісності зубних 
рядів, яке виникає внаслідок втрати зубів через захворювання тканин пародонту та ускладнення каріозного 
процесу. Це викликає у пацієнтів естетичний та функціональний дискомфорт. Наявність дефектів зубних 
рядів призводить до ускладнення пережовування їжі, що може призвести до порушення її перетравлювання 
та захворювань органів шлунково-кишкового тракту. Крім цього, унаслідок втрати одних зубів, збільшується 
навантаження на інші, що може зумовити їх перенавантаження. Одним із найпоширеніших шляхів компенсації 
дефектів зубних рядів є їх заміщення зубними протезами. Однак протези, являючись чужерідними тілами, що 
виготовлені з різноманітних матеріалів, чинять вплив на гомеостаз ротової порожнини. 
Тому метою нашої роботи було дослідження інтенсивності процесів ліпопероксидації ротової рідини у 

пацієнтів із заміщенням дефектів зубних рядів протезами. 
Матеріали та методи. Для досягнення мети обстежено 62 пацієнтів віком 35 - 60 років з частковою втратою зубів, які 

були розділені на такі групи: 1-ша (n=23) – з частковою втратою зубів, без заміщення дефекту; 2-га (n=20) – за умов використання 
незнімних мостоподібних протезів з каркасом із кобальто-хромового складу (КХС); 3-тя (n=19) – при використанні часткових 
знімних пластинкових протезів з метилметакрилату. Забір ротової рідини проводили натщесерце без стимуляції, методом cпльо-
вування в мірну пробірку. Для оцінки інтенсивності протікання процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) у ротовій рідині 
визначали вміст дієнових кон’югатів (ДК) та вторинних продуктів ліпопероксидації, що реагують на тіобарбітурову кислоту 
(ТБК-АП).

Результати дослідження. У результаті дослідження встановлено активацію ліпоперксидації у ротовій рідині пацієнтів 
із заміщеними дефектами зубних рядів. Зокрема, уміст ТБК-АП у ротовій рідині пацієнтів з незнімними мостоподібними 
протезами з каркасом із КХС збільшився в 3,4 раза (р<0,001) та в 4,9 раза (р <0,001) - при протезуванні частковими знімних 
пластинковими протезами з метилметакрилату щодо даних у пацієнтів з частковою втратою зубів без заміщення дефекту.

Найбільш вірогідним механізмом індукції продуктів ПОЛ у ротовій порожнині пацієнтів при протезуванні мостоподібними 
протезами може бути проникнення часток мікроелементів каркасу протезу (кобальту, нікелю, хрому, іонів заліза), які можуть 
впливати на зміну балансу про-антиоксидантів ротової рідини. Збільшення вмісту вторинних продуктів ліпопероксидації у 
ротовій рідині пацієнтів, що користуються частковими знімними пластинковими протезами, можна пов’язати з наявністю у 
протезі залишкового мономеру метилметакрилату, який не вступив у реакцію полімеризації і виділився в порожнину рота.

Висновки. Таким чином, заміщення дефектів зубних рядів протезами може впливати на баланс між 
прооксидантними та антиоксидантними процесами ротової порожнини у бік активації ліпоперксидації.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÅÊÑÏÅÐÒÍÎ¯ ÎÖ²ÍÊÈ ÏÐÅÏÀÐÀÒ²Â, ÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀÍÈÕ ÄËß Ë²ÊÓÂÀÍÍß 
ÕÂÎÐÈÕ ²Ç ÄÈÒß×ÈÌÈ ÁÀÊÒÅÐ²ÉÍÈÌÈ ²ÍÔÅÊÖ²ßÌÈ

Білик І.П.
Наукові керівники: к.фарм.н., доц. І.О. Федяк,

 к.фіз.-мат.н., доц. А.М. Добровольська
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики

м. Івано-Франківськ, Україна, е-mail: bily4ka@ukr.net
Вступ. Небезпечними дитячими бактерійними інфекціями (ДБІ) з повітряно-краплинним механізмом передачі є кашлюк, 

менінгококова інфекція (МІ), скарлатина.
Матеріали: анкети 65 лікарів, спеціалістів в області ДБІ із відділень дитячих інфекційних закладів охорони здоров’я мм. 

Вінниці, Івано-Франківська, Києва, Луцька, Рівного, Тернополя, Харкова; методи: анонімного анкетування, експертної оцінки, 
статистичного аналізу.

Результати. Для розробки рекомендацій щодо удосконалення надання медико-фармацевтичної допомоги дітям, хворим 
на кашлюк, МІ, скарлатину, було проведено анонімне анкетування фахівців, які визначилися із пріоритетними, на їх думку, 
лікарськими препаратами (ЛП) для терапії дітей. З імовірністю р = 0,95 можна стверджувати, що оцінювання експертами ЛП 
групи азитроміцину (J01FA10) було узгодженим (коефіцієнт конкордації w = 0,802 (узгодженість оцінок експертів сильна), f > f*, 
f = 16,199, f* = 2,025, 2 > 2*, 2 = 44,108, 2* = 19,675). За показниками ефективності, частоти призначення, перспективності, 
токсичності, наявності 1 та 2 ранги одержали Сумамед®, табл. 125 (500) мг № 6 (2; 3), Пліва, Хорватія та Сумамед®, капс. 
250 мг № 6, Пліва, Хорватія відповідно, що дозволяє рекомендувати ці ЛП до страхових переліків. З імовірністю р = 0,87 можна 
вважати, що оцінювання експертами ЛП групи цефотаксиму (J01DD01) за всіма показниками було узгодженим (коефіцієнт 
конкордації w=0,303 (узгодженість оцінок експертів середня), f > f*, f = 1,740, f* = 1,649, 2 > 2*, 2 = 15,159, 2* = 15,057). 1-ий 
ранг було присвоєно Цефотаксиму-МІП, пор. д/п ін. р-ну 1 г фл. № 1 (10), Chephasaar, Німеччина, 2-ий – Цефотаксиму, пор. 
д/п ін. р-ну 1000 мг фл. № 1, Авант, Україна. З імовірністю р = 0,95 оцінювання експертами ЛП групи цефтріаксону (J01DD04) 
було узгодженим (коефіцієнт конкордації w = 0,597 (узгодженість оцінок експертів середня), f > f*, f = 5,934, f* = 2,170, 2 > 2*, 
2 = 26,880, 2* = 16,919). 1-ий та 2-ий ранги отримали ЛП: Лораксон, пор. д/р-ну д/ін. 0,5 (1) г фл. № 12, Exir Pharmaceutical, Іран 
та Цефтріаксону-Здоров’я, пор. д/р-ну д/ін. 1 г фл. № 1 (5), Здоров’я, Україна відповідно.

Висновки. Отже, під час анонімного анкетування фахівці, окрім оцінки поточного стану вакцино керованих бактерійних 
інфекцій та розробки шляхів їх подолання в Україні, визначили ЛП, які вони рекомендували для внесення до майбутніх страхових 
переліків лікарських засобів для лікування пацієнтів, хворих на ДБІ, а саме: кашлюк, менінгококову інфекцію, скарлатину.
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Боднар Р.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, olegbodo@gmail.com

Вступ. Не зважаючи на успіхи у вивченні механізмів розвитку тиреоїдної патології, темпи її зростання зберігаються доволі 
високими. Соціальні чинники, зміни структури харчування населення (зменшення споживання йодовмісних продуктів), 
погіршення екологічної ситуації та вплив шкідливих чинників довкілля зумовлюють поширеність захворювань щитоподібної 
залози. Гіпотиреоїдна дисфункція супроводжується суттєвим пригніченням структурно-функціонального стану тканин 
пародонта.

Метою дослідження було вивчити в експерименті структурно-функціональні особливості тканин пародонта у щурів на тлі 
йодної депривації.

Матеріал та методи дослідження. Дослідження проводили на 10 білих безпородних статевозрілих щурах масою 150-180г, 
які впродовж двох місяців перебували на йододефіцитній дієті (Martines-Galan J. R. et al., 1997). Аналогічні дослідження про-
ведено на 10 інтактних тваринах, які перебували на стандартному харчовому раціоні. Цитологічні дослідження проводили за 
методом С.В. Єріної (2008). Утримання, вигодовування та евтаназія відповідали чинним міжнародним вимогам щодо гуманного 
відношення до тварин. Евтаназію тварин здійснювали шляхом декапітації під кетаміновим знечуленням (100 мг/кг маси тіла). 
Статистичний аналіз результатів здійснено за допомогою комп’ютерних програм Microsoft Exel та Statistica 5.5. 

Отримані результати. У результаті експерименту установлено якісні зміни клітинного складу ясенної рідини. Спостерігали 
збільшення кількості епітеліальних клітин, нейтрофільних лейкоцитів, що дозволяє діагностувати наявність запального 
процесу в тканинах пародонта та оцінювати його вираженість. У мазках-відбитках зустрічались численні лейкоцити з явищами 
деструкції, які представлені в основному нейтрофілами і мікроорганізмами, що розташовані поза- та внутрішньоклітинно. Такі 
особливості характеризують дегенеративно-запальну реакцію тканин пародонта на тлі йодної депривації. 

Висновок. У щурів на тлі йододефіциту спостерігається розвиток пародонтиту, що супроводжується проявами дистрофії і 
некробіозу епітеліальних клітин, і відображає деструктивні процеси в тканинах пародонта. Цитологічні зміни потенціюються зі 
збільшенням ступеня важкості захворювання.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÏÀÐÀÌÅÒÐ²Â ËÈÖÅÂÎÃÎ ÑÊÅËÅÒÓ Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç ÏÐÈÐÎÄÍÎÞ 
ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍÎÞ ÎÊËÞÇ²ªÞ ÍÀ ÎÑÍÎÂ² ÄÀÍÈÕ ÊÏÊÒ

Блажків Н.О.
Науковий керівник – А.М. Кирилюк

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра стоматології ПО

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Nzrblaz@gmail.com
Актуальність. Розвиток науки і техніки відкриває нові можливості у діагностиці та лікуванні зубощелепних аномалій, од-

ночасно з цим ставлячи перед ортодонтами нові цілі та вимоги. Оцінка параметрів лицевого скелету є однією з них. Застосу-
вання традиційних рентгенівських методів діагностики (ТРГ і ОПТГ ) не є достатнім на сьогоднішній день, так як розвиток і 
поширення КПКТ дає можливість більш якісно дослідити параметри кісткових структур черепа. Це в свою чергу ставить перед 
ортодантами завдання розробки 3D цефалометричних аналізів на заміну звичайним 2D, розрахованим по ТРГ.

Мета. На основі КПКТ пацієнтів дослідити взаємовідношення кісткових і зубних структур верхньої та нижньої щелеп.
Матеріали та методи. Розглянуто записи КПКТ 6 пацієнтів (3 жіночої статі та 3 чоловічої), які не проходили ортодонтичного 

лікування, та змикання зубних рядів яких відповідає 6 ключам функціональної оклюзії за Лоуренсом Ендрюсом . Для дослід-
ження використовувалися знімки КТ зроблені на апараті з радіусом обзору - 75,125мм, висотою поля дослідження - 140мм і 
роздільною здатністю вокселя - 0,250мм. Для опрацювання даних використовувалися комп’ютерні програми: InVesalius 3, 3D 
Sliser, Meshmixer.

Результати дослідження. Використання класичних методів оцінки лицевого скелету за допомогу ТРГ не завжди є інформа-
тивними, так як дуже часто виникають проблеми при розстановці орієнтирів, пов’язані з подвійними контурами анатомічних 
утворів при формуванні 2D зображення, а також розмитість малюнку. Класична цефалометрія в боковій проекції не дає можли-
вості ортодонту проводити якісну діагностику опираючись на показники норми при різних типах обличчя (церебральний, ре-
спіраторний, дигестивний, м’язовий). Розрахунки параметрів лицевого скелету на основі 3D рендерингу зображень, отриманих 
при КПКТ, дає змогу лікарю-стоматологу уникнути вищезазначених проблем та провести більш якісну діагностику. В процесі 
дослідження було розраховно співвідношення об’єму верхньої щелепи до нижньої та виміряно площі поверхні обох щелеп. Се-
редній об’єм кісток верхньої щелепи становить 45 см2, нижньої – 54,5 см2, а їх співвідношення – 0,83. Середня площа поверхні 
верхньої щелепи по наших даних становить 38841 см2, а нижньої - 42187 см2. 

Висновок. Застосування КПКТ має величезний потенціал при визначанні причин і характеру зубощелепних аномалій. Так, 
відштовхуючись від наших даних, оптимальним співвідношенням об’єму верхньої щелепи до нижньої являється – 0,83. Значен-
ня більші за даний коефіцієнт можуть вказувати на розвиток 2-го класу малоклюзій за Енгелем, а значення нижчі за нього – на 
розвиток 3-го класу зубощелепних аномалій.

ÕÀÐ×ÎÂÈÉ ÐÀÖ²ÎÍ ÑÓ×ÀÑÍÎÃÎ ÑÒÓÄÅÍÒÀ, ÇÁÀÃÀ×ÅÍÈÉ ÁÎÁÎÂÈÌÈ ßÊ ÎÄÈÍ Ç² 
ÑÏÎÑÎÁ²Â ÂÈÂÅÄÅÍÍß ÂÀÆÊÎÃÎ ÌÅÒÀËÓ ÊÀÄÌ²Þ

Бреславська О.Я., Бабчук Л.Р.
Науковий керівник − к.тех.н., доц. C.М. Бабчук

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра медичної та біологічної хімії ім. академіка Г.О. Бабенка

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: telure@ukr.net
Актуальність: центр громадського здоров’я України повідомляє про те, що достатня кількість поживних речовин і правильна 
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культура харчування можуть вберегти людину від численних хвороб та зробити бадьорішою і уважнішою та радить акцентувати 
свою увагу на овочах і бобових. Вони мають складати майже половину об’єму денного раціону дитини чи підлітка.

Метою роботи є дослідження харчового раціону студентів щодо вживання ними різних видів бобових у їжу, їх обізнаності 
щодо користі цих продуктів та аналіз особливостей впливу цих продуктів на процеси, що сприяють виведенню важкого металу 
кадмію з людського організму.

Матеріали і методи: у листопаді 2019 року було проведено анкетування студентів другого курсу медичного коледжу ІФНМУ 
щодо особливостей вживання ними у їжу найбільш поширених бобових продуктів.

Результати дослідження. Кадмій, що міститься в багатьох матеріалах сучасності, посуді та акумуляторах чи іншому 
обладнанні, звідки потрапляє в грунт, а підземні води розносять його на великі відстані, забруднюючи землю, класифікується 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я як речовина небезпечна для здоров’я людини - канцероген. Концентрація кадмію 1 
мкг на 1 кг маси тіла небезпечна, а доза 30–90 мг кадмію смертельна для людини.

 В Україні вживають у їжу різні плоди бобових рослин - горох, квасолю, арахіс, біб, нут, сочевицю, кіноа, сою. Харчові 
волокна бобових надають відчуття ситості, нормалізують роботу шлунково кишкового тракту та розчиняють і виводять з 
організму токсини, а серед них і солі кадмію.

 В процесі анкетування на найбільш часто вживаний і улюблений продукт бобових було виявлено, що 45,5 % надають 
перевагу арахісу. Тільки 9,3% їдять горох та 25% квасолю. Менш популярними виявився біб, нут, маш, сочевиця, соя, кіноа. На 
них разом припадає тільки 10% опитаних. Варто відмітити, що 34,7% анкетованих вживають у їжу бобові один раз в тиждень, 
42% студентів мають у своєму раціоні бобові культури 1-2 рази в місяць. Результати вказують, що 17,4% анкетованих, майже 
ніколи не їдять плоди бобових рослин. 

Висновок. Раціональне, збалансоване харчування має важливе значення для профілактики та виведення з організму важкого 
металу кадмію, а присутність у щоденному раціоні таких продуктів, як бобові, що багаті на антиоксиданти, клітковину та 
мікроелементи позитивно впливає на цей процес. Сучасний студент надає перевагу арахісу, але частка вживання квасолі і гороху 
вказує, що кожен третій анкетований ними доповнює свій запас харчових волокон, тому вживання в їжу бобових обмежує 
всмоктування кадмію та сприяє виведенню цього важкого металу з людського організму.

ÑÎÐÒÈ ÙÀÂÍÀÒÓ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍ² ÄÆÅÐÅËÀ Ë²ÊÀÐÑÜÊÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â
Будзан Л.Б.

Науковий керівник - д.фарм.н, проф. А.Р. Грицик
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: lilija.bogdanivna@gmail.com

Актуальність. Лікарські рослини здавна використовувались у народній медицині. Перспективними рослинами для 
фармакогностичного дослідження, а також створення лікарських засобів на їх основі є нові культури, одна з яких щавнат. У 
дикорослому стані вона невідома, оскільки є гібридом. Терапевтична активність рослини зумовлена комплексом біологічно 
активних речовин, серед яких є антрахінони, таніни, органічні кислоти, макро- та мікроелементи.

Мета та завдання: дослідити можливість створення лікарських засобів з щавнату та застосування у народній медицині.
Матеріали і методи: підземні та надземні органи щавнату сортів Румекс ОК-2, Київський ультра, Біекор-1.
Результати дослідження. Перспективним джерелом біологічно активних речовин є види щавнату, які виведені в відділі 

нових культур Національного ботанічного саду М.М. Гришка НАН України. Щавнат – це багаторічна культура комплексного 
використання (харчова, кормова, енергетична), яка була створена в результаті гібридизації і багаторічного відбору щавлю 
шпинатного і щавлю Тяньшаньського. Один із «батьків» (щавель шпинатний) передав їй хорошу озелененість пагонів і незначну 
кислотність, а інший (щавель Тяньшаньський) - ранньостиглість і зимостійкість. 

На сьогодні сорти щавнату не використовують в офіційній медицині, але їх культивують на території України, вони 
вміщують різні групи біологічно активних речовин, які здатні чинити терапевтичний ефект на організм людини, тому щавнат є 
перспективним для фармакогностичного дослідження. Культура вже пройшла всі необхідні апробації, представлена в багатьох 
публікаціях і внесена до Державного реєстру рослин України. Зареєстрованими сортами щавнату (Rumex patientia L. × Rumex 
tianschаnicus Losinsk) є сорти Румекс ОК-2, Київський ультра, Біекор-1.

Встановлення можливості створення лікарських засобів на основі біологічно активних речовин досліджуваної сировини на 
даний момент є актуальним.

Висновки. Важливим завдання сучасної фармації є пошук рослин з достатньою сировинною базою, раціональне і комплексне 
використання сировини, а також створення на їх основі нових лікарських засобів. Саме такими являється щавнат та його сорти.

ÏÎØÈÐÅÍ²ÑÒÜ ÑÅÐÖÅÂÎ-ÑÓÄÈÍÍÎ¯ ÏÀÒÎËÎÃ²¯ Ó ÌÅØÊÀÍÖ²Â ÐÎÃÀÒÈÍÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ç 
Ã²ÏÎÒÈÐÅÎÇÎÌ
Варунків С.В.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: varunkiv63@ukr.net

Актуальність теми. Епідеміологічні дослідження щодо виявлення патології щитоподібної залози протягом останніх років 
показали підвищення захворюваності пацієнтів, які проживають у йододефіцитних регіонах. Внаслідок низки чинників, серед 
яких відсутність адекватної йодної профілактики, вплив екологічного профілю, вікові особливості, частою формою порушення 
функції щитоподібної залози є розвиток гіпотиреозу. Однак, у зв’язку з повільним розвитком симптомокомплексу та дещо 
згладженої клінічної картини дане захворювання часто діагностують уже з коморбідною патологією.

Мета: дослідити спектр серцево-судинних розладів, що формуються на тлі гіпотиреозу у жителів Рогатинського району.
Матеріали та методи дослідження: Вибірковим методом проаналізовано 78 амбулаторних карток пацієнтів віком від 40 до 

68 років, які проживають у Рогатинському районі та мають знижену функцію щитоподібної залози.
Результати дослідження: Кардіологічні прояви посідають одне з провідних місць у симптоматиці гіпотиреозу. Багатогранні 
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зміни з боку серцево-судинної системи визначаються різноманітними прямими та опосередкованими ефектами тиреоїдних 
гормонів на серце та судини. Основними поєднаними захворюваннями системи кровообігу та гіпотиреозу є артеріальна 
гіпертензія, зміни серцевого ритму, дисліпідемія, ішемічна хвороба серця (ІХС), кардіопатія. 

З амбулаторних карток пацієнтів виявлено, що у третини з них діагностовано артеріальну гіпертензію. Причиною 
підвищення діастолічного тиску є значне зростання периферичного судинного опору, що відбувається внаслідок відсутності 
прямої вазодилатуючої дії тиреоїдних гормонів, звуження судин, що зумовлене у тому числі зниженням основного обміну. 
У 8 % вибірки зафіксовані серцево-судинні події.

У 27% пацієнтів, за даними ліпідограми, діагностовано дисліпідемію. Внаслідок дефіциту тиреоїдних гормонів відбувається 
порушення як синтезу, так і деградації ліпідів. При гіпотиреозі сповільнюються процеси метаболізму холестерину, погіршується 
транспорт, перетворення та виділення атерогенних ліпопротеїнів з жовчю.

Близько 32% пацієнтів з первинним гіпотиреозом супутньо хворіють ІХС, що слугує тривожним сигналом для розвитку 
подальших ускладнень з боку серцево-судинної системи, унаслідок порушень мікроциркуляції та коагуляційного гомеостазу.

Висновки: Поєднання гіпотиреозу та серцево-судинних захворювань часте явище у пацієнтів Рогатинського району, які 
спостерігаються у спеціалістів. Підбір та корекція замісної терапії, а також контроль супутньої патології зможе знизити ризик 
серцево- та цереброваскулярних ускладнень, знизить частоту серцево-судинних подій та сприятливо впливатиме на якість 
життя та прогноз у таких пацієнтів.

ÂÏËÈÂ ÑÓÕÎÃÎ ØÀÌÏÓÍÞ ÍÀ ÂÎËÎÑÑß
Вересюк Г.О., Мандзій Т.П.

Науковий керівник – д.фарм.н., проф. А.Р. Грицик
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: tarasdgr@rambler.ru

Актуальність. В теперішній час догляд за волоссям займає важливе місце у суспільстві, через забруднену атмосферу, 
неправильне харчування, використання різноманітних фарб для волосся, лаків, хімічних завивок, колорувань, порушення 
роботи сальних залоз та інше. 

Метою роботи є проведення аналізу літературних та інтернет-джерел інформації, щодо використання сухих шампунів та 
особливості їх застосування у повсякденному житті.

Результати. Сухий шампунь – це засіб «екстреної» допомоги. Найчастіше сухі шампуні це спеціальні спреї, які нагадують 
лак для волосся. В основі таких шампунів спочатку лежали натуральні інгредієнти, а саме: екстракти вівса, рису, крохмаль, які 
працюють як адсорбенти та вбирають надлишки шкірного сала. Жирний блиск тільки прикривається сухим шампунем, але жир 
не зникає, він накопичується, що призводить до лупи, свербіння й інших проблем зі шкірою голови.

Сухий шампунь не призначений для щоденного використання. Це екстра-засіб, призначений виключно для використання в 
самих екстремальних ситуаціях.

Перед використанням сухого шампуню флакон потрібно струсити, розділити волосся на пасма, підняти коріння кожного 
пасма і нанести на них на відстані 15-20 см. Зачекайте пару хвилин, поки засіб вбере шкірне сало, потім помасажуйте пальцями 
всю прикореневу область волосся, після чого ретельно розчешіть волосся, знявши з них залишки сухого шампуню.

Часте використання та зловживання таким екстра-засобом може призвести до сухості шкіри голови, порушення водного 
балансу шкіри, що призводить до погіршення росту та ламкості волосся, росту бактерій, викликати свербіж та алергічну реакцію.

Висновок. Провівши літературно-інформаційний аналіз, можна зробити висновок, що використання сухих шампунів на 
вітчизняному ринку є досить популярним та користується попитом, не зважаючи на ряд своїх недоліків.

ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß Â ÔÀÐÌÀÖ²¯ ÀÄÈÒÈÂÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É
Вересюк Б.Д., Старченко Г.Ю.

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фармації

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail:gavrangalya@gmail.com
Актуальність. Адитивні технології знайшли широке застосування і активно продовжують впроваджуватися в різні сфери 

діяльності людини. В останні десятиліття адитивне виробництво стало активно впроваджуватися в медицину і фармацію. 
Уже сьогодні існує ряд технологій адитивного виробництва твердих дозованих лікарських форм, таких як таблетки і 
капсули. Практичні дослідження в цій області вказують на можливість створення твердих дозованих лікарських форм (ЛФ) 
з модифікованим вивільненням, що в свою чергу відкриває ряд перспективних можливостей у створенні персоналізованих 
лікарських засобів. 

Метою дослідження був огляд можливостей використання адитивних технологій в фармації. 
Матеріали і методи. Матеріалами служили публікації в період з 2009 р. по 2019 р. на задану тематику. В роботі використані 

порівняння (емпіричний), аналіз і синтез (комплексно-комбіновані методи). 
Результати. Для фармації найбільш застосовними методами 3Dдруку є екструзійний (FDM - fused deposition modeling) і 

струменевий (3DP – three dimensional printing). Їх використовують для отримання твердих дозованих ЛФ (таблетки, капсули) 
з модифікованим вивільненням. В технології пошарового наплавлення друк відбувається за рахунок екструзії розплавленого в 
нагрівальному елементі витратного матеріалу з подальшим продавлювання через сопло екструдера і пошаровим формуванням 
друкованої фігури. Перевагою технології є можливість друку ЛФ з недорогих легкоплавких і термостабільних допоміжних 
речовин, таких як полівініловий спирт, полівінілацетат, полікапролактон, полілактид гідроксиметилцелюлоза; метакрилові 
полімери (Eudragit® марок RL, RS і E), а також гідроксипропілцелюлоза в комплексі з пластифікатором триетилцитратом та ін. 
При використанні даної технології показана можливість отримання твердих дозованих лікарських форм складної форми (сфера, 
куб, циліндр, піраміда і тор). До недоліків можна віднести можливість термодеструкції допоміжних речовин і фармацевтичних 
субстанцій, які використовуються в процесі друку, а також складну структуру поверхні отриманих лікарських форм. 

Струменевий метод 3D-друку (3DP) заснований на тому, що на порошок, який наноситься тонким шаром на робочу поверхню, 
за допомогою друкарської головки наноситься сполучний матеріал, який склеює частки між собою і формує шари майбутнього 
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виробу. До переваг технології відносять високу швидкість друку і відсутність термічного впливу на витратні матеріали. За 
допомогою 3DP-технології існує можливість друку твердих дозованих лікарських форм із заданою мікроструктурою і текстурою 
поверхні, завдяки чому створюється можливість персоналізації лікарських засобів за кількістю діючої речовини та можливості 
їх модифікованого вивільнення. Можливо, без створення зв’язанодисперсних систем як в FDM-методі, укладати всередину 
таблетки діючу речовину у вигляді порошку або гранул. 

Висновки. Таким чином, в даний час проводяться дослідження, присвячені питанням створення персоніфікованих 
лікарських засобів з використанням адитивних технологій. Найбільш часто розглядається можливість 3D-друку лікарських 
засобів методами FDM і 3DP. Метод FDM економічніший (в порівнянні з 3DP) і характеризується відносно низькою вартістю 
використовуваного обладнання. Метод 3DP є більш експресним і дозволяє використовувати більший спектр матеріалів 
(фармацевтичних субстанцій та допоміжних речовин), а також не робить на них додаткових фізичних впливів в процесі друку.

ÃÅÍÅÒÈ×ÍÈÉ ÏÎË²ÌÎÐÔ²ÇÌ ÄÎÂÃÎ¯ ÍÅÊÎÄÓÞ×Î¯ ÐÍÊ HOTAIR ÍÅ ÏÎÂ’ßÇÀÍÈÉ ²Ç ÂÈÆÈ-
ÂÀÍ²ÑÒÞ ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ²Ç ÍÈÐÊÎÂÎ-ÊË²ÒÈÍÍÈÌ ÐÀÊÎÌ

Волкогон А.Д., Колногуз О.В.
Науковий керівник – д.біол.н., проф. В.Ю. Гарбузова

Сумський державний університет
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Актуальність. Результати наукових робіт останніх років показали, що довгі некодуючі РНК (lncRNAs) часто є ключовими 

гравцями під час реалізації багатьох внутрішньоклітинних процесів. При цьому зміна експресії цих РНК специфічно асоційована 
із настанням злоякісних пухлин та розвитком метастазів. Результати нещодавніх експериментальних досліджень показали, 
що хворі на рак нирки з високим рівнем експресії lncRNAs HOTAIR мають значно менший середній показник виживаності, 
ніж пацієнти із низьким рівнем експресії цієї РНК. Вважається, що основний механізм дії HOTAIR полягає у її взаємодії із 
полікомбним репресивним комплексом 2 (PRC2), що викликає посилення метилювання H3K27-гістону та інгібування експресії 
низки генів. На сьогодні особливий інтерес становить дослідження асоціації генетичного поліморфізму HOTAIR із настанням 
та характеристиками пухлин різної локалізації. Одним із найбільш значущих поліморфних локусів гена HOTAIR є rs1899663. 

Мета. Встановлення можливого зв’язку rs1899663-поліморфного сайту гена HOTAIR із виживаністю хворих із раком нирки.
Матеріали і методи. У дослідженні використано цільну венозну кров 101 пацієнта зі світлоклітинним нирково-клітинним 

раком (СКНКР). Генотипування за поліморфним сайтом rs1899663 гена HOTAIR виконано за допомогою методу полімеразної 
ланцюгової реакції з подальшим аналізом довжини рестрикційних фрагментів (PCR-RFLP). Математичну обробку даних 
виконано за допомогою пакету програм SPSS 17.0. Для виявлення потенційної асоціації між rs1899663-поліморфізмом гена 
HOTAIR та віком настання СКНКР були застосовані тест Каплана-Мейера і регресія Кокса. Значення Р < 0,05 вважали за 
статистично достовірні.

Результати. Результати генотипування за rs1899663-локусом гена HOTAIR продемонстрували, що співвідношення GG-
гомозигот, GT-гетерозигот і ТТ-гомозигот у хворих із раком нирки становило 39,6 %, 52,5 % і 7,9 %, відповідно. Результати 
аналізу виживаності за допомогою методики Каплана-Мейере показали, що тривалість життя до часу настанням СКНКР не 
залежить від поліморфізму rs1899663 (log rank Р = 0,739). Аналіз за допомогою Кокс-регресії також не встановив достовірного 
зв’язку між rs1899663-локусом гена HOTAIR та ризиком розвитку СКНКР з віком (Р > 0,05).

Висновки. Отже, rs1899663-поліморфізм гена довгої некодуючої РНК HOTAIR не пов’язаний із виживаністю хворих СКНКР.

Î×²ÊÓÂÀÍÍß ÄËß ÇÄÎÐÎÂ’ß: ÊÎËÈ ÌÅÄÈ×Í² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯ Ä²ÉÄÓÒÜ ÄÎ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Гаврецька І.С.

Науковий керівник – асист. Т.Н. Лукашик
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: tamara.lukashik@ukr.net

Актуальність. Поява інноваційних технологічних рішень у медицині. Нещодавно було анонсовано початок випробувань 
домашнього робота, що контролюватиме вживання ліків. Вже зараз для зменшення рівня стресу пацієнтам надягають VR-
шоломи.

Мета. Дослідити перший крок назустріч останнім медичним трендам – створення повної цифрової бази даних про пацієнтів. 
З нею за допомогою аналізу big data ми зможемо побачити, скільки пацієнтів, які послуги надаються, яких фахівців не вистачає, 
а також зрозуміти, профілактику яких хвороб можна проводити.

Матеріали і методи. Знаючи тренди, можна не просто лікувати людей, а й організовувати комплексну профілактику. Зараз 
увесь світ переходить на превентивну медицину – щоб люди витрачали менше сил і часу на саме лікування і більше жили 
повноцінно. У світовій практиці наразі акцентують на використання спеціальних пристроїв і сервісів для поліпшення медичної 
сфери в цілому і життя людини зокрема. Але в кожному випадку час їх впровадження відрізняється. Так, на розробку пристроїв 
потрібно в середньому 5–7 років. Якщо ж говорити про цифрові продукти на кшталт застосунків на мобільний телефон для 
зв’язку між пацієнтом і лікарем, то на їхню розробку в середньому необхідно від 1 до 3 років.

Результати. В Україні поки не все так просто з впровадженням нового в медичній сфері: існує низка перешкод, які 
не дозволяють рухатися далі. Проте багато розробок уже є в Україні, наприклад, цифрові рішення на кшталт порталів для 
пацієнтів. У багатьох приватних клініках є онлайн-реєстрація, онлайн-отримання аналізів і електронні медкартки. Деякі навіть 
пропонують консультації телефоном або онлайн. У певному зародковому вигляді всі ці інновації до нас приходять, але все ж 
вони поки не мають масового характеру.

У процес поліпшення медичних технологій можна і потрібно включатися бізнесу. І тут не обов’язково маються на увазі 
тільки фінансові інвестиції. Це можуть бути розробки нового обладнання, впровадження штучного інтелекту в уже існуючі 
медичні «гаджети» та інше. Так, для повноцінного впровадження системи e-Health і концепції, яка за нею стоїть, необхідно ще 
від трьох до п’яти років. Головне – щоб поліпшення відчули самі пацієнти. Тим паче, що вони насправді зацікавлені в цьому.

Висновки. В Україні є попит на спрощення комунікації з лікарем, у тому числі на цифрові продукти на зразок електронної 
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медкартки, що буде повним джерелом даних про пацієнта. Справа за тим, щоб пацієнти ділилися своїми враженнями і давали 
зворотний зв’язок, аби держава могла активніше впроваджувати зміни. Україні варто розглядати проблеми, з якими вже 
зіткнулися інші країни, щоб поліпшити досвід пацієнта і удосконалити медичну сферу.

ÌÎÐÔÎÌÅÒÐÈ×Í² ÇÌ²ÍÈ Â ÊË²ÒÈÍÀÕ ËÅÉÄ²ÃÀ Â ÓÌÎÂÀÕ ÐÎÇËÀÄ²Â ÊÐÎÂÎÎÁ²ÃÓ
Глодан О.Я., Чекіс І.В., Барнич І.Р.

Науковий керівник - к.біол.н., доц. О.Я. Глодан
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: glodan.oksana@gmail.com

Актуальність. Проблема чоловічого непліддя є досить актуальною нині усьому світі, оскільки в не менш ніж 50% випадків 
причиною неплідного шлюбу є чоловічий фактор. Важливим є дослідження негативного впливу різних факторів на функцію 
яєчка. У доступній нам літературі ми не знайшли посилань на те, як впливає на сперматогенез такий фактор, як фіксація сім’яного 
канатика тримачем під час пластики пахвинного каналу, що і послужило причиною для проведення нами експериментів. 

Мета. Встановити зміни в клітинах Лейдіга в умовах моделювання фіксації сім’яного канатика тримачем, що має значення 
для практичної медицини.

Матеріали і методи. Дослідження проведено на 20-ти статевозрілих білих щурах самцях, у яких під ефірним наркозом 
моделювали фіксації сім’яного канатика тримачем на 3, 10 і 15 хв із вивченням яєчка через 1, 7, 30 і 90 діб. Для оцінки 
функціональної активності клітин Лейдіга вимірювали гвинтовим окуляр-мікрометром АМ–2 (МОВ–1-15х) при імерсійному 
об’єктиві і збільшенні х900 2 діаметри (мінімальний і максимальний) 50 ядер клітин Лейдіга. Об’єм ядер розраховували за 
формулою Еліпса. Отримані значення об’єму виражали в мкм3.

Результати. Середній об’єм ядер клітин Лейдіга у тварин контрольної групи становив 85,08±2,52 мкм3. Дія чинника протягом 
3 хв на яєчко впродовж всього досліду (1, 7, 30, 90 діб) істотно не позначалася на морфометричних показниках. Через 7 днів 
після 15 хв фіксації сім’яного кантика відзначено зменшення об’єму ядер клітин Лейдіга - 79,60±3,21 мкм3, співвідношення між 
інтерстицієм і трубочками збільшувалося. Через 30 і 90 діб від початку досліду на відміну від попереднього терміну збільшення 
показника, що вивчався, не виявлено. Особливо це помітно після 10 і 15 хв тимчасової дії чинника (30 доба). До зазначених 
термінів експерименту об’єм ядер клітин Лейдіга становив відповідно 80,58±1,70 мкм3 і 77,32±2,84 мкм3 проти 85,08±2,52 мкм3 
у контролі. З’ясування впливу дії тимчасової фіксації сім’яного канатика тримачем на стан інтерстиційної тканини в яєчку щурів 
дозволило встановити певну закономірність змін у цих клітинах. Оскільки об’єм ядер клітин Лейдіга є одним із показників 
їхньої функціональної активності, виконане нами каріометричне дослідження цих клітин мало важливе значення.

улярна гіпоксія 
Висновки. Таким чином, проведені нами експериментальні дослідження вказують, що тимчасове утримування сім’яного 

канатика тримачем, призводить до циркуляторної гіпоксія яєчка, внаслідок чого зменшується об’єм ядер клітин Лейдіга на 9,2 
%, знижуючи цим самим їхні функціональні властивості, що призводить до порушення сперматогенезу.

ÑÏ²ÂÂ²ÄÍÎØÅÍÍß ÊÈÑÍÅÇÀËÅÆÍÈÕ ÏÐÎÖÅÑ²Â É ÀÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÔÅÐÌÅÍÒ²Â 
ÅÍÅÐÃÎÑÈÍÒÅÇÓ Ó ÙÓÐ²Â ÇÀ ÓÌÎÂ ÍÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß ÔÐÓÊÒÎÇÎÞ ÒÀ ÄÅÔ²ÖÈÒÓ ÉÎÄÓ

Гуранич С.П.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, guranichtanja@ukr.net

Актуальність. Порушення багатьох метаболічних процесів можуть бути пов’язані з гіперпродукцією вільних радикалів, які 
ушкоджують не лише ліпідні компоненти клітини, а, у першу чергу, зумовлюють деструкцію мембранних і цитоплазматичних 
білкових макромолекул. У свою чергу, дисбаланс у системі енергозабезпечення призводить до інактивації іонних каналів 
клітинної мембрани, зниження активності багатьох ензиматичних систем, вторинних месенджерів, ендогенних біорегуляторів. 
Варто зазначити, що зменшення утворення макроергів може потенціювати процеси пероксидації, адже відомо, що порушення 
тканинного дихання сприяє акумуляції активних форм кисню (Гнатуш АР., 2014).

Мета. З’ясувати співвідношення киснезалежних процесів й активності ферментів енергосинтезу у щурів за умов 
навантаження фруктозою та дефіциту йоду (ДЙ).

Матеріали і методи. Дослідження проведені на 90 щурах-самцях, які були розділені на три дослідні групи: тварини з 
ДЙ (1-ша дослідна група, n=30), за умов навантаження фруктозою (2-га дослідна група, n=30) та поєднання навантаження 
фруктозою і ДЙ (3-тя дослідна група, n=30). Стан ДЙ відтворювали шляхом двохмісячного утримання щурів на йододефіцитній 
дієті. Навантаження фруктозою досягали шляхом додавання до питної води тварин 20 % розчину фруктози впродовж восьми 
тижнів. Процеси перекисного окиснення білків (ПОБ) оцінювали за вмістом продуктів окисної модифікації білків (ОМБ) у 
гомогенатах слизової оболонки порожнини рота (СОПР) і пульпи зубів. Енергетичний обмін досліджували за активністю 
сукцинатдегідрогенази (СДГ), малатдегідрогенази (МДГ) і лактатдегідрогенази (ЛДГ) у сироватці крові. Для порівняння 
аналогічні показники визначали в інтактних щурів (контрольна група, n=30)

Результати. У тварин, яких утримували на високофруктозній дієті на тлі ДЙ встановлено виражену активацію процесів ПОБ, 
на що вказує зростання вмісту більшості фракцій ОМБ у досліджуваних тканинах у три-вісім разів щодо контрольних значень. 
Варто зазначити, що у щурів 3-ї дослідної групи вміст продуктів ПОБ збільшився у два-сім разів у порівнянні з аналогічними 
показниками тварин із ізольованим ДЙ чи навантаженням фруктозою. Зміни у системі енергетичного обміну за таких 
експериментальних умов проявлялися супресією активності дегідрогеназ сироватки крові. Зокрема, у сироватці крові щурів 3-ї 
дослідної групи виявили зменшення активності СДГ на 90 %, МДГ - майже на 10 % і ЛДГ - на 97 % щодо контрольних даних. 
Аналогічна тенденція відмічалася й при порівняльному аналізі зазначених показників у тварин із поєднаною та ізольованими 
ендокринними патологіями. Так, активність дегідрогеназ у сироватці крові щурів 3-ї дослідної групи зменшилася на 45-88 % у 
порівнянні з відповідними значеннями щурів із ДЙ чи фруктозним навантаженням.

Висновки. Фруктозо-індуковані метаболічні порушення, особливо за умов ДЙ, характеризуються активацією перекисної 
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деструкції білкових субстратів із одночасною супресією енергосинтетичних процесів. Отримані результати можуть розширити 
уявлення щодо патогенетичних механізмів ураження зубо-щелепної системи за умов ендокринопатій. 

ÍÅÔÐÎÒÎÊÑÈ×Í²ÑÒÜ, ßÊ ÏÐÎßÂ ÏÎÁ²×ÍÎ¯ Ä²¯ ÍÅÑÒÅÐÎ¯ÄÍÈÕ ÏÐÎÒÈÇÀÏÀËÜÍÈÕ 
ÇÀÑÎÁ²Â
Гладких Ф.В.

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»
Відділ радіології

м. Харків, Україна, e-mail: fedir.hladkykh@gmail.com
Нефротоксична дія найбільш притаманна антибіотикам аміноглікозидам, нестероїдним протизапальним засобам (НПЗЗ), 

амфотерицину, циклоспорину, інгібіторам ангіотензин-перетворюючого ферменту, інгібіторам протонної помпи, рентгенокон-
трастним засобам, галогенованим інгаляційним анестетикам, протипухлинним та противірусним препаратам, деяким діурети-
кам та ін. [Деримедмідь Л. В. та співав., 2014].

НПЗЗ-індукована нефропатія може проявлятись гемодинамічно-індукованою гострою нирковою недостатністю (ГНН), го-
стрим інтерстиціальним нефритом, хронічним гломерулонефритом, гіперкаліємією тощо. 

Відомо, що НПЗЗ викликають переважно преренальні порушення функції нирок. Фермент циклооксигеназа (ЦОГ) в нирках 
експресується конститутивно в клітинах як медулярного, так і кортикального шару. Продуковані ЦОГ простагландини (ПГ) – 
ПГI2 та ПГE2 завдяки вазодилятуючому ефекту підтримують нирковий кровотік в умовах зниження системної гемодинаміки 
організму. Крім того ПГ протидіють вазоконстрикторним ефектам, ангіотензину-2, вазопресину та катехоламінів. Також відомо, 
що під впливом ПГ гальмується реабсорбція хлориду натрію у ниркових канальцях, що веде до збільшення діурезу та екскреції 
солей. Саме тому головними гострими ефектами НПЗЗ у нирках є зниження гломерулярної фільтрації та порушення водно-мі-
нерального гомеостазу. 

НПЗЗ можуть завдавати й пряму токсичну дію на клітини ниркових канальців, викликаючи загибель клітин канальцевого 
епітелію, десквамацію їх в просвіт канальців, сладж відмерлих епітеліоцитів з подальшою обтурацією канальців – гострий 
тубулярний некроз. Внаслідок підвищення гідростатичного тиску в канальцях рефлекторно знижується швидкість клубочкової 
фільтрації, що клінічно проявляється ГНН [Пентюк О. О. та співав., 2002].

За даними Hickey E.J. et all. (2001), НПЗЗ здатні індукувати апоптоз різних клітин, в тому числі й ниркового епітелію, завдяки 
своїм фармакодинамічним властивостям. Інгібуючи ЦОГ, НПЗЗ пригнічують синтез ПГ, а накопичення їх попередника – арахі-
донової кислоти стимулює перетворення сфінгоміеліну в церамід, який є потужним медіатором апоптозу [Дядик О.І. та співав., 
2017].

З метою корекції нефротоксичної дії НПЗЗ рядом дослідників показана ефективність застосування препаратів з поліфункціо-
нальними властивостіми – триметазидину, тіотриазоліну, кверцетину та ін.

ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÈÉ ÀÍÀË²Ç Ð²ÇÍÈÕ ÂÈÄ²Â ÐÎÄÓ ÌÈÊÎËÀÉ×ÈÊÈ
Гнатойко К.В.

Науковий керівник – д.фарм.н., проф. А.Р. Грицик
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: dowbeniuk@ukr.net

Актуальність. Лікарські рослини та лікарську рослинну сировину широко використовють у фармації. Однією із важливих 
завдань при зборі та заготівлі сировини є правильна ідентифікація рослин за допомогою специфічних діагностичних ознак.

Метою роботи є узагальнення знань про специфічні морфологічні діагностичні ознаки, які відрізняють між собою різні види 
роду Миколайчики, які поширені на території України.

Результати. Найпоширенішими на території України видами миколайчиків є: миколайчики плоскі (Eryngium planum L.), 
миколайчики польові (Erynguim campestre L.) та миколайчики приморські (Eryngium maritimum L.).

Не завжаючи на те, що дані рослини відносяться до одного роду, вони мають свої характерні відмінності, які використовуються 
як діагностичні ознаки: висота стебла, забарвлення рослини, форма листків та плоду та час цвітіння.

Відповідно, висота стебла миколайчиків плоских - 30-80 см. Рослина гола, вгорі синювата. Листки жорстко- або тонкошкірятсі; 
нижні стеблові – довгочерешкові, овальні або довгасті; верхні – 3-5 роздільні, колючозубчасті. Плід стиснуто-яйцевидний, 
вкритий вузькими, загостреними лусочками; цвіте у червні-вересні.

Миколайчики польові мають стебло висотою 30-60 см, вся рослина є сірувато-зелена, листки - жорсткошкірясті; нижні – 
черешкові, верхні – сидячі, трійчасті, з глибоко пірчасто-роздільними сегментами; плід - стиснуто-обернено-яйцевидний, до 5 
мм, по ребрах з довгими лусками. Цвіте у липні-вересні. 

Стебло миколайчиків приморских заввишки 40-70 см; вся рослина гола, синювато-сіра; листки шкірясті, яснозелені, колючо-
надрізні; прикореневі – серцевидно-ниркові; верхні – стеблообгортні, 5-роздільні. плоди - сплюснутокулясті вкриті колючими 
лусочками. Миколайчики приморські цвітуть в червні-липні.

Висновки: встановлено морфологічні ознаки вдів роду Миколайчики, що є важливим при ідентифікації видів.

ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÈÉ ÀÍÀË²Ç ÅÂÒÀÍÀÇ²¯ ÒÀ ÏÀË²ÀÒÈÂÍÎ-ÕÎÑÏ²ÑÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ
Головчак М.І.

Науковий керівник - М.М. Мартинюк
Самбірський медичний коледж
Медсестринське відділення

м. Самбір, Україна, e-mail:golovchak.mariya@gmail.com
Актуальність: Евтаназія є поширеною у багатьох країнах світу, поширення вона набуває і в Україні. Перед нами стоїть 

дилема: чи маємо ми право забрати те, що дане Богом, а саме – життя людини?
Сьогодні медицина розвивається під впливом новітніх технологій. На жаль, сучасні лікарі та сестри медичні спрямовують 

свої сили не лише на збереження та зміцнення здоров’я населення, але й на полегшення смерті через її прискорення. Цю 
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проблему слід розглянути в контексті її невідповідності медичним та біоетичним принципам з пропозицією застосування її 
альтернативи – паліативної допомоги.

Мета: Аналіз невідповідності евтаназії медичним та біоетичним принципам.
Матеріали та методи: Аналітично-порівняльний метод.
Результати: Евтаназія – центральна проблема біоетики.
Розрізнять активну і пасивну евтаназію. Активна полягає у безпосередньому веденні ліків хворому. В свою чергу, пасивна 

евтаназія – базується на припиненні лікування хворого, що приводить до його смерті.
Церковна позиція щодо евтаназії є однозначною та заперечливою, оскільки життя – це дар Божий, і лише Бог вирішує, 

коли його забрати. Церква вважає евтаназію формою самогубства для пацієнта і вбивства для лікаря. Як альтернативу евтаназії 
пропонується паліативно-хоспісна допомога. Хоспіс – заклад, в якому команда працівників спрямовують зусилля на полегшення 
страждань невиліковно хворої людини та покращення якості її життя в термінальній стадії.

У 2016 році у с.Сіде Самбірського району Львівської області відкрито Самбірську районну лікарню «Хоспіс». Медичний 
персонал цієї лікарні ставиться до кожного хворого з особливою повагою та людяністю, намагаючись наблизити лікарняні 
умови максимально схожими до домашніх. Це - основна мета хоспісу. У лікарні присутні священики, які допомагають хворим 
наблизитись до Бога, не втрачати віру та сенс життя.

Висновки: Життя людини – це найвища цінність, тому недоцільно вдаватись до евтаназії, а тим більше її легалізувати. Проте, 
тримати лежачого хворого, закритого вдома – це здочин. Лікарі, медсестри і усі свідомі люди повинні розповісти важкохворим 
про їхнє право жити, а не доживати останні дні. Паліативно-хоспісна допомога покликана забезпечити максимально комфортні 
умови життя в термінальній стадії та збереження людської гідності.

Людське життя повинно завершатись природно. Евтаназія – це завжди вбивство, навіть якщо і проводиться, щоб позбавити від 
страждань. Очевидно, що такий вид смерті порушує право людини на життя, а для полегшення страждань в його завершальній 
фазі слід звертатись до паліативно-хоспісної допомоги.

ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß Ô²ËÅÐ²Â ÍÀ ÎÑÍÎÂ² Ã²ÀËÓÐÎÍÎÂÎ¯ ÊÈÑËÎÒÈ, ßÊ² Ì²ÑÒßÒÜ ÀÍÅÑÒÅÒÈÊ 
ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍ² ²Í’ªÊÖ²ÉÍÎ¯ ÊÎÍÒÓÐÍÎ¯ ÏËÀÑÒÈÊÈ ËÈÖß

Домбрович С.В 
Науковий керівник - к.мед.н., доц. Г.П. Ничипорчук

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра хірургічної стоматології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: LILISOFI@bigmir.net
Вступ: Для корекції вікових змін обличчя застосовується методи ін’єкційної контурної пластика лиця. Ці методи відносяться 

до малоінвазивних втручань для лікування та корекції вікових змін шкіри і передбачають введення препаратів у вигляді одно 
- та двохфазних гелів на основі гіалуронової кислоти з використанням різних технік введення препарату (лінійна, векторна, 
перехресна, пікотаж, «сандвіч»-техніка і ін.). Виконання ін’єкцій для контурної пластики обличчя проводиться як з використан-
ням, так і без використання місцевих анестетиків і філерів з вмістом анестетика. За даними сучасних закордонних джерел у 
47,2% - використовується анестезія, у 52,8% - не використовується.

Метою даного дослідження було довести доцільність використання місцевого знечулення при проведенні ін’єкційної кон-
турної пластики лиця.

Методики проведення ін’єкційної контурної пластики лиця характеризуються багаторазовими ін’єкційними проколами 
шкіри за допомогою шприців з препаратом та голок діаметром (G 27, G 30) з подальшим внутрішньо-шкірним або/і підшкірним 
введенням препарату, що супроводжується виникненням больових відчуттів у місці введення. Визначення інтенсивності болю 
визначали згідно Англійської шкали болю (від 0 балів - болю немає, до 10 балів - нестерпний біль). Ступінь інтенсивності бо-
льових відчуттів залежить від багатьох факторів – статі, віку, психо-емоційного стану пацієнта, ділянки де проводяться ін’єкції, 
глибини введення ін’єкційної голки, стану шкіри пацієнта, техніки введення препарату. Важливим серед цих факторів є місце в 
щелепно-лицевій ділянці де проводиться введення препарату. 

Нами обстежено 30 пацієнтів – 25 жінок і 5 чоловіків у віці від 28 до 50 років, яким було проведено ін’єкції з використанням 
препаратів фірми Meditox, Inc. (країна походження: Південна Корея) та з використанням препаратів TEOSIAL Ultra Deep фірми 
TEOXAN (Швейцарія). Пацієнтів було розділено на дві групи: 1-а основна -20 чоловік, яким було проведено ін’єкції з викори-
станням Neuramis Deep lidocaine, 2-а група – 10 чоловік, яким було проведено ін’єкції з використанням препаратів TEOSIAL 
Ultra Deеp, які не містять анестетика. 

Серед обстежених пацієнтів встановлено, що найбільше болісною ділянкою при проведенні ін’єкцій в усіх пацієнтів були 
губи. Іншими найбільш болісними ділянками, після губ, були ділянки чола – 45%, підочні ділянки – 38%, носо-губні складки 
– 17%. Ступінь больових відчуттів у пацієнтів 1-ї групи склав згідно шкали – 2,3-2,6 балів, у пацієнтів 2-ї групи – 2,7-2,8 балів. 
Больові відчуття при проведенні процедури контурної пластики на губах у 15–и пацієнтів 1-ї групи склали 2,7-2,8 балів, у 
пацієнтів 2-ї групи – 2,9-3 бали. Трьом пацієнтам 1-ї групи для знечулення губ проведено інфільтраційну анестезію розчином 
убістезину DS у кількості 0,5-0,7 мл. Використання інфільтраційної анестезії забезпечило повний анестезуючий ефект та відсут-
ність больових відчуттів у пацієнтів під час проведення ін’єкцій контурної пластики губ та їх після-ін’єкційного моделювання 
шляхом пальпації губ (0 балів). 

На підставі отриманих даних, можна зробити висновок, що використання Neuramis Deep lidocaine при проведенні ін’єкцій 
для контурної пластики лиця є доцільним та забезпечує комфортне та безболісне проведення процедури.. Для усунення больо-
вих відчуттів при проведенні ін’єкцій на губах доцільно використовувати інфільтраційну анестезію. 

ÂÏËÈÂ ÑÒÈÑÊÀÞ×ÎÃÎ ÔÀÊÒÎÐÀ ÍÀ ÖÈÒÎÃ²ÑÒÎËÎÃ²×Í² ÇÌ²ÍÈ Â ßª×ÊÓ ÙÓÐ²Â
Даниш А.Д., Івасюк І.Й.

Науковий керівник –к.мед.н., доц. І.Й. Івасюк
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ivasiuk777@i.ua

Актуальність. Паренхіма яєчка проявляє високу чутливість до циркуляторної гіпоксії, причиною якої є гострі і хронічні 
розлади, що мають місце при наявності косої пахвинної грижі, вміст якої тисне на кровоносні судини сім’яного канатика. Такі 
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дані мають важливе значення для прогнозування фертильності у чоловіків.
Метою даного дослідження стало визначення цитогістологічних зміни в яєчку при їх стисканні.
Завданням було отримати дані у випадку порушення кровообігу в яєчку чоловіків при косій пахвинній грижі.
Матеріали для дослідження. Послужили 24 лабораторних щурі-самці. Тваринам під загальним знеболенням на 

15 хв на яєчкову артерію та артерію сім’явиносної протоки накладали м’який кишковий затискач. Через 1, 7, і 30 добу 
тканини яєчка забирали у тварин шляхом передозування наркозу і досліджували їх за загально прийнятою гістологічно-
електронномікроскопічною методикою. На гістологічних препаратах яєчка визначали діаметр звивистих сім’яних трубочок та 
ступінь пошкодження клітин сперматогенного епітелія.

Результати дослідження. Показали, що вже через одну добу після досліду в дрібних судинах яєчка наявний стаз, дрібно 
вогнищеві приваскулярні крововиливи, набряк міжканальцевої тканини. Кількість звивистих сім’яних трубочок з легким ступенем 
пошкодження сперматогенного епітелія сягає 37% і до 21% з тяжким ступенем пошкодження. За нашими спостереженнями на 
7-у добу після досліду кількість звивистих сім’яних трубочок з легким ступенем пошкодження клітин становить 32% , і на 30-у 
добу після виключення яєчкової артерії у 30% сім’яних трубочок визначається тяжкий ступінь пошкодження клітин і у 29% 
сім’яних трубочок наявний легкий ступінь пошкодження клітин сперматогенного епітелія. Таким чином, отримані нами дані 
свідчать про те, що при короткочасному виключенні з кровотоку яєчкової артерії, так і артерії сім’явиносної протоки, що може 
мати місце при косій пахвинній грижі у віддалені терміни експе рименту в яєчках визначається зменшення кількості статевих 
клітин, що розвиваються.

Висновок. Короткочасна блокада кровоточу, як в яєчковій, так і артерії сім’явиносної протоки приводить до порушення 
гемодинаміки у яєчку і у віддалені терміни досліду призводить до розладів сперматогенезу, показники якого характеризуються 
вірогідною різницею та ступеню важкості.

ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÅ ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß ÑÈÑÒÅÌÍÎ¯ ÑÊËÅÐÎÄÅÐÌ²¯: Á²ÎÕ²Ì²×Í² ÎÑÍÎÂÈ
Доскалюк Б.В.
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м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: doskaliuk_bo@ifnmu.edu.ua

Актуальність. Системна склеродермія (ССД) – гетерогенна автоімунна патологія, що характеризується фіброзними змінами 
шкірних покривів, васкулопатією та ремоделюванням інтерстиційної тканини легень, серця та інших внутрішніх органів, проте 
детальні патогенетичні механізми ініціації та прогресії ССД все ще потребують подальшого вивчення. Саме експериментальні 
методики відтворення ССД можуть дозволити науковцям наблизитись до повного розкриття патогенетичного паттерну даної 
патології. 

Метою даної роботи було вивчення особливостей біохімічних ефектів гіпохлорної моделі індукції ССД на організм лабора-
торних тварин, а саме: визначення рівня маркерів оксидантного стресу, стану антиоксидантної системи та дисрегуляції процесів 
синтезу колагену.

Матеріали та методи. До дослідження було залучено 30 статевозрілих щурів лінії Вістар (220-240 г). Дослідну групу склали 
20 тварин, які впродовж 5 тижнів поспіль отримували 3-чі на тиждень підшкірні ін’єкції 0,5 мл 5% розчину гіпохлориту натрію 
(NaClO) з активною концентрацією хлору 190 г/дм3. Контрольна група складалась із 10 щурів, яким проводились ін’єкції ізо-
тонічного розчину за попередньо описаною схемою. Щурів виводили із експерименту під тіопенталовим наркозом, забір крові 
здійснювали із зовнішньої яремної вени, а виділення плазми та аналіз біохімічних показників проводився за стандартними 
методиками.

Результати. При порівняльному аналізі біохімічних показників плазми крові щурів дослідної та контрольної груп було ви-
явлено відмінності серед показників що ілюструють стан оксидантної/протиоксидантної систем організму. Рівень каталази у 
дослідній групі був вірогідно нижчим, ніж у контрольній 9,69±0,67 г/л та 11,10±0,87 г/л відповідно (р = 0,002). Рівень продуктів 
окислювальної модифікації білків (ОМБ), натомість, був вищим у дослідній групі (0,07±0,02 та 0,05±0,02, р=0,014). Показник 
рівня ТБК активних продуктів також був вищим у групі експерименту в порівнянні з контролем (4,30±0,26 та 3,85±0,23 відповід-
но, р=0,01). Концентрація оксипроліну в плазмі крові лабораторних тварин, що піддавались повторному введенню NaClO була 
вірогідно вищою порівняно з контрольною групою (34,03±5,01 та 33,23±2,40 мкмоль/л, р=0,02).

Висновки. В результаті застосування NaClO для відтворення ССД у лабораторних тварин спостерігається порушення ок-
сидантно-протиоксидантного гомеостазу та посилення фіброзних процесів, що підтверджувалось підвищенням рівня гідрок-
сипроліну в плазмі крові. Аналогічні зміни присутні і при розвитку ССД у пацієнтів, що робить цю методику перспективним 
інструментом для детального вивчення даної патології.

ÂÌ²ÑÒ Â²ÒÀÌ²ÍÓ Ä Ó Ä²Â×ÀÒÎÊ-Ï²ÄË²ÒÊ²Â Ç Ð²ÇÍÈÌÈ ÐÎÇËÀÄÀÌÈ ÌÅÍÑÒÐÓÀËÜÍÎ¯ 
ÔÓÍÊÖ²¯ 
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Актуальність. В сучасний період встановлено, що вітаміну Д має великий вплив на репродуктивне здоров’я жінки. Витоки 
порушень репродуктивного здоров’я відносяться до підліткового віку, коли відбувається формування статевого розвитку та 
менструальної функції. 

Метою нашого дослідження є визначення вмісту вітаміну Д при різних розладах менструальної функції у дівчат-підлітків.
Матеріали і методи. Обстежено 46 хворих віком 11-18 років з різними порушеннями менструальної функції: 19 з 

аномальними матковими кровотечами (АМК) і 27 з олігоменореєю (ОМ). Аналізувався фізичний розвиток (зріст, маса тіла), 
обчислювався ІМТ. Визначався вміст віт. Д у сироватці крові імуноферментним методом.

Результати. Аналіз фізичного розвитку дівчат з розладами менструальної функції показав, що фізіологічні параметри ІМТ 
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відмічався у абсолютної більшості хворих дівчат (75 % при АМК і 76 % при ОМ). Дефіцит маси тіла реєструвався у кожної 
четверної дівчинки поза залежністю від виду порушень. 

Виявилося, що вміст віт. Д не відповідав нормативним показникам у більшості дівчат АМК (81,3 %) на відміну від пацієнток 
з ОМ (40 %, p�0,001). Слід зазначити, що знижені показники рівня віт. Д достовірно рідше зустрічалися при фізіологічному ІМТ, 
як серед пацієнток з АМК, так і ОМ. При дефіциті маси тіла у половини дівчат з ОМ і у всіх з АМК реєструвалося зниження 
вмісту віт. Д. В літературі наводяться дані про асоціацію рівня віт. Д з ожирінням. За даними нашого дослідження зниження 
концентрації віт. Д відбувається і на тлі дефіциту маси тіла. Потребує подальшого вивчення механізми, які б могли пояснити 
природу цього явища.

Таким чином, можна зробити висновок, що у дівчат з розладами менструальної функції відмічаються порушення вмісту віт. 
Д. Ці зміни залежали від виду розладу, при АМК відбувалися значно частіше, а також мали зв’язок з ІМТ. При дефіциті маси тіла 
низький рівень віт. Д спостерігався значно частіше. 

ПОКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ У ДІТЕЙ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ 
ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

Ємець Н.Б., Івасюк І.Й.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.Й. Івасюк

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail ivasiuk777@i.ua
Актуальність. Запальні захворювання легень у дітей є найактуальнішою проблемою сучасної педіатрії. Вони значно 

поширені серед дитячого населення і мають велику питому вагу в структурі захворюваності. Одним з основних аналізів 
діагностики є загальний аналіз крові який дає повномасштабну картину запалення. Незважаючи на досягнуті успіхи у лікуванні 
пневмонії у дітей раннього віку, й дотепер запальні захворювання легенів залишаються частими - від 4 до 20 на 1000 дітей, 
одночасно повсюдно у світі відмічається збільшення летальності від гострих пневмоній. Дитяча смертність від пневмонії в 
Україні посідає третє місце після перинатальної патології та природжених вад.

Мета. Вивчення змін показників крові при запальних захворюваннях легень у дітей дошкільного та шкільного віку.
Завдання дослідження. Диференціювати зміни показників крові при різних запальних процесах легень. 
 Матеріали та методи. У ході дослідження проаналізовано за 2019 результати загального аналізу крові дітей, які проходили 

обстеження в міській дитячій поліклініці м. Івано-Франківська з підозрою на запальний процес в легенях.
Результати дослідження та їх обговорення. Загальна кількість хворих з підозрою на запальний процес в легенях і, відповідно 

були направлені на діагностику крові складає - 3126 осіб. З них попередній діагноз гострого бронхіту поставлено 2491пацієнту 
віком 0-15 років і 170 пацієнтам віком від 15- до 18 років; гостра пневмонія – 456 пацієнтів віком 0-15 років і 9 пацієнтів 
віком від 15- до 18 років. В результаті діагностики загального аналізу крові у 98% спостерігається пониження гемоглобіну, 
зниження еритроцитів в крові спостерігається у 18%, 86% збільшений показник лейкоцитів із зсувом лейкоцитарної формули 
вліво. Збільшення кількості еозинофілів зустрічається у 31% результаті дослідження крові. У 37% спостерігається збільшена 
швидкість осідання еритроцитів і у 8% пацієнтів спостерігається зменшення кількості лейкоцитів, що може свідчити про часті 
і тривалі запальні процеси в легенях.

Висновки. Діагностика крові та вивчення показників загального аналізу крові при запальних захворюваннях легень має 
велике значення для розуміння розвитку та характеру захворювання, своєчасної постановки діагнозу, моніторингу проведеної 
терапії та перебігу захворювання.

ÏÐÎÃÍÎÑÒÈ×Í² Á²ÎÌÀÐÊÅÐÈ ÃÎÌÅÎÑÒÀÇÓ ÐÎÒÎÂÎ¯ Ð²ÄÈÍÈ ÞÍÀÊ²Â ÒÀ Ä²Â×ÀÒ ÇÀ ÓÌÎÂ 
ËÀÒÅÍÒÍÎÃÎ ÇÀË²ÇÎÄÅÔ²ÖÈÒÓ

Заяць О.В., Кривенький Т.П.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail o.v.zaiats@gmail.com

Актуальність дослідження. Вирішення проблем профілактики та вдосконалення стоматологічної допомоги дітям із 
захворюваннями ротової порожнини та їх ускладненнями неможливе без вивчення етіології та патогенезу порушень. Основними 
причинами погіршення стоматологічного статусу у дітей є зниження якості харчових продуктів, вплив довкілля та стресових 
ситуацій у сферах перебування. При небезпечній ендемічній ситуації можуть виникати порушення біоелементного балансу 
(макро- та мікроелементози). Звісно, що основною причиною розвитку основних стоматологічних захворювань є наявність 
біоплівки на твердих тканинах зубів із патогенним біофільмом. Але агресивність перебігу патологічного процесу також залежить 
від загального стану пацієнта та наявності супутньої патології. Неорганічні елементи забезпечують міцність та цілісність твердих 
тканин зубів, їхню резистентність до зміни рH ротової рідини у кислу сторону, наслідком чого є виникнення демінералізації 
емалі. Науково доведено, що вчасно діагностовані зміни в емалі можуть бути ремінералізовані до фізіологічної норми. Кальцій 
у ротовій рідині знаходиться у зв’язаному і вільному станах. У ротовій порожнині зв’язаний кальцій представлений у вигляді 
кристалів апатиту (гідроксиапатиту, фторапатиту, карбонатапатиту та ін). Якщо концентрація іонів кальцію та фосфору в 
ротовій рідині відповідає фізіологічним потребам, то починається процес ремінералізації (відновлення емалі). У цей час зміни 
рH ротової рідини у лужному напрямку також зумовлюють накопичення та ущільнення зубних відкладень, що призводить до 
розвитку захворювань м’яких тканин ротової порожнини.

Метою даного дослідження було встановлення зміни стоматологічного статусу дітей із латентним залізодефіцитом при зміні 
біохімічного складу ротової рідини.

Матеріали та методи дослідження. Обстеженню підлягали 32 дітей віком 12-18 років, які були розділені на такі групи: 
контрольна (n= 15) – здорові школярі та дослідна група (n=17) однолітки із латентним залізодефіцитом ( ЛЗ). У ротовій рідині 
визначали вміст неорганічного кальцію методом атомно-адсорбційної спектрофотометрії (Паньків ВІ, 2016), активність лужної 
(ЛФ) та кислої (КФ) фосфатаз (Матолич УД, 2013). Для характеристики стоматологічного статусу використовували індекс 
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інтенсивності карієсу КПВ (К – карієс, П – пломба, В– видалений). Для оцінки запального процесу ясен проводили визначення 
індексу РМА (папілярно-маргінально-альвеолярний). 

Результати дослідження. У результаті дослідження ротової рідини у дівчаток із ЛЗ встановлено зменшення вмісту кальцію 
на 65% (р<0,05), зростання активності КФ у п’ять разів (р<0,05) на тлі зниження активності ЛФ на 45% ( р<0,05) щодо контролю. 
У хлопчиків дослідної групи спостерігали однонаправлені зміни: зменшення вмісту кальцію на 75% (р<0,05), зростання 
активності КФ у 2,5 рази ( р<0,05) та зниження - ЛФ на 70%, що підтверджує порушення кальцієвого гомеостазу в школярів. За 
таких умов інтенсивність карієсу в дівчат із ЛЗ становила (10,3±0,1) %, індекс РМА - (20,5±0,6) % відповідає легкому ступеню 
гінгівіту. У юнаків виявили, що рівень інтенсивності карієсу складав (16,7±0,2) %, індекс РМА - (59,3±3,2) %, що характеризує 
тяжкий ступінь гінгівіту. 

Таким чином, погана гігієна ротової порожнини, зміни біохімічного складу ротової рідини на тлі ЛЗ можуть служити 
предикторами розвитку стоматологічної патології та сприяти остеорезорбтивним процесам.

Ô²ÇÈ×ÍÀ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²ß Â²ÉÑÜÊÎÂÎÑËÓÆÁÎÂÖ²Â-ÑÏÎÐÒÑÌÅÍ²Â ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÃÂÀÐÄ²¯ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ï²ÑËß ÂÈÄÀËÅÍÍß ÌÅÍ²ÑÊÀ

Катихін В.М.
Науковий керівник – О.В. Хацаюк

Національна академія Національної гвардії України
Кафедра фізичної підготовки та спорту
м. Харків, Україна, e-mail: hatsa@ukr.net

Актуальність. Меніски відіграють провідну роль у функціонуванні колінного суглобу, особливо під час значних фізичних 
навантажень, які виконують військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання завдань за призначенням. Під 
час розривів меніска порушується біомеханіка колінного суглобу. Не своєчасно проведене хірургічне втручання з видалення 
ушкодженого меніску загрожує військовослужбовцям розвитком деформуючого артрозу із подальшим їх звільненням із 
військової служби. Тому пошук ефективних шляхів післяопераційної фізичної реабілітації військовослужбовців є актуальним 
напрямом наукових досліджень.

Мета. Розробка системи поетапної фізичної реабілітації військовослужбовців Національної гвардії України (НГУ), які 
займаються службово-прикладними єдиноборствами після меніскектомії. 

Матеріали і методи. Гоніометрія, динамометрія, лінійні вимірювання, рухові тести, міотонусометрія. 
Результати. У дослідженнях прийняли участь військовослужбовці-спортсмени НГУ, які займаються на професійному рівні 

службово-прикладними єдиноборствами (боротьба самбо, дзюдо, рукопашний бій, універсальний бій, греко-римська боротьба 
та інш.) і які перенесли операцію із видалення меніску та військовослужбовці, які не займаються єдиноборствами (n=16). Під 
час відновлення військовослужбовців-спортсменів НГУ нами використовувалася система поетапної фізичної реабілітації, 
яка включає у себе три етапи: зберігаючий, функціональний, тренувальний. Під час вище зазначених етапів вирішувалися 
завдання від профілактики контрактури у колінному суглобі, зміцнення м’язів кінцівки – до повного відновлення нервово-
м’язового апарату та професійної діяльності (спортивної працездатності). Реабілітація військово-службовців-спортсменів після 
меніскектомії дозволила зменшити терміни відновлення їх професійної та спортивної працездатності у середньому на 12-16 
днів у порівнянні із контрольною групою (військовослужбовці, які не займаються єдиноборствами). 

Висновки. Розроблена нами система поетапної фізичної реабілітації забезпечила відновлення працездатності 
військовослужбовців-спортсменів, які займаються службово-прикладними видами єдиноборств у терміни від 1 до 1,9 місяців 
(після операції з видалення меніску). Безпосереднє спостереження за військовослужбовцями вище зазначеної категорії у період 
їх фізичної реабілітації, а також під час віддаленого періоду (до 1,6-2 років після хірургічного втручання) показали відсутність 
ускладнень. Результати дослідження впровадженні у практику фізичної реабілітації військовослужбовців.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÀÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÌÀÐÊÅÐ²Â Ê²ÑÒÊÎÂÎÃÎ ÌÅÒÀÁÎË²ÇÌÓ Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ 
ÃÅÍÅÐÀË²ÇÎÂÀÍÈÉ ÏÀÐÎÄÎÍÒÈÒ Ç ÐÅÂÌÀÒÎ¯ÄÍÈÌ ÀÐÒÐÈÒÎÌ, ßÊ² ÏÐÎÆÈÂÀÞÒÜ ÍÀ 

Ð²ÇÍÈÕ ÀÍÒÐÎÏÎÃÅÍÍÎ ÍÀÂÀÍÒÀÆÅÍÈÕ ÒÅÐÈÒÎÐ²ßÕ
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Науковий керівник- д.мед.н., проф. М.М. Рожко
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра стоматології ПО
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Актуальність дослідження. Генералізований пародонтит (ГП) одне з найпоширеніших стоматологічних захворювань. 
Тканини пародонта відображають вплив негативних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, і порушення гомеостазу 
організму людей. Доведено, що активність фосфатаз у ротовій рідині відображає стан твердих тканин зубів та тканин пародонта, 
адже лужна фосфатаза (ЛФ) – індикаторний фермент, який відображає кількість і функцію остеобластів, а кисла фосфатаза (КФ) 
– остеокластів.

Мета дослідження. На основі біохімічних методів дослідження оцінити активність маркерів кісткового метаболізму у хворих 
на генералізований пародонтит з ревматоїдним артритом, які проживають на різних антропогенно навантажених територіях.

Матеріали та методи дослідження. Досліджували ротову рідину 22 хворих на ГП з РА, які проживають на екологічно 
несприятливих територіях (Калуський район) (І група), та 22 хворих на ГП з РА, які проживають на екологічно сприятливій 
території (м. Івано-Франківськ) (ІІ група). Паралельно обстежили 22 хворих на ГП, без супутньої соматичної патології, які 
проживають на екологічно сприятливих територіях (м. Івано-Франківськ) (ІІІ група).

Результати дослідження. Виявлено, що активність КФ у ротовій рідині хворих І групи вища на 12,96% (p<0,01) відносно 
хворих ІІ групи, та на 33,51% (p<0,001) стосовно хворих ІІІ групи. Натомість активність ЛФ у хворих І групи знижується на 
14,07% (p<0,05) відносно ІІ групи хворих, та на 37,42% (p<0,001) відносно ІІІ групи.

Висновок. Найвищі показники активності КФ та зниження активності ЛФ в ротовій рідині хворих на ГП з РА, які проживають 
на антропогенно навантажених територіях свідчить про значне порушення кісткового метаболізму у даній групі.
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ÂÈÂ×ÅÍÍß ×ÀÑÒÎÒÈ ÕÐÎÌÎÑÎÌÍÈÕ ÀÁÅÐÀÖ²É ÒÀ ÀÑÎÖ²ÀÖ²É ÀÊÐÎÖÅÍÒÐÈ×ÍÈÕ 
ÕÐÎÌÎÑÎÌ Â ÎÑ²Á Ç ÏÎÐÓØÅÍÍßÌ ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß 

Книгиницька Р.В., Павлюк О.Д.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Р.В. Козовий

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра медичної біології та медичної генетики

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: r.knyhynytska@ukr.net
Актуальність роботи. Зростання кількості подружніх пар із проблемами репродуктивного здоров’я примушує до пошуку 

причин та діагностичних спадкових маркерів. Кількісні та структурні аберації хромосомного апарату часто призводять до без-
пліддя та репродуктивних втрат. 

Мета. Вивчення питомої ваги хромосомних аберацій (ХА) серед осіб із розладами репродуктивного здоров’я у популяції 
населення Івано-Франківської області було проаналізовано каріотипи 100 людей (50 – чоловіків та 50 жінок) із безпліддям та 
невиношуванням, які знаходились на обліку в ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини» (досліджувана група) та 100 
здорових осіб (контрольна група). Аналіз проводився в акредитованій генетичній лабораторії кафедри медичної біології і ме-
дичної генетики ІФНМУ.

Матеріал і методи. Матеріалом слугувало 600 метафазних пластинок лімфоцитів периферійної крові. Каріотипи було отри-
мано за методичними рекомендаціями, затвердженими МОЗ України. Окрім класичних ХА, досліджувалася асоціативна здат-
ність акроцентричних хромосом (ААХ). 

Результати досліджень. Встановлено, що у дослідженій групі частота ХА була більшою на 3% в порівнянні з контрольною 
групою. Серед спектру ХА вагому частку займають делеції (0,75%), дуплікації (0,5%), фрагменти (0,3%). Поодиноко були за-
реєстровані кількісні порушення статевих хромосом (45,Х0; 47,ХХХ; 47,ХХУ). Спонтанні пошкодження хромосомного апарату 
та поліморфізм хромосом, що вважається варіантом норми в осіб із порушенням репродукції в 2,7 рази зустрічаються частіше, 
порівняно із контрольною групою. За літературними джерелами відомо, що частота ААХ свідчить про стан адаптивних мож-
ливостей та імуногенетичний статус організму. При аналізі ААХ двох груп встановлено вищі показники у осіб досліджуваної 
групи порівняно з такими у контрольної групи на 20 %. Аналізу підлягали хромосмоми: D (великі акроцентричні) та G (малі 
акроцентричні). Нами реєструвалась індивідуальна мінливість частоти ААХ (від 21 % - хромосом групи G, 24 % - хромосом 
групи D, до 55 % - поєднаних хромосом груп D і G). Важливим було те, що відсоток ААХ зростав із збільшенням віку обстеже-
них осіб. Частота асоційованих хромосом груп D і G у осіб із репродуктивними порушеннями у 7 разів вища, ніж у контрольній 
групі. Щодо гендерних відмінностей, то встановлено такі показники ААХ - група D: жінки (Ж) – 23%, чоловіки (Ч) – 20%, 
контроль (К) – 11%; група G: Ж – 24%, Ч – 17%, К – 9%; група D і G: Ж – 50%, Ч – 62%, К – 17%. 

Висновки. Встановлено більшу на 3 % кількість ХА та у 7 разів - частоту ААХ в лімфоцитах периферійної крові у осіб із 
порушенням репродукції порівняно із контрольною групою. А також зростання частоти ААХ та ХА може слугувати маркером 
відносної недостатності імунної системи. 

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÌ²ÍÈ ÊÓÒÀ ÍÀÕÈËÓ ÇÓÁ²Â ÏÐÈ ÍÀßÂÍÎÑÒ² ÌÀËÈÕ ÄÅÔÅÊÒ²Â ÇÓÁÍÈÕ 
ÐßÄ²Â ÒÀ ÇÓÁÎÙÅËÅÏÍÈÕ ÄÅÔÎÐÌÀÖ²É Ó Ä²ËßÍÖ² Â²ÄÑÓÒÍ²Õ ÏÅÐØÈÕ ÏÎÑÒ²ÉÍÈÕ 

ÌÎËßÐ²Â Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒ² ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ²ÍÄÈÂ²ÄÓÀËÜÍÈÕ ÇÍ²ÌÍÈÕ ØÈÍ-ÊÀÏ
Ковалюк А.В.

Науковий керівник - д.мед.н., проф. З.Р. Ожоган
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра ортопедичної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: stomandron@gmail.com

Мета дослідження. Впровадження методик, які підвищують ефективність лікування пацієнтів із зубощелепними деформа-
ціями та профілактику їх виникнення на основі використання індивідуальних шин-капп.

Матеріали та методи дослідження. На кафедрі ортопедичної стоматології ІФНМУ в ході проведення стоматологічної прак-
тики обстежено 205 осіб, що звернулися з приводу порушення функцій жування чи естетики, серед яких у 178 пацієнтів 18-79 
років встановлено наявність дефектів зубних рядів. Для оцінки ефективності використання індивідуальних знімних шин-кап 
пацієнтів в контексті зміни кута нахилу зміщених зубів обрано 63 пацієнти із діагностованими зубощелепними деформаціями 
(35,4% від загальної кількості осіб з дефектами зубних рядів), відсутністю першого постійного моляра та наявністю апрокси-
мально розташованих зубів. Для порівняння взято дані 30 осіб, клінічна картина яких характеризувалася наявністю дефектів 
зубних рядів при відсутності ускладнень у вигляді деформацій. Констатація наявності деформацій проведено згідно методу 
оцінки відстаней між зубами, що оточують дефект, запропонованого Мірчук Б.М. та Завойко О.Б., на діагностичних моделях та 
оклюзійних відбитках. Коригування положення здійснено при використанні індивідуальної знімної шини-капи з поліуретанової 
плівки різної товщини за власним методом. Оцінка зміни кута нахилу зубів здійснювалася за розробленою формулою, в розра-
хунку якої використовувалися дані товщини шару емалі зубів, що оточують дефект (відстань СК), відстань від точки дистальної 
апроксимальної поверхні в ділянці клінічної шийки медіально розміщеного в дефекті зуба до точки медіальної апроксимальної 
жувальної поверхні дистально розміщеного в дефекті зуба (відстань ВС) та відстань від центру медіальної апроксимальної 
жувальної поверхні дистально розміщеного в дефекті зуба до центру дистальної апроксимальної жувальної поверхні медіально 
розміщеного в дефекті зуба (відстань CD).

Результати дослідження. Встановлено, що в нормі кут нахилу зуба рівний 77,6±1,5⁰ при його фізіологічному положенні 
паралельно своїй вертикальній осі та перпендикулярно поверхні альвеолярного відростка. Відповідно, при порівнянні даного 
показника з даними при наявності зубощелепних деформацій встановлено значні відхилення від норми, що зумовлено змен-
шенням відстаней BC та CD, на рівні 49,3±2,5⁰. Після проведення підготовки до протезування із використанням індивідуальних 
знімних шин-капп дані достовірно підвищилися на становили 73,2 ± 4,4⁰.

Висновки. Дані, що були отримані при проведенні підготовки до лікування вище наведених пацієнтів свідчать про 
ефективність застосування індивідуальних знімних шин-кап в лікуванні осіб з дефектами зубних рядів. Нормалізація 
положення зміщених зубів в результаті зміни їх положення сприяє більш раціональному розподілу жувального навантаження на 
конструкцію та пролонгує тривалість її використання.
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ÎÖ²ÍÊÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ Ê²ÑÒÊÎÂÎ¯ ÒÊÀÍÈÍÈ ÙÓÐ²Â Ï²Ä 
ÂÏËÈÂÎÌ Â²ÁÐÀÖ²¯

Костишин Н.М.
Науковий керівник – д.мед.н., проф., М.Р. Гжегоцький

Кафедра нормальної фізіології
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

м. .Львів, Україна, e-mail: kostyshyn.nm@gmail.com
Актуальність. Тривалий вплив загальної вібрації здатний негативно впливати на кісткову тканину та організм в цілому, 

потенціюючи розвиток патологічних процесів, викликаних негативними впливами зовнішнього середовища. Цей екстремальний 
фактор може призводити до несприятливих наслідків для організму, таких як ушкодження хребта, розладів роботи органів 
черевної порожнини, неврологічних і серцево-судинних захворювань. Експериментальні дослідження проведені на тваринах, 
повідомляють про зміни ремоделювання кісткової тканини у відповідь на низькочастотну загальну вібрацію, проте недостатньо 
даних про вплив вібрації з середньою та високою частотою.

Мета. Вивчення впливу вібраційних коливань різної частоти на структурно-функціональний стан та механізми ремоделювання 
кісткової тканини. 

Матеріали та методи. Експериментальне дослідження проводилося на зрілих щурах-самцях. Для гістологічного дослідження 
були взяті фрагменти стегнової кістки піддослідних тварин.

Результати. У всіх дослідних групах спостерігається зв’язок між силою вібраційних коливань та швидкістю метаболічних 
процесів в кістковій тканині. 

При гістологічному дослідженні препаратів стегнової кістки на 28-му добу експерименту прослідковуються ознаки гострого 
пошкодження кісткової тканини та початкові прояви її ремоделювання. Процеси ремоделювання кістки у тварин та початкові 
прояви остеогенезу досягають максимальних значень після зупинки вібраційних впливів. На 56-ту добу експерименту процеси 
ремоделювання максимально виражені та проявляються посиленою регенерацією у зоні хрящової пластинки, підвищеною 
проліферативною активністю та гіперплазією хондроцитів, гіпертрофією відповідних зон хрящової тканини, зонами формування 
незрілої кісткової тканини з формуванням поодиноких гаверсових каналів у ділянках попередніх пошкоджень, вогнищевим 
замісним фіброзом та ангіоматозом.

Висновки. Отримані нами результати дають підставу вважати, що зі збільшенням частоти вібрації (з 15 до 75 Гц) зростає 
швидкість метаболізму кісткової тканини, прискорюються процеси активації остеобластів, посилюються ушкодження колагену 
та втрата кальцію, що ведуть в подальшому до виникнення остеопорозу.

ÍÎÂ² Ï²ÄÕÎÄÈ ÄÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÕÐÎÍ²×ÍÎÃÎ ÊÀÒÀÐÀËÜÍÎÃÎ Ã²ÍÃ²Â²ÒÓ Â Ä²ÒÅÉ, ßÊ² 
ÏÐÎÆÈÂÀÞÒÜ Â ÅÊÎËÎÃ²×ÍÎ ÍÅÑÏÐÈßÒËÈÂÈÕ ÓÌÎÂÀÕ

Красій М.В.
Науковий керівник - д.мед.н., проф. М.М. Рожко

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра дитячої стоматології

м. Івано–Франківськ, Україна, e-mail: marianakrasii@gmail.com
 Актуальність: Науковці вказують, що використання хлоргекседину дента в комплексному лікуванні забезпечує вплив на 

патогенну флору, а кверцетину - на прискорення процесів регенерації тканин; прослідковується відновлення антиоксидантної 
системи та нормалізація потенціалу клітинних мембран, що важливо для тканин пародонта у підлітковому віці пацієнтів. 

Мета: Завдання, що поставлені перед нами, полягають у новому підході до методик лікування хворих на хронічний 
катаральний гінгівіт шляхом доповнення до комплексної терапії „Кверцетину” та „Хлоргекседину дента 0,12”.

Матеріали і методи: Нами обстежено 60 хворих на хронічний катаральний гінгівіт, що проживають на екологічно забрудне-
них територіях Прикарпаття (м. Бурштин, Івано-Франківська обл.). Усім хворим до лікування вводили комплекс терапевтичних 
заходів, які є рекомендовані для загальноприйнятого лікування хворих на хронічний катаральний гінгівіт. 1 група (31 особи), 
2 група (29 особи) хворих на хронічний катаральний гінгівіт. Схему лікування пацієнтів 2 групи доповнено зубним еліксиром 
„Хлоргексидин дента 0,12” та пародонтальними аплікаціями препарату „Кверцетин” у вигляді аплікацій гелем, який поперед-
ньо наносять на індивідуальну зубо-ясенну капу.

З метою порівняльної характеристики у групах проводили індексну оцінку стану тканин пародонту - індекс РМА, індекс 
CPITN і проби Шиллера-Писарева, біохімічні дослідження ротової рідини і стан гемодинаміки у тканинах пародонту. 

Висновки: Отримані результати доводять, що використання схеми лікування, запропонованої нами, забезпечує достовір-
не покращення клінічних показників ефективності лікування.

×ÀÑÒÎÒÀ ÊÎÌÎÐÁ²ÄÍÈÕ ÑÒÀÍ²Â Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ Ì²ÑÖÅÂÎÏÎØÈÐÅÍÈÉ ÐÀÊ ÃÐÓÄÍÎ¯ 
ÇÀËÎÇÈ ÒÀ ÐÈÇÈÊÈ Ï²ÇÍ²Õ ÓÑÊËÀÄÍÅÍÜ ÏÐÎÌÅÍÅÂÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯

Кулініч Г.В., Гладких Ф.В., Севастьянова В.С.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. М.В. Красносельський

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»
Відділ радіології 

м. Харків, Україна, e-mail: fedir.hladkykh@gmail.com
Рак грудної залози (ГРЗ) входить у п’ятірку найрозповсюдженіших в світі онкологічних захворювань. Щороку реєструється 

понад 1 млн. нових випадків. За даними Національного канцер-реєстру в Україні РГЗ посідає перше місце у структурі 
онкологічних захворювань у жінок. Необхідність підведення іонізуючого випромінювання до значних об’ємів тканин при 
променевій терапії ГРЗ обґрунтовує надзвичайну актуальність променевих ушкоджень здорових тканин. Особливу увагу 
заслуговують пізні променеві ураження (ППУ) кардіопульмональної системи, які мають не тільки функціональний характер, 
але й супроводжуються розвитком органічних, часто незворотних, змін з боку серцево-судинної та респіраторної систем 
– променевий фіброз легень, променевий пульмоніт, порушення серцевого ритму, променевий перикардит, прогресування 
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ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби, серцевої недостатності та ін.).
Мета: охарактеризувати частоту коморбідних станів у хворих на місцевопоширений РГЗ та їх зв’язок із ризами розвитку 

ППУ.
Матеріали і методи: сформовано дві групи хворих на місцево поширений РГЗ ІІВ–ІІІВ ст.: І (23 особи – хворі з ППУ) та ІІ 

(22 особи – хворі без ППУ), які перебували на стаціонарному лікування у ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва 
НАМН України».

Результати: проведене дослідження показало, що в обох групах переважали хворі віком 51–65 років (відповідно 65,2 % у І 
групі та 63,6 % у ІІ групі). Виявлено, що у віддалені строки (більше 3 міс.) після променевої терапії у 78,3 ± 0,09 % хворих на 
РГЗ ІІІВ–ІІІВ ІІ групи діагностовано запальні, у 47,8 ± 0,10 % хворих – фібротичні, у 13,0 ± 0,07 % хворих – гематологічні та у 
4,3 ± 0,04 % – дегенеративні ППУ.

Для характеристики загальносоматичного стану обстежених хворих на РГЗ ІІВ–ІІІВ стадій проведено оцінку коморбідних 
станів. Показана наявність високої прямої кореляції частоти ППУ та кількості систем організму, уражених супутньою патологією, 
на що вказує вибірковий лінійний коефіцієнт кореляції r = 0,672 (висока кореляція = 0,7–0,9), що дозволяє стверджувати про 
пряму залежність між коморбідними санами та ризиком формування ППУ.

Встановлено, що в структурі супутніх захворювань найчастіше діагностуються хвороби серцево-судинної системи (84,4 % 
та 78,0 % відповідно у хворих І та ІІ групи), хвороби органів травлення (44,4 % та 33,3 % відповідно у хворих І та ІІ групи) та 
захворювання нервової системи (42,2 % та 36,1 % відповідно у хворих І та ІІ групи).

Висновок: виявлено, що в структурі супутніх захворювань у хворих на РГЗ ІІІВ–ІІІВ стадій найчастіше діагностуються 
хвороби серцево-судинної системи (78,0–84,4 %), хвороби органів травлення (33,3–44,4 %) та захворювання нервової системи 
(36,1–42,2 %).

DIGITAL-ÊÀÍÀËÈ ÏÐÎÌÎÖ²¯ Ë²ÊÀÐÑÜÊÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â
Мадерук О.П., Герцик Ю.В.

Науковий керівник – асист. О.П. Мадерук
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: oksanamaderuk@ukr.net

Актуальність. На ринку представлено тисячі брендів лікарських засобів, тому постійна конкурентна боротьба за лояльність 
прескрайберів і кінцевих споживачів обумовлює необхідність активних маркетингових дій. Для просування лікарських засобів 
у професійній аудиторії використовують цілий арсенал різних видів промоції, що відображає тренд на мультиканальний 
маркетинг (multichannel marketing). В еру цифрових технологій поряд з вже традиційними методами промоції задіюються і 
digital-канали комунікації.

Мета: проаналізувати активність комплексної оцінки за каналами промоції, цільовими групами фахівців, брендами і 
маркетуючими організаціями. 

Матеріали і методи. В аналіз включені дані про згадування фахівців охорони здоров’я про такі види промоції: візити 
медичних представників; конференції/семінари; POS-матеріали; віддалена комунікація (телефонні дзвінки (Call Reps), sms- 
та Viber-розсилки); поштові розсилки; електронні розсилки; акції; реклама в спеціалізованій пресі; ТВ-реклама; реклама/
інформація в інтернеті.

Найбільш залученими в діджитальні види промоції є такі спеціальності, як терапевти/сімейні лікарі, гінекологи, педіатри, 
неврологи, а також фармацевти. Одним з найбільш перспективних каналів комунікації з професійною аудиторією є віддалена 
комунікація (за допомогою телефонних дзвінків (Call Reps), sms- та Viber-розсилок). Наразі цей вид промоції розвивається 
найбільш активно в аудиторії фармацевтів.

Найбільшу кількість згадувань про даний вид промоції акумулюють препарати, які належать до груп А (засоби, що впливають 
на травну систему і метаболізм), R (засоби, що діють на респіраторну систему), J (протимікробні засоби для системного 
застосування), M (засоби, що впливають на опорно-руховий апарат) та C (засоби, що впливають на серцево-судинну систему).

Результати. Протягом останніх років в Україні відмічалася тенденція розвитку мультиканального маркетингу, при цьому 
прослідковується зменшення кількості згадувань спеціалістів охорони здоров’я про візити медичних працівників та збільшення 
кількості згадувань про digital-канали. Варто зазначити, що digital-канали корисні тим, що допомагають охоплювати різні 
цільові аудиторії залежно від їх інтересів та вподобань.

Висновок. Таким чином, фармацевтичним компаніям варто збільшувати свою присутність в інтернеті, надавати якісний та 
корисний онлайн-контент, адже лікарі та фармацевти активно користуються всесвітньою мережею, у тому числі для пошуку 
професійної інформації.

ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÐÈÇÈÊÓ ÂÈÍÈÊÍÅÍÍß ÊÀÐ²ªÑÓ ÇÓÁ²Â Ó Ä²ÒÅÉ
Максименко А.І.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. О.В. Шешукова 
Українська медична стоматологічна академія

Кафедра дитячої стоматології
м. Полтава, Україна, e-mail: ykrainka@i.ua

Актуальність. Карієс зубів – актуальна проблема сучасної стоматології. Ступінь сприйнятливості зубів до карієсу залежить 
від багатьох факторів: неповноцінне дозрівання емалі; біохімічний склад твердих тканин зуба; склад і властивості ротової рідини; 
дієта з дефіцитом білків, макро- і мікроелементів та надлишком вуглеводів; вода з низьким вмістом фтору та ін. Розроблено 
безліч методів оцінки ризику виникнення і профілактики карієсу зубів. Незважаючи на все це, поширеність та інтенсивність 
каріозного процесу тимчасових і постійних зубів у дітей залишається високою. 

Мета: розробити спосіб прогнозування карієсу постійних зубів у дітей, шляхом оцінки структурно-функціональної 
кислотостійкості емалі та визначення вмісту фтору в емалі зубів.

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 38 дітей у віці 14-16 років на базі ДПВ № 3 м. Полтава. Гігієнічний стан 
порожнини рота визначали за допомогою індексу Green-Vermillion (1964), що оцінює площу коронки зуба, вкриту зубним 
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нальотом. Для визначення резистентності емалі зубів до карієсу застосовували тест емалевої резистентності (ТЕР-тест; 
В.Р.Окушко, Л.І.Косарєва, 1983).

Вміст фтору в емалі зубів визначали шляхом нанесення 1 % розчину метиленового синього після попереднього травлення 
емалі 1 Н хлористоводневою кислотою та додаткового фторнавантаження 2 % розчином фториду натрію. Після порівняльної 
оцінки інтенсивності забарвлення емалі в синій колір роблять висновок про ступінь ризику виникнення карієсу (патент України 
№ 135907).

Результати. Збільшення інтенсивності забарвлення ділянки емалі 21 зуба в синій колір, в порівнянні з 11 зубом, говорить 
про наявність надлишку іонів фтору в емалі зуба, що свідчить про низький рівень ризику виникнення карієсу. Зменшення 
інтенсивності забарвлення свідчить про здатність емалі зуба засвоювати фториди, внаслідок недостатності в ній фтору, що 
свідчить про високий ступінь ризику виникнення карієсу. Зниження структурно-функціональної резистентності емалі (ТЕР > 7 
балів), незадовільна гігієна порожнини рота (індекс Green-Vermillion > 1,7), зменшення інтенсивності забарвлення емалі зуба в 
синій колір на 30 % і більше вказують на високий ступінь ризику виникнення карієсу.

Висновки. Завдяки використанню даного способу прогнозування карієсу постійних зубів в терапевтичній та дитячій 
стоматології можливо поліпшити заходи щодо попередження виникнення карієсу, досягти сприйнятливої та вичерпної 
інформативності, простоти відтворення, виключити використання будь-яких додаткових приладів.

²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ Î×ÅÐÊ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÌÅÒÎÄÓ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯ ÏÐÎÏÐ²ÎÖÅÏÒÈÂÍÎ¯ 
ÍÅÉÐÎÌ’ßÇÎÂÎ¯ ÔÀÑÈË²ÒÀÖ²¯

Морська Л.В.
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: m.liliana@i.ua

Актуальність. Щороку в Україні діагностують близько 150 тис. інсультів з руховими та когнітивними порушеннями. Зро-
стає частота інсульту серед людей працездатного віку. У зв’язку з цим актуальним є вивчення і застосування в фізичній терапії 
пацієнтів з руховими порушеннями сучасних методів реабілітації, зокрема методу пропріоцептивної нейром’язової фасилітації.

Мета. Дослідити застосування методу реабілітації пропріоцептивної нейром’язової фасилітації та історію його становлення 
з метою застосування в ранній реабілітації пацієнтів з неврологічними ураженнями.

Методи дослідження: вивчення архівних документів та досвіду застосування методу пропріоцептивної нейром’язової фа-
силітації в практичній діяльності фізіотерапевтів, опитування.

Результати. Метод пропріоцептивної нейром’язової фасилітації заснований на принципах функціональної анатомії і нейро-
фізіології людини. Головна мета застосування даного методу полягає в досягненні максимально можливого рівня функціонуван-
ня організму пацієнта. При наявності парезів і плелегій пропріоцептивну нейром’язову фасилітацію застосовують на здоровій 
стороні в поєднанні з пасивними рухами по діагоналях на стороні ураження. При периферичних неврологічних порушеннях, 
пов’язаних із порушеннями нервової провідності чи больовим синдромом, виконують рухи в діагональних напрямках, най-
більш ефективні для відновлення функції конкретного периферичного нерва-сплетіння чи спинномозкового корінця. Вперше 
зразки руху під час лікування пацієнтів, що страждали від поліомієліту, застосувала медсестра з Кенії в 40-х роках. 1946-1948 
роки: лікар-кінезіотерапевт Герман Кабат і Маргарет Кнотт працювали над концепцією пропріоцептивної нейром’язової фа-
силітації у Валеджо, Каліфорнія. 1951 – у Вашингтоні відкрилась нова лікарня Кабат. 1952 – тривимірний аналіз патернів руху 
заснований на правах Шеррінгтона. 1953- у Вальєхо відкриваються перші курси навчання фізіотерапевтів. 1956 – виходить 
друком перша книжка нейрофасилітарного проторення руху “Patterns and PNF Techniques”. У 70-х Маргарет Кнотт проводить 
перший курс в Європі. У 1986 році відбувся перший з’їзд фізіотерапевтів в Європі. Зараз метод пропріоцептивної нейром’я-
зової стимуляції руху широко застосовується при захворюваннях центральної та периферичної нервової системи в інститутах 
нейрореабілітації «Кабата і Кайзера» в США і країнах Європи. Фізична реабілітація в Україні на етапі становлення і розвитку. 
Українські фізичні терапевти активно переймають досвід зарубіжних колег і вивчають ефективні методи фізичної реабілітації 
пацієнтів з неврологічними патологіями руху, створюються реабілітаційно-відновні центри з сучасним діагностичним та реа-
білітаційним обладнанням.

Висновки. Метод пропріоцептивної нейром’язової фасилітації довів свою ефективність застосування для лікування хворих з 
тяжкими неврологічними розладами на ранніх етапах нейрореабілітації, відзначений стійким позитивним результатом фізичної 
реабілітації, значним покращенням функціонального стану і якості життя пацієнтів. 

Ì²Í²²ÍÂÀÇÈÂÍÅ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÆÎÂ×ÍÈÕ ÍÎÐÈÖÜ
Москалюк О.П., Шкварковський І.В.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. І.В. Шкварковський
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Кафедра хірургії № 2
м. Чернівці, Україна, e-mail: moskalyuk_o@bsmu.edu.ua

Актуальність. Жовчні нориці – одне з найбільш грізних ускладнень холецистектомії, частіше зустрічаються при 
лапароскопічній холецистектомії (частота від 0,5% до 3%).

Мета. Вивчити можливість мініінвазивного лікування хворих із жовчними норицями після холецистектомії.
Матеріали та методи. Проаналізовано результати ендоскопічного лікування 19 пацієнтів із жовчними норицями, які 

виникли після виконання холецистектомії. Всі пацієнти лікувалися в центрі ендоскопічної хірургії з 2016р. по 2019р. Жінок 
було 11 (57,9%), чоловіків – 8 (42,1%). Середній вік склав 63,2±11,28 років (від 38 до 84 років). Із загальної кількості операцій 
холецистектомію в класичному виконанні проведено у 9 (47,3%) хворих, стандартну 4-ох портову ЛХЕ виконано у 10 (52,7%) 
хворих. 

Результати. Всім хворим виконано ендоскопічну ретроградну холпнгіопанкреатографію (ЕРХПГ). Основним способом 
доступу до загальної жовчної протоки була її канюляція з використанням стандартного папілотому та введенням провідника. 
Найбільш частою причиною стала неспроможність культі міхурової протоки – 10 (52,7%) хворих. На другому місці – пошкодження 
протоки ложа жовчного міхура – 4 (21,1%) випадки. Причиною утворення жовчної нориці стала біліарна гіпертензія, що виникла 
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на фоні резидуального холедохолітіазу в 14 (73.6%) хворих. Для відновлення вільного пасажу жовчі в дванадцятипалу кишку 
виконували ендоскопічну папілосфінктеротомію у всіх випадках. Балонна літоекстракція проведена у 11 (57,9%) хворих, ще у 3 
(15,8%) хворих застосовано кошикову літоекстракцію. В 5 (26,3%) хворих для успішного виконання літоекстракції доводилося 
проводити балонну дилятацію сфінктера Одді та термінального відділу холедоха. Ще в 5 (26,3%) хворих виконано ендобіліарне 
дренування поліпропіленовим стентом діаметром 10 Fr. Забезпечення ендобіліарної декомпресії у всіх випадках жовчотеч типу 
А приводило до припинення або різкого зменшення вже на наступну добу після ЕРХПГ та загоєння нориці протягом кількох 
днів. На жаль, при виявленні пошкоджень холедоха, та жовчотеч типу D (1 (5,3%) хвора) ендоскопічні методи не ефективні, а 
пацієнт потребує складних реконструктивних операцій.

Висновки. Таким чином ЕРХПГ є високоефективним методом лікування жовчних нориць, що дозволяє оцінити цілісність 
магістральних жовчних проток, наявність біліарної гіпертензії та резидуальних конкрементів. ЕРХПГ ідентифікує місце 
жовчотечі, а виконання сфінктеротомії, дилятації, літоекстракції чи ендобіліарного дренування спрямовує тік жовчі в ДПК та 
сприяє загоєнню нориці.

ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ Ð²ÇÍÈÕ ÌÅÒÎÄÈÊ ØÈÍÓÂÀÍÍß ÒÐÀÍÑÔÅÐ²Â ÏÐÈ ÇÍßÒÒ² 
ÎÄÍÎÅÒÀÏÍÈÕ ÄÂÎØÀÐÎÂÈÕ Â²ÄÁÈÒÊ²Â ÌÅÒÎÄÎÌ Â²ÄÊÐÈÒÎ¯ ËÎÆÊÈ

Пелехан Б.Л.
Науковий керівник - д.мед.н., проф. М.М. Рожко

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра стоматології ПО

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: bpelechan@gmail.com
Актуальність: Згідно результатів метааналізу наукових досліджень, проведеному Pjetursson, ослаблення фіксації гвинта 

трапляються у 29% всіх ускладнень імплантологічного лікування, сколи облицювального матеріалу – у 11,9%, перелом каркасу 
незнімних конструкції – у 3,0% випадків. Дані ускладнення пояснюються відсутністю пасивності фіксації мостоподібних 
конструкцій на опори – внутрішньокісткові дентальні імплантати.

Мета: оцінка якості перенесення положення імплантатів на модель шляхом порівняльного аналізу різних методик шинування 
трансферів для відкритої ложки з метою зняття одноетапних двошарових відбитків. 

Матеріали і методи. Сформовано 4 групи згідно проведеної методики шинування трансферів, у кожну з яких ввійшли 4 
клінічні випадки. Кількість імплантатів в одному сегменті складав від 2 до 4.

Досліджувані групи склали 4 методики шинування:
1 група – виготовлення трансфер-чеків лабораторним методом
2 група – фіксація алмазного бора до поверхонь сусідніх трансферів за допомогою швидкотвердіючої пластмаси Pattern Resin 
3 група – фіксуючи скловолоконний штифт до трансферів за допомогою рідкотекучого композиту, досягалася відповідна 

точність фіксуючої ділянки за рахунок точно визначеної міжтрансферної відстані
4 група – проводилося нанесення матеріалу Futar D Slow
Після шинування трансферів всіх досліджуваних груп – проводилося зняття одноетапних двошарових відбитків методом 

відкритої ложки.
Результати: оцінюючи якість шинування трансферів, створена шкала оцінювання. Кожна з груп отримувала бали – від 1 до 

4, де 1- найгірший результат згідно даного критерію, а 4–найкращий.
Критеріїв було 4: 
Простота методики та час, витрачений на шинування.
Вартість методики.
Пасивність фіксації мостоподібної ортопедичної конструкції після виготовлення.
Рентгенологічно-виміряна відстань між центрами аналогів імплантатів на моделі по відношенню один до одного після зняття 

відбитка різними методиками шинування та відхилення значення від положення центрів верхівок платформ імплантатів після 
остеоінтеграції на контрольній комп’ютерній томографії.

Висновки. Аналізуючи результати дослідження встановлено однакову кількість отриманих балів для 1 та 4 досліджуваних 
груп, що свідчить про перспективність застосування даних методик. Лабораторне виготовлення трансфер-чеків для шинування 
трансферів потребувало найбільше часу для підготовки та кількості клінічних етапів, проте показавши однаково-мінімальні 
показники відхилення (рентгенологічно) та пасивності фіксації – даний вид шинування розділив першість із групою 4. 

Незважаючи вартість матеріалу на основі вінілполісилоксану Futar D Slow, ортопедичні конструкції, виконані після 
шинування трансферів даною методикою, володіли доброю точністю фіксації, та однаково-мінімальними показниками 
відхилення (рентгенологічно разом із групою 1) на моделі в порівнянні до положення імплантатів в комірковому відростку 
верхньої щелепи та комірковій частині нижньої щелепи. Перевагою ж даної методики над всіма іншими – є простота та 
найкоротший час, витрачений на шинування. 

ÊË²Í²×ÍÀ ÎÖ²ÍÊÀ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÊË²ÍÄÀÌ²ÖÈÍÎÂÎ¯ ÏÀÑÒÈ Ó 
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÌÓ Ë²ÊÓÂÀÍÍ² ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÃÅÍÅÐÀË²ÇÎÂÀÍÈÉ ÏÀÐÎÄÎÍÒÈÒ

Петраш О.Ю.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Л.З. Деркач

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра хірургічної стоматології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: LILISOFI@bigmir.net
Однією з умов успішного лікування генералізованого пародонтиту є комплексна терапія з використанням хірургічних методів. 
Матеріали та методи дослідження. Клінічні та лабораторні дослідження нами здійснені у 30 осіб віком від 19 до 61 років, 

хворих на генералізований пародонтит І-ІІ ступенів важкості без супутньої соматичної патології, яким проводили хірургічне 
лікування. Діагностували генералізований пародонтит за класифікацією М.Ф. Данилевського, 1994 р. Комплексне обстеження 
всіх хворих на генералізований пародонтит І-ІІ ступенів важкості включало клінічні та параклінічні методи дослідження, які 
виконувалися нами до лікування (за 5 днів до хірургічного втручання) та в різні терміни після проведеної комплексної терапії 
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Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

впродовж двох тижнів. Віддалені результати досліджували через 6 міс після хірургічних втручань. Хірургічне лікування включало 
клаптеві операції та кюретаж. Залежно від методики медикаментозного лікування, яке супроводжувало хірургічне втручання 
на тканинах пародонта, усі хворі на генералізований пародонтит були поділені на дві групи. До І групи (основної) входило 15 
пацієнтів, які за п’ять днів до операції приймали всередину препарат етамзилат (0,25г) по 1 таблетці 3 рази на день протягом 5 
днів, а для зняття гострих явищ на тканинах пародонта їм здійснювали 20-хвилинні щоденні аплікації кліндаміциновою пастою 
протягом одного тижня. До ІІ групи (контрольної) входило також 15 хворих, які за п’ять днів до операції приймали всередину 
по одній таблетці (0,1г) двічі на день препарат аскорбінової кислоти щоденно протягом п’яти днів, а для зняття гострих явищ 
на тканинах пародонта їм здійснювали 20-хвилинні щоденні аплікації з 0,5% розчином фурациліну. Протягом двох тижнів піс-
ля оперативного лікування хворим обох груп на ранову поверхню накладали 10-хвилинні солкосерилові пов`язки. Клінічне 
обстеження хворих на генералізований пародонтит включало ретельний збір анамнезу, визначення стоматологічного статусу 
за загальноприйнятою методикою, а також розрахунок індексів: гігієнічного (ІГ) за I.G.Green, I.R.Vermilion, Рамфйорда (ІР), 
кровоточивості (ІК) за Мюллеманом, а також проби Шиллєра-Пісарєва (Ш-П) і йодного числа Свракова (ЧС). 

Отримані результати. У післяопераційний період об’єктивне обстеження хворих, при лікуванні яких поєднували етамзилат 
і кліндаміцинову пасту показало, що порівняно з контрольною групою, у них швидше нормалізувався колір ясен, зменшувався 
їх набряк, кровоточивість, що підтверджувалося змінами показників індексів: достовірно знижувалися ІГ, ІР, ІК, а також по-
казники проби Ш-П і ЧС. У хворих контрольної групи, у лікуванні яких використовували аскорбінову кислоту та фурацилін, 
клінічні та індексні показники стану пародонта також поліпшувалися. Але, якщо їх позитивна динаміка у хворих основної групи 
спостерігалася вже на 6-7-й дні відвідувань, то в контрольній групі – лише на 9-10-й дні. Через півроку після лікування при об-
стеженні хворих контрольної групи виявлено тенденцію до погіршення пародонтальних показників. 

Висновок. Таким чином, аналіз отриманих результатів засвідчив позитивний вплив препаратів етамзилату та кліндаміцинової 
пасти на динаміку клінічних показників, особливо за їх поєднаного застосування, що підтверджувалося суттєвим зменшенням 
ІГ, ІР, ІК, проби Ш-П і ЧС. У переважній більшості випадків досягнуті результати утримувалися впродовж півроку. 

ÕÐÎÍ²×ÍÅ ÇÀÏÀËÅÍÍß ×È ÐÀÊ: ÊË²Í²×ÍÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ ÏËÎÑÊÎÊË²ÒÈÍÍÎ¯ ÊÀÐÖÈÍÎÌÈ 
ÏÎÂ²ÊÈ

Петренко О.В., Прусак О.І., Водяник К.В.
Науковий керівник - д.мед.н., проф. О.В. Петренко

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Кафедра офтальмології

м. Київ, Україна, e-mail: olga15if@meta.ua
Актуальність. За даними Всесвітної Організації Охорони Здоров’я 2018р., рак є другою провідною причиною смерті в 

усьому світі. В офтальмології «Маскарадний синдром» - це група різних очних захворювань, які можуть імітувати хронічне 
запалення при неопластичних процесах.

Мета. Вивчити дані літератури щодо клінічних особливостей, діагностики і лікування новоутворень повік, які клінічно мо-
жуть протікати під виглядом хронічного запалення і представити клінічний випадок плоскоклітинної карциноми повіки

Матеріали і методи: науково-дослідний аналіз сучасних медичних публікацій по даній тематиці, клінічний випадок плоско-
клітинної карциноми повіки

Клінічний випадок: В Київську міську клінічну офтальмологічну лікарню «Центр мікрохірургії ока» 08.06.2019р. звер-
нувся хворий П. 40 років зі скаргами на новоутворення верхньої повіки правого ока, яке помітив близько 3 міс. тому, відчуття 
стороннього тіла в правому оці, періодичне почервоніння правого ока. Консервативне лікування (Тобрадекс по 1 краплі 3 рази 
на день 7 днів), яке призначили за місцем проживання - без покращення стану. 

Біомікроскопія OD: Верхня повіка дещо набрякла, новоутворення верхньої повіки щільної консистенції, округлої форми, 5-6 
мм в діаметрі. Кон’юнктива - гіперемована. Рогівка - прозора, сферична, гладка, блискуча. Передня камера - середньої глибини, 
вміст прозорий. Райдужка має чіткий малюнок, пігментна кайма збережена. Зіниці: D=S, округлої форми, 3–4 мм, реакція на 
світло збережена. Кришталик прозорий. Склисте тіло прозоре. 

Офтальмологічний статус OS: без особливостей.
На підставі попереднього обстеження й даних анамнезу пацієнту виставлено діагноз: «Халязіон верхньої повіки правого 

ока» і рекомендовано оперативне лікування. 24.06.2019р. під місцевою інфільтративною анестезією через транскон’юнктиваль-
ний доступ здійснено видалення вмісту новоутворення (неоднорідна маса сіро-жовтого кольору з вкрапленнями жовтих казеоз-
них мас) і капсула халязіона. При ревізії рани було виявлено проростання хряща +тканиною жовтого кольору, яку було видалено 
в межах здорових тканин. Цілісність шкіри не порушувалась. Видалений матеріал відправлено на гістологічне дослідження. 
03.07.2019р. отримано результат патогістологічного дослідження: «Злоякісна епітеліоїдноклітинна пухлина» і рекомендовано 
провести імуногістохімічне дослідження. Після отриманого висновку останнього від 23.07.2019р.«…в матеріалі операції от-
риманий фенотип пухлини характерний для плоскоклітинної карциноми, базалоїдний тип(G2) ICD-0 code 8083/3» проведено 
мікрографічну хірургію по Мосу. 

Після дообстеження пацієнта системних ураженнь, метастазів у лімфатичні вузли не було виявлено. Рекомендовано: спосте-
реження в дерматоонколога, офтальмолога за місцем проживання.

Висновок: 1. Представлений клінічний випадок плоскоклітинного раку шкіри повіки, який клінічно протікав під виглядом 
хронічного запалення, і був вчасно видалений, покращує прогноз для хворого.

2. При відсутності ефекту після тривалого лікування хронічного запалення повік потрібно виключити наявність неоплас-
тичного процесу - базальноклітинного та плоскоклітиного раку, карциноми сальних залоз, меланоми, при яких процес звичайно 
однобічний. Верифікувати діагноз допоможе проведення біопсії.
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ÇÓÁÎÙÅËÅÏÍÈÌÈ ÄÅÔÎÐÌÀÖ²ßÌÈ
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З метою удосконалення методів лікування патологічної стертості твердих тканин зубів, поєднаної із дефектами зубних 
рядів та зубощелепними деформаціями нами запропоновано застосувати в клініці новий ефективний спосіб лікування (патент 
України № 119914 , Бюл. №19, 2017 р). Це досягається шляхом виготовлення набіру шин-капп методом вакуумного пресування 
із жорстких прозорих пластин матеріалу «Ercodent Ercodur» (Німмечина) із товщиною від 0,5 до 2,0 мм на верхню або нижню 
щелепу по біомеханічних параметрах, які отримали попередньо із застосуванням артикуляційної систем «Cadiax Compact», 
визначення конкретної кількісті капп, необхідних для лікування, індивідуально для кожного клінічного випадку в залежності 
від ступеня важкості патологічної стертості твердих тканин зубів, з наступною послідовною заміною капп у відповідні терміни 
1 місяць, 3 місяця та 6 місяців з поступовим підняттям висоти прикусу до повного ії відновлення. Після проведеного лікування 
і відновлення оклюзійної висоти хворим за допомогою артикуляційної системи «Cadiax Compact» (Amann Girrbach, Німеччина) 
(зовнішньолицевої та реєстраційної дуг, електронних планшетів із самописцями та головного електронного прибору) визначали 
показники, необхідні для оцінки стану скронево-нижньощелепного суглоба та виготовляли постійні ортопедичні конструкції. 
Отримані показники вказували на відновлення функції СНЩС у хворих із заниженою висотою прикусу, внаслідок патологічної 
стертості твердих тканин зубів, дефектів зубних рядів та зубощелепних деформацій при її піднятті за запропонованою методикою. 

ÇÌ²ÍÈ ÏÅÐÅÊÈÑÍÎ¯ ÄÅÑÒÐÓÊÖ²¯ Á²ËÊ²Â Ó ÃÎÌÎÃÅÍÀÒ² ËÅÃÅÍÜ ÙÓÐ²Â ²Ç 
²ÍÑÓË²ÍÎÐÅÇÈÑÒÅÍÒÍ²ÑÒÞ ÍÀ ÔÎÍ² Ã²ÏÎÒÈÐÅÎ¯ÄÍÎ¯ ÄÈÑÔÓÍÊÖ²¯

Петруняк С.О.
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Вступ. Останніми роками найбільшу увагу приділяють вивченню змін серцево-судинної, видільної систем, органів 
шлунково-кишкового тракту, тоді як патоморфологічний стан тканин органів дихання, особливо при супутній патології 
щитоподібної та підшлункової залоз доволі обмежений. Проте легеневі гемокапіляри стають першою ланкою для медіаторів 
і ендотоксинів. У результаті легені є першим органом на шляху детоксикації названих факторів, функція якого зазнає 
декомпенсації, супроводжуючись дисфункцією сурфактантної системи. Такі порушення можуть бути пов’язані зі змінами 
фосфоліпідного обміному, ушкодженням компонентів аерогематичного бар’єра (Герасимчук МР, Заяць ЛМ, 2016). Заслуговує 
на увагу дослідження структурно-функціональних змін легеневої тканини при поєднанні недостатності щитовидної залози 
із інсулінорезистентністю, адже гіперглікемія суттєво пошкоджує ендотелій капілярів, у тому числі і малого кола кровообігу. 
Тому метою експерименту було вивчення особливостей перебігу киснезалежних процесів у гомогенаті легень щурів із 
інсулінорезистентністю на фоні тиреоїдної дисфункції.

Матеріали та методи досліджень. Експеримент включав чотири групи тварин: 1-ша (n=15) – тварини з гіпотиреозом, 2-га 
(n-15) - тварини з інсулінорезистентністю, 3-тя ( n=15) – тварини з інсулінорезистентністю на фоні йододефіциту, 4-та (n=15) - 
контрольна група . Щурів 1-ї та 3-ї дослідних груп утримували на йододефіцитній дієті (Воронич-Семченко НМ зі співавт., 2014).
Тварини 2-ї та 3-ї груп отримували з питною водою 20% розчин фруктози (Шупрович ФФ, 2011). Експеримент тривав протягом 
двох місяців. Забій тварин здійснювали згідно з Європейської Конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються в 
наукових цілях. Оцінювали процеси пероксидації у гомогенаті легень за вмістом продуктів окисної модифікації білків (ОМБ). 
Статистичний аналіз результатів проведено з використанням комп’ютерної програми Microsoft Exel та Statistica 5.5.

Результати дослідження. Установлено зростання вмісту продуктів ОМБ у гомогенаті легень інсулінорезистентних (на 18-70 
%, р<0,05) та йододефіцитних (17-50 %, р<0,05) тварин щодо даних контролю. Уміст продуктів ОМБ у тварин з комбінованою 
патологією зростав на 30 - 90% щодо даних у інтактних тварин. 

Висновок. Поєднана ендокринна патологія (йододефіцит та інсулінорезистентність) потенціює киснезалежні процеси 
в тканині легень, що відображає зростання ризику розвитку патологічних процесів бронхо-легеневої системи у мешканців 
ендемічних регіонів.

ÏÑÈÕÎËÎÃ²×Í² ÌÅÕÀÍ²ÇÌÈ ÒÀ ØËßÕÈ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÏÎ×ÓÒÒß Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² 
ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒ²
Пітулей В.В.

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
м. Івано-Франківськ, Україна, е-mail: pituley@ukr.net

Актуальність. Проблема відповідальності є досить актуальною психологічною та соціальною проблемою в наш час, адже 
її брак призводить до низки проблем та деформацій починаючи з особистісного рівня та закінчуючи глобальним державним 
рівнем. В світлі сучасних кризових явищ та тотального ризику в світі доводиться констатувати дефіцит відповідальності, що 
також спонукає до розгляду проблеми відповідальності соціального суб’єкта. 

Метою дослідження є системний теоретичний та емпіричний аналіз проблеми відповідальності людини. 
Матеріали і методи. Реалізація мети та завдань дослідження зумовила необхідність використання герменевтичного, 

компоративного та інституційного методів, на загальних засадах системного підходу.
Результати.Формування і розвиток відповідальності особистості – це завжди драматичний, суперечливий, багатовимірний 
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і навіть різноспрямований процес самовизначення людини. Більш того, відповідальність особистості має властивості 
самодетермінації – це завжди не лише відповідальність перед кимось, але, передусім, дотримання обіцянок перед самим 
собою, послідовність у власних вчинках. Враховуючи це, точніше було б вести мову не про виховання, а про формування 
відповідальності особистості. У даному контексті слід зазначити, що відповідальність як сутнісна характеристика особистості, як 
визначальна сила її самотворення має два виміри – є здатністю і якістю особистості. Відповідальність – це здатність особистості 
до самовизначення, саморозвитку, самореалізації в бутті і водночас – це особистісна якість, що формується в процесі реалізації 
означеної здатності. Відповідальність – це автентичність людини, де автентичність набувається і постійно поновлюється через 
самовизначення і самореалізацію у загальних горизонтах значимого. Це вибір власного способу бути людиною і здійснювати 
свою життєдіяльність із дотриманням вимог антропологічної межі як межі людяності і людського співбуття. 

З огляду на самодетермінаційні властивості відповідальності її не можна виховати лише як особистісну якість, її можна 
формувати і розвивати як здатність. Це передбачає: створення сприятливих для продуктивного розвитку відповідальності 
виховних полів – полів свободи, творчості, справедливості; відкриття для особистості горизонтів загально значимого, виховання 
відповідних якостей особистості – самоповаги, поваги до Іншого, особистої гідності, чесності перед собою, критичного 
мислення, вольової наполегливості, емоційної чутливості тощо. Усі ці якості є надзвичайно затребуваними й у мультикультурному 
суспільстві, оскільки у сукупності складають підґрунтя толерантності як поваги до Іншого із властивим йому типом духовності 
і згідної з нею відповідальності, які можуть бути не тільки відмінними від своїх, але й чужими.

Висновки. Із усього сказаного можна зробити висновок, що для формування відповідальності особистості необхідно створити 
сприятливі умови для формування і розвитку особистісної автентичності і водночас відкрити для особистості інтерсуб’єктивну 
перспективу і горизонти загальнозначимого, надати їм наочності, переконливості і особистісної значущості. Такий самовибір 
передбачає чесність із собою, збереження особистої і людської гідності, доброзичливе ставлення до світу. 

ÎÖ²ÍÊÀ ÏÎÊÀÇÍÈÊ²Â Ì²ÍÅÐÀËÜÍÎ¯ Ù²ËÜÍÎÑÒ² ÑÒÅÃÍÎÂÈÕ Ê²ÑÒÎÊ ÙÓÐ²Â Ç 
Ã²ÏÎÒÈÐÅÎÇÎÌ 
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У зв’язку з біогеохімічними факторами, екологічно несприятливими умовами навколишнього середовища та низкою 

антропогенних чинників частота захворювань пов’язаних з недостатньою функцію щитоподібної залози неухильно зростає. 
Проте дискутабельним і не до кінця вирішеним, згідно з даними літератури, залишається питання щодо структурно-
функціональних змін з боку кісткової тканини за вказаних умов. Тому, метою даного дослідження було встановити зміни 
показників мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) за умов гіпотиреозу в експерименті. Дослідження проводили 
на 24 білих нелінійних статевозрілих щурах-самцях. Усі тварини знаходились в ідентичних умовах віварію при звичайному 
температурному та світловому режимах та перебували на стандартному харчовому раціоні з вільним доступом до їжі й води. 
При утриманні й догляді за щурами, а також проведенні маніпуляцій на них дотримувались усіх державних та міжнародних 
стандартів щодо гуманного відношення до тварин. Щури були поділені на дві групи: перша – інтактна, друга – тварини з 
гіпотиреозом, який моделювали щоденним додаванням мерказолілу (10мг на 1кг маси тіла тварини) до питної води впродовж 15 
днів. Для підтвердження гіпотиреоїдного стану визначали вміст тиретропного гормону гіпофізу, трийодтироніну та тироксину в 
плазмі крові щурів згідно з інструкціями до стандартних тест-систем. Для оцінки мінералізації кісткової тканини обстежували 
обидві стегнові кістки, які вилучали з тіл тварин після введення кетаміну. Після ретельного очищення механічним способом 
від прилеглих м’язової та сполучної тканин проводили рентгенографію з алюмінієвим клин-еталоном. Потім за допомогою 
денситометра визначали відносну оптичну щільність стегнових кісток у ділянці головки, великого вертлюга, метафізу й діафізу. 
МЩКТ розраховували, виходячи з того, що товщина алюмінієвої пластинки в 1мм відповідає 0,13 мг/см3 солей кальцію. 
Під час проведення рентгенденситометричного дослідження стегнових кісток гіпотиреоїдних щурів встановлено достовірне 
зменшення показників МЩКТ в ділянці головки та метафізу в порівнянні з результатами контрольної групи тварин. В той же 
час, вірогідних змін мінералізації кісткової тканини у ділянці великого вертлюга та діафізу стегнових кісток щурів вищевказаних 
груп не спостерігали. Таким чином, за умов введення мерказолілу зафіксовано зниження рентгенденситометричних показників 
стегнових кісток. Отримані результати вказують на негативну дію дефіциту тиреоїдних гормонів на мінералізацію кісткової 
тканини та потребують подальшого детального вивчення. 

ÍÎÂÈÉ ÌÅÒÎÄ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÊÀÐ²ªÑÓ ÏÎÑÒ²ÉÍÈÕ ÇÓÁ²Â Ó Ä²ÒÅÉ ²Ç ÏÀÒÎËÎÃ²ªÞ 
ÙÈÒÎÏÎÄ²ÁÍÎ¯ ÇÀËÎÇÈ
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Актуальність. Встановлено високу поширеність основних стоматологічних захворювань, в тому числі карієсу (до 98%) у 
дітей із патологією щитовидної залози. Тому тенденція до більш активного перебігу карієсу зубів у дітей з захворюваннями 
щитоподібної залози через можливі порушень мінерального обміну в порівнянні з дітьми без ендокринної патології диктує 
необхідність проведення ефективної профілактичної роботи стоматологами в цій групі дітей.

Метою дослідження стало створення методу профілактики карієсу постійних зубів у дітей з захворюваннями щитоподібної 
залози.

Матеріали і методи. Поставлену задачу вирішують шляхом використання лікувально-профілактичного комплексу після 
встановлення діагнозу про патологію щитоподібної залози, що включає професійне чищення зубів, навчання і проведення 
контролю чищення зубною пастою, герметизацію фісур постійних молярів та премолярів, використання біологічно активні 
добавки та призначення гігієнічного засобу. В якості зубної пасти використовується «Активний кальцій» (R.O.C.S.) вранці та 
ввечері, в якості фотогерметика для герметизації фісур постійних молярів та премолярів використовують «Fissurit FX» (VOCO) 
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після повного прорізування жувальної поверхні зубів, в якості біологічно-активної добавки використовують оральну суспензію 
«Кальцикер» (Індоко Ремедіс Лімітед для «Євро Лайфкер Лтд») по 5 мл 2 рази на добу 1 місяць, в якості кальційумісного 
препарату для аплікації використовується стоматологічний крем «Tooth mousse» (GC) 1 раз на ніч після чищення зубів - 1 місяць, 
наносяться після вечірнього чищення зубів. Курс 2-3 рази на рік.

Запропонований метод має такі переваги: 1) можливість ефективної профілактики карієсу в дітей із захворюванням 
щитоподібної залози, 2) дозволяє усувати початкову демінералізацію емалі зубів в період третинної мінералізації емалі, 3) 
поповнює дефіцит кальцію.

Результати. Отримані дані свідчать про позитивну динаміку змін показників клінічних досліджень у даних дітей після 
застосування розробленого способу профілактики карієсу. Заявлений метод дозволяє суттєво зменшити рецидиви захворювання 
карієсу і стабілізувати каріозний процес у дітей з патологією щитоподібної залози.

Висновки. Позитивна динаміка клінічних показників дозволяє зробити висновок про ефективність запропонованого способу 
та рекомендувати його для впровадження у клінічну медицину. Метод, що пропонується, має перевагу у використанні для дітей, 
його профілактичній направленості, клінічній ефективності після використання, відсутності побічних ефектів, має тривалу 
клінічну ремісію. 

ÏÅÐÅÑÀÄÊÀ ÎÐÃÀÍ²Â ÒÀ ÒÊÀÍÈÍ – ÌÀÉÁÓÒÍª ÌÅÄÈÖÈÍÈ
Приймак В.О., Попадинець В.В.

Науковий керівник - викл. П. Б. Годованець
Івано-Франківський базовий медичний коледж

Циклова комісія хірургічних дисциплін
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ifbmc@mc.if.ua

Актуальність: Пересадка органів втілює прагнення людей навчитися «ремонтувати» людський організм. І якщо операції з 
пересадки шкіри, трансплантації нирок і навіть серця стають звичайною справою, то операції з пересадки печінки як і раніше 
вважається одними з найскладніших.

Мета: Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), в 2015 році в світі було здійснено 126 670 
трансплантацій органів - це 14,5 трансплантацій щогодини. Більше половини трансплантацій (66.59%) - пересадка нирок, 
слідом йдуть печінка та серце. Висвітлити історичні згадки про трансплантацію. 

Результати: Органи і тканини можуть бути трансплантовані від однієї людини до іншої, або в однієї людини з одного 
місця на інше. Це такі, як волосся, мозкові клітини, кришталик, рогівка, кістки, кров, судини, легені, печінка, нирки, серце і 
кишечник. Першою тканиною, яка була пересаджена між двома людьми була рогівка ока. Як же підбирають донора? Коли 
людина потрапляє в число тих, хто потребує трансплантації, складається карта з переліком типів її тканин, і дані заносяться в 
загальнонаціональний реєстр.

Значний прогрес в техніці пересадки був досягнутий після дослідів Еміля Холмена, які він почав в 1923 р, будучи ще 
молодим хірургом. Він запевнив, що деякі трансплантанти можна розділити на дрібні частини і вільно пересадити в новий 
організм в ділянку, багату кровоносними судинами. Тобто пересаджують не весь орган, а певні його клітини. Ідеальний приклад 
– трансплантація острівцевих клітин підшлункової залози для діабетиків. Острівці – це клітини, які виробляють інсулін. Щоб 
вирішити проблему, хірурги пересаджують певні клітини підшлункової залози, а не всю підшлункову. На новому місці ці 
клітини знаходять джерела постачання, тобто нові шляхи притоку крові. 

Далі постало питання зшивання судин. Така можливість була відкрита роботами французького хірурга Алексіса Карреля, 
який і розробив техніку зшивання судин. Цей метод має ряд переваг: він однаково підходить як для вен, так і для артерій, для 
судин великого і малого діаметру, є нескладний у виконанні та при виконанні цієї методики не порушується цілість внутрішньої 
стінки судин.

Висновок: Трансплантація - це актуальна і необхідна для людства проблема, якою займаються багато видатних вчених і до 
остаточної її вирішення пройде ще чимало часу. Знаючи типи тканин лікарі можуть відбирати донорів, чиї органи можуть бути 
відторгнуті з меншою ймовірністю.

Головний крок вже зроблений, причому вдалий, пройде ще трохи часу, та операції з трансплантації тканин стануть простими 
у виконанні.

ÐÎËÜ ÃÐÅË²ÍÓ ² ÏÐÎÑÒÀÃËÀÍÄÈÍ²Â E2 ÒÀ F2� Ó ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÃÀÑÒÐÎÅÇÎÔÀÃÅÀËÜÍÎ¯ 
ÐÅÔËÞÊÑÍÎ¯ ÕÂÎÐÎÁÈ Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ²Ç ÍÅÄÈÔÅÐÅÍÖ²ÉÎÂÀÍÎÞ ÄÈÑÏËÀÇ²ªÞ 

ÑÏÎËÓ×ÍÎ¯ ÒÊÀÍÈÍÈ
Ромаш І.Б.

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Romash_Ira@ukr.net
Актуальність. Згідно наукових даних, НДСТ є преморбідним фоном для розвитку багатьох патологічних станів та хроніч-

них захворювань. Шлунково-кишковий тракт належить до тих систем, які найчастіше піддаються цьому впливу, а близько 80% 
від загальної кількості хвороб цієї системи припадає на патологію стравоходу, і, зокрема, на гастроезофагеальну рефлюсну 
хворобу (ГЕРХ).

Мета. Вивчити ступінь змін рівня греліну в плазмі крові і рівня простагландинів Е2 та F2α в сироватці крові у пацієнтів із 
ГЕРХ, яка розвинулася на фоні НДСТ та при самостійній ГЕРХ і їх зв’язок з кількістю, тривалістю та частотою езофагогастро-
дуоденальних рефлюксів.

Матеріали та методи. було обстежено 120 пацієнтів, які знаходилися на стаціонарному лікуванні із приводу ГЕРХ. У 75 
із них ГЕРХ перебігала на фоні синдрому НДСТ, а у 45 обстежених – ГЕРХ без ознак дисплазії. У всіх пацієнтів проводився 
цілеспрямований пошук фенотипових та вісцеральних ознак синдрому НДСТ. Їх оцінку здійснювали згідно критеріїв, рекомен-
дованих М. Moska et al., A. Doria et al., Т.І. Кадуріної, Л.Н. Абакумової та співавторів. Визначення активного сумарного греліну 
в зразках плазми крові, а PG F2α та PGE2 – у сироватці крові здійснювали методом імуно-ферментного аналізу (ІФА ).

Результати: Концентрація греліну у хворих з поєднаною патологією була у 5,1 разу вищою,  ніж у здорових та у 7,0 разу 
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у порівнянні з хворими на ГЕРХ без ураження сполучної тканини. Підвищення циркулюючого в організмі сумарного греліну 
позитивно корелює із зростанням простагландинів класу Е2 (PG E2) в сироватці крові та має негативну залежність із рівнем 
простагландинів класу F2α (PG F2α) (r₁=0,56; r₂=-0,43; p₁,₂<0,05). При цьому рівень PG E2 в крові обстежених пацієнтів був 
підвищеним у 1,3 разу у хворих на ГЕРХ та у 2,5 разу при її поєднанні із НДСТ. Поряд із цим, спостерігається зниження PG F2α 
на 35,30% у хворих на ГЕРХ та на 23,3% при її поєднанні із НДСТ.

Висновки: розвиток ГЕРХ на тлі НДСТ проявляється дисбалансом рівня греліну та простагландинів, здатних впливати на 
моторику шлунка, тонус мязів стравоходу, підсилювати чи знижувати толерантність його слизової оболонки до пошкоджуючих 
факторів та впливати на обмін сполучної тканини, тому, можуть розглядатися як діагностичні маркери такої коморбідної пато-
логії. 

ÏÐÎÂ²ÇÎÐ Â ÓÊÐÀ¯Í² ÒÀ ªÂÐÎÏ²
Сас І.А., Мельник Я.В.

Науковий керівник – д.фарм.н., проф. А.Р. Грицик
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, е-mail: mamatolika09@gmail.com

Актуальність. Експерти International Pharmaceutical Federation наголошують, що останнім часом у світі відбулася зміна 
парадигми фармацевтичної практики від «продукт-орієнтованої» до «пацієнт-орієнтованої». У багатьох країнах світу 
фармацевтичну допомогу розглядають як частину медичної, а фармацевт сприймається населенням як експерт у галузі 
раціонального застосування лікарських засобів, як достовірне та доступне джерело інформації і практичних порад. Проте, в 
Україні таких тенденцій не спостерігається.

Мета. Метою роботи є аналіз сучасних тенденцій здійснення професійної діяльності провізорів (фармацевтів), а також 
обов’язків, покладених на них, в Україні та країнах Європи.

Матеріали і методи. Проаналізовано діяльність та повноваження провізора в Україні (згідно Законів України «Про лікарські 
засоби» та «Основи законодавства України про охорону здоров’я»; Довідника кваліфікаційних характеристик професій 
працівників (Випуск 78 «Охорона здоров’я»); Наказів МОЗ України № 875, № 360; Етичного кодексу фармацевтичних 
працівників України) та країнах Європи.

Результат. Сьогоднішні реалії вказують на те, що в Україні провізор, який стоїть за першим столом, сприймається 
пацієнтами не як працівник закладу охорони здоров’я та фахівець у сфері фармації із вищою освітою, а як звичайний продавець, 
орієнтований на «чек». На противагу – у країнах Європи цей професіонал стоїть у одному ряду із лікарем та має значно 
ширші повноваження. Наприклад, у Великобританії, починаючи із середини 2000-х років, фармацевтам надали можливість 
отримувати права незалежних фахівців, які призначають ліки. В Іспанії фармацевти, крім загальноприйнятих функцій, 
можуть самі встановити діагноз і призначити курс лікування. У Німеччині фармацевт повинен консультувати клієнтів з усіх 
питань, пов’язаних з використанням ліків; деякі фармацевти спеціалізуються в будь-якій вузькій сфері: онкології, кардіології, 
галузі інфекційних захворювань, імунології, офтальмології та ін. Причинами такої невідповідності в Україні є відсутність 
фармацевтичних традицій, перехід більшості аптек у приватну форму власності, недовіра пацієнтів до провізорів, відсутність 
співпраці з боку лікарів, проблеми рецептурного відпуску препаратів, низькі заробітні плати.

Висновок. Встановлено, що професійні функції провізорів (фармацевтів) в Україні значно обмежені порівняно з діяльністю 
фармацевтів за кордоном. Це призводить до зниження мотивації бути досвідченим фахівцем, обмежує саморегуляцію та 
самовідповідальність провізорів. В Україні доцільно врегулювати права і обов’язки провізорів (фармацевтів) з урахуванням 
національних ринкових тенденцій, законодавчих та нормативно-правових положень у зарубіжних країнах.

ÄÈÍÀÌ²ÊÀ ÏÑÈÕÎÅÌÎÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÓ Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç ÏÎÑÒ²ÉÍÎÞ ÔÎÐÌÎÞ 
Ô²ÁÐÈËßÖ²¯ ÏÅÐÅÄÑÅÐÄÜ

Середюк Л.В
Науковий керівник – д.мед.н. проф. І.П. Вакалюк

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства
м. Івано-Франківськ, Україна, е-mail: 1992lesias@gmail.com

 Актуальність. Фібриляція передсердь (ФП) є найбільш поширеним хронічним порушенням ритму серця, яке зустрічається 
в 1-2% людей у загальній популяції. Стабільна ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, ожирін-
ня є факторами ризику прогресування ФП. Психоемоційний стрес, рівень тривоги і депресії також можуть бути причиною 
виникнення ФП. 

Мета. Дослідити динаміку ефективності лікування психоемоційного статусу у пацієнтів з постійною ФП.
Матеріали і методи. Обстежено 46 хворих з постійною формою ФП, які знаходились на лікуванні у відділенні Хронічної 

Ішемічної Хвороби Серця Івано-Франківського обласного клінічного центру. Пацієнти розподілені на групи: 1а група – (n=15), 
отримувала базисну терапію; 1б група – (n=15), пацієнти, які в комплексному лікуванні отримували препарат мебікар ІС; 1в 
група – (n=15) пацієнти, які в додаток до стандартної терапії приймали карведілол. З метою вивчення психологічного стану па-
цієнтів із ФП використовувались наступні методи дослідження: шкала психосоціального стресу Л. Рідера, шкала сприйманого 
стресу-10, госпітальна шкала тривоги і депресії (HADS).

Результати. Динаміка показників шкали сприйманого стресу-10 у хворих з постійною формою ФП в динаміці лікування 
показала зниження стресостійкості вже через 2 тижні і через півтора місяці лікування (p1<0,001; p2<0,001) (p1 – достовірність 
різниці показників у порівнянні з величиною до і після лікування; р2 - достовірність різниці показників у порівнянні з величи-
ною через 1,5 місяці лікування (p < 0,05). У процесі лікування зменшувалася частка осіб з 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%. В цій групі хворих зниження бальної оцінки стресу склало 17,78%. Рівень сприйманого 
стресу в пацієнтів, що отримували карведілол зменшився на 15,65% (p1>0,05).
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Під час аналізу шкали психосоціального стресу Л. Рідера встановлена вірогідність різниці показників в динаміці лікування в 
усіх групах хворих. Під впливом стандартної терапії рівень стресу зменшився на 13%, однак цей показник був не достовірним, 
незважаючи на те, що в цій групі знизилась кількість хворих з високого до середнього рівня стресу.

За результатами шкали HADS у хворих, що отримували стандартне лікування, через 1,5 місяці після проведеного курсу 
терапії рівень тривоги знизився, порівняно з вихідним рівнем на 37,59%, а депресії на 22,42%. Оцінка рівня тривоги, у осіб, 
що отримували мебікар склав 73,61% (p2<0,001), тоді як рівень депресії зменшився на 82,17% (p2<0,001), що свідчить про по-
зитивну динаміку лікування. Встановлено, що на фоні психофармакотерапії у пацієнтів з ФП відмічено редукцію з клінічного 
до субклінічного рівня тривоги і депресії. У пацієнтів, що приймали карведілол, рівень тривоги і депресії зменшився на 19,4 і 
8,9% відповідно (p1<0,001). Так, клінічний рівень тривоги і депресії спостерігався у половини пацієнтів, субклінічний рівень у 
третини і здебільшого переважала відсутність цих розладів. 

Висновок. Згідно даних нашого дослідження, психометричні параметри значно покращились на фоні комплексного ліку-
вання в усіх групах хворих. Відмічено зниження проявів тривожно-депресивних розладів, що підтверджує позитивну динаміку 
лікування в перебігу основного захворювання.

ÐÎÇÏÎÂÑÞÄÆÅÍ²ÑÒÜ Ì²ÊÎÇ²Â ÑÅÐÅÄ ÍÀÑÅËÅÍÍß ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÎ¯ ÎÁËÀÑÒ²
Смаль І.Т.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. Б.В. Грицуляк
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: smal.ivan@live.com

Актуальність. Як відомо, серед усіх захворювань шкіри мікози (грибкові ураження шкіри) за даними ВООЗ по частоті 
знаходяться на другому місці. В розвитку цих захворювань значну роль відіграють різні чинники, такі як вік, стать, порушення 
обміну речовин, дисбактеріоз, зниження імунологічної реактивності організму та місцеві чинники – мікротравми шкіри, 
недотримання правил особистої гігієни.

Мета: дослідити розповсюдженість мікозів серед людей різного віку і регіону.
Матеріали і методи. Робота виконана на базі КНП «Прикарпатський клінічний шкірно-венерологічний центр Івано-

Франківської обласної ради». Всього вивчено 50 нативних препаратів та 50 посівів на живильному середовищі Сабуро. Матеріал 
забирали зі свіжих вогнищ ураження. При інфільтративно-гнійній формі трихофітії і мікроспорії волосся забирали з периферії 
ураження. При мікроспорії користувалися лампами Вуда для оцінки ураження волосся. При ураженні нігтьових пластинок 
зішкрібали скальпелем, зі слизових оболонок – стерильним шпателем.

Результати дослідження. За нашими спостереженнями найбільш поширеними захворюваннями шкіри, враховуючи різні 
вікові групи населення, є рубромікози, мікроспорія, трихофітія та епідермофітія. Вражається як гладка шкіра, так і її придатки – 
волосся та нігті. Більше як у 60% хворих тріхофітія та мікроспорія виявлені у дитячого населення, а найбільш поширеною була 
інфільтративно-гнійна форма. 

Отримані нами дані дослідження свідчать, що найбільш поширеним серед дерматозів є рубромікози шкіри стоп. Вони у 
більшості випадків спостерігаються у людей 50-65 років. Особливої уваги заслуговує оніхомікоз – ураження грибком нігтів. На 
нього припадає близько 50% усіх захворювань шкіри. Друге місце серед дерматозів за частотою поширення займає мікроспорія. 
Хворіють нею переважно діти віком 1-14 років, рідше підлітки 15-17 років. Уражається гладка шкіра і волосиста частина голови. 
На третьому місці є трихофітія, яка найчастіше спостерігається у жителів села. У дорослих уражається гладка шкіра, у дітей – 
волосиста частина голови. Частіше хворіють хлопчики, які мають контакт з хворими тваринами.

Висновки. Отримані нами дані щодо розповсюдження мікозів серед населення області співпадають із раніше проведеною 
статистикою інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, за даними якого найвищий рівень захворюваності 
трихофітією було зафіксовано в Калуському районі – 98,2 на 100 тисяч населення.

ÄÈÍÀÌ²ÊÀ ÇÌ²Í ×ÀÑÎÂÈÕ ÒÀ ÑÏÅÊÒÐÀËÜÍÈÕ ÏÎÊÀÇÍÈÊ²Â ÂÀÐ²ÀÁÅËÜÍÎÑÒ² ÑÅÐÖÅÂÎÃÎ 
ÐÈÒÌÓ Ó ÙÓÐ²Â ²Ç ²ÍÑÓË²ÍÎÐÅÇÈÑÒÅÍÒÍ²ÑÒÞ

Тодорів Т.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: taniastrokosh@gmail.com

Актуальність дослідження. Поширеність ендокринної патології досить висока та продовжує постійно збільшуватися 
переважно за рахунок зростання числа хворих з порушенням вуглеводного обміну. Останнім часом велику увагу клініцистів 
привертає інсулінорезистентність (ІР). Одним із розповсюджених ускладнень його тривалого перебігу є діабетична автономна 
нейропатія (ДАН), що характеризується раннім і частим ураженням автономної нервової системи (АНС). Метаболічні 
зміни, що формуються за таких умов, сприяють розвитку серцево-судинної недостатності в працездатної категорії пацієнтів. 
Рання діагностика виявлення предикторів виникнення автономної кардіальної нейропатії є дуже важливою, адже запобігає 
попередженню розвитку життєво-небезпечних аритмій (Алтуніна Н.В., 2016). Оцінка варіабельності серцевого ритму (ВСР) 
забезпечує своєчасне виявлення порушень АНС.

Тому метою даного дослідження було оцінити ВСР у щурів із ІР.
Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведено на білих безпородних статевозрілих щурах масою 150-180 г. Для 

моделювання стану ІР (дослідна група, n=15) до питної води тварин упродовж восьми тижнів додавали 20 % розчин фруктози 
(Шупрович А.А. зі співавт., 2011). Для порівняння аналогічні дослідження проводили на інтактних щурах (контрольна група, 
n=15). Реєстрацію електрокардіограми проводили за допомогою ветеринарного кардіографа «Полі-Спектр 8/В» у щурів, які 
знаходилися в стані наркозу (Тіопентал натрію, 25 мг/кг внутрішньоочеревинно) та були іммобілізовані на спині. Досліджували 
реакцію АНС із застосуванням комп’ютерної програми для аналізу варіабельності серцевого ритму «Полі-Спектр.NET» з 
додатковим модулем «Полі-Спектр.NET/Ветеринарія». Розраховували ряд часових та спектральних показників ВСР, зокрема, 
SDNN - відображає показник загальної cумарної варіабельності серцевого ритму; RMSSD, pNN50 - характеризує активність па-
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расимпатичного відділу АНС. При спектральному аналізі оцінювали потужності таких частотних діапазонів: високочастотний 
(HF) - 0,15–0,40 Гц, низькочастотний (LF) - 0,04–0,15 Гц, спектр дуже низької частоти (VLF) - 0,003 - 0,04 Гц та визначали індекс 
симпатовагальної взаємодії LF/HF.

Результати дослідження. У результаті дослідження виявили достовірно нижчі часові показники ВСР: SDNN - на 28,7% 
(р<0,05), RMSSD - на 32,8% (р<0,05), pNN50 – на 44,22% (р<0,05) щодо контрольних даних. Спектральні характеристики ВСР 
у дослідній групі тварин також характеризувалися зниженням потужності таких частотних діапазонів, як HF на 30,4 % (р<0,05). 
Такі зміни спостерігали на тлі підвищення LF на 33,5% (р<0,05), VLF - на 15,38 % (р<0,05) та зростання індексу LF/HF - на 
47,3% (р<0,05).

Висновок. ІР впливає на зниження часових показників ВСР та може відображати величину ризику ускладнень, а саме роз-
витку ДАН. Показники варіабельності ритму серця при ІР з ДАН серця характеризуються пригніченням тонічних впливів пара-
симпатичної та переважанням симпатичної регуляції ритму міокарда.

ÓËÜÒÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÍ² ÇÌ²ÍÈ ÀËÜÂÅÎËßÐÍÈÕ ÌÀÊÐÎÔÀÃ²Â ÏÐÈ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÌÓ 
ÖÓÊÐÎÂÎÌÓ Ä²ÀÁÅÒ²
Федорченко Ю.В., Заяць Н.Л.
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На сьогодні цукровий діабет є однією із основних проблем сучасної медицини.
Мета. Вивчити в динаміці субмікроскопічні зміни альвеолярних макрофагів (АМ) при експериментальному цукровому 

діабеті.
Матеріал і методи досліджень. Експерименти проведені на 20 білих щурах-самцях масою 170-210 г. Цукровий діабет 

відтворювали шляхом внутрішньоочеревинного введення стрептозотоцину фірми «Sigma» (США), розведеного в 0,1 М 
цитратному буфері з рН 4,5 із розрахунку 60 мг/кг маси тіла. Забір легеневої тканини для електронномікроскопічного 
дослідження проводили під тіопенталовим наркозом через 14 і 42 доби після введення стрептозотоцину. Шматочки легеневої 
тканини фіксували в 2,5% розчині глютаральдегіду з наступною дофіксацією в 1% розчині чотириокису осмію. Після дегідратації 
матеріал заливали в епон-аралдіт. Зрізи, отримані на ультрамікротомі «Tesla BS-490», вивчали в електронному мікроскопі 
«ПЕМ-125К». 

Результати досліджень. Проведений ультраструктурний аналіз через 14 діб після початку експерименту показав, що ядра 
альвеолярних макрофагів неправильної форми з матриксом помірної електронно-оптичної щільності. Гранули хроматину 
переважно рівномірно розподілені по всій площі ядра. Нуклеолема має звивисті контури та утворює неглибокі інвагінації. У 
навколоядерній зоні відмічається значна кількість мітохондрій різної величини і форми з матриксом середньої електронно-
оптичної щільності. Апарат Гольджі представлений численними дрібними пухирцями. Цистерни гранулярної ендоплазматичної 
сітки дещо розширені. На зовнішній поверхні мембран цистерн відмічаються добре виражені рибосоми. Характерним є 
наявність у цитоплазмі великої кількості лізосом і фагосом.

Зі збільшенням терміну дослідження (42 доби) мітохондрії багатьох макрофагальних елементів з матриксом низької 
електронно-оптичної щільності і поодинокими редукованими кристами. Цистерни і канальці апарату Гольджі і гранулярної 
ендоплазматичної сітки розширені. Кількість рибосом на мембранах останньої зменшена. В окремих фагосомах визначаються 
фрагменти пластинчастих тілець. Кількість лізосом зменшена.

Таким чином, проведені дослідження показали, що експериментальний цукровий діабет супроводжується вираженими 
змінами ультраструктурної організації альвеолярних макрофагів.
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Наростаюча в Україні кількість інвалідів з ампутаціями верхніх кінцівок, обумовлена бойовими діями, високим рівнем ДТП, 
недотриманням правил техніки безпеки, тощо, робить актуальним питання їх протезування. Косметичні та робочі механічні 
протези певну частину інвалідів в даний час вже не влаштовують. Імпортні біоелектричні протези суттєво дорого вартісні, як 
у виготовленні, так і в наступному сервісному обслуговуванні, що робить їх для більшості пацієнтів не доступними на фоні 
відсутності достатнього державного фінансування.

Мета: удосконалити попередньо виготовлений біоелектричний протез передпліччя з використанням 3D моделювання та друку, 
дотримуючись принципів доступності матеріалів та технологій, ремонтопридатності, модульності, високої функціональності, 
індивідуальної реконфігурації та етапної адаптації куксоприймача і вибраних функцій захоплення та утримання.

Матеріал та методи. Попередньо виготовлена (2019 р.) модель біоелектричного протезу передпліччя удосконалена шляхом 
використання методу поєднання різних типів матеріалів при 3D друку (ABS, ELASTAN, Полікапролактон). В минулому 
варіанті біопротезу використано сервоприводи SG90, модуль з каскаду операційних підсилювачів Sparkfun Muscle Sensor v3 
та DFRobot Muscle sensor для перетворення біоелектричного потенціалу з поверхні шкіри та його подальшої інтерпретації, 
застосовано доступний мікрокомп’ютер Arduino V3.0 AVR ATmega328. Тепер проведено удосконалення вказаного протезу, 
збільшення його функціоналу та надійності, шляхом використання, окрім сервоприводів SG90, нових двохфазних крокових 
двигунів з планетарною коробкою передач та прецизійним гвинтом для приведення в дію тяги фаланг пальців, оновлена 
модель будови кисті, що робить можливим компактне розміщення в ній двигунів, та, в перспективні, можливе протезування 
кукси передпліччя на рівні с/3 і навіть н/3. При виготовленні моделей пальців, п’ястка в даній моделі використано поєднання 
різних видів пластику та принцип з’єднаних еластичним пластиком фаланг, що збільшило функціональну здатність біопротезу. 
Собівартість використаних в даній моделі комплектуючих та матеріалів складає до 70 USD, що на порядки дешевше в порівнянні 
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з закордонними аналогами BeBionic3 (30˙000 USD), iLimb (100˙000 USD), DEKA Arm (100˙000 USD). 
Висновок. Удосконалена модель біоелектричного протезу передпліччя з використанням 3D-друку та поєднання різних 

видів пластику, нових компактних двохфазних крокових двигунів, сервоприводів та варіантів з’єднання комплектуючих є більш 
надійна та функціонально придатна. Дослідження є актуальним, перспективним, заслуговує на увагу та спонсорську підтримку.

ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ØÒÓ×ÍÎÃÎ ²ÍÒÅËÅÊÒÓ Â ÌÅÄÈÖÈÍ²
Футулуйчук М.Д., Мороз О.М.

Науковий керівник – д.фарм.н., проф. А.Р. Грицик
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: lesja187@gmail.com

Актуальність. Технології штучного інтелекту використовують при діагностиці захворювань, дослідженні генома, розробці 
ліків і медичної візуалізації. Пристрої, створені на основі штучного інтелекту, здатні навчатися, аналізувати велику за обсягом 
інформацію, а також приймати рішення самостійно. 

Мета. Проаналізувати як зекономити час, кошти і більш ефективно обслуговувати пацієнтів.
Матеріали і методи. Повну історію хвороби, дані про аналізи за період лікування, стан організму на певний час – все це 

може зібрати і структурувати система штучного інтелекту. Дані, завантажені до бази, не залишаться поза увагою електронного 
мозку і будуть швидко оброблені. Це заощадить час лікарів, сприятиме встановленню точного діагнозу і дозволить своєчасно 
призначити потрібне лікування. Так працює система від IBM під назвою Watson Health. Вона здатна виявити потенційні проблеми 
з судинною системою, розпізнати рак, визначити, чи схильний пацієнт до утворення тромбів. IBM Watson може блискавично 
реагувати на те, коли необхідно вивчити нову інформацію і зробити висновки на її основі. 

Результати. Штучний інтелект від IBM за 10 хвилин проаналізував 20 млн. наукових статей про онкологію і на їхній основі 
поставив пацієнту правильний діагноз. У деяких лікарнях Великобританії вже використовують розробку від Google – Deep 
Mind Health. Ця розробка допомагає опрацювати всю інформацію про здоров’я людини, ділиться власними висновками зі 
спеціалістом, який лікує, і в результаті ставить остаточний діагноз.

Безпосередньо спілкуватися з людиною і щось рекомендувати можуть системи на зразок Ada – це сервіс, розроблений 
британською однойменною компанією. Медичний додаток спілкується з пацієнтом, розпитує про симптоми і скарги, а у відповідь 
надає рекомендації, у тому числі й стосовно лікаря, якого необхідно відвідати, а також пропонує зв’язатися з фахівцем, з метою 
віддаленої консультації. Штучний інтелект здатний організовувати візити пацієнта до фахівця, складати розклад, перенаправляти 
людей з однієї черги до ін шої. Отже, робити все, щоб людину швидше обслуговували, а лікар не перенапружувався (адже це 
може позначитися на продуктивності діяльності).

Висновки. Системи штучного інтелекту допомагають автоматизувати рутинні процеси в лікарнях, прискорити їх і зробити 
більш ефективними. Це стосується візуалізації різноманітних медичних знімків – УЗД, КТ, МРТ. Опрацювання даних і 
порівняння може зайняти у лікаря багато часу, але штучний інтелект впорається із завданням набагато швидше від людини.

Отже, штучний інтелект не лише полегшуватиме роботу лікарів, але й допоможе врятувати більшу кількість пацієнтів.

²ÍÒÅÍÑÈÂÍ²ÑÒÜ ÏÅÐÅÊÈÑÍÎÃÎ ÎÊÈÑÍÅÍÍß Ë²Ï²Ä²Â ÒÀ ÀÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÀÍÒÈÎÊÑÈÄÀÍÒÍÎ¯ 
ÑÈÑÒÅÌÈ Ó ÙÓÐ²Â ÍÀ ÒË² ÂÈÑÎÊÎÊÀËÎÐ²ÉÍÎ¯ Ä²ªÒÈ

Цимбала Е.М.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: emiliatsymbala@gmail.com

Вступ. У розвитку ожиріння значну роль відіграють процеси активації перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і зміни в захис-
ній антиоксидантній системі (АОС). Накопичення продуктів ПОЛ в організмі призводить до структурних та функціональних 
змін мембран, розвитку запального процесу, дистрофії та функціональних порушень. Проте такі дані містять протиріччя. Тому 
актуальним залишається вивчення проблеми киснезалежних процесів та протирадикального захисту організму на тлі високока-
лорійної дієти в експерименті.

Мета дослідження: вивчити особливості показників ПОЛ та АОС у щурів, які перебували на висококалорійній дієті.
Матеріали та методи. Дослідження проведено на білих статевозрілих щурах масою 150-180 г, яких поділили на такі дослідні 

групи: 1-а група – тварини, які перебували впродовж 8-ми тижнів на високовуглеводневій дієті (Шупрович АА, Гуріна НМ, 
Корпачева-Зінич ОВ, 2011); 2-а група – тварини, які перебували такий же термін на високожировій дієті (Півторак КВ, 2015). 
У тварин ступінь ожиріння визначали за індексом маси тіла. Процеси ПОЛ оцінювали за вмістом дієнових кон’югатів (ДК) та 
активних продуктів, які реагують на тіобарбітурову кислоту (ТБК-АП) у сироватці крові, гомогенатах печінки та підшлункової 
залози (Пушкарьов ВМ та ін., 2016). АОС характеризували за активністю антиоксидантних ензимів сироватки крові: каталази, 
супероксиддисмутази (СОД), церулоплазміну (Цп), глутатіонредуктази (ГР) та насиченістю трансферину залізом (НТр) 
(Виноградова ОМ, 2015). 

Результати дослідження. Установлено, що висококалорійна дієта, незалежно від моделі, супроводжується зростанням у 
печінці та підшлунковій залозі ДК - у два - чотири рази (р<0,01), ТБК-АП – у 1,4 -2,1 раза (р<0,05) щодо даних у інтактних 
тварин. У сироватці крові тварин дослідних груп встановлено зниження активності СОД, Цп, НТр на 40 – 90 % (р<0,05) щодо 
вихідних значень. Привертає увагу зростання активності ГР у щурів, які отримували високофруктозну дієту майже у два рази 
щодо контролю. Інтенсивність процесів ПОЛ корелює зі значеннями індексу маси тіла та розвитком ожиріння. Такі порушення 
можуть супроводжуватися зміною проникності та пластичності мембран печінки, зниженням активності мембранзалежних 
білків та їх комплексів, ослабленням їх рецепторної функції та комунікаційних зв’язків між клітинами. 

Висновки. Перебування тварин на висококалорійній дієті супроводжується активацією ліпоперксидації в інсуліночутливих 
тканинах на тлі пригнічення протирадикального резерву сироватки крові. Надмірне споживання вуглеводів супроводжується 
зростанням глутатіонового протирадикального резерву. 
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ÂÏËÈÂ ËÀÒÅÍÒÍÎÃÎ ÇÀË²ÇÎÄÅÔ²ÖÈÒÓ ÍÀ ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍ² ÐÅÇÅÐÂÈ ÎÐÃÀÍ²ÇÌÓ Ä²ÒÅÉ 
ØÊ²ËÜÍÎÃÎ Â²ÊÓ

Шаламай У.П.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізіології
м. Івано-Франківськ, Україна, fap12710@gmail.com

Вступ. Пріоритетною проблем сучасної медицини є збереження здоров’я дітей, яке залежить від збалансованого поступлення 
в організм макро- та мікроелементів (заліза, селену, йоду та інш). Залізо приймає участь у процесах обміну речовин, транспорті 
кисню, тканинному диханні та важливих фізіологічних процесах, які протікають на клітинному та молекулярному рівнях. Тому 
дефіцит заліза може призвести до зниження енергетичної забезпеченості клітин організму. Одним із основних критеріїв оцінки 
здоров’я дітей є стан функціональних резервів організму, який оцінюють за реакцією серцево-судинної системи на фізичне 
навантаження. Дана реакція залежить від енергетичної забезпеченості клітин організму.

Мета дослідження - з’ясувати вплив латентного залізодефіциту на функціональні резерви організму дітей шкільного віку.
Матеріали та методи дослідження. Для досягненя мети комплексно обстежено 65 дітей (33 хлопці та 32 дівчини) шкільного 

віку, яких розділили на дві групи: 1-ша (n=33) – хлопці та дівчата із належним обміном заліза (контрольна група), 2-га (n=32) – діти 
із латентним залізодефіцитом. Школярі були рандомізовані відносно віку (6-11 та 12-18 років) та статі. Для оцінки обміну заліза 
у дітей визначали вміст гемоглобіну у капілярній крові, рівень сироваткових заліза та феритину, загальну залізозв’язувальну 
здатність сироватки крові (Сміян ОІ та ін., 2012; Марушко ЮВ, Нагорна НВ, 2013). Для вивчення функціональних резервів 
організму оцінювали реакцію серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження за допомогою проби Мартіне-
Кушелевського (визначали тип реакції та обчислювали її показник) .

 Результати дослідження. У школярів із латентним залізодефіцитом віком 6-11 років реакція серцево-судинної системи на 
стандартне фізичне навантаження була доброю у 37,5 % та задовільною у 62,5 % обстежених дітей незалежно від гендерних 
особливостей. У старших школярів цієї групи виявили нераціональну реакцію серцево-судинної системи у 12,5 % дівчат. 
Проте у 62,5 % юнаків і 50,0 % дівчат даної групи реакція серцево-судинної системи була доброю, а у 37,5% юнаків та дівчат – 
задовільною. Тип реакції на фізичне навантаження у всіх дітей був нормотонічний, а період відновлення не перевищував трьох 
хвилин.

 У дітей контрольної групи реакція серцево-судинної системи на стандартне фізичне навантаження була доброю у 62,5 % і 
задовільною у 37,5 % дітей віком 6-11 років незалежно від гендерних особливостей. У школярів 12-18 років даної групи також 
переважала добра реакція (у 66,7 % юнаків і у 75,5 % дівчат), у решти (33,3 % юнаків і 25,0 % дівчат) була задовільною.

Показник реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження у дітей контрольної групи коливався в межах 0,54-0,59 
ум.од. а у дітей із залізодефіцитом був нижчим ( 0,44-0,53 ум. од.)

Висновки. Дефіцит заліза на етапі доклінічних змін фізіологічних систем супроводжує виснаженням резервно-адаптаційних 
можливостей організму дитини. Латентний залізодефіцит виявляє свій негативний вплив переважно у дівчат, особливо старшого 
шкільного віку. 

ÐÎËÜ Ô²ÇÈ×ÍÎÃÎ ÒÅÐÀÏÅÂÒÀ ÒÀ ÅÐÃÎÒÅÐÀÏÅÂÒÀ Â ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯ Ï²ÑËß ÒÐÀÂÌ 
ÑÏÈÍÍÎÃÎ ÌÎÇÊÓ
Янів О.В., Чурпій І.К.

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olesiayaniv333@gmail.com
Актуальність. Травма спинного мозку (ТСМ) - це пошкодження спинного мозку, яке виникає під дією зовнішнього 

механічного впливу, та призводить до змін його функцій тимчасового або постійного характеру, таких як: втрата м�язової 
активності та рухової функції, порушення чутливості або вегетативних функцій в частинах тіла, що іннервуються спинним 
мозком, переважно нижче рівня травми. При виникненні травм на різних рівнях спинного мозку відбувається повна або неповна 
втрата відчуттів і функцій м’язів, що призводить до серйозної інвалідності та ускладнень. Процес лікування та реабілітації при 
ТСМ є тривалим, дорогим і вимагає мульдисциплінарного підходу. У багатьох випадках травми спинного мозку потребують 
тривалої фізичної терапії та ерготерапії, особливо у випадках, коли внаслідок пошкоджень різко знижується якість життя й 
неможлива звична щоденна активність. Рання реабілітація дуже важлива для запобігання інвалідності та ускладнень.

Мета: оцінити важливість професійної діяльності фізичного терапевта та ерготерапевта в реабілітації травм спинного мозку.
Матеріали та методи. Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури та практичного досвіду зарубіжних 

фахівців з фізичної терапії та ерготерапії за темою дослідження.
Результати дослідження. Реабілітаційна терапія є мульдисциплінарним підходом, який включає в себе безліч медичних 

працівників, таких як: медсестра, невропатолог, психолог, фізичний терапевт та ерготерапевт. Команда, як правило, працює під 
керівництвом лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, і кожна робота відіграє різну, але важливу роль у одужанні пацієнтів 
після ТСМ. Упродовж останніх декількох десятиліть фокус реабілітації травм спинного мозку перемістився з питань медичного 
лікування до тих, які впливають на повсякденне життя та участь у суспільстві. Тому, метою реабілітації при травмах спинного 
мозку є: максимальне відновлення сенсорних і рухових функцій, запобігання вторинних ускладнень та проблем зі здоров’ям та 
реінтеграція у суспільство.

Фізична терапія є ключовою складовою реабілітаційного процесу після ТСМ і включає різноманітні втручання, що стосуються 
декількох областей у Міжнародній класифікації функціонування (МКФ), інвалідності та здоров’я, прийнятої Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Фізичний терапевт здійснює реабілітаційне втручання залежно від цілей, рівня та 
ступеня тяжкості травми. Ерготерапія - це реабілітаційна дисципліна, мета якої - допомогти людям у відновленні функції та 
сприяти поверненню до продуктивного та повноцінного життя після ТСМ. Ерготерапевти оцінюють широкий спектр життєвих 
навичок, необхідних для функціонування вдома, на роботі, у школі, в громаді та під час дозвілля. Вони підбирають конкретні 
втручання для задоволення виявлених потреб пацієнта. Для того, щоб зрозуміти, які втручання призводять до найкращих 
результатів після ТСМ, їх необхідно вивчити та кількісно визначити, що включає конкретизацію типу втручання чи послуги, 
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техніку чи підхід, використані пристрої, кількість витраченого часу та ступінь участі пацієнта в діяльності.
Висновки. Оскільки, фізична терапія та ерготерапія є одними з найважливіших компонентів реабілітаційного процесу після 

ТСМ, то фізичний терапевт та ерготерапевт відіграють невід’ємну роль у відновленні функцій та одужанні пацієнтів, працюючи 
з першого дня після отримання ТСМ та упродовж всіх етапів реабілітації.

ÐÎËÜ Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯ ÒÀ ÅÐÃÎÒÅÐÀÏ²¯ Ó ÑÈÑÒÅÌ² ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ¯ 
ÌÓËÜÒÈÄÈÑÖÈÏË²ÍÀÐÍÎ¯ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯ ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ Á²×ÍÈÉ ÀÌ²ÎÒÐÎÔ²×ÍÈÉ ÑÊËÅÐÎÇ 

(ÁÀÑ)
Янів О.В.

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olesiayaniv333@gmail.com
Актуальність. Бічний аміотрофічний склероз (БАС) – дуже важке захворювання ЦНС, при якому рухові нервові клітини 

(мотонейрони), які відповідають за свідомий контроль скелетних м’язів, масово гинуть. Зв’язки між головним, спинним мозком 
та скелетними м’язами все більше порушуються. М’язи отримують надто мало сигналів від кори головного мозку, і тому їх більше 
не можна контролювати довільно, і як наслідок - м’язи атрофуються. БАС відомий вже більше ста років і зустрічається по всьому 
світу. За винятком спадкової форми (близько 5 %), його причина досі невідома. Захворювання, як правило, починається у віці 
від 50 до 70 років, але не рідкість - ураження молодших людей. Чоловіки хворіють трохи частіше, ніж жінки (у співвідношенні 
3:2). Перебіг захворювання постійно прогресуючий, але дуже різний у окремих пацієнтів. Тривалість життя зазвичай значно 
скорочується, в середньому на три - п’ять років. 

Мета: виявити ефективність та необхідність застосування фізичної терапії та ерготерапії у системі комплексної 
мультидисциплінарної реабілітації хворих на БАС.

Матеріали та методи. Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури та практичного досвіду закордонних 
фахівців з фізичної терапії та ерготерапії в складі мультидисциплінарної команди за темою дослідження.

Результати досліджень. Мультидисциплінарна комплексна терапія хворих з БАС спрямована перш за все на сповільнення 
прогресування захворювання, оскільки в даний час не існує лікарського засобу який би міг вилікувати БАС. Медикаментозні 
препарати уповільнюють прогресування захворювання за рахунок уповільнення розпаду рухових нервових клітин, а також 
спрямовані на полегшення симптомів, особливо розладів ковтання, задишку, біль, тривожність, безсоння та ін. 

Фізична терапія залежить від перебігу, стадії захворювання та стану пацієнта. Основними завданнями фізичної терапії є: 
активізація неуражених м’язів, тренування усвідомлення власного організму, оптимізація послідовності рухів та координації, 
розслаблення та розтягнення надмірно напружених м’язів, попередження патологічного напруження м’язів, стимулювання 
дихання, сприяння відкашлюванню харкотиння, полегшення болю. Загалом, мета полягає в тому, щоб зменшити наслідки БАС 
і якомога довше зберегти свободу пересування пацієнта та пов’язану з ним незалежність. В ході захворювання фокус фізичної 
терапії зміщується від активного підходу до пасивної терапії. 

Майже у половини хворих на БАС порушується діяльність верхніх кінцівок. Важливим елементом реабілітації є ерготерапія, 
яка навчає руховим навичкам, особливо розвиває дрібну моторику, яка необхідна для самообслуговування та виконання 
повсякденних справ. Ерготерапевти консультують родичів, які підтримують незалежність пацієнта в більш тяжчій стадії 
захворювання. Приблизно у чверті хворих на БАС хвороба починається з порушення ковтання, голосу та мови. Тут логопедичні 
заходи допомагають зберегти мовлення та ковтання якомога довше. Психотерапія спрямована на подолання страхів, що 
виникають перед смертю внаслідок паралічу дихальних м’язів. 

Висновки. Отже, роль фізичної терапії та ерготерапії є дуже важливою у сповільненні прогресування захворювання, у 
полегшенні симптомів та зменшенні його наслідків, самообслуговуванні, пересуванні та в повсякденній життєдіяльності 
хворих. Мультидисциплінарна комплексна реабілітація суттєво впливає на якість життя людей, які страждають на БАС, і є 
стандартом допомоги пацієнтам із даним захворюванням у цілому світі. 

ÌÈÀËÃÈß ÆÅÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÌÛØÖ ÎÄÍÀ ÈÇ ÏÐÈ×ÈÍ ÎØÈÁÎ×ÍÎÃÎ ÄÈÀÃÍÎÇÀ 
ÄÈÑÔÓÍÊÖÈÈ ÂÍ×Ñ

Яценко П.И., Коросташова М.А., Шевчук А. Р., Яценко О.И.
Научный руководитель- д.мед.н., проф. О.В. Рыбалов
Украинская медицинская стоматологическая академия

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с пластической и реконструктивной хирур-
гией головы и шеи

г. Полтава, Украина, e-mail: mashakorostashova@gmail.com
Актуальность. Несмотря на многочисленные исследования, посвященные различным аспектам дисфункциональных 

состояний ВНЧС в отдельных разделах имеется ещё много дискуссионных проблем, относящихся, прежде всего, к вопросам 
их этиологии и патогенеза.. В литературных источниках при описаниях мышечно-суставных дисфункций основное внимание 
относится к клинико-рентгенологичным характеристикам анатомических структур сустава. Состояние мышечного аппарата 
зачастую остается без внимания.

Целью нашего исследования явилось выяснение алгических явлений со стороны жевательных и височных мышц , их 
биоэлектрической активности у пациентов с дисфункцией ВНЧС.

Объекты и методы исследования. В исследование вошли 32 пациентки в возрасте 19-35 лет с предварительно установленным 
диагнозом односторонней дисфункции ВНЧС. Для установления окончательного диагноза использовались общепринятые в 
артрологии методы клинического исследования, зонография ВНЧС с открытым и закрытым ртом пациента, электромиография 
жевательных и височных мышц (ЭМГ). 

Результаты исследования. Основными жалобами пациенток были на боли в околоушно-жевательной области с одной 
стороны (14 особ), в височной области (9 человек) и в околоушно-жевательной и височной областях (9 пациенток). Пальпацией 
в средних и нижних отделах жевательных и в нижних отделах передних пучков височных мышц определялись болезненные 
узелковые образования (узлы Геда). По визуальной аналоговой шкале миогенная боль составляла от 6 до 8 баллов Суставных 
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болей при этом не определялось. Проведенная всем пациенткам зонография нарушений во взаимоотношениях компонентов 
ВНЧС не выявила. ЭМГ симметричных жевательных и височных мышц установила асимметрию графических записей 
биоэлектрических ответов с достоверным их падением на стороне мышечного болевого симптома.

Заключение. Диагноз дисфункции ВНЧС не может быть установленным без правильно проведенной пальпации собственно 
жевательных и височных мышц, без результатов прицельной зонографии ВНЧС и данных ЭМГ.

ÍÀÓÊÎÂ² ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÊÎËÅÄÆÓ
RESEARCHES OF STUDENTS OF MEDICAL COLLEGE

MALIGNANT MIXED OVARIAN GERM CELL TUMOR WITH EMBRYONAL COMPONENT: THE CASE 
FROM PRACTICE

Elfi cy Omar, Salman Mahmoud, Labiak Iryna
Scientifi c supervisors: PhD, Tetyana Knyazevych-Chorna, Nataliia Tarasevych

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Pathological Anatomy

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: Oelfi ky1@gmail.com
Background: Malignant germ cell tumors of the ovary are relatively rare, making up less than 10% of all ovarian cancers. However, 

although they represent only a small fraction of ovarian cancers overall, they frequently affect adolescent women of reproductive age, 
making fertility sparing treatment of paramount importance. Embryonal carcinomas, though rare, are one of the most malignant cancers 
arising in the ovary.

Case: A 20-year-old female with abdominal pain and signs of ectopic pregnancy which was treated via surgical resection. Post-opera-
tive material was sent for further examination to the pathomorphological department of the Ivano-Frankivsk Regional Clinical Hospital.

Results and discussion. From the anamnesis it was known that the woman complained of abdominal pain, delayed menstruation, a 
sharp increase in weight. On examination, chorionic gonadotropin is sharply elevated, ultrasound revealed tumor formation in the ovarian 
region.

Macroscopically, the formation resembled a mucous tumor-like structure with a smooth surface, a diameter of 6 cm. The incision 
surface was solid, brownish, with cysts containing mucoid material, hemorrhage and necrosis.

Microscopically: the tumor is poor-differentiated, contains strips of cells with central necrosis, glandular spaces and papillae. Tumor 
cells are large, with vacuolated cytoplasm, contain circular vesicular nuclei with coarse-grained chromatin and irregular membrane, single 
nucleoli are pronounced, numerous mitotic fi gures are present. Syncytiotrophoblastic giant cells are also observed.

Conclusions. Malignant germ cell tumors frequently affect adolescent women of reproductive age. Embryonic carcinoma is rare, but 
needs special attention in diagnosis, where the main method is histological examination and high qualifi cation of the pathologist doctor.

HOW SPECIES EFFECT AN INDIVIDUAL OR HOW AN INDIVIDUAL REACTS TO SPICY FOOD
Niharika Singh, Vishesh Yadav

Scientifi c supervisor ̶ PhD Tetyana Knyazevich-Chorna
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Pathological Anatomy
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: sniharika2311@gmail.com

The aim of the research: To study the infl uence of spices on human organisms and to describe the morphological changes in organs.
Material and methods of research: We go through various articles and different methods which helps us to describe the action of 

spices on human organisms.
Results: The consumption of red chili powder caused degenerative changes in the different layers of the duodenum such as lymphocytic 

infi ltration in the lamina propria and submucosa layer, vacuolization and degeneration of crypts of Lieberkuhn. There was a fl attening of 
the villus epithelium, loss of villus architecture, shortening of the villi due to blunting of apices, vacuolization and degeneration of crypts, 
lymphocytic infi ltration in the lamina propria and tunica submucosa, vacuolization in the tunica muscularis layer of the jejunum. More 
severe changes such as loss of villi in the ileum, dilatation of crypts, exudate in the submucosa layer and degenerated Peyer’s patches 
were noticed. 

Conclusion: Study revealed the red chili powder containing Capsaicin caused post-ingestional degenerative changes in small intestine 
and severity of changes increased with increase in the dose of Capsaicin ingested.

CONDUCTING SYSTEM OF THE HEART
Rotaru I.I.

Scientifi c supervisors - Prof. Grigore Dumitraş, PhD
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

Department of medicine and pharmacy
Chișinău, Moldova, email: Igor.rotaru@icloud.com

Relevance. Cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide, taking about 17.9 million lives every year. The number 
of deaths from cardiovascular disease has increased by a third between 1990 and 2010. The electrocardiogram became one of the most 
used tools in medical practice. In order to fully understand the ECG and interpret its results, a thorough understanding of the impulse 
conducting system is required.

Aim. Understanding the complexity of the regulatory mechanisms that underlie the normal and aberrant development of the heart 



111
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
RESEARCHES OF STUDENTS OF MEDICAL COLLEGE

conducting system, and, subsequent, open new horizons for intervention and correction of various pathologies related to the impulse 
conducting system.

Materials and methods. Analysis of the literature and synthesis of scientifi c data from studies.
Results of research. The contraction of a cardiomyocyte is initiated by an electrical impulse - also called cardiac impulse, which 

propagates freely through the atrial and ventricular myocardium. This phenomenon occurs due to connection between myocytes through 
gap junctions. Thus, all myocytes have the ability to conduct cardiac impulse. However, the heart possesses a highly specialized structure 
in generating and driving the electrical impulse - the conducting system. Physiologically, the electrical impulse arises in the pacemaker 
cells of the sinus node, then is rapidly propagated through the atrial myocardium and reaches the atrioventricular node, through the 
internodal pathways, where it is slowed down. This delay allows the atria to contract separately and the ventricles to fi ll, before they are 
activated and contract. The tissues of the atrial and ventricular myocardium are electrically isolated from each other by a connective tissue 
structure, annulus fi brosus and the central fi brous body. The only electrical passage from the atrial to the ventricular myocardium is formed 
by the atrioventricular node. Then the impulse, from the atrioventricular node, is directed to His and the Purkinje network, resulting in 
complete contraction of the heart muscle.

Conclusions. Understanding the development processes that lead to the formation of the conducting system has advanced a lot in the 
last decade. Key factors, involved in the transcriptional networks, which underlie the formation of the system components were identifi ed. 
Numerous genome-wide studies emphasize the sensitivity of the mechanisms that govern the development of the conductive system.

ATHEROSCLEROSIS: MORPHOLOGICAL FEATURES AND ITS COMPARATIVE STATISTICAL 
WIDESPREAD PREVALENCE CASES BETWEEN A INDIA AND UKRAINE

Sonali Sheril Lal
Scientifi c supervisor—PhD Tetyana Knyazevych-Chorna

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Pathological Anatomy

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: sonalilal1997@gmail.com
Introduction: With advancing age changes take place in the arteries as well as the heart. Till recently these changes were considered 

to be the effect of degeneracy of various body functions due to aging.
In scientifi c research, which has been performed at the Pathological Anatomy
department — morphological signs of atherosclerosis were found in the fetus and newborn’s aorta.
Case with statistical- The age-standardized prevalence rate of atherosclerosis has fallen in Ukraine, cardiovascular diseases is 

responsible for the loss of more than 64 million. In 2015 there were just 11.3 million new cases. In Ukraine 33% of people have high 
blood pressure. Cardiovascular diseases accounts for 49% of all deaths among men in Europe.In western population only 23% of CVD 
deaths occur before the age of 70 years, In India this number is 52%.

Results and discussion: From above statistics, there are genetic and geographical factors of atherosclerosis is seen more in men than 
women including amount of cholesterol and risk factors like diabetes, hypertension and hyperlipidemia.

Morphology: Intimal thickening of arteries, intimal xanthoma (fatty streak) found in aorta and major arteries, fi brous plaque(atheroma).
Microscopically:Pre-lipidosis,liposclerosis,atheromatosis,ulceration, Calcifi cation. 
Clinical effect: slow luminal narrowing- ischemia, atrophy, Propagation of plaque by thrombi and emboli formation, Sudden luminal 

occlusion- infarction.
Clinical morphological types of atherosclerosis: Aorta, Heart, Brain, intestine, lower extremity and kidney.
Conclusion: The highest rate of smoking, alcohol and fatty food consumption, level of obesity and prevalence of diabetes in Ukraine 

are high and increase rapidly over the last 10 years. Lack of physical activity, eating lot of oily and spicy food and sleeping disorder, stress 
, the development of insulin resistance or accumulation of visceral fat are the main risk factors of atherosclerosis in India.

PEDIATRIC SUBMERSION INJURIES: EMERGENCY CARE AND RESUSCITATION
Swarna C., Manan

Scientifi c supervisor – Prof. A. Mesa, PhD
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Pediatrics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: christiechrist369@gmail.com

Introduction. Drowning and submersion injuries are highly prevalent, yet preventable, causes of childhood mortality and morbidity. 
Although much of the resuscitation of a drowning pediatric victim is basic to all respiratory and cardiac arrest situations, there are some 
caveats for the treatment of this type of injury. Risk factors for drowning victims include epilepsy, underlying cardiac dysrhythmias, 
hyperventilation, hypoglycemia, hypothermia and alcohol, and illicit drug use. Prehospital should focus on restoring normal ventilation 
and circulation as quickly as possible to limit the extent of hypoxic insult. Diagnostic testing for symptomatic patients may include blood 
glucose level, arterial blood gas level, complete blood count, electrolyte level, chest radiography and cardiorespiratory monitoring with 
pulse oximetry and a rhythm strip. The world congress on drowning defi nes drowning as “A process resulting in primary respiratory 
impairment from submersion/immersion in a liquid medium.” The victim may either live or die after the process but is still considered 
to be involved in a drowning incident. Although much of the resuscitation of the drowning victim is basic to all respiratory and cardiac 
arrest situations, there are some caveats for treatment and injuries. Drowning may further be defi ned by the type of water (eg. Freshwater, 
saltwater) and the temperature. In general, warm-water drowning occurs in temperature >20◦C (68◦F). Cold-water drowning is defi ned as 
occurring in water temperatures <20-10◦C.

Aim of Work. Drowning and submersion injury are the leading causes of accidental death and injury in children worldwide. It is 
estimated that 80% of all drowning is preventable. 

Materials and Methods. Passive external, active external and rewarming techniques for treatment of hypothermic patients are 
discussed. A systematic approach to treatment and disposition or admission of pediatric drowning victim is also included with extensive 
clinical pathways for quick reference.

Case. A 10-month-old girl is bought to the ED after she had been missing and was fi nally located at the bottom of the pool after 15 
minutes of searching. Rescue breathes were given by bystanders, but on arrival to ED she is in full cardiorespiratory arrest with a GCS 



112   
Тези доповідей 89-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині та фармації», 2020

Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

score of 3, she is intubated and passive rewarming measures were initiated. After intraosseous access is obtained, 2 doses of epinephrine 
are given with a written of spontaneous circulation after 10 minutes. The process to admit this patient is initiated…

Results & Discussion. With continued fl uid resuscitation for the 10-month-old and a dopamine trip of 10 mcg/kg/min, the patient was 
stabilized and sent to ICU. She was eventually recovered from her respiratory insult but remained in a persistent vegetative state when 
discharged from the hospital.

Conclusion. Drowning contributes signifi cantly to morbidity and mortality in the pediatric population but it is largely preventable 
through judicious use of safety measures. To affect outcomes surrounding drowning, pediatricians need to understand the most updated 
terminology, the basic resuscitation protocols, and the assessment and management of a drowning victim. Most importantly, pediatricians 
must appreciate the importance of properly counseling patients and families about drowning prevention. Effective preventive measures 
supported by the literature include constant and reliable adult supervision, swim instruction for most children older than age 4 years, pool 
isolation fencing, and the proper use of personal fl oatation devices.

THERAPEUTIC BENEFITS OF MEDICAL MARIJUANA: AS A PROMISING NEUTRACEUTICAL
Swarna C., Manan

Scientifi c supervisor – A. Mesa, PhD
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Internal Medicine №1
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: christiechrist369@gmail.com

Introduction. Cannabis, also known as marijuana. Cannabis is mostly used for recreation or as a medicinal drug, although it may also 
be used for spiritual purposes. It is the most commonly used illegal drug in the world, though it is also legal in some jurisdictions. Cannabis 
research is challenging since the plant is illegal in most countries. Research-grade samples of the drug are diffi cult to obtain for research 
purposes, unless granted under the authority of national regulatory agencies, such as the US Food and Drug Administration. There are also 
other diffi culties in researching the effects of cannabis. This amazing plant has ‘co-evolved’ with humans. Botanical historians tell us that 
cannabis originated in Central Asia, the Himalayas, and the Hindu Kush mountains and in East Asia. As our species developed agriculture 
and other industries, 8,000–10,000 years ago, people discovered that cannabis seeds are rich in nutritional oil, that cannabis stalks are a 
useful fi ber source and that cannabis fl owers contain unique compounds (cannabinoids) that provide a variety of medical, recreational 
and spiritual effects. Cannabis can be made into edible medicinal foods or oils; it’s also used to make alcohol-based or oil-based tinctures 
that are either ingested orally and/or applied topically or administered via orifi ces that contain mucous membranes. When ingested oral-
ly, cannabis seeds and cannabis seed oil (known as hemp seed oil or hemp oil), provide an extremely favorable percentage of protein, 
carbohydrates, and healthy fats. Polyunsaturated oil pressed from cannabis seeds has a high content of essential fatty acids. Hemp seeds 
also provide potassium, magnesium, sulfur, zinc, iron, carotene, calcium and phosphorus. With the available information, a promising 
neutraceutical can be attempted for medicinal purposes.

Aim of Work. Be able to understand the pharmacy of cannabinoids, its structure and its uses under the medical term. Medical marijua-
na’s therapeutic benefi ts (Yara Mouhamed et.al.,2018) in treating acute and chronic conditions of many health disorders like Alzheimers 
disease.

Results and Discussion. The number of patients with dementia has been increasing gradually and it is predicted that it will reach 81.1 
million in 2040. It is also forecasted that the number of patients with dementia will be 800,000 in South Korea in 2020. Additionally, the 
Ministry of Health and Welfare estimates that about 10% of the population aged 65 or older will suffer from dementia in 2025 and it will 
cost 30 trillion KRW to treat them. However, we yet do not have a solid treatment to cure dementia and the current standard medications 
mainly focus only on delaying dementia and recovering symptoms. The results of these studies confi rmed that CBD activated the per-
oxisome proliferator-activated receptor-γ (PPARγ) through the Wnt/β-catenin pathway to protect PC12 cells from Aβ neurotoxicity and 
oxidation stress, increase cell survival, reduce ROS production, reduce lipid peroxidation, inhibit the hyperphosphorylation of tau protein, 
inhibit AChE, and stimulate the neurogenesis of the hippocampus.

Conclusion. A review on cannabis use and its association with psychiatric disorders indicates a high co-prevalence of psychotic 
disorders, especially in vulnerable individuals as well as high rates of co-occurrence of other psychiatric comorbidities and also solid 
foundation to use cannabis for medical use by continuously evaluating the possibility of using cannabis for clinical purposes as a dementia 
treatment substance and cannabis can be used as a positive tool.

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF ADRENAL GLAND’S PARENCHYMA AND 
HEMOMICROCIRCULATORY CHANNEL ON THE 14-TH DAY OF POSTHYPOTHERMIA PERIOD

Vishesh Yadav, Gaurav Upadhyay, Vishwajeet Kumar, Rehan Ahmad
Scientifi c supervisor ̶ PhD Tetyana Knyazevich-Chorna

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Pathologic Anatomy

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: trendsettervishesh@gmail.com
The aim of the research: The study of the morphological changes of the parenchyma and blood channel of the adrenal glands on the 

14th day after the exposure to general deep hypothermia.
Materials and methods of research. The experiment was performed on the 20 mature white breedless male rats, with weight 160-200 

gr each, which were divided into two groups: the experimental (16 rats) and control (4 rats).The animals from the experimental group 
were put into the freeze camera with the permanent temperature of about -32C in order to reach the desirable rectal temperature of about 
+12-+13C. The histological and electromicroscopic investigation were performed.

Results and discussion on the subject.
On the 14th day after the exposure to hypothermia we observe signifi cant changes in the fasciculate zone and medulla of the adrenal 

glands. Firstly we observe hypertrophy of the fasciculate zone, its thickness increases from 498,16 ± 21,22 mcm in control to 668,27 
± 12,40 mcm (p<0.001). Alongside the zone we can observe vacuolised partially damaged cells in some areas. Such areas refl ect 
infl ammations of cellular infi ltration represented by neutrophiles and solitary lymphocytes. The medullary substance of the adrenal 
glands, except ordinary cells typical for the intact adrenal gland, include accumulation of epinephrocytes with grainy dystrophy features 
and pieces of hemosiderene.
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In the fasciculate zone of the adrenocorticocytes some features of hypersecretion can be observed. The structural representatives of 
such process are: moderate enlargement of the nuclei with equal or condensed on the periphery location of chromatyne, enlargement of 
lyposomes which are overfi lled with the secret, condension of the matrix of mitochondria, vacuolisation and enlargement of their crysts, 
extention and order of the structural components of the smooth and trabecular endoplasmic reticulum, the Goldgy complex.

The microcirculatory channel of the adrenal glands contains dilatation of arterial and venous links of the blood channel from the 
previous term. The diameter of the capillaries of fasciculate zone is about 7,81 ± 0,14 mcm (p<0,05) (in control 6,97 ± 0,23 mcm) and 
sinusoids of medullary substance 27,09 ± 1,52 mcm (p<0,05) (in control 21,60 ± 1,14 mcm).

Conclusions: morphological changes of the adrenal glands on the 14th day after exposure to the deep hypothermia prove the activation 
of intercellular regeneration process, which is a positive feature for the regeneration of the structure of the given organ.

ÑÈÑÒÅÌÀÒÈÇÀÖ²ß ÏÎÌÈËÎÊ ÏÐÈ ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÍÎÌÓ Ë²ÊÓÂÀÍÍ² ×ÀÑÒÊÎÂÈÌÈ ÇÍ²ÌÍÈÌÈ 
ÏÐÎÒÅÇÀÌÈ.
Бабецька В.М.

Науковий керівник – асист. І.М. Янковецька
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра ортопедичної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ana21081983@gmail.com

Аналізу помилок,які допускаються при створенні часткових знімних протезів, присвячені багаточисленні дослідження. На 
теперішній час встановлені критерії інтегральної оцінки ортопедичних конструкцій,в тому числі часткових знімних протезів,які 
мають в своїй основі два сумарних показники-функціональні і естетичні якості протеза. Однак до цих пір не розроблена чітка 
систематизація можливих помилок,яка супроводжується вказівками,направленими на їх попередження і усунення.

В зв’язку з цим потребують рішення питання ,безпосередньо пов’язані з розробкою систематизації помилок лікаря і зубного 
техніка,детальним їх аналізом,а також чіткими рекомендаціями по попередженню і усуненню вказаних помилок,що в свою 
чергу буде сприяти підвищенню ефективності протезування.

Метою нашого дослідження є підвищення ефективності протезування частковими знімними протезами шляхом попередження 
помилок на його підготовчому і основному етапах.

Для досягнення вказаної мети потрібно вирішити наступні завдання:
1.Визначити питому вагу часткових знімних протезів серед інших замісних протезів,а також потребу населення у вказаних 

конструкціях;
2.Створити формалізовану карту оцінки якості часткових знімних протезів і їх взаємодії з тканинами пртезного ложа;
3.Провести аналіз якості основних конструкцій часткових знімних протезів у віддалені терміни користування ними;
4.Систематизувати недоліки різних конструкцій часткових знімних протезів на основі клінічного аналізу останніх;
5.Розробити рекомендації ортопедам-стоматологам по підвищенню якості часткових знімних протезів;
Наукова новизна результатів дослідження визначається комплексним підходом до аналізу і попередженню помилок,які 

допускаються на підготовчому і основному етапах ортопедичного лікування з використанням часткових знімних протезів 
різних конструкцій.

ÏÑÈÕÎËÎÃ²×Í² ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÅÐÅÆÈÂÀÍÍß ÑÒÀÐÎÑÒ² ËÞÄÜÌÈ ÏÎÕÈËÎÃÎ Â²ÊÓ
Біліщак Н.Л.

Наукові керівники: д.мед.н, проф. Н.Г. Вірстюк, к.мед.н., доц. О.І. Кочержат
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету імені проф. М.М. Бережницького 
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: oksana.kocherzhat@gmail.com

Актуальність. Однією з особливостей ситуації в Україні є те, що «входження в старість» відбувається на фоні зниження 
рівня життя значної кількості осіб. Люди похилого віку перші потрапляють у групу високого ризику та особливо потребують 
соціально-психологічної допомоги.

Мета: Дослідити особливості переживання старості за допомогою тесту-опитувальника Л. Рабиновича та провести 
диференційно-психологічний аналіз вираженості емоцій у людей похилого віку.

Методи і матеріали: Обстежено 30 осіб (15 чоловіків, 15 жінок), середній вік (66,06±4,12) роки у терапевтичному відділенні 
№1 ЦМКЛ м. Івано-Франківська. Для проведення диференційно-психологічного аналізу вираженості емоцій – задоволення, 
гніву, страху та самотності, використано тест-опитувальник Л. Рабиновича. 

Результати: Сфера задоволення: 54% опитаним приносить радість родина, 42% – внуки, 31% – діти, 29% – улюблені заняття. 
Емоція гніву в повсякденному житті домінує у 17,5% осіб похилого віку, а в формальному спілкуванні її домінування трохи 
знижується. 14 (46,66%) осіб стверджують, що потребують психологічної підтримки, зокрема 9 (60,0%) чоловіків та 5 (33,33%) 
жінок; 4 (26,66%) та 8 (53,33%) відповідно – влаштовує становище в суспільстві; 2 (13,33%) та 2 (13,33%) відповідно – не змогли 
відповісти на питання. З віком у людей підвищуються емоційна нестійкість, невротична стомлюваність, невпевненість у собі, 
внутрішня напруженість. Для опитуваних були властиві найвищі показники страху – 33,3%, зокрема у 3 (20,0%) чоловіків та у 2 
(13,3%) жінок відповідно. На запитання «Чи боїтеся ви смерті?» 36% осіб стверджують, що бояться смерті, 64% що не бояться. 
Серед причин страху перед смертю 24% назвали неможливість зробити все, що запланували, 21% – страх перед невідомим, 
55% – не змогли відповісти на питання.

Висновок. Отримані дані свідчать, що домінування радості в повсякденному житті осіб похилого віку домінує над проявами 
гніву й самотності, що зумовлено спілкуванням з родиною, онуками і правнуками. Прояв гніву в повсякденному житті опитаних 
людей відзначено менше як у четвертої частини осіб похилого віку, страху – у третини, що вимагає психологічної реабілітації у 
таких пацієнтів, переважна більшість з них чоловіки.
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Бліндар Ю.В.

Наукові керівники: викл. Л.М. Облогіна, викл. О.М. Фесуненко
Івано-Франківський базовий медичний коледж

Циклові комісії природничо-наукових дисциплін та педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ifbmc@mc.if.ua

Актуальність: Щорічно 25 квітня, за рішенням ВООЗ, відзначають Всесвітній день боротьби проти малярії. Це шанс при-
вернути увагу суспільства до глобальних проблем цього грізного захворювання, оскільки малярія завжди була і є однією з най-
небезпечніших хвороб людини та продовжує залишатись актуальною проблемою сучасної медицини. 

Мета: Висвітлити історичні згадки про малярію, поширеність захворювання за даними ВООЗ на сучасному етапі. Подати 
інформацію про завізні випадки малярії в Україні та області, зокрема.

Результати: Збудниками малярії є 4 різновиди паразитів, найсмертоносніший з яких – Plasmodium falciparum, що викликає 
у 80-90% летальний кінець. Сторінки історії багаті згадками про малярію. Це захворювання приводило до занепаду великі краї-
ни, знищувало народи, вирішувало результати війн. До відомих жертв, що найбільш ймовірно померли від малярії, належать: 
Александр Македонський, Чингісхан, Христофор Колумб, лорд Байрон, римських папа Урбан VІІ помер від неї на 12 день об-
рання, український вчений-ентомолог Д. В. Знойко та багато інших.

За даними ВООЗ, малярія наразі присутня у 106 країнах, що становить 2,6 % від усіх захворювань у світі. Смертність коли-
вається від 1,5 мільйона людей щорічно, причому 85 % – в Африці – це становить 4-5 % від загальної смертності у світі. Україна 
не відноситься до регіонів, для яких характерне це захворювання, проте, щорічно реєструються завізні випадки. Цей небажаний 
для здоров’я сувенір привозять туристи, громадяни, які їздять в країни, небезпечні щодо малярії, іноземці, які приїздять на на-
вчання чи на роботу. 

У жовтні місяці 2018року в ОКІЛ м. Івано-Франківська ми познайомились з пацієнтом А., мандрівником з Косівського райо-
ну, який 17 днів подорожував по країнах Африки. Діагноз: тропічна малярія у нього був підтверджений при паразитоскопії мазка 
крові у референс - лабораторії ЦГЗ МОЗ України (м.Київ). 

Та вже у перші місяці 2019року з’явились трагічні повідомлення: у січні помер бізнесмен зі Львова, який повернувся з подо-
рожі в Конго, у квітні малярія трагічно згубила українського миротворця, офіцера, який виконував завдання в Демократичній 
Республиці Конго в якості військового спостерігача. 

На жаль, у нас немає «чарівної зброї» проти даного захворювання. Представники Глобальної технічної стратегії ВООЗ із 
боротьби з малярією закликають до мобілізації сил для контролю та боротьби з нею. 

Висновок: Таким чином, питання щодо малярії залишається актуальним і повністю не вирішеним на сьогоднішній день. 
Враховуючи часті відвідування тропічних країн, навчання іноземних студентів на території України, епіднасторога до малярії 
має бути підвищена як у населення, так і у медичних працівників.

ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÑÒÀÍ ÏÐÎÁËÅÌÈ ÔÀËÜÑÈÔ²ÊÀÖ²¯ Ë²ÊÀÐÑÜÊÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â
Богдан М.В.

Науковий керівник – викл. Л.Б. Будзан
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: maryb5709@gmail.com

Актуальність. Фальсифікація ЛЗ з одного боку є ризиком для здоров’я людей, позаяк більшість фальсифікованих ЛЗ не 
відповідає стандартам якості, з другого – підриває довіру до легального фармацевтичного виробника і національних органів 
охорони здоров’я, з третього – є економічним злочином, адже заперечує патентне право і право на товарний знак, завдаючи 
збитків законному виробнику.

Мета та завдання: ознайомитись із проблемою фальсифікації ЛЗ на фармацевтичному ринку України, дослідити дану 
проблему та методи її подолання.

Матеріали і методи: аналіз чинної законодавчої документації що обігу лікарських засобів.
Результати дослідження: Згідно з доповіддю Всесвітньої організації охорони здоров’я, в країнах з низьким і середнім рівнем 

доходу понад 10% медичної продукції не відповідає стандартам або є фальсифікованими. В Україні, за різними оцінками, обсяг 
фальсифікату істотно вище: від 10 до 15% ліків, і до 40% медичних виробів мають неналежну якість або є фальсифікованими. 
Фальсифікати класифікують на «білі» (незаконна копія ЛЗ та їх генерика, препарат – плацебо) та «чорні» (повна фальсифікація). 
В Україні набув чинності закон «Про внесення змін до статті 321-1 Кримінального кодексу України щодо посилення 
відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів». Згідно цього закону 
виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських 
засобів карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років (до цього санкція за такі дії передбачала позбавлення 
волі на строк від трьох до п’яти років).Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про запровадження пілотного проекту 
щодо маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками та проведення моніторингу обігу лікарських засобів», яка вивела 
на новий рівень боротьбу з фальсифікованими ліками в Україні. Відтепер на упаковку ЛЗ наноситься двовимірний штрих-код. 
Цей код наноситься при виробництві ліків на заводах, а дані про це заносяться в єдину державну систему моніторингу обігу 
лікарських засобів. Після сканування на екрані смартфона з’явиться інформація про конкретний ЛЗ, зокрема, чи препарат не 
є фальсифікований, протермінований або завезений до України з порушенням норм, а також перевірити наявність державної 
реєстрації препарату у Державному реєстрі лікарських засобів України.

Висновки. Запровадження суворої відповідальності за фальсифікацію ЛЗ та створення програми контролю якості ЛЗ, 
допомагає фахівцям здійснювати докладний аналіз препарату та оперативно реагувати. Якщо ж підозра про фальсифікат 
підтвердиться, обіг даної серії лікарських засобів на території України заборонять.
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Науковий керівник – викл. І.В. Берко
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Проблема онкопатології щитоподібної залози не є новою, проте в останні роки кількість осіб з пухлинами щитоподібної 
залози помітно зросла. За даними канцер-реєстру, в Україні рак щитовидної залози посідає 10-те рейтингове місце у загальній 
структурі онкологічної захворюваності, що становить близько 3%. Що стосується нашого навчального закладу кожного року 
під час медичних оглядів виявляють хвороби щитоподібної залози у студентів, а саме (аутоімунний тиреоїдит, еутиреоз, 
вузловий зоб, дифузний зоб, рак щитоподібної залози та інші).Тому постало питання виявити та з´ясувати фактори ризику, які 
призводять до раку щитоподібної залози, роль етіологічних факторів, визначити рівень проінформованості майбутніх медичних 
працівників, про існуючу проблему , а також з’ясувати, який відсоток наших студентів мають фактори ризику та схильність до 
захворювань щитоподібної залози. 

Після опрацювання великої кількості компетентних джерел літератури, ми можемо виділити 9 основних факторів ризику 
онкопатології щитовидної залози:

1. Вузлові захворювання щитоподібної залози.2. Йододефіцит.3. Радіоактивне опромінення.4. Спадковий фактор.5. 
Професійні шкідливості.6. Шкідливі звички.7.Вплив екологічних факторів.8. Стресові ситуації. 9. Інші захворювання: поліпи 
та рак товстої кишки, хвороби яєчників і матки, пухлини молочної залози.Тому з метою виявлення цих факторів ризику у наших 
студентів, а також визначення рівня проінформованості майбутніх медичних працівників про існуючу проблему та наявність 
перших симптомів можливої патології щитоподібної залози нами було проанкетовано 144 студента віком від 18 до 21 року. Отже, 
проаналізувавши результати анкетування можна сказати, що 18% студентів мають спадковий фактор, 45% опитаних студентів 
мають лабільність нервової системи та відчувають на собі вплив стресових факторів, 64% фізичне та емоційне виснаження – 
54%, 8% студентів мають шкідливі звички, 32% вже періодично відчувають прискорене серцебиття, 54% скаржаться на набір 
зайвої ваги, 10% відмічають різку втрату ваги при звичайному харчуванні, 15 % опитаних відмічають збільшення розмірів шиї і 
ці ж 15% вже зверталися за медичною допомогою з цього приводу – це дуже гарний показник, що студенти турбуються про своє 
здоров’я, половина своєчасно проходять профілактичні огляди. Але нажаль, дуже маленький відсоток студентів звертають увагу 
на профілактику патології щитоподібної залози. Отже, під час дослідження були підтверджені дані про те, що фактори ризику 
мають місце в житті багатьох студентів, при цьому у багатьох студентів вже є певні прояви неякісної роботи щитоподібної 
залози, які потребують корекції та, які з часом здатні ускладнюватись і переходити в органічну патологію.

Таким чином ми довели важливість виявлення факторів ризику розвитку патології щитоподібної залози, своєчасної корекції 
цих станів, важливість своєчасного обстеження , обов’язковість просвітницької роботи населення стосовно даної патології.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÒÅËÅÌÅÄÈÖÈÍÈ Ó ÔÀÐÌÀÖ²¯
Божак Л.М.

Науковий керівник – викл. К.В. Гнатойко 
 Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: dowbeniuk@ukr.net

Актуальність. Розвиток технологій та сучасних методів комунікації є важливою частиною розвитку медицини в цілому. 
Завдяки методам телемедицини, лікарі та фармацети об’єднались ще більше, та можуть забезпечити пацієтів високоякісною 
медичною допомогою.

Мета. Вивчення методів телемедицини та перспективи їх використання в галузі фармації.
Результати. Телемедицина — комплекс дій, технологій та заходів, що застосовують при наданні медичної допомоги з вико-

ристанням засобів дистанційного зв’язку у вигляді обміну електронними повідомленнями (у випадках, коли відстань є критич-
ним чинником), в результаті чого підвищується ефективність та якість лікування хворих.

Галузевим нормативним документом з застосування телемедицини в Україні є Наказ МОЗ від 19.10.2015 № 681 «Про за-
твердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров’я» та. 

Аптеки відіграють важливу роль у підтримці здоров’я населення, і партнерство аптеки та лікарів демонструє, що можна на-
давати більш доступні медичні послуги там, де доступ до місцевих лікарів загальної практики може бути обмежений [apteka.ua].

В деяких країнах Європи аптека надає пацієнтам своєчасний доступ до професійних онлайн-консультацій і порад зареєстро-
ваного лікаря. Ця нова онлайн-служба надає послуги лікарів загальної практики і орієнтована на місця де є аптека, але локальне 
співтовариство має обмежений доступ до медичних послуг, що надаються лікарями загальної практики.

За допомогою захищеної відео-консультації з пацієнтом зареєстрований лікар може надати консультацію з можливістю не-
гайної відправки необхідного рецепта в аптеку, в якій знаходиться пацієнт, або в будь-яку іншу за його вибором.

Вартість послуги залежатиме від рівня сервісу: швидке призначення лікування і виписка рецепта, повна консультація по 
відео в робочий час і повна консультація по відео в неробочий час.

Сільські та віддалені аптеки, а також аптеки зі збільшеною тривалістю робочого часу можуть надавати цю онлайн-послугу в 
якості доповнення та підтримки для місцевих лікарів.

Висновки: телемедицина – це сучасний високотехнологічний комплекс заходів, що спрямований на забезпеченя пацієнтів 
допомогою на відстані. В галузі фармації телемедицина може отримати широке застосування.
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У нашій країні як і в більшості країн світу, пролежні у хворих в більшості випадків лікують консервативно. Причиною 

низької хірургічної активності є високий відсоток післяопераційних ускладнень – розходження швів, нагноєння рани у 50–75 
% та рецидиви у 30 % прооперованих. У решти випадків необхідна додаткова достатньо тривала консервативна терапія або 
повторна операція. 

Метою роботи є вивчення частоти утворення пролежнів серед пацієнтів та проблем профілактики і лікування пролежнів на 
сучасному етапі розвитку медицини.

На даний час проводиться невелика кількість наукових досліджень, присвячених розробці нових методів профілактики 
та лікування пролежнів. А кількість таких пацієнтів зростає з кожним днем через розвиток медицини (подовження віку, 
виживання дітей з вадами розвитку, виходжування пацієнтів післяінсультний періо тощо), збільшення аварій на дорогах, 
збільшення кількості таких захворювань як – цукровий діабет, розсіяний склероз, хронічно серцево-судинна недостатність, 
онкологічна патологія, еміграція молодого населення за кордон.

Враховуючи основні фактори ризику виникнення пролежнів (рухова та м’язова активність, харчовий та водний баланс, 
загальний стан здоров’я, вологість шкіри, вік, порушення оксигенації та кровопостачання локально), ми включили у наше 
дослідження 13-ть пацієнтів Івано-Франківського Обласного Клінічного Центру Паліативної Допомоги які мали різного ступеня 
пролежні.

В результаті дослідження ми вияснили, що пацієнти не завжди мають професійну і повноцінну допомогу у профілактиці 
утворення пролежнів. А також, низький рівень знань молодшого медичного персоналу у сучасних схемах лікування пролежнів 
у важкохворих через відсутність професійних тренінгів та навчання по цій тематиці.

ÑÓ×ÀÑÍ² ÀÑÏÅÊÒÈ ÏÀÒÎÃÅÍÅÇÓ, Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ÒÀ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÄÈÑÒÐÅÑÓ ÏËÎÄÀ Ó 
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Актуальність теми. Одна із поширених проблем акушерства це порушення кількості навколоплідних вод. Зростання 
частоти багатоводдя пов’язують із збільшенням числа інфікованих жінок, що веде до виникнення різних ускладнень, таких як 
дистрес плода. Значення даної роботи полягає в тому, що в ній, було проведено узагальнення попередніх даних та відомостей. 
А також наведено різноманітні заходи профілактики та лікування.

Мета дослідження. Зниження частоти патологій, завдяки розробці обґрунтованих методів профілактики дистресу плода у 
вагітних жінок з багатоводдям.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводилось на основі розбору матеріалів з архіву Івано-Франківського 
міського клінічного перинатального центру у вересні 2018 - грудні 2019 та січні 2020 року. Для досягнення поставленої мети 
розглядалось 110 вагітних жінок. Основним методом дослідження є клініко-статистичний аналіз медичної документації.

Результати дослідження. З 110-ти історій вагітностей ми виділили 4 групи жінок, з яких: першороділлі (65 вагітних) – 
59%; повторнороділлі (17 вагітних) – 15,5%; в анамнезі штучні викидні (20 вагітних) –18,2%; в анамнезі мимовільні викидні 
(8 вагітних) – 7,3%. Згідно віку: жінки до 20 років – 16 (14,5%) ; 21-25 років – 27 (24,5%); 26-30 років – 39 (35,5%); 31-35 
років – 19 (17,3%); 36 років і більше – 9 (8,2%). Причиною було: у 48 вагітних жінок (43,7 %) – порушення мікробіоценозу 
статевих шляхів і вагінальні інфекції; у 23 вагітних (20,9) – інфекційно-запальні захворювання сечових шляхів; у 17 вагітних 
(15,5%) – респіраторні вірусні захворювання, загострення герпетичної інфекцій. Отже,згідно результатам дослідження: ризик 
переривання вагітності (33 вагітних) – 30%; дисфункція плаценти (42 вагітних) – 38,2%; хронічний дистрес плода і синдром 
затримки розвитку плода (34 вагітних) – 40,9%; гестоз (29 вагітних) – 26,4%; пізній токсикоз (30 вагітних) – 27,3%; антенатальна 
загибель плода (14 вагітних) – 12,7%; ризик передчасних пологів (16 вагітних) – 14,5%;

Висновок. Отже, результати досліджень показали, що вагітні жінки зі схильністю до інфекційних захворювань потребують 
особливої уваги для завчасного виявлення, негайної госпіталізації для профілактики і лікування багатоводдя, що може призвести 
до дистресу плода. Адже, успіх лікування дистресу плода у вагітних з багатоводдям залежить від своєчасного попередження та 
діагностики цієї патології, а також чіткої організації роботи лікарів що беруть участь у веденні пологів.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÑÈÕÎÅÌÎÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ Æ²ÍÎÊ ²Ç ÐÀÍÍ²ÌÈ ÃÅÑÒÎÇÀÌÈ
Григорчук Л.В.

Науковий керівник – викл. Г.С. Гвоздецька
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра акушерства та гінекології імені професора І.Д. Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: liliagrygorchuk2205@gmail.com

Актуальність: Серйозним ускладненням вагітності є ранній гестоз, який зустрічається у 60-80% вагітних, найчастіший його 
прояв - нудота і блювання, що відзначається у 60% жінок, проте стаціонарного лікування потребують не більше 10%.Доведено, 
що зазвичай блювання виникає на фоні хронічного стресу, емоційних розладів та депресій. Отже, психоемоційний стан вагітної 
має безпосередній вплив на фізичне самопочуття та ступінь розвитку гестозу. 

Мета дослідження. Вивчити особливості психоемоційного стану вагітних з ранніми гестозами.
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Матеріали та методи дослідження. Для вивчення даного питання ми використали ретроспективний аналіз медичних карт 
пацієнток, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в Івано-Франківському міському клінічному перинатальному центрі. 
Загалом в нашому дослідженні взяли участь 30 вагітних, яких ми розділили на 2 групи: 1 група - 20 жінок, які отримували 
лікування з приводу раннього гестозу середнього ступеня (контрольна група); 2 група - 10 жінок, які перебували на стаціонарному 
лікуванні з приводу раннього гестозу важкого ступеня (основна група). Для визначення рівня особистісної та ситуаційної 
тривожності ми використали тест Спілберга, а також HADS-тест, для визначення рівня депресивності.

Результати дослідження. Провівши дане дослідження ми виявили, що в контрольній групі: у 4 (20%) жінок - легкий ступінь 
особистісної тривожності, в 11 (55%) - середній ступінь, у 5 (25%) - високий рівень; в основній групі: у 2 (20%) жінок - легкий 
ступінь особистісної тривожності, у 5 (50%) - середній ступінь, у 3 (30%) - важкий ступінь. Середній рівень особистісної 
тривожності у контрольній групі – 39,1; в основній – 42,4, що на 3,3% вище в порівнянні з контрольною. У контрольній групі: у 
8 (40%) жінок – легкий ступінь ситуаційної тривожності, у 6 (30%) – середній, у 6 (30%) – важкий ступінь; у контрольній групі: 
в 1 (10%) жінки – легкий ступінь ситуаційної тривожності, у 4 (40%) – середній і у 5 (50%) – важкий ступінь. Середній рівень 
ситуаційної тривожності у контрольній групі – 34,5; в основній – 43,9, що на 9,4% вище в порівнянні з контрольною. Підвищену 
депресивність виявлено 8 (40%) жінок контрольної групи, у 7 (70%) жінок основної групи. Рівень депресивності жінок основної 
групи на 30% вищий ніж контрольної.

Висновок. Результати даного дослідження підтверджують те, що психоемоційний стан вагітної має прямий вплив на ступінь 
прояву гестозу, оскільки результати основної групи вищі від результатів контрольної. Отже, дане питання потребує додаткового 
вивчення причин та патогенезу ранніх гестозів, а також розробки профілактичних та лікувальних заходів.

ÎÏÒÈÌ²ÇÀÖ²ß ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÍÎÃÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÕÂÎÐÈÕ Ç ÏÎÂÍÎÞ Â²ÄÑÓÒÍ²ÑÒÞ ÇÓÁ²Â 
ÍÈÆÍÜÎ¯ ÙÅËÅÏÈ.

Дем’янюк Д.І.
Науковий керівник – асист. І.М. Янковецька

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра ортопедичної стоматології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ana21081983@gmail.com
До теперішнього часу, гостро стоїть проблема відновлення втрачених функцій зубощелепової системи при повній відсутності 

зубів, особливо при протезуванні беззубої нижньої щелепи. Функціональні особливості, складні клінічні умови беззубої нижньої 
щелепи при значній атрофії альвеолярного відростка різко погіршують фіксацію і стабілізацію повного знімного пластинкового 
протезу, виготовленого із акрилових пластмас традиційними методами.

На даний момент, недостатньо вивчене питання взаємодії системи «протез-слизова оболонка порожнини рота-кістка 
альвеолярного відростка нижньої щелепи». Тому необхідно оцінити біомеханіку взаємодії конструкцій повних знімних протезів 
на нижню щелепу при значній атрофії кісткової тканини альвеолярного відростка. На основі отриманих даних розробити 
оптимальну конструкцію повного знімного пластинкового протезу на нижню щелепу, яка дозволить попередити різку атрофію 
кісткових і м’яких тканин. Запропонувати метод виготовлення такого виду протезів і підвищити якість визначення центрального 
співвідношення щелеп при повній відсутності зубів.

Вперше досліджено і виявлено розпреділення напружень в кістковій тканині беззубої нижньої щелепи і повному знімному 
пластинковому протезі при різкій атрофії альвеолярного відростка з використанням трьохмірних математичних моделей.

ÕÂÎÑÒÀÒ² ËÈÕÎÄ²¯
Дудко Д.А.

Наукові керівники: викл. Л.М. Облогіна, викл. О.М. Фесуненко
Івано-Франківський базовий медичний коледж

Циклові комісії природничо-наукових дисциплін та педіатрії
м. Івано-Франківськ. Україна, e-mail: ifbmc@mc.if.ua

Актуальність: Сьогодні, коли світ стрясають терористичні вибухи і хтось «грається з вогнем» бактеріологічної зброї, 
багато хто висловлює припущення, що найнебезпечнішими для людини можуть стати заражені тварини, зокрема пацюки, які 
є джерелом та переносниками до 40 різноманітних захворювань. Найбільш поширений у нас рудий пацюк (Ratus norvegicus), 
який майже витіснив повсюдно чорного.

Мета: «Чого очікувати від нашестя гризунів? Що важливо знати про «сірого противника», який приносить руйнівні лиха?». 
Подати дані про захворюваність лептоспірозом у світі, Україні та, як крайової патології, на Прикарпатті. Дослідити шляхи, 
чинники передачі лептоспірозу у пацієнтів, які лікувались в ОКІЛ за останні 2 роки, та провести аналіз сероваріантів лептоспір.

Методи дослідження: Огляд літератури щодо характеристики гризунів, їх життєвих особливостей у дикій природі, 
«сусідстві» з людиною та домашніми тваринами. Вивчення статистичних даних поширеності лептоспірозу в Україні та Івано-
Франківській області за 2014 – 2018р.р. Аналіз карт стаціонарних хворих ОКІЛ, курація пацієнтів.

Результати: Незвичайна адаптаційна здатність і надприродна витривалість хвостатих лиходіїв викликають подив, який іноді 
межує із містичним жахом. В Україні лептоспіроз реєструється практично в усіх областях і належить до природно-вогнищевих 
інфекцій. Прикарпаття є територією, де сформувались стійкі природні, антропургічні та змішані осередки лептоспірозу і 
захворювання набуло ознак крайової патології. Простежується пряма залежність між захворюваністю населення, заселеністю 
території мишоподібними гризунами та їх інфікованістю, яка сягає 19 – 20%, а у великих містах – 30 – 40%. В області у 2018 
році майже 5% відловлених мишей були інфіковані лептоспірами, тому не дивно, що у 80.7% випадків захворювань вони були 
джерелом інфекції. Основне значення в патології мали сероваріанти лептоспір icterohaemorrhagiae, grippotyphosa, hebdomadis, 
canicola, pomona та ін. Основні шляхи зараження – водний, харчовий, контактно-побутовий. Щорічно рівень захворюваності на 
лептоспіроз в області майже у 2 рази вищий, ніж в середньому по Україні. Летальність досягає 20 – 30%. За останні 18років на 
теренах регіону від лептоспірозу померло 42 пацієнти.

Висновок: Ризик виникнення лептоспірозу прямо залежить від заселеності території гризунами та цивілізованості наших 
уявлень про гігієну. Боротися з хвостатими лиходіями досить складно. Але, якщо не зупинити навалу, всі предмети, що 
опинилися на їхньому шляху, будуть знищені, а над здоров’ям людини і домашніх вихованців нависне серйозна загроза.
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ÎÖ²ÍÊÀ ßÊÎÑÒ², ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÈÕ ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒÅÉ,Ã²Ã²ªÍ²×ÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ ² ØËßÕÈ 
ÎÏÒÈÌ²ÇÀÖ²¯ ÇÍ²ÌÍÈÕ ÇÓÁÍÈÕ ÏÐÎÒÅÇ²Â.

Гірняк Д.І.
Науковий керівник – асист. І.М. Янковецька

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра ортопедичної стоматології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ana21081983@gmail.com
Аналізу обґрунтованості вибору конструкцій знімних зубних протезів у відповідності з об’єктивним станом порожнини 

рота і рівня здоров’я пацієнта,оцінці якості знімних протезів і їх гігієнічному стану присвячено на даний час досить мало 
досліджень. Як наслідок, підвищення якості стоматологічної ортопедичної допомоги-важлива задача сьогоднішнього дня. 
Повноцінне функціонування жувального апарату являється критерієм здоров’я людини і забезпечення високого рівня якості 
життя. Відсутність зубів або нераціонально виготовлені зубні протези істотно знижують якість життя.

Мета дослідження. Оцінити якість,конструктивні особливості,гігієнічний стан знімних зубних протезів і розробити на 
цій основі раціональні підходи до стоматологічної ортопедичної реабілітації хворих з адентією даним видом ортопедичних 
конструкцій. Задачі дослідження:

1. Провести комплексне клініко-лабораторне дослідження стоматологічного статусу хворих з різними типами знімних зубних 
протезів, незадоволених проведеним лікуванням.

2. Проаналізувати відповідність тканин протезного ложа хворих з адентією конструктивним особливостям наявних знімних 
зубних протезів.

3. Оцінити якість наявних знімних зубних протезів і їх гігієнічний стан.
4. Визначити повноту і якість наданої лікувально-діагностичної допомоги в державних і недержавних стоматологічних 

закладах хворим з адентією.
5. Виявити критерії мотивації звернення пацієнтів за стоматологічною ортопедичною допомогою в клініку і рівень знань про 

гігієнічний догляд за знімними зубними протезами і порожниною рота.
6. На основі результатів дослідження розробити рекомендації для практичної стоматології.
Наукова новизна: Проведена оцінка якості знімних зубних протезів і їх гігієнічного стану, відповідності типу знімного протезу 

стану тканин протезного ложа, обґрунтованості вибору конструктивних матеріалів для знімних зубних протезів тканинам 
порожнини рота.

ÑÒÀÂËÅÍÍß ÎÊÅÌÈÕ ÂÅÐÑÒÂ ÍÀÑÅËÅÍÍß ÄÎ ÄÎÍÎÐÑÒÂÀ ÊÐÎÂ²
Гразовська Ю.В.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.О. Заболотнов
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР

Кафедра «Сестринська справа»
м. Житомир, Україна, e-mail: uliagrazovska@gmail.com

Актуальність.Проблема донорства та переливання крові гостро постає перед нашим суспільством. Людство не усвідомлює 
нагальної потреби в донорах та значення переливання крові для постраждалих внаслідок катастроф, дорожньо-транспортних 
пригод, поранених бійців із зони бойових дій, породілей, онкохворих [1, 2].

Мета дослідження: визначити ставлення студентів щодо переливання крові.
Методи дослідження: з метою дослідження рівня знань населення з питань переливання крові ми провели медико-

соціологічне дослідження (анкетування) 40 студентів Житомирського медичного інституту та 20 студентів ЖДУ ім. І. Франка 
та 40 працівників ЗОШ №26.

Результати та їх обговоренняОбстеження охопило 22 чоловіків та 78 жінок. Вік опитаних складав: від 16 до 18 років – 22 
особи, 18-25 років – 38 осіб, 25-60 років – 40. Серед респондентів 18% осіб сповідують католицьку віру, 74% особа – православну, 
2% – атеїзм, 3% є свідком Єгови та протестантизм – 3%.

Серед опитаних в Житомирському медичному інституті здавали кров 4 студенти (10%), в ЖДУ ім. І Франка – 1 студент (5%), 
а серед працівників ЗОШ №26 – 6 осіб (15%). За даними дослідження було встановлено, що жодного разу не здавало кров 89% 
респондентів, 8% - 1 раз, 2% - 2 рази, лише 1% опитаних були донорами 5 разів.

Здача крові у 60% опитаних асоціюється з позитивними емоціями у зв’язку з тим, що вони допомагають іншим і можуть 
врятувати людське життя. Серед них здачу крові пов’язують з радістю 8%, з успіхом, піднесенням – 18%, з задоволенням 3%, з 
гордістю 31%. А у 40% респондентів донорство асоціюється з негативними емоціями, такими як страх та біль.

76% опитаних не усвідомлюють необхідності здавання крові, тому про це варто говорити. 24% вважають, що необхідно 
інформувати людей про те, де та в який спосіб можна здати кров, як необхідно для цього підготуватися.

Висновки
Нами встановлено, що в Україні не розвинена культура донорства. Необхідно більш активно заохочувати населення до здачі 

крові, проводити санітарно-просвітницьку роботу з метою усунення хибних стереотипів щодо переливання крові. 

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÍÈÉ ÇÎÂÍ²ØÍ²É ÄÅÔ²ÁÐÈËßÒÎÐ ² ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²ß. ÀÍÀË²Ç ÎÍ-ËÀÉÍ ÊÀÐÒ ÒÀ 
²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕ ÄÆÅÐÅË

Іванків Р.В.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. А.Б. Костишин

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра ортопедичної стоматології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ivankivrostuk@i.ua
Актуальність теми: Автоматичний зовнішній дефібрилятор (АЗД) – апарат, створений для користування немедичними 

працівниками при зупинці дихання та раптовій зупинці серця людей. Простота використання дозволяє якісно підвищити 
виживання людини після раптової зупинки серця на 50-70%. Однак, в Україні спостерігається інформаційний вакуум у 
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середовищі медичних працівників та інших категорій громадян стосовно використання даного пристрою. 
Мета: Провести опитування та зробити аналіз матеріалів із електронних джерел, стосовно використання АЗД у громадських 

місцях, клініках та стоматологічних установах.
Матеріали та методи: 1. Проведено аналіз використання АЗД у країнах Євросоюзу, особливостей інформування громадян 

про наявність даного пристрою у медичних установах та громадських місцях. 2. Проведено аналіз повідомлень, стосовно 
встановлення нових АЗД на території України та он-лайн карти, на якій позначаються їхнє розташування, після виявлення 
апратів авторами сайту та небайдужими громадянами. 3. Проведено опитування респондентів (всього 320 осіб) серед працівників 
стоматологічних клінік та зуботехнічних лабораторій стосовно інформованості та вміння користуватися АЗД.

Результати дослідження та обговорення: встановлено, що в країнах Євросоюзу є нормою наявність АЗД у всіх громадських 
місцях - пам’ятки архітектури, аеропорти та вокзали, торгові центри, школи та університети, всі медичні заклади. В Україні 
активний рух, щодо встановлення АЗД розпочався тільки приблизно 4 роки назад і перебуває у стадї формування. Аналізуючи он-
лайн карту встановлено, що найбільша кількість АЗД у Західній частині України є у Львові. Зокрема тут встановлено найбільшу 
кількість апаратів у стоматологічних клінках (близько 15 при загальній кількості 30+). Інші міста помітно відстають. Зокрема, 
зафіксована наявність одного АЗД у центральному корпусі ІФНМУ в Івано-Франківську та один на курорті «Буковель». Жодного 
АЗД не зафіксовано у зуботехнічних лабораторіях. При опитуванні респондентів серед працівників стоматологічного профілю, 
зокрема зубних техніків про АЗД та його функції знають 63% опитаних, однак про вміння ним користуватися повідомили тільки 
18% опитаних. 

Висновок: активне впровадження АЗД у практичну діяльність громадських місць – це практична вимога часу, в якому життя 
та здоров’я людини декларується пріоритетом. Активний рух за впровадження апаратів в Україні дає позитивні результати, 
однак існує значний брак людей, які можуть бути оператором АЗД, що є негативним аспектом. Позитивом є наявність АЗД у все 
більшій кількості стоматологічних закладів України. Негатив – їхня практично повна відсутність в Івано-Франківську.

ÀÍÀË²Ç ÔÀÐÌÀÊÎËÎÃ²×ÍÎ¯ Ä²¯ ÏÐÅÏÀÐÀÒ²Â ÍÀ ÎÑÍÎÂ² ÅÊÑÒÐÀÊÒÓ Ã²ÍÊÃÎ Á²ËÎÁÀ
Христич К.П.

Науковий керівник – В.В. Нестеренко
Черкаська медична академія

Циклова комісія професійних фармацевтичних дисциплін
м. Черкаси, Україна, e-mail: katerynakhrystych@gmail.com

Актуальність. Препарати гінкго дволопатевого володіють ноотропними ефектами. Унікальною особливістю є їх здатність 
підвищувати тонус вен, що відрізняє дані препарати від більшості вазотропних засобів. В результаті активізується кровообіг в 
тканинах головного мозку, зменшуються прояви циркуляторної гіпоксії, покращується живлення нервових клітин. В результаті 
численних клінічних досліджень встановлена безпечність препаратів з екстрактом гінкго в порівнянні з синтетичними 
аналогами. 

Метою роботи є проведення аналізу фармакологічної дії та безпечності препаратів на основі екстракту гінкго білоба.
Матеріали і методи. Матеріалом для аналізу стали дані Компендіумів 2007–2018 рр. та ресурсу «Програмний комплекс 

«Аптека» (http://pharmbase.com.ua/), науково-практичні публікації за темою дослідження. Методи дослідження - аналіз змісту 
текстових масивів, порівняння та групування.

Результати. Препарати гінкго білоба зменшують в’язкість крові та запобігають утворенню тромбів - покращують кровообіг 
в головному мозку, серці, кінцівках; розширюють артерії, вени, капіляри; знижують крихкість судин, протидіють крововиливам 
в сітківку, рогівку ока, інсультам та інфарктам; зменшують проникність судинної стінки, мають протинабрякову дію, зупиняють 
процеси старіння - антиоксидантну дію, виявляють антидепресивну, анксіолітичну дію, ноотропну - допомагають в збереженні 
інтелекту, знижують рівень холестерину, покращують провідність нервового імпульсу, підвищують енергетичні можливості 
організму.

При порівнянні препаратів гінкго білоба з синтетичними (вінпоцетин, пірацетам, цинаризин) виявили, що останні 
позбавлені антиоксидантної дії. Вінпоцетин і цинаризин не мають ноотропної, антидепресивної, анксіолітичної дії. На 
відміну від препаратів з гінкго білоба, пірацетам не виявляє вазодилататорну, антиагрегантну, вегетостабілізуючу дію, а 
вінпоцетин не виявляє нейромедіаторну та вегетостабілізуючу дію.

Препарати з гінкго дволопатевого безпечні для використання, що неможна сказати про синтетичні препарати: цинаризин 
виявляє снодійний ефект, побічну дію зі сторони шлунково-кишкового тракту і центральної нервової системи, прийом 
пірацетаму призводить до порушення сну, диспепсії, тривоги, при прийомі вінпоцетину відбувається порушення ритму і 
провідності серця, зміни в роботі органів травлення. 

Висновок. Беручи до уваги фармакологічні ефекти препаратів гінкго білоба та враховуючи їх безпечність в порівнянні з 
синтетичними аналогами, перспективним є застосування екстракту при порушенні мозкового кровообігу.

ÂÀÊÖÈÍÀÖ²ß Â²Ä ÊÎÐÓ Â ÓÊÐÀ¯Í², ÐÈÇÈÊÈ Â²ÄÌÎÂÈ Â²Ä ÙÅÏËÅÍÍß
Кліманова В.В.

Науковий керівник – д.мед.н., доц. П.В. Яворський
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР
м. Житомир, Україна, e-mail: v.voit.v11@gmail.com

Актуальність. Згідно основного закону України життя і здоров’я людини є найвищими соціальними цінностями. Перед 
системою охорони здоров’я стоять першочергові завдання – підвищення якості медичної допомоги завдяки ефективному 
використанню наявних ресурсів лікувально - профілактичних закладів, а також необхідність імунізації населення, як основи 
збереження здоров’я, що на сьогоднішній день ні в кого не викликає сумніву.

Мета. Довести важливість вакцинації від інфекційних хвороб, встановити основні причини відмов від щеплень та ризики 
таких дій.

Для досягнення мети використано методи системного аналізу та логічного узагальнення.
Результати. За інформацією Центру громадського здоров’я МОЗ України з початку 2018 року на кір захворіли 36 455 людей 

– 14 111 дорослих і 22 344 дитини. Спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні 5-6 років. Головною причиною 
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є низький рівень імунізації, тобто охоплення щепленнями. Кір — небезпечне дуже заразне вірусне захворювання, що швидко 
поширюється. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, теж захворіють, якщо вони не були щеплені. Не дивлячись 
на розвиток медичної галузі, кір все ще залишається однією з головних причин дитячої смертності в світі. За даними ВООЗ, 
щороку у світі 30-40 мільйонів дітей хворіють на кір, понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та її ускладнень. Зауважимо, 
що 2018 року в Україні на кір захворіли майже 54,5 тисячі людей (20 тис. дорослих та 34 тис. дітей). Унаслідок ускладнень кору 
померли 16 людей: 12 дітей і 4 дорослих. 1-го січня 2019 р. в Україні від ускладнень, зумовлених захворюванням кору, померла 
дворічна дитина. Сталося це в Житомирській обласній дитячій лікарні. Спеціального лікування від кору нема. Найкращий захист 
— вакцинація. В Україні є комплексна вакцина від кору, паротиту і краснухи (КПК). Вона безпечна, ефективна і забезпечує 
тривалий захист. Для найкращого захисту дитина має отримати дві дози КПК-вакцини.

З 1000 людей, які заразилися кором, 1 помирає, у 1 виникає енцефаліт, а 50 отримують тяжкі ускладнення, від яких страждають 
усе життя. Водночас випадки складних реакцій на вакцину трапляються з меншою імовірністю, ніж один раз на мільйон.

Висновки. Усі причини відмов від щеплень тією чи іншою вакциною є науково необґрунтованими і безпідставними. 
Часткове невиконання планів профілактичних щеплень від певних інфекційних захворювань пояснюється також нещодавнім 
збільшенням кількості медичних скасувань та відмови батьків від профілактичних щеплень, спричинених антивакцинальною 
пропагандою засобами масової інформації, які лякають батьків можливими вторинними ускладненнями у дітей.

ÏÈÒÀÍÍß ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÐÎÇÐÎÄÆÅÍÍß ÞÍÈÕ ÏÅÐØÎÐÎÄß×ÈÕ (ÎÃËßÄ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ)
Колотило З.В., Ткачук К.О.

Науковий керівник – В.С. Дрегалюк 
Кременецький медичний коледж імені Арсена Річинського
м. Кременець, Україна, e-mail: akusher_kmu@ukr.net

Згідно даних ВООЗ у всьому світі щорічно 16 мільйонів дітей народжуються від матерів віком 5-19 років. Протягом останніх 
десятиліть спостерігається зростання статевої активності серед підлітків, що актуалізує таку медичну проблему, як підліткова 
вагітність. Підлітковою вагітністю вважається вагітність у дівчинки-підлітка віком від 13 до 17 років. Щороку в Україні дівчата 
віком до 18 років роблять понад 2 тисячі абортів, і більше 200 абортів у віці до 14 років. 

Вагітність у неповнолітніх є серйозним випробуванням і супроводжується високим ризиком розвитку ускладнень, оскільки 
розвивається при відсутності біологічної зрілості організму, неадекватності пристосувальних механізмів і соціальної дезадап-
тації.

Проаналізувавши літературні дані виявили, що юні першородячі (ЮП) мають нижчі показники розродження шляхом кесаре-
вого розтину (КР) та вищу ймовірність нормальних вагінальних пологів. 

Дослідження Al-Ramahi et al. Демонструє, що КР у ЮП виконано у 7,1% на відміну від 16,8% у дорослих. У дослідженні 
Leppalahti et al., відсоток планових КР був однаковим серед 13 та 15-річних та контрольної групи (4,8% проти 4,5%), проте знач-
но нижчий серед 16-17 та 18-19-річних (2,4% та 3,2%) відповідно. Частота планового КР була нижче серед всіх підлітків (7,2% 
проти 11,7% у дорослих) і знижувалась в залежності від віку. Проте у випадку екстреного КР суттєвих відмінностей не було 
(1,1% проти 1,5%). Згідно S. S. Trivedi, КР у ЮП виконувались рідше (9,64% проти 17,18% у дорослих). 

Дані про ризик оперативних вагінальних пологів (ОВП) у ЮП виявили залежить від розвитку акушерської допомоги. До-
слідження, проведені в розвинених країнах (Канада, Франція та ін.) вказують на значно нижчий ризик ОВП. У країнах, що 
розвиваються (Індія та Нігерія) рівень ОВП підвищений у ЮП (11,78% проти 2,23%).

ЮП мають вищий ризик розвитку важкої анемії (відносний ризик (ВР) 1,61), еклампсії (ВР 1,95,), передчасних пологів (ВР 
1,25), затримки внутрішньоутробного розвитку (ВР 2,29) і низької маса тіла при народженні (ВР 1,24). Проте, анемія середнього 
ступеня, артеріальна гіпертензія під час вагітності, прееклампсія, передчасний розрив плодових оболонок, кровотечі під час 
вагітності та після пологів значно частіше виникали у групі роділь старше 20 років. 

Вагітність у ЮП є серйозним випробуванням і супроводжується ризиком розвитку ускладнень, тому що відсутня біологічна 
зрілість організму, неадекватні пристосувальні механізми молодого організму. Більшість дослідників вказує, що у ЮП методом 
вибору розродження є вагінальні пологи, проте, із вищим ризиком до ОВП.

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒÅÉ ÏÅÐÅÁ²ÃÓÂÀÃ²ÒÍÎÑÒ² ÒÀ ÏÎËÎÃ²Â ÏÐÈ ÌÀÊÐÎÑÎÌ²¯ ÏËÎÄÀ
Корнутій О.М.

Науковий керівник – викл. Г.С. Гвоздецька
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра акушерства та гінекології ім. проф. І.Д.Ланового
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kornutiy2002@ukr.net

Актуальність:До цього часу залишається відкритим питання: макросомія плода – це стан фізіологічний чи один із симптомів 
патології фетоплацентарного комплексу.

Мета: вивчення структури ускладнень вагітності та пологів, перинатальних наслідків при макросомії плода.
Матеріали та методи: Було проведено визначення факторів, властивих розвитку макросомії плода та виникненню 

наслідкових акушерських та перинатальних ускладнень. Ретроспективно проаналізовано медичну документацію 22 жінок, які 
народили дітей масою понад 4000 г. 

Результати досліджень та їх обговорення. Частота виявлення макросомії плода у Івоно-Франківському міському клінічному 
перенатальному центрі коливалася від 6,3 % (39 із 620 пологів у 2018 р.) до 7,5 % (49 із 663 пологів у 2019 р) Серед матерів, 
що народили великих дітей, переважна більшість жінок – 14 (63,6 %) – була віком до 20 років і старше 30 років.В основній 
групі частота загрози передчасних пологівпереважала частоту загрози переривання вагітності до 22 тижнів гестації більш,ніж 
у 3 рази. Зверніть увагу на показники: 50 % (11 пацієнток) та 27,2 % (6 породіль) відповідно. У контрольній групі переважали 
випадки загрози аборту: у 31,8 % (7 пацієнток) проти 18,1 % (4 породіль) із загрозою перериваннявагітності до 22 тижнів.Гестоз 
другої половини вагітності мали 31,8 % і 18,1 % основної та контрольної груп (7 та 4 вагітних), багатоводдя – 27,2 % і 13,6 
% обстежених(відповідно 6 та 3 вагітних). Проведено аналіз оцінки стану фетоплацентарного комплексу.Велику масу плода 
верифіковано у 86,3 % основної групи (19 жінок).Було також відмічено взаємозв’язок між масою плода і перебігом пологів: 
частота слабості пологової діяльності становила 27,2 % 13,6% в основній та контрольній групі (6 і 3 породіль); передчасний 



121
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
RESEARCHES OF STUDENTS OF MEDICAL COLLEGE

розрив плодової мембрани – 36,3 % і 22,7 % відповідно (тобто виникла у 8 і 5 породіль); клінічно вузький таз – 22,7 % лише в 
основній групі (5 породіль); патологічна крововтрата у третьому та ранньому післяпологовому періоді складала 31,8 % і 9 % 
в основній та контрольній групі (7 і 2 породіль); розриви м’яких тканин пологових шляхів 45,4 % і 18,1 % відповідно (10 і 4 
породіль).

Висновки: ретроспективний аналіз медичної документації показав, що макросомія плода частіше зустрічається у жінок з 
конституційними особливостями (високий зріст, ожиріння), обтяженим акушерським анамнезом, клінічними ознаками загрози 
передчасних пологів; вагітних з чинниками ризику щодо виникнення макросомії плода віднести до групи високого ризику; 
необхідно проводити санітарно-освітню роботу з раціоналізації харчування жінок з моменту І-ї явки в жіночу консультацію.

ÎÖ²ÍÊÀ ÊÎÃÍ²ÒÈÂÍÈÕ ÔÓÍÊÖ²É Ï²ÄË²ÒÊ²Â, ßÊ² ÏÐÎÆÈÂÀÞÒÜ ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²¯ ËÅÃÊÎÃÎ 
ÉÎÄÎÄÅÔ²ÖÈÒÓ

Кривенька В.Т., Шаламай Б.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Шаламай У.П.

Фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету
Кафедра фізіології

 м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: fap12710@gmail.com
Недостатній вміст йоду в раціоні харчування зумовлює порушення тиреоїдного гомеостазу який, особливо в дитячому 

віці, призводить до відставання у розумовому розвитку, порушення когнітивних і регуляторних функцій нервової системи 
та сповільнення інтелектуального розвитку. Зниження інтелектуального потенціалу нації впливає на економічний розвиток 
країни та призводить до наукового та технологічного відставання. Інтелектуальний розвиток студентів навчальних закладів має 
першорядне значення, адже формує підґрунтя для оволодіння професійними навичками.

Метою нашого дослідження було вивчити рівень когнітивних функцій у підлітків, які проживають на території легкого 
йододефіциту. Для досягнення мети обстежено 72 підлітка (30 юнаків та 42 дівчини), які навчаються в медичному коледжі. Для 
оцінки когнітивних функцій визначали: коефіцієнт інтелекту (IQ) шляхом тестування за допомогою адаптованої на кафедрі 
фізіології Івано-Франківського національного медичного університету методики CFIT (Culture Free Intellect Test) Р. Кеттела; 
досліджували показники темпу сенсорних реакцій та особливостей уваги (ефективність роботи, ступінь включення в роботу, 
психічну стійкість) за модифікованими таблицями Шульте; проводили коректурну пробу (визначали швидкість опрацювання 
інформації, коефіцієнти чіткості виконуваної роботи та стійкості уваги).

При аналізі рівня розумового розвитку встановлено, що IQ у юнаків знаходиться в межах від 80 до 108 ум.од., а у дівчат - від 
82 до 110 ум.од. Зокрема, у 77 % юнаків та у 81 % дівчат виявили достатній рівень IQ (більше 90 ум.од). 

Ефективність роботи (за даними таблиць Шульте) у 4 бали (максимум 5) була оцінена у 36% дівчат та 33% юнаків, у 3 бали 
- у 48% дівчат і 50% юнаків, у 2 бали - у 16% дівчат і 17% юнаків. Ступінь включення в роботу був знижений у 17% юнаків та 
у 12% дівчат. Такі діти потребують спеціальної підготовки до виконання роботи. Привертає увагу зниження психічної стійкісті 
у 67% юнаків та 29% дівчат. У обстежених переважає крива виснаження по гіпостенічному тип. Проте у 20% юнаків та у 29% 
дівчат крива виснаження була гіперстенічною і у 7% підлітків - нестійкою.

За даними коректурної проби коефіцієнт чіткості виконуваної роботи у більшості підлітків мав мінімальне значення на 1-й 
хвилині і до кінця дослідження поступово підвищувався. Коофіцієнт стійкості уваги постійно зростав упродовж дослідження 
у 50% дітей, а у 10% юнаків та у 17% дівчат мав максимальне значення на 1-й хвилині та до кінця дослідження знижувався. 
Швидкість опрацювання інформації у більшості дітей поступово знижувалась упродовж дослідження.

Отримані результати свідчать про зміни когнітивних функцій у підлітків, які проживають на тиреторії легкого йододефіциту. 
Причиною даних порушень можуть бути недостатні профілактичні заходи щодо йододефіциту.

ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ßÊÎÑÒ² ÎÑÂ²ÒÍÜÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ Ó ÇÀÊËÀÄÀÕ ÂÈÙÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ
Любецька В.Ю.

Науковий керівник – к.біол.н, доц. С.В. Гордійчук
КВНЗ “Житомирський медичний інститут” ЖОР

Кафедра «Сестринська справа»
м. Житомир, Україна, e-mail: lubeckaavladislava726@gmail.com

Актуальність. У всіх країнах світу освіта вважається головним критерієм стабільного розвитку держави. Це зумовлено, 
насамперед, двома причинами. По – перше, від якості знань суспільства залежить соціальний, економічний, культурний та інші 
рівні розвитку держави, що дають їй змогу конкурувати на міжнародному ринку серед інших країн світу. По - друге, якість 
отриманої освіти забезпечує конкурентну спроможність серед випускників закладів вищої освіти (ЗВО). Тому підвищення 
якості освіти є досить актуальною проблемою. Про це свідчать більш високі вимоги до майбутніх фахівців, а також деякі зміни 
в законі “ Про вищу освіту ”, де з’явився окремий розділ, присвячений

саме проблемам забезпечення якості освіти.
Мета: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити забезпечення якістю освітньої діяльності у закладі вищої 

освіти.
Матеріали та методи дослідження: застосовано теоретичні (аналіз та узагальнення наукової літератури з питань стратегічного 

управління в системі освіти) та емпіричні методи (анкетування, методи обробки та аналізу результатів дослідження).
Результати дослідження. Сьогодні дослідження задоволеності студентів різними аспектами навчання в ЗВО є трендом 

на міжнародному ринку освітніх послуг. Тому нами було проведено анкетування серед студентів магістрів та бакалаврів для 
оцінювання освітньої діяльності Житомирського медичного інституту щодо забезпечення якості освіти. Аналіз результатів 
дослідження щодо оцінювання студентами наявності та ефективності системи забезпечення якості освіти показав, що більшість 
студентів розуміє важливість даної системи, але не до кінця відчуває її функціонування та ефективність. Обізнаність студентів 
щодо питань організації, управління вищої освіти, освітнього менеджменту та теоретичних засад управління якістю освіти 
навіть на теоретичному рівні, значно нижча, а на практиці студенти діють переважно на інтуїтивному рівні. 

Висновки. Забезпечення високої якості освіти є складним завданням, особливо беручи до уваги те, що формуються нові 
підходи до процесу управління освітньою діяльністю. Кожен заклад вищої освіти повинен використовувати та впроваджувати 
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інноваційні методи та прийоми забезпечення якості освіти, що дозволить розвивати їх конкурентні переваги, обумовлені 
внутрішніми елементами (розвиток здібностей викладачів, розвиток організаційної культури, модифікація стратегічного 
планування, удосконалення організаційної структури тощо).

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÂÏËÈÂÓ ÑÏÎÆÈÂÀÍÍß ÀÐÀÕ²ÑÓ ÍÀ ÏÐÎÖÅÑÈ ÂÈÂÅÄÅÍÍß Ç ÎÐÃÀÍ²ÇÌÓ 
ÂÀÆÊÎÃÎ ÌÅÒÀËÓ ÊÀÄÌ²Þ

Морохова Г.В., Бабчук Л.Р.
Науковий керівник − к.т.н., доц. C.М. Бабчук

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра медичної та біологічної хімії ім. академіка Г.О. Бабенка

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: telure@ukr.net
Актуальність. Здорове та збалансоване за білками, жирами і вуглеводами, вітамінами, мінералами та харчовими волокнами 

харчування є однією з найбільш актуальних потреб людства у третьому тисячолітті. Раціональне харчування є важливою 
складовою, яка безпосередньо впливає на здоров’я.

Метою роботи є дослідження частоти вживання у їжу ядер земляного горіха арахісу, ознайомленості з його корисними 
властивостями та його впливом на здоров’я людини та на процеси, що сприяють виведенню важкого металу кадмію з людського 
організму.

Матеріали і методи: у грудні 2019 року було проведено анкетування студентів другого курсу медичного коледжу ІФНМУ. 
Студенти були опитані щодо вживання ними у їжу арахісу та їх обізнаності про його вплив на організм.

Результати дослідження. Бобова культура − арахіс, яка має високу харчову цінність, володіє профілактичними 
властивостями, оскільки в своєму складі містить велику кількість важливих поживних речовин. Сто грамів арахісу забезпечує 
27 відсотків добової потреби організму у клітковині. У такій же кількості арахісу міститься до 10 мкг селену, а це до 17% денної 
потреби людини. Ресвератрол, який є одним із функціональних компонентів арахісу, володіє потужними антиоксидантними, 
антиканцерогенними, гепатопротекторними й протизапальними властивостями, сприяє зниженню ризику онкологічних, 
серцево-судинних захворювань і хвороби Альцгеймера та затримує старіння. 

Кадмій – це отруйний важкий метал, який нині вважають одним із найбільш розповсюджених полютантів антропогенного 
походження. Це токсикант, який може накопичуватися в організмі протягом усього життя, тому важливо дбати про його 
виведення. Цього можна частково досягнути за допомогою вживання у їжу арахісу. 58,82% студентів, які взяли участь 
у анкетуванні відповіли, що вони вживають арахіс у їжу. Крім того, більше ніж кожен третій зазначив, що споживає арахіс 
щотижня. Про харчову цінність арахісу та його особливий вплив відомо 57 % студентів. Половина усіх опитаних вважає, що 
вживання арахісу позитивно впливає на стан їхнього здоров’я, 39,1% опитаних говорять, що цей вплив відбувається час від часу 
і тільки 10% не пов’язують стан свого здоров’я з вживанням у їжу арахісу.

Висновок. Ядра бобів арахісу мають багатий хімічний склад і високий вміст біологічно активних речовин чим і обумовлений 
ріст його споживання. Через сучасний уклад життя, частка вживання переробленої їжі зростає. А у цій частці зростає 
використання арахісу і не тільки у кондитерській промисловості та у вигляді снеків, але й як замінника м’яса у вегетаріанських 
стравах. Ця ситуація може позитивно вплинути на стан здоров’я, сучасної людини, допомогти їй збалансовано харчуватися та 
виводити з свого організму кадмій.

ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÂÍÓÒÐ²ØÍÜÎË²ÊÀÐÍßÍÎ¯ ²ÍÔÅÊÖ²¯
Негерей К.М.

Науковий керівник – д.мед.н., проф., В.Й. Шатило
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР

м. Житомир, Україна, e-mail: karerina.klevan@gmail.com
Актуальність. Проблема внутрішньо - лікарняної інфекції (ВЛІ) є актуальною для закладів охорони здоров’я всіх країн 

світу. Високий рівень захворюваності, смертності, значний соціально-економічний збиток, заподіяний ними, налаштовують 
організаторів лікувальних закладів на створення певних умов у боротьбі з інфекцією стаціонарів.

Мета. Дослідити поширення та причини внутрішньолікарняного інфікування у відділеннях та роль медсестри у профілактиці 
ВЛІ.

Матеріали і методи. Системного підходу та структурно-логічного аналізу, статистичний, медико-соціологічний.
Результати. Серед захворювань, що відносяться до ВЛІ, більшість пов’язано з медичними втручаннями. Приблизно 85% 

від всіх ВЛІ становить гнійно-септичні інфекції; 6-7% вірусні гепатити В і С; клінічні інфекції-7-8%; при цьому 80% випадків 
-сальмонеллез.

Розглядаючи проблеми поширення внутрішньо-лікарняних інфекцій слід підкреслити, що у цьому процесі беруть участь 
бактеріоносії, переносники і реципієнти.Збудники інфекції знаходяться в резервуарах. У палатах стаціонарів таким резервуаром 
найчастіше виступають водопровідні крани, раковини, електричні вмикачі, тумбочки,дверні ручки, підлога, шматки мила, ліжка, 
предмети особистої гігієни, інструментарій, руки медичного персоналу та ін.Виділяють специфічні та неспецифічні методи 
профілактики ВЛІ. До останніх відносять архітектурно–планувальні заходи, до специфічної-дезінфекцію та стерилізацію.Для 
профілактики ВЛІ велике значення має дотримання медичним персоналом особистої гігієни, дотримуватися правил асептики, 
антисептики, дезінфекції.За часом проведення виділяють поточну та заключну дезінфекцію. За технологічними особливостями 
виділяють фізичну (застосування високої або низької температури) та хімічну дезінфекцію. Хімічна дезінфекція зумовлює 
використання дезінфектантів.З метою оцінки ступеня повноти проведення заходів щодо боротьби з внутрішньо - лікарняними 
інфекціями виконують дослідження на бактеріальне забруднення, окислюваність і вміст діоксиду вуглецю, стерильність 
хірургічних інструментів і перев’язувального матеріалу, дослідження змивів з рук персоналу і хворих, з одягу, меблів, препаратів 
постійного вжитку на наявність та ступінь забруднення кишковою паличкою та іншими мікроорганізмами.

Висновки: 
Кожен з напрямків профілактики ВЛІ передбачає санітарно-гігієнічні і протиепідемічні заходи для запобігання того чи 

іншого шляху передачі інфекційного агента всередині стаціонару. Для боротьби з ВЛІ, їх попередження необхідне раціональне 
використання методів і засобів специфічної профілактики, серед яких провідну роль відіграють дезінфектологічні технології. 
Медичним сестрам належить основна роль у профілактиці ВЛІ.
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ÀÍÀË²Ç Ð²ÂÍß ÎÁ²ÇÍÀÍÎÑÒ² ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÒÀ ÏÐÀÊÒÈÊÓÞ×ÈÕ ÌÅÄÈ×ÍÈÕ ÑÅÑÒÅÐ 
ÑÒÎÑÎÂÍÎ ²ÍÊËÞÇÈÂÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ ÒÀ ²ÍÊËÞÇÈÂÍÎÃÎ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÀ

Опанасюк Н.В.
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Н.В. Шигонська
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР

Кафедра «Сестринська справа»
м. Житомир, Україна, e-mail: nataska1996@ukr.net

Актуальність. Державотворчі процеси, які відбуваються в сучасній Україні, вимагають від сучасного медичного працівника 
при роботі з дітьми з особливими освітніми потребами враховувати не лише медичні аспекти, але й соціально-психологічні. 
З’являється потреба у впровадженні в систему освіти нових форм навчання, які передбачають спільне перебування дітей із 
порушеннями психофізичного розвитку з їх здоровими однолітками. Серед них особливе місце належить інклюзивному 
навчанню.

Мета. Оцінити обізнаність студентів та медичних сестер стосовно інклюзивної освіти та інклюзивного середовища.
Матеріали та методи дослідження. Для досягнення мети було використано методи системного аналізу та синтезу, 

порівняння, систематизації та логічного узагальнення теоретичних та дослідних даних, анкетування.
Результати дослідження. В ході дослідження було оцінено рівень знань студентів та практикуючих медичних сестер 

щодо інклюзивної освіти та інклюзивного середовища. Менше половини, 43,5% студентів були обізнані з поставлених 
питань, практикуючі медичні сестри були більш обізнані з питань інклюзивної освіти - 81%. Було теоретично обґрунтовано 
та експериментально перевірено авторську методику підготовки медичних сестер до роботи в інклюзивному середовищі. 
Студентам 4 курсу відділення «Сестринська справа» було проведено тренінги, де на кожному занятті на основі проблемного 
навчання, розбиралися проблемні ситуації в роботі медичної сестри з дітьми з особливими потребами. Після проведених 
тренінгів було проведене фінальне анкетування серед студентів, з метою перевірки ефективності авторської методики.

Висновки. Застосування авторської методики при підготовці студентів до роботи в інклюзивному середовищі мала 
позитивний результат, оскільки було виявлено позитивну динаміку підвищення рівня готовності студентів до роботи, що 
підтверджує її ефективність. Дану методику можна застосовувати при перепідготовці практикуючих медичних сестер у системі 
післядипломної освіти.

ÐÎËÜ ÔIÒÎÏÐÅÏÀÐÀÒIÂ Ó ËIÊÓÂÀÍÍI ÁÐÎÍÕ²ÀËÜÍÎ¯ ÀÑÒÌÈ
Паньків Н.Я.

Науковий керівник – викл. Л.В. Вовк
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, України, e-mail: nataliapankiv3382@gmail.com

Актуальність. Проблемою сучасної терапії, пульмонології та алергології є бронхіальна астма (БА). Основним проявом даного 
захворювання є напади задишки і гостра емфізема, що виникають внаслідок звуження просвіту дрібних бронхів. Захворювання 
є розповсюдженим та має тенденцію до росту, агресивного та злоякісного перебігу, може призводити до летальних випадків.

Медицина пропонує фітотерапію в комплексі лікування бронхіальної астми.
Метою нашої роботи був аналіз літературних даних щодо застосування лікарських рослин при бронхіальній астмі, аналіз 

хімічного складу рослин та вивчення механізму дії рослинної сировини.
Матеріали і методи. Нами проаналізовано сучасну інформацію про причини захворювання на БА, стратегія профілактичного 

та тривалого лікування загострень, використання фітотерапії та механізм дії рослинної сировини в залежності від вмісту БАР.
Результати дослідження. Проведення профілактики БА включає медичні та соціально-гігієнічні заходи, серед яких 

покращення умов праці і побуту, боротьба з курінням, загартування організму, здорове харчування та заняття спортом. При 
БА фітотерапія є прийнятною та ефективною в комплексному лікуванні. Терапевтичний ефект лікарських рослин при БА 
зумовлений наявністю комплексу біологічно активних сполук, які мають певну фармакологічну активність. Призначення 
фітотерапевтичних форм в комплексній терапії БА переслідує ціль пригнічення бронхолегеневої інфекції, усунення обструкції 
і гіперсенсибілізації бронхів, зменшення в’язкості мокроти, стимуляції захисних сил організму.

Основними діючими біологічно активними сполуками рослинної сировини при захворюваннях органів дихання є: 
полісахариди та слиз, що зумовлюють протикашлеву дію; ефірні олії, що проявляють антимікробну, бронхолітичну, 
відхаркувальну дії; сапоніни - проявляють відхаркувальну дію; алкалоїди - діють на кашлевий цент та знижують частоту нападів 
астми.

Лікарські рослини поділяють в залежності від класу БАР та фармакологічної активності, а саме при БА застосовують ЛР, що 
вміщує алкалоїди, проявляє заспокійливу дію та знижує частоту нападів БА - мачок жовтий (Glaucium fl avum L.), мак польовий 
(Papaver roeas L.), мак снодійний (Papaver somniferum L.) беладона звичайна (Atropa belladonna L.), дурман звичайний (Datura 
stramonium L.), ефедра (Ephedra) тощо.

Висновок: Щоб запобігти захворюванню на БА необхідно забезпечити організм вітамінами та мінералами, звертати увагу 
на умови праці та побуту, не курити, загартувати організм та займатися спортом. Фітотерапія при захворюваннях на БА має 
значне місце, тому є необхідним проведення більш детального вивчення біологічно активних сполук лікарських рослин для 
розширення асортименту фітоліків.
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ÂÇÀªÌÎÄ²ß ÏÐÅÏÀÐÀÒ²Â ÍÀ ÎÑÍÎÂ² ÅÊÑÒÐÀÊÒÓ GINKGO BILOBA Ç ²ÍØÈÌÈ Ë²ÊÀÐÑÜÊÈÌÈ 
ÇÀÑÎÁÀÌÈ
Павлова К.В.

Науковий керівник – ст. викл. Л.А. Канак
Черкаська медична академія

Кафедра медико - фармацевтичних дисциплін
м. Черкаси, Україна, e-mail: kasia020012@gmail.com

Актуальність. Раціональне застосування лікарських засобів рослинного походження є актуальною проблемою сучасної 
фітотерапії. Сьогодні препарати на основі екстракту гінкго входять до п’ятірки найбільш популярних ліків у Німеччині, Франції 
та США. Зростає відсоток їх продажу в Україні. Важливим фактором, що вливає на якість та безпеку фармакотерапії, є взаємодія 
лікарських засобів.

Метою роботи є аналіз препаратів на основі екстракту Ginkgo biloba, а саме: виявлення протипоказань та взаємодій з іншими 
лікарськими засобами.

Матеріали та методи. Аналіз інформаційних джерел (фахова література та інтернет-ресурси), узагальнення наукової 
інформації.

Результати. Препарати на основі гінкго мають широке застосування в клінічній практиці різних країн світу завдяки наявності 
цілого спектру фармакологічних ефектів: антиоксидантного, мембраностабілізуючого, нейромедіаторного, нейротрофічного, 
вазотропного (вазорегулюючого і антиагрегантного), нейро- та геропротекторного. У медичній літературі опубліковано понад 
2500 статей, присвячених гінкго. У результаті численних клінічних досліджень встановлена безпечність препаратів з екстрактом 
Ginkgo biloba в порівнянні з синтетичними аналогами. 

Лікарські засоби, які не рекомендовано застосовувати одночасно з препаратами на основі екстракту гінкго: ніфедипін, 
амлодипін (посилення дії блокаторів кальцієвих каналів); нестероїдні протизапальні засоби – парацетамол, ібупрофен, 
напроксен (ризик кровотечі, підвищення артеріального тиску); антикоагулянти – варфарин (підвищення ризику кровотечі); 
антиагреганти – ацетилсаліцилова кислота, тиклопідин, клопідогрель, дипіридамол (ризик виникнення геморагічного інсульту); 
дигоксин, теофілін, циклоспорин (зниження біодоступності лікарських засобів); антидепресанти – інгібітори МАО (підвищення 
артеріального тиску); омепразол (зниження його концентрації в крові, зміна метаболізму).

Одночасний прийом препаратів гінкго з естрадіолом, нізоралом, діазепамом збільшує концентрації останніх у крові. 
Прийом мелатоніну з препаратами гінкго може спровокувати гіпоманію у хворих з депресивними станами. Гінкго знижує дію 
протисудомних препаратів, тому з обережністю призначають хворим на епілепсію.

Препарати на основі екстракту гінкго мають здатність знижувати в’язкість крові. Даний факт слід враховувати при фітотерапії 
рослинами, що впливають на агрегацію тромбоцитів – буркун, селера, імбир, кінський каштан, женьшень, куркума. 

До основних протипоказань щодо застосування препаратів на основі гінкго є вагітність, годування груддю, схильність до 
кровотеч, індивідуальна непереносимість, інфаркт у гострому періоді, одночасний прийом антикоагулянтів, нестероїдних 
протизапальних засобів, антиагрегантів, період підготовки до оперативного втручання і діти віком до 12 років.

Висновки. Так як більшість препаратів на основі екстракту гінкго білоба належать до безрецептурних, вчасне надання 
фахової інформації щодо недоцільних, нераціональних та небезпечних комбінацій їх з іншими ліками дозволяє підвищити 
ефективність терапії та зменшити побічні реакції при їх взаємодії.

ÒÐÈËÎÃ²ß ²ÐÈÍÈ Â²ËÜÄÅ «ÌÅÒÅËÈÊÈ ÍÀ ØÏÈËÜÊÀÕ» ßÊ ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ 
ØÊ²ËÜÍÈÖÒÂÀ ÍÀ ÁÓÊÎÂÈÍ²

Пташник С.М.
Науковий керівник – викл. Я.М. Калин

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра українознавства і філософії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: sophiaptashnykk2310@gmail.com
Мета: дослідити буковинське шкільне життя у період окупації на основі трилогії Ірини Вільде «Метелики на шпильках»
Результати дослідження: У дослідженні створено цілісну картину буковинського шкільного життя в окупаційний період 

на основі автобіографічних повістей письменниці, зокрема, проаналізовано наукові джерела з обраної теми, стисло викладено 
історію освіти на Буковині, схарактеризовано тодішню політичну ситуацію, подано відомості про тему шкільництва в українській 
літературі, з`ясовано історію створення та жанрові особливості трилогії, запропоновано власну інтерпретацію образу головної 
героїні.У роботі використано такі методи: спостереження, аналіз, порівняння, узагальнення, інтерпретація.З`ясовано жанрову 
специфіку повістевого циклу, запропоновано власну її версію. Фрагментарно окреслено часові паралелі від міжвоєнної епохи 
до сьогодення.

Висновок:Трилогія «Метелики на шпильках» - серйозний історико-художній документ тодішньої епохи, на сторінках якого 
порушені вагомі соціальні, суспільні, моральні, психологічні проблеми.

ÙÎ ÒÀÊÅ ÁÀÄÈ ² ×È ÊÎÐÈÑÍ² ÂÎÍÈ ÄËß ÇÄÎÐÎÂ’ß
Родчин Т.Р.

Науковий керівник – викл. Л.Б. Будзан
Івано-Франківський національний медичний університет

 Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна. e-mail: trodchin@gmail.com

Актуальність. Останнім часом набувають актуальності нетрадиційні способи профілактики та лікування різних захворю-
вань, у тому числі засобами рослинного походження. Значну частку аптечного асортименту фітозасобів складають біологічно 
активні добавки (БАД).

Мета та завдання. Дослідити безпечність та доцільність реалізації в аптеці БАДів. 
Матеріали і методи. Аналіз чинної законодавчої документації Міністерства охорони здоров’я та рекомендацій Всесвітньої 
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організації охорони здоров’я.
Результати. Згідно із «Положенням про виробництвом, реєстрацію та реалізацію харчових біологічно активних добавок» 

визначені основні засади державної політики щодо забезпечення якості та безпеки застосування, а саме пріоритетність збере-
ження здоров’я людини, створення гарантій безпеки під час споживання БАД, державний і громадський контроль та нагляд за їх 
розробленням, виробництвом, переробкою, транспортуванням. Кожна біологічно активна добавка досліджується на наявність у 
ній задекларованих величин нутрієнтів та біологічно активних речовин. Традиційно БАД поділяються на три групи: нутрицев-
тики (БАР, які застосовують для корекції раціону людини), еубіотики (БАД, які містять живі мікроорганізми), парафармацевти-
ки (БАР, що володіють певною фармакологічною активністю).

Проблемою неконтрольованого розповсюдження БАД є так звана система бізнесу MLM (англ. multi level marketing), коли 
розповсюджувачі, не володіючи медичною термінологією, не розуміючи зміст окремих понять, рекомендують застосовувати 
БАД при лікуванні патологічних станів, в той час, як вони призначені лише для профілактики. Звичайно, це не тільки не покра-
щує стан хворого, але й може завдати значної шкоди його здоров’ю. На жаль, у даній системі велике значення відіграє фінансова 
зацікавленість розповсюджувачів, через те, що основне їх завдання — реалізовувати якомога більше продукції.

Попри те, що БАДи дуже популярні, існує обмежена кількість науково-обґрунтованих доказів їх користі для здоров‘я. Тобто 
ефективність більшості добавок не підтверджена жодними клінічними дослідженнями та існують докази їхньої шкоди. Це сто-
сується, наприклад, мультивітамінних комплексів, до складу яких може входити більш як 10 компонентів. Але більше не означає 
краще в цьому випадку, адже немає жодних доказів того, що вони покращують здоров’я чи запобігають хворобам.

Висновки. Все перераховане вище свідчить про те, що застосування БАД вимагає медичного нагляду та контролю, адже 
за такої різноманітності БАД на ринку та безперешкодного доступу виникає також проблема «гіпертрофованої» ефективності 
БАД, яку розповсюджувачі «приписують» деяким своїм продуктам з метою їх реалізації.

ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÎÐ – ÔÀÕ²ÂÅÖÜ ÍÎÂÎ¯ ÔÎÐÌÀÖ²¯ Â ÑÈÑÒÅÌ² ÎÕÎÐÎÍÈ 
ÇÄÎÐÎÂ’ß 
Роговська К.В.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.Й. Шатило
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР

Кафедра «Сестринська справа»
м. Житомир, Україна, e-mail: katiarafalska@gmail.com

Актуальність дослідження. Проблема підготовки медичного адміністратора є дуже актуальною у сучасний період змін, 
які відбуваються в системі охорони здоров’я України. Це й визначає необхідність проведення дослідження та наукового 
обґрунтування ролі, визначення місця цього фахівця в структурному підрозділі та висвітлення його основних функціональних 
обов’язків в закладах охорони здоров’я.

Мета: науково обґрунтувати розподіл функцій на медичні та адміністративно-господарські з метою запровадження спеціаль-
ності медичний адміністратор в систему охорони здоров’я. У дослідженні безпосередньо та в різних комбінаціях використані 
наступні методи наукового дослідження: бібліосемантичний; медико-соціологічний; статистичний; системного аналізу та ло-
гічного узагальнення; системного підходу. 

Результати: Нами опитано 50 старших медичних сестер, 50 завідувачів відділень багатопрофільних лікувальних закладів 
та студентів медичного інституту освітнього ступеню бакалавр та магістр. Опитування проводилося з метою розподілу 
функціональних обов’язків та визначити основних функцій медичного адміністратора у структурному підрозділі.

Як свідчать, дані опитування загальна кількість функціональних обов’язків переданих медичному адміністратору складає – 35, 
ось деякі з них: здійснення належної розстановки та використання кадрів, раціональна організація їх праці (68%); забезпечення 
збереження медичного обладнання, інструментарію та підтримання їх в належному функціональному стані (60%); участь у 
підборі кадрів для роботи у відділенні (60%); дотримання правил та вимог метрологічного контролю апаратури, лабораторного 
посуду та устаткування (66%); контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів в підрозділі (82%); 
контроль дотримання працівниками «Правил внутрішнього трудового розпорядку лікарні» (52%); здача медичних документів 
виписаних хворих в архів лікарні (82%); організація та здійснення адміністративно-господарської діяльності відділення (82%); 
контроль за своєчасним підвищенням кваліфікації працівників відділення (78 %) та проведення аналізу роботи та складання 
звітів про адміністративно-господарську діяльність (84%).

Висновки: На підставі проведеного дослідження нами науково обґрунтовано розподіл функцій на медичні та адміністративно-
господарські з метою запровадження та підготовки фахівців спеціальності «Організація і управління охорони здоров’я» 
освітнього ступеню бакалавр, внесення до штатного розпису посади медичного адміністратора для ефективної та згладженої 
роботи структурного підрозділу. У процесі дослідження охарактеризовано основні функціональні обов’язки фахівця.

ÄÅÎÍÒÎËÎÃ²×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ Â ÐÎÁÎÒ² ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ÑÅÑÒÐÈ ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÎÃÎ ÄÈÒß×ÎÃÎ 
ÃÅÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ Â²ÄÄ²ËÅÍÍß ÁÀÃÀÒÎÏÐÎÔ²ËÜÍÎ¯ Ë²ÊÀÐÍ² ÒÐÅÒÈÍÍÎÃÎ Ð²ÂÍß

Рябчук С.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.З. Свиридюк
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР

Кафедра «Сестринська справа»
м. Житомир, Україна, e-mail: svetulyaryabchuk13@gmail.com

Актуальність: Робота медичної сестри передбачає гуманне (милосердне) ставлення до людей. Специфікою роботи 
медичних сестер є постійне спілкування з хворою людиною. При цьому варто пам’ятати, що захворювання, особливо хронічне, 
є важкою травмою для хворого, яке не тільки погіршує фізичний стан і самопочуття хворого, але змінює його самооцінку і 
оцінку оточуючих його людей.

Мета: вивчення деонтологічних аспектів роботи медсестри у спеціалізованому гематологічному дитячому відділенні 
багатопрофільної лікарні третинного рівня надання медичної допомоги.

Матеріали та методи: бібліосемантичний, медико-соціологічний, статистичний, системного підходу та логічного 
узагальнення 
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Результати: Нами опитано 100 медичних сестер, серед яких 20 осіб (20,0±4,0% випадків) становили медичні 
онкогематологічного відділення, 50 осіб (50,0±5,0% випадків) - бакалаври медсестринства та 30 осіб (30,0±4,6% випадків) – 
магістри медсестринства. Необхідно акцентувати увагу на наступних запитаннях: у першому із запитань респондентам потрібно 
було з 4 можливих варіантів відповіді: емпатія, асертивність, почуття власної гідності, артистизм 43 особи (43,0±5,0% випадків) 
вибрали емпатію, решта 57 – асертивність (57,0±5,0% випадків). Відповідаючи на друге запитання, з 4 можливих варіантів 
відповіді: професіоналізм, патріотизм, красномовність, порядність 54 особи (54,0±5,0% випадків) вибрали професіоналізм, 
решта 46 – порядність (46,0±5,0% випадків). Відповідаючи на третє запитання щодо особистісних якостей, необхідних 
медичній сестрі для роботи у високоспеціалізованому дитячому онкогематологічному відділенні лікарні третинного рівня 
надання медичної допомоги респонденти вказали: доброта – 34 особи (34,0±4,7% випадків), сміливість – 25 осіб (25,0±4,3% 
випадків), відповідальність – 41 особа (41,0±5,0% випадків). Щодо наступного запитання стосовно особистісних якостей, 
необхідних медичній сестрі для роботи у високоспеціалізованому дитячому онкогематологічному відділенні, респонденти 
відповіли наступним чином: комунікабельність – 48 осіб (48,0±5,0% випадків), толерантність – 45 осіб (45,0±5,0% випадків), 
цілеспрямованість – 7 осіб (7,0±2,6% випадків). Відповіді респондентів на запитання стосовно особистісних якостей, необхідних 
медичній сестрі для роботи у високоспеціалізованому дитячому онкогематологічному відділенні, як справедливість, щирість, 
стресостійкість, ініціативність, розподілилися наступним чином: справедливість – 12 осіб (12,0±3,2% випадків), стресостійкість 
– 85 осіб (85,0±3,6% випадків), ініціативність – 3 особи (3,0±1,7% випадків).

Висновки: Звертає на себе увагу, що медичні сестри всіх трьох освітньо-професійних ступенів (медсестри з початковим 
ступенем освіти, бакалаври і магістри медсестринства) найбільш важливими та необхідними медичній сестрі для роботи у 
високоспеціалізованому онкогематологічному відділенні лікарні третинного рівня надання медичної допомоги вважають 
комплекс комунікативних і особистісних якостей.

Ç ÓÑ²Õ ÑÊÀÐÁ²Â Ó ÍÀÑ ª Ò²ËÜÊÈ ÌÈÒÜ (ÇÀ ÍÎÂÅËÎÞ Â. ÂÈÍÍÈ×ÅÍÊÀ «ÌÎÌÅÍÒ»)
Савків О.Д.

Науковий керівник – викл. О.М. Олійник
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра українознавства і філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: oksanaol@i.ua

Актуальність: Руйнування стереотипів, кордонів та обмежень створених самою людиною. Момент як істина, одкровення і 
друге дихання. Значення часу для сучасної молодої людини. Мить як міст у життя чи у смерть?

Мета роботи: Час це безкінечна вервичка моментів. Ми часто тікаємо від одних і несамовито поспішаємо до інших. 
Найбільша брехня сьогодення у тому, що маємо достатньо часу, аби переписати історію власного життя. Ми звикли відкладати 
щастя «на потім» і щоразу чекати «завтра». В.Винниченко новелою «Момент», яку Євген Чикаленко назвав «прекрасним 
витвором» словесного мистецтва, дає можливість сформулювати власні роздуми про сенс життя, судження про миттєве і вічне, 
любов і страждання, мінливість нас самих.

Результати: Любов – єдині ліки здатні творити чудо. Адже вона «наповнює існування змістом, а з появою сенсу життя 
обов’язково з’являється майбутнє» (Серж Гудман). В.Винниченко порушує проблему буття людського суспільства, яке створило 
собі безліч обмежень, кордонів, закувало свідомість в кайдани обов’язків. Життя швидкоплинне, тому кожна мить безцінна. 

Ми живемо, щоб у всій повноті проявити свою сутність. Треба не боятися йти, бо велика дорога складається з маленьких 
кроків. 

Мить, може примусити серце битися знову або зробити так, щоб замовкло на віки. Хвилина спонукає зробити крок до мрії 
чи – у прірву відчаю. 

Життя – пряна, сліпуча гра, це – ризик, ти падаєш, але маєш шанс піднятися, якщо дозволиш собі бути сильним. 
Момент – розсічена гортань з метою порятунку, яка спонукає тебе жити далі.
Висновки: Наш час перебування на землі занадто короткий, щоб бути маленьким. До мрії треба дорости, вкорінитися 

думкою у майбутнє, але жити сьогодні. Мить – це крихітне життя, що може зробити нас велетами духу чи карликами серед 
великих амбіцій. 

Не потрібно бути таким, як усі. Найбільша розкіш – бути собою. Не боятися, бо де страх, там немає любов. А любов – 
найбільша чеснота.

Не лякатися навіть смерті. Адже померти це теж мистецтво. «Вмерти так, як вмирають ті, що люблять життя»! – подвиг!

ÂÈßÂËÅÍÍß ÒÀ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ ÌÅÒÀÁÎË²×ÍÎÃÎ ÑÈÍÄÐÎÌÓ
Шапошніков Ю.В., Лепьошкіна В.В.

Науковий керівник – к.мед.н. В.М. Шапошнікова
Черкаська медична академія

Кафедра фахових медичних та фармацевтичних дисциплін
м.Черкаси, Україна, e-mail: shvn2014@ukr.net

Актуальність. Метаболічний синдром (МС) є одним із патологічних станів, які часто зустрічається серед населення. В 
індустріально розвинених країнах 15-25% осіб віком 40-70 років мають МС. За численими прогнозами науковців, очікується 
подальше збільшення кількості пацієнтів із МС. 

Мета: виявити МС і його кореляцію з іншими внутрішніми захворюваннями та з’ясувати роль медсестринського догляду за 
даними пацієнтами. 

Матеріали та методи. На базі лікарень міста Черкаси проведено дослідження серед дорослого населення, обстежені 
пацієнти різного віку з метою виявлення МС. Пацієнтів поділено на 2 групи: І група – пацієнти віком до 60 років, ІІ група – вік 
понад 60 років. Діагностичним критеріями МС були: рівень глюкози у плазмі крові > 6,1 ммоль/л; гіпертригліцеридемія (рівень 
тригліцеридів > 1,7 ммоль/л); зниження ЛПВЩ у чоловіків < 1,0 ммоль/л, у жінок < 1,3 ммоль/л; артеріальний тиск > 135/85 мм. 
рт. ст.; центральне (абдомінальне, вісцеральне) ожиріння – окружність талії у чоловіків >102 см, у жінок >88 см, індекс маси тіла 
(ІМТ) >30. Проведено мед сестринське навчання пацієнтів щодо здорового способу життя.

Результати: виявлено, що у пацієнтів ІІ групи достовірно частіше, порівняно із І групою, діагностовано МС із наявністю 
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трьох і більше симптомів: абдомінальне ожиріння; гіпертригліцеридемія; низький рівень холестерину ЛПВЩ; артеріальна 
гіпертензія; порушення толерантності до глюкози – глікемія натще 5,6-6,5 ммоль/л. 

При проведенні обстеження пацієнтів виявили симптоми: слабкість (у 34% усіх пацієнтів), втомлюваність (65 %), зниження 
працездатності (74%), розлади сну (54%), порушення концентрації (45%), підвищений апетит (100%). у 100 % пацієнтів 
було порушення ліпідного обміну та толерантності до глюкози. Розвиток МС пов’язаний із ІМТ та корелює із внутрішніми 
захворюваннями у пацієнтів чоловічої та жіночої статі. Виявили позитивні результати у перебігу хвороби серед пацієнтів після 
медсестринського навчання.

Висновок. Метаболічний синдром корелює із такими захворюваннями, як: гіпертонічна хвороба, ожиріння, жирова 
дистрофія печінки, ІХС. На сьогодні важливим є питання своєчасного виявлення та лікування пацієнтів із МС, що сприятиме 
попередженню розвитку хронічних захворювань. 

Важлива роль у проведенні даної профілактичної роботи серед осіб із МС належить медичній сестрі. 

ÊÎÑÌÅÒÈ×Í² ÇÀÑÎÁÈ – ÊÐÀÑÀ ×È ØÊÎÄÀ ÄËß ÇÄÎÐÎÂ’ß?
Шлапак А.В., Ящук М.Я., Шопоняк І.М.
Науковий керівник – викл. О.В. Комашко

Івано-Франківський базовий медичний коледж
Циклова комісія загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ifbmc@mc.if.ua
Актуальність цієї теми на сьогодні можна вважати незаперечною. Адже косметичні засоби – важлива складова сучасних 

засобів особистої гігієни. Однак більшість молоді не задумується над тим, яку небезпеку можуть нести звичайні косметичні 
засоби, без яких ми не уявляємо свого життя. Проте доволі часто виникають ситуації, коли саме косметичні засоби викликають 
небажані реакції з боку організму або навіть призводять до серйозних захворювань, які аж ніяк не додають людині краси. 

Метою роботи було дослідити склад популярних серед студентів косметичних засобів, та їх вплив на здоров’я. На першому 
етапі пошуково-дослідницької роботи було проведено опитування серед студентів коледжу, щоб дізнатися які косметичні засоби 
та їх торгові марки використовують найчастіше. За результатами опитування об’єктами дослідження стали гелі для душу, мило, 
шампуні.Учасники даної роботи дослідили та проаналізували хімічний склад гелів для душу, мила та шампунів; здійснили 
пошук інформації щодо впливу хімічних складників на здоров’я; порівняли хімічний склад гелю для душу та засобу для миття 
унітазу та випробували дані засоби для виведення забруднення з умивальнику в кабінеті хімії; дослідили та проаналізували 6 
зразків мила різних виробників (2 зразки фабричного мила, 3 зразки натурального мила і 1 зразок дитячого мила); дослідили 7 
найпопулярніших серед опитуваних торгових марок шампунів (для порівняння взяли один дитячий шампунь і два безсульфат-
ні).

Результати дослідження показали, що практично всі гелі для душу містять велику кількість поверхнево-активних речовин 
(ПАР), вони добре вимивають бруд і жир зі шкіри, але мають здатність накопичуватися в організмі. Найнебезпечніші: Лаурил 
Сульфат натрію та Лаурет Сульфат натрію. Це недорогі миючі речовини. Перевіривши всі зразки мила, ідеального не знайшло-
ся. Близьким до ідеалу можна вважати натуральне мило з наповнювачами мак, вівсянка. Найнебезпечнішою речовиною, що 
можна знайти в складі шампунів, є Кокамід ДІА, що може викликати рак. За всіма показниками найкращим виявився безсуль-
фатний шампунь Viktoria Sh Coconut. В якому не виявлено небезпечних речовин, він не містить сульфатів та парабенів. 

Висновки. Косметичні засоби, які рекламують ЗМІ, є не такими ефективними, як здаються на перший погляд. Потрібно 
завжди перевіряти склад і бути ознайомленим з найпоширенішими речовинами, які використовують виробники. Адже роблячи 
висновки з проведених досліджень можна впевнитися, що багато хімічних сполук з яких складаються косметичні засоби є не-
безпечними і викликають багато різноманітних захворювань.

²ÑÒÎÐ²ß ÐÅË²ÊÒÎÂÎ¯ Ë²ÊÀÐÑÜÊÎ¯ ÐÎÑËÈÍÈ Ã²ÍÊÃÎ ÄÂÎËÎÏÀÒÅÂÎÃÎ
Сільвашко М.В.

Науковий керівник – cт. викл. Л.А. Канак
Черкаська медична академія

Кафедра медико-фармацевтичних дисциплін
м. Черкаси, Україна, e-mail: maria.silvashko@gmail.com

Актуальність теми. Гінкго дволопатеве (Ginkgo biloba) - унікальна реліктова рослина, яка занесена до Червоної книги 
МСОП як вид, що перебуває під загрозою вимирання. Листя гінкго описані в Державній фармакопеї України, Британській та 
Європейській фармакопеях і є сировиною для виготовлення лікарських форм (Танакан, Мемоплант, Білобіл та ін.). Вивчення 
історії поширення гінкго є важливим для встановлення перспектив його культивування в умовах України з метою одержання 
сировини для фармацевтичної промисловості. 

Метою роботи є аналіз даних про історію гінкго дволопатевого. 
Матеріали та методи. Аналіз інформаційних джерел (фахова література та інтернет-ресурси), узагальнення наукової 

інформації.
Результати. За даними вчених, перші рослини гінкго росли на початку пермського періоду палеозойської ери, а в епоху 

мезозою існували справжні гінкгові ліси. Для науки вперше ця рослина була відкрита в 1690 р. Е. Кемпфером. У 1712 р. він 
описав це дерево під назвою Ginkgo, що в перекладі з японської означає «срібний абрикос». Автором повної наукової назви 
Ginkgo biloba є Карл Лінней. Видовий епітет biloba в перекладі з латинської означає дві частки. Європейські вчені виявили живе 
дерево гінгко в 1690 році (раніше їм зустрічалися тільки відбитки рослини на каменях). Чарльз Дарвін називав гінкго «жива 
скам’янілість». 

У стародавній східній медицині препарати гінкго мали дуже поетичні назви, наприклад: «качині лапки», «нігті Будди», 
«листок метелика» та ін. У Китаї дерево гінкго називають «King Sun Shu» – «дід й онук», оскільки зібрати перші плоди з дерева, 
посадженого дідом, зможе лише його внук. 

У 1730 р. Е. Кемпфер привіз гінкго до Європи в ботанічний сад міста Утрехт. З 1754 р. гінкго культивується в Королівських 
ботанічних садах К’ю у Великій Британії. Саме з цього саду походять практично всі європейські гінкго. З 1784 р. дерева 
гінкго ростуть у ботанічному саду Вільгельма Гамільтона поблизу Філадельфії в США. У 1818 р. саджанці гінкго завезли 
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в Україну.
Дерева гінкго вижили в двох кілометрах від епіцентру ядерного вибуху в Хіросімі. Даний факт пов’язують з антиоксидантними 

властивостями рослини. У 50-х роках XX ст. були започатковані наукові дослідження і клінічні випробування препаратів з листя 
Ginkgo biloba. Тоді вперше вчені виявили антиоксидантні властивості листя гінкго, про що не було відомо східній медицині. 

У Китаї в природних умовах росте гінкго висотою 45 м й 9 м у діаметрі. Вчені допускають, що його вік 2000 років. Найстарше 
гінкго в Україні росте в м. Заліщики Тернопільської області (діаметр 3,65 м, висота 20 м, вік 187 років). У Південній Каліфорнії 
найбільші у світі плантації гінкго. Щорічно понад 1000 тон сухого листя експортують до Європи. Невеликі плантації є у Франції 
та Німеччині. Виготовляють екстракт із листя гінкго в Німеччині, Швеції, Ірландії, Франції. 

Висновки. Гінкго дволопатеве має тисячолітню історію. Завдяки антиоксидантним властивостям дерево стійке до 
несприятливих зовнішніх факторів, невибагливе до ґрунтів, тому має великі перспективи культивування в Україні з метою 
заготівлі листя у фармацевтичних цілях.

ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÁÄÆ²ËÜÍÈÖÒÂÀ Â ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃ²¯
Ушаков А.А.

Науковий керівник – В.В. Ромащенко
Черкаська медична академія

Циклова комісія професійних фармацевтичних дисциплін
м.Черкаси, Україна, e-mail: tolya.ushakov02@gmail.com

В останні роки, не зважаючи на успіхи в області синтезу хімічних сполук, зацікавленість до природних сполук виросла. 
Характерною особливістю сучасної косметології є заміна рецептури косметичних засобів завдяки введенню речовин природного 
походження, зокрема продуктів бджільництва, які здавна користуються популярністю завдяки своєму унікальному складу 
(білки, вітаміни, ферменти, амінокислоти тощо).

Метою роботи є проведення аналізу використання продуктів бджільництва в косметології.
Матеріали та методи. Аналіз науково – практичних публікацій за темою дослідження, інтернет-ресурсів.
Результати. В косметології використовуються такі продукти бджільництва: мед, бджолина отрута, прополіс, обніжжя, перга, 

маточне молочко, віск.
Мед відомий своїми потужними живильними, зволожуючими, антисептичними, репаративними властивостями, допомагає 

виводити шлаки та токсини з клітин шкіри, покращує лімфодренаж. Завдяки антиоксидантним властивостям він знаходить 
застосування в антивіковій косметиці. 

Ефективність бджолиного обніжжя полягає в його здатності проникати крізь пори та впливати на шкіряні покриви зсередини. 
Бджолиний пилок є чудовою основою для багатьох косметичних засобів.

Перга завдяки багатому вітамінному та мінеральному складу попереджує старіння шкіри, помітно розгладжує вже існуючі 
зморшки, покращує живлення і кровопостачання всіх м’яких тканин, активізує відновлення шкіри, надає детоксикаційний 
ефект, покращує ріст і стан волосся.

Маточне молочко бореться зі зморшками та вугровим висипанням, облисінням, лупою, сухістю шкіри і волосся; регенерує 
рани й омолоджує шкіру.

Бджолиний віск має виражені пом’якшувальні, протизапальні та репаративні властивості. Застосовується в косметиці для 
комплексного поліпшення стану шкіри: попередження втрати вологи, загоєння ран, тріщин та інших пошкоджень.

Найціннішими властивостями прополісу в косметології вважаються антибактеріальні, протизапальні, антиоксидантні та 
репаративні. Його зазвичай застосовують у складі бальзамів і мазей для обличчя і тіла, а також у складі зубних паст, гігієнічних 
помад і бальзамів для губ.

Бджолину отруту використовують як потужний стимулятор обмінних процесів в шкірі, яка втратила тонус.
Незважаючи на очевидну користь продуктів бджільництва, необхідно пам’ятати, що вони можуть викликати алергію, тому 

перед використанням косметики необхідно зробити пробу.
Висновки: Висока біологічна активність продуктів бджільництва робить їх незмінною складовою багатьох косметичних 

засобів. 

ÊÐÈÑÏÅÐ-CAS9. ÐÅÂÎËÞÖ²ÉÍÈÉ ÄÍÊ-Õ²ÐÓÐÃ. CRISPR - ÍÎÂÈÉ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÃÅÍÎÌÍÎÃÎ 
ÐÅÄÀÃÓÂÀÍÍß
Шевчук А.В.

Науковий керівник – викл. І.М. Василевич
ВКНЗ «Дубенський медичний коледж» Рівненської обласної ради

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін
Спеціалізація «Лікувальна справа»

м. Дубно, Україна, e-mail: pringls3003@gmail.com
Актуальність: У ХХІ ст. з кожним днем збільшується кількість захворювань, пов’язаних з порушенням геному людини. 

Зокрема ряд ракових захворювань, синдром Дауна, спадкова оптична нейропатія Лебера, хвороба Альцгеймера та інші. Усі вони 
пов’язані з неправильною послідовністю або порушенням генів в молекулі ДНК. Медична статистика свідчить, що хромосомні 
захворювання спостерігаються у 1% новонароджених, близько 5% дітей народжуються з генетичними дефектами, що зумовлю-
ють вади розвитку людини. У зв’язку з цим і був створений CRISPR – новий інструмент для редагування геномів.

Мета: Проаналізувати даний метод редагування ДНК. Дослідити потенціал системи CRISPR та її дію на досліджуваний 
організм. Визначити важливість даного відкриття.

Матеріали та методи: Аналіз результатів досліджень проведених в лабораторіях Каліфорнії, Широкого інституту в Кем-
бриджі, Берклі та Броуд Інституті, Гарвардському та Вагенінгенському університеті в Нідерландах. Вивчення матеріалів моно-
графій, наукової літератури, публікацій науково-метричної бази Nature, статей з журналів та глобальної мережі Інтернет.

Результати: CRISPR – це нове слово в генній інженерії, яке зумовлене лікуванням хвороб і редагуванням генів людських ем-
бріонів. Вчені хакують інструменти, щоб вони могли надсилати білки до точних цілей ДНК. Механізм дії CRISPR – Cas9 схожий 
на РНК інтерференції еукаріотів, які націлені проти дволанцюгової ДНК. Під час потрапляння геному бактеріофагу всередину 
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частина чужорідної ДНК може розпізнаватися продуктами CRISPR-асоційованих генів. Чужинна ДНК піддається розпізнанню, 
а невеликі нуклеотидні послідовності вбудовуються з-поміж коротких повторюваних послідовностей у CRISPR-локусі. Після 
цього бактерія реагує на отримання чужої ДНК транскрипцією нових CRISPR-асоційованих генів та некодуючих послідовно-
стей бактеріофагів. CRISPR – Cas9 дозволяють значно розширити перелік штучно створених речовин, молекул, матеріалів. Ці 
системи вже використовуються у фармації, сільському господарстві, енергетиці, промисловому виробництві. Нещодавно був 
зафіксований перший експеримент пов’язаний із технологією CRISPR. Китайський вчений відредагував геном ембріонів під-
саджених жінці під час екстракорпорального запліднення, щоб запобігти народженню ВІЛ-позитивних дітей(за результатами 
досліджень Хе Цзянькуя, проведених з березня 2017року по листопад 2018року). Цю технологію вже використали для лікування 
раку в лондонській лікарні Грейт-Ормонд-стріт. На теперішній час Лайла Річардс залишається першою та єдиною пацієнткою, 
життя якої врятували геномним редагуванням.

Висновки: Генетичний код є нещадним: незначна помилка може повністю змінити послідовність білка, який він кодує, або 
припинити його вироблення. Вивчення CRISPR – Cas9 є перспективним напрямком досліджень потенційного лікування гене-
тичних захворювань. За допомогою даного «ДНК-хірурга» медицина виходить на новий рівень, адже це є рішення багатьох 
генетичних дефектів, лікування яких вирішить питання зменшення спадкових хвороб, спричинених порушенням генів в ор-
ганізмі.

CRISPR – Cas9 використовують для розробки варіантів методики точної маніпуляції активністю генів. Попри все, цій системі 
знадобиться додаткова перевірка безпеки, перш ніж вона буде визнана безпечною для масового використання в редагуванні 
геномів людей.

ÀÍÀË²Ç ÇÀËÅÆÍÎÑÒ² ÔÀÐÌÀÊÎËÎÃ²×ÍÎ¯ Ä²¯ ÏÐÅÏÀÐÀÒ²Â ÍÀ ÎÑÍÎÂ² ÅÊÑÒÐÀÊÒÓ GINKGO 
BILOBA Â²Ä Õ²Ì²×ÍÎÃÎ ÑÊËÀÄÓ

Чала А.М.
Науковий керівник – В.В. Нестеренко

Черкаська медична академія
Кафедра медико-фармацевтичних дисциплін

м. Черкаси, Україна, e-mail: alinka.chala1203@gmail.com
Актуальність. Для препаратів Ginkgo biloba характерний увесь комплекс фармакологічних ефектів ноотропних засобів. 

Унікальною особливістю є їх здатність підвищувати венозний тонус, що відрізняє дані препарати від більшості вазотропних 
засобів. В результаті активізується мозковий кровообіг, зменшуються прояви циркуляторної гіпоксії, покращується живлення 
нервових клітин. 

Основні фармакологічні ефекти екстракту Ginkgo biloba зумовлені дією флавонових глікозидів, терпенлактонів (гінкголіди 
А, В, С і білобалід) та гінкголієвих кислот. 

Метою роботи є проведення аналізу залежності фармакологічної дії препаратів на основі екстракту гінкго білоба від 
хімічного складу.

Матеріали і методи. Матеріалом для аналізу стали дані Компендіумів 2007–2019 рр. та ресурсу «Програмний комплекс 
«Аптека» (http://pharmbase.com.ua/), науково-практичні публікації за темою дослідження. Методи дослідження – аналіз змісту 
текстових масивів, порівняння та групування.

Результати. Стандартизований екстракт з листя гінкго дволопатевого містить три основні групи речовин, що визначають 
його специфічну фармакологічну активність і є індикаторами якості сировини.

Першу групу складають терпенові трилактони (білобалід і гінкголіди А, В, С, J), на які припадає 5,4-12% (не менше 6%) 
від загального вмісту речовин у сухому екстракті. Гінкго – єдина відома науці рослина, що містить ці речовини. Гінкголіди є 
дитерпенами, а білобалід - сесквітерпеном. У сумі на гінкголіди А, В і С припадає 2,8-6,2%, на частку білобаліду близько 2,6-
5,8%. Гінкголіди стимулюють синтез у стінках судин простациклінів, які сприяють розширенню судин і попереджають їх спазм; 
поліпшують реологічні властивості крові: зменшують агрегацію тромбоцитів й еритроцитів, знижують тромбоутворення; 
нормалізують капілярний кровообіг і кровопостачання органів, в першу чергу головного мозку, покращують пам’ять, здатність 
до концентрації уваги. Гінкголіди та білобалід зумовлюють антиоксидантний ефект, пригнічення окисного стресу; покращують 
енергетичний метаболізм мозку: стимулюють транспорт глюкози в тканини мозку та її утилізації

Другу групу представляють біофлавоноїди – флавонологлікозиди (кверцетин, кемпферол, ізорамнетин), сумарний вміст 
яких в екстракті – 22-27% (24%). Флавоноїди гальмують вивільнення медіаторів запалення та зумовлюють протизапальну й 
антигістамінну дію; активують β2-адренорецептори, виявляють бронходилатуючу дію.

У третю групу входять конденсовані таніни, органічні кислоти (бензойна кислота та її похідні), які підвищують розчинність і 
біодоступність екстракту, гінкголеві кислоти, азотисті основи (тимін), амінокислоти (аспарагін), воски, катехіни, мікроелементи 
- магній, калій, кальцій, фосфор, залізо та елементи, що володіють антиоксидантними властивостями - селен, манган, титан, 
мідь. З листя виділено фермент супероксиддисмутаза, що володіє антиоксидантними властивостями. 

Висновок. Враховуючи повний спектр фармакологічних ефектів Ginkgo biloba, які обумовлені унікальним хімічним складом, 
перспективним є розробка нових препаратів на основі його екстракту. 

ÊË²Í²×ÍÈÉ ÀÍÀË²Ç Â²ÄÄÀËÅÍÈÕ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ²Â ÏÐÎÒÅÇÓÂÀÍÍß ÌÅÒÀËÎÊÅÐÀÌ²×ÍÈÌÈ 
ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÍÈÌÈ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ßÌÈ

Янковецька В.Е.
Науковий керівник – асист. І.М. Янковецька

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра ортопедичної стоматології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ana21081983@gmail.com
Найбільш поширені патологічні стани, які зустрічаються в пацієнтів сьогодні - це дефекти твердих тканин зуба різної етіо-

логії і часткова втрата зубів. З метою заміщення дефектів твердих тканин зубів і зубних рядів частіше інших методів використо-
вують металокерамічні ортопедичні конструкції. Вказані конструкції володіють високими механічними якостями, естетичні і 
добре імітують природні зуби.
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Тези доповідей 89-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині та фармації», 2020

Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

Однак, результати протезування металокерамічними ортопедичними конструкціями достатньо часто пов’язані з великою 
кількістю помилок і ускладнень, в зв’язку з чим постає завдання пошуку шляхів їх зниження.

Крім того, не проведена порівняльна характеристика вказаних протезів з каркасами із різних матеріалів (діоксиду алюмінію, 
діоксину цирконію, кобальтохромового сплаву, золотоплатинового сплаву).

В зв’язку з вищенаведеним, метою нашого дослідження являється підвищення ефективності протезування металокераміч-
ними незнімними конструкціями.

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити наступні задачі:
1.Визначити потребу населення в протезуванні зубів і зубних рядів незнімними замісними конструкціями;
2.Виявити питому вагу незнімних протезів серед інших замісних апаратів;
3.Створити модифіковану систему оцінки якості незнімних протезів і взаємодію з тканинами протезного ложа в ручному і 

комп’ютерному варіантах;
4.Розробити специфічну і узагальнену характеристику різних конструкцій металокерамічних незнімних протезів;
5.Вивчити основні клінічні ускладнення при протезуванні вказаними конструкціями протезів;
6.Систематизувати основні недоліки металокерамічних протезів, проводячи порівняльну характеристику різних їх конструк-

цій.
Автором систематизовано основні клінічні ускладнення, які виникають при протезуванні вказаними конструкціями, а також 

їх естетичні і функціональні недоліки.

ÍÅÂÐÎËÎÃ²ß
NEUROLOGY

NEUROLOGICAL SYMPTOMS AS ONE OF THE LEADING DIFFERENTIATED SYMPTOMS IN 
SENSORINEURAL HEARING LOSS

Ibragimova O.L
Scientifi c supervisor - Assist. Y.K. Ischuk

Department of Neurology 
Kharkiv National Medical University

Kharkiv, Ukraine, e-mail: yuliaishuk19@gmail.com
Relevance. In neurological practice, with the deterioration of the environment, the degradation and urbanization of society, and the 

decline in occupational and individual hygiene, the incidence of sensorineural hearing loss among young working people, has increased.
Sensorineural hearing loss (sensorineural hearing loss, perceptual hearing loss, cochlear neuropathy) is a disease that involves damage 

to the sensorineural structures of the sound analyzer, starts from the hair cells of the spiral organ and ends with its cortical section. 
The causes of SNT are: infections, especially viral (infl uenza, parainfl uenza, adenovirus infection, chronic infections - brucellosis, 

syphilis, and AIDS); vascular disorders that lead to functional and organic circulatory disorders in cerebral vessels that feed the structures 
of the auditory analyzer; toxic effects of drugs on the inner ear (aminoglycosides: Monomycin, Gentamicin, Kanamycin, Neomycin; 
streptomycin: streptomycin and dihydrostreptomycin; diuretics: furosemide, etacric acid; antitumor: cisplatin, lysonidazole, salivirona-
zone, spironocylazone, salivironazone, spironocylazone, spironicylazone ), industrial and domestic poisons, alcohol; head injury (fracture 
of the base of the skull), barotrauma, acute trauma, curl damage during operations on the middle ear; allergic and autoimmune diseases; 
age-related changes - presbycusis; tumors of the cerebellar angle (neuroma of the VIII pair of FMN, as well as neoplasms of the middle 
ear and brain); hereditary and congenital malformations; professional factors. 

Objective. To study the spread of sensorineural hearing loss among people aged 18 to 50 years for 2 years ( 2018-2019) and the rela-
tionship between the prevalence of neurological symptoms in them.

Materials and methods. The work presents materials of a comprehensive examination of 37 patients aged 18 to 50 years. Of these, 
19 are women and 18 are men. In the study of this pathology, neuro-vestibular examination, vestibulometry, stabilography, magnetic 
resonance imaging (MRI) and spiral computed tomography (CT) of the brain were used with contrast, a decrease in hearing and tonal 
threshold audiometry, with suspected Meniere’s disease, electrocochleography to determine hydropsalab.

Results of the study. In these patients, along with typical clinical manifestations: hearing loss in one or both ears, impaired orientation 
with respect to the sound source, subjective noise in the affected ear of different frequencies and intensities, there were also disturbances 
in the vestibular portion of the vestibulocochlear nerve, which were manifested by imbalances, shakiness, dizziness, persistent headaches, 
memory impairment, disability, and insomnia. Also, many of them previously suffered from dyscirculatory encephalopathy, vertebrobas-
ilar insuffi ciency, but sought medical advice specifi cally after persistent hearing loss.

Conclusion. early treatment of headaches, dizziness, amenity disorders, insomnia and the diagnosis of sensorineural hearing loss can 
reduce the risk of morbidity, ensure timely initiation of treatment and, in many cases, hearing preservation. Therefore, you should pay 
the attention to the public, preventive medicine to a record increase in incidence rates and in every way contribute to the prevention of 
sensorineural hearing loss.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÑÓÁ’ªÊÒÈÂÍÈÕ ÏÐÎßÂ²Â Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç ÕÐÎÍ²×ÍÎÞ ²ØÅÌ²ªÞ ÌÎÇÊÓ Â 
ÇÀËÅÆÍÎÑÒ² Â²Ä ÍÀßÂÍÎÑÒ² ÌÅÒÀÁÎË²×ÍÎÃÎ ÑÈÍÄÐÎÌÓ

Дарій І.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Т.С. Міщенко

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
Кафедра неврології 

м. Харків, Україна, e-mail: van.neuro@gmail.com
Актуальність. Цереброваскулярні захворювання (ЦВЗ) посідають одне з перших місць серед причин смертності та 

інвалідизації населення. Вагому частку серед ЦВЗ займає хронічна ішемія мозку (ХІМ), а метаболічний синдром (МС) сприяє 
підвищенню ризику виникнення інфаркту міокарду, інсультів, рівню смертності, тощо.

Мета. Вивчити особливості суб’єктивних проявів пацієнтів з хронічною ішемією мозку в залежності від наявності 
метаболічного синдрому.

Матеріали та методи. Нами було обстежено 42 пацієнти на базі ДУ «ІНПН НАМН України» м. Харків, середній вік яких 
склав 59,33±1,04 років. Пацієнти були поділені на 2 групи. Основну групу (ОГ) склали 23 пацієнти з хронічною ішемією мозку 
та метаболічним синдромом. В групу порівняння (ГП) увійшли 19 обстежених з ХІМ без МС. Пацієнти були неврологічно 
обстежені та вивчені суб’єктивні прояви (скарги) захворювання, МРТ/КТ головного мозку, УЗДГ судин голови та шиї.

Результати. При порівнянні скарг у пацієнтів з ХІМ і МС та без МС були наступні результати: головний біль зустрічався у 
73,9% та 79% пацієнтів, відповідно; зниження працездатності – у 78,3% та 47,4%, відповідно (р<0,05); швидка стомлюваність 
– у 82,6% та 52,6%, відповідно (р<0,05); зниження концентрації – у 34,8% та 36,8%, відповідно; погіршення пам’яті – у 43,5% 
та 47,4%, відповідно; тривожність – у 34,8% та 42,1%, відповідно; дратівливість – у 30,4% та 26,3%, відповідно; загальна 
слабкість – у 78,3% та 47,4%, відповідно (р<0,05); запаморочення – у 87% та 84,2%, відповідно; коливання цифр АТ – у 87% та 
57,9%, відповідно (р<0,05); порушення сну – у 47,8% та 52,6%, відповідно; погіршений настрій – у 34,8% та 42,1%, відповідно; 
похитування при ході – у 65,2% та 68,4%, відповідно; шум в голові або у вухах – у 34,8% та 47,4%, відповідно; втрата свідомості 
– у 4,4% та 5,3%, відповідно; вологість долоней – у 4,4% та 10,5%, відповідно; відчуття нестачі повітря – у 39,1% та 10,5%, 
відповідно (р<0,05); відчуття серцебиття – у 43,5% та 42,1%, відповідно; дискомфорт у грудній клітині – у 52,2% та 47,4%, 
відповідно; оніміння кінцівок – 52,2% та 21,1%, відповідно (р<0,05); біль у хребті – у 52,2% та 47,4%, відповідно.

Висновки. За результатами дослідження було виявлено, що у пацієнтів з хронічною ішемією мозку та метаболічним 
синдромом у порівнянні з пацієнтами без метаболічного синдрому достовірно частіше зустрічалися скарги на зниження 
працездатності, швидка стомлюваність, загальна слабкість, коливання цифр АТ, відчуття нестачі повітря, оніміння кінцівок.

ÂÏËÈÂ ÄÅÃÅÍÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÄÈÑÒÐÎÔ²×ÍÈÕ ÇÌ²Í ØÈÉÍÎÃÎ Â²ÄÄ²ËÓ ÕÐÅÁÒÀ ÍÀ 
ÏÎÐÓØÅÍÍß ÃÅÌÎÄÈÍÀÌ²ÊÈ Â ÂÅÐÒÅÁÐÀËÜÍÎÁÀÇÈËßÐÍ²É ÑÈÑÒÅÌ²

Даруда Д.М.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.Я. Михалойко

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра неврології та нейрохірургії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: dianka.daruda8@gmail.com
Актуальність теми: Патологічні зміни в шийному відділі хребта (ШВХ), зокрема дегенеративно-дистрофічні зміни (ДДЗ) 

хребців та міжхребцевих дисків є однією з основних причин, що викликають порушення кровообігу у ВББ в осіб молодого віку. 
Екстравазальні компресії хребцевих артерій та іритації периартеріального нервового сплетення спричинюють декомпенсацію 
мозкового кровообігу у ВББ.

Мета дослідження: за результатами ретроспективного аналізу виявити особливості дегенеративних змін шийного відділу 
хребта, що призводять до ТІА у ВББ.

Матеріали та методи: проаналізовано 40 історій хвороб пацієнтів віком 38-44 років (22чол. та 18жін.), у яких спондилогенна 
патологія ШВХ була причиною розвитку ТІА у ВББ та верифікована за результатами МРТ ШВХ та УЗД судин голови та шиї 
(І група). ІІ групу (40 осіб) склали пацієнти із ДДЗ ШВХ , що спричинювали недостатність кровообігу у ВББ та не мали ТІА. 
Статистична обробка результатів проводилася на основі програми Statіstіca 6.0. Відмінності вважали достовірними при (р<0,05).

Результати та їх обговорення: У пацієнтів двох груп, за даними УЗД констатовано утруднення мозкового кровотоку по ХА в 
межах 30-45%. Спондилолістез спостерігавався на всіх рівнях ШВХ, однак, найчастіше відзначався на рівні С3 –С4 у пацієнтів 
обох груп. Унковертебральний спондилоартроз у І групі частіше фіксувався на рівні С4-С5 та С5-С6 (р<0,05). Протрузії та грижі 
міжхребцевих дисків розміром в межах 1-6 мм у І групі у 72,5% випадків спостерігався на рівні С5-С6, (р<0,05) та С4-С5 у 
55% (р<0,05); у пацієнтів ІІ групи їх локалізація відповідала рівням С6-С7 та С2-С3. Аналіз нестабільності хребцево рухових 
сегментів (ХРС) показав, що його частота найбільше фіксувалась у пацієнтів І групи на рівні С4-С5 та С3-С4, що проявлялися 
на томограмах явищами антеро- або ретролістезу. У 26% пацієнтів І групи констатовано аномалії Кіммерлі, Арнольда-Кіарі, 
Кліппеля-Фрейля. 

Висновки: виникнення ТІА у ВББ сприченене ДДЗ ШВХ відмічались частіше при ураженнях на рівні С4-С5 та С5-С6, 
ведучими спондилогенними змінами були нестабільність на рівні ХРС, спондилолістез, унковертебральний артроз, протрузії та 
грижі міжхребцевих дисків та краніовертебральні аномалії.

ÀÔÅÊÒÈÂÍ² ÏÎÐÓØÅÍÍß Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÄÅÌÅÍÖ²Þ
Дмитренко Д.О.

Науковий керівник - к.мед.н., доц. О.Р. Єскін
Харківський національний медичний університет

Кафедра неврології 1
м. Харків, Україна, e-mail: doleksandrova@gmail.com

Актуальність. У сучасному світі поширеність психічних захворювань досить висока. Одним з таких діагнозів є деменція – 
придбаний психічний розлад, основними проявами якого є зниження інтелекту, порушення соціальної адаптації (нездатність до 
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професійної діяльності, зниження здатності до самообслуговування). Судинна деменція складає 15% всіх випадків деменції і є 
другою за частотою в країнах Західної Європи і США. Тому, є актуальним дослідження цього стану.

Метою нашої роботи було визначення спектру афективних порушень при судинній деменції.
Матеріал і методи. Нами було обстежено 9 пацієнтів (4 жінки та 5 чоловіків) у віці 60-65 років зі встановленим діагнозом 

судинна деменція. Ми використовували наступні психодіагностичні методики: шкалу Гамільтона для оцінки депресії (для 
дослідження афективних розладів), коротку шкалу оцінки психічного статусу (MMSE) (для оцінки ступеня деменції).

Результати. За допомогою шкали MMSE у 5 хворих (55,55%) була виявлена деменція легкого ступеня. У 4 пацієнтів 
(44,45%) – деменція помірного ступеня. У клінічній картині даних хворих відзначалися розлади настрою. У всіх пацієнтів був 
визначений сумарний бал оцінки депресії за шкалою Гамільтона. Аналіз показав, що 3 пацієнта (33,33%) мають оцінку 10 
– легкий депресивний розлад, 4 чоловіка (44,45%) – від 14 до 18, що свідчить про депресивний розлад середнього ступеня 
тяжкості. У 1 пацієнта (11,11%) кількість балів дорівнювало 20, що означає депресивний розлад важкого ступеня. А також 
спостерігався випадок депресивного розладу (11,11%) вкрай важкого ступеня з оцінкою в 23 балів.

Висновки. Таким чином ми бачимо, що всі пацієнти з судинною деменцією мають афективні порушення, різного ступеня 
виваженості. Тому потрібно звертати на це увагу при веденні пацієнтів. Оскільки досить грізним проявом депресивних розладів 
є скоєння суїциду. Подальше робота буде спрямована на виявлення та попередження саме цього стану.

ÌÀÍ²ÔÅÑÒÍÈÉ ÏÅÐ²ÎÄ ÕÂÎÐÎÁÈ ËÀÔÎÐÀ
Герляйн Н.П.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.Р. Єскін
Харківський національний медичний університет

Кафедра неврології 1
м. Харків, Україна, e-mail: ninulechka99@gmail.com

Актуальність. Хвороба Лафора – рідкісне аутосомно-рецисивне захворювання, для якого характерні парціальні й 
генералізовані судомні напади, міоклонії та порушення зору. Маніфестує в підлітковому віці ( 10-18 років), швидко прогресує 
та призводить до смерті через 4-10 років. Захворювання зустрічається у всіх країнах, але в Європі тенденція до виникнення 
частіша.

Мета. Ознайомитися з особливостями хвороби Лафора та її клінічними проявами на прикладі клінічного випадку хворої 17 
років.

Матеріали та методи. Хвора 17 років надійшла на плановий огляд в ХОКЛ стосовно даного захворювання. Перший прояв 
захворювання виник в 13 років раптово під час прогулянки. Загальний стан погіршився, з’явився епілептичний напад. Після 
проведеного обстеження було встановлено діагноз «епілепсія». В якості терапії призначили протисудомні препарати й напади 
не повторювались. Однак через півроку хвороба почала швидко прогресувати. Відмічалися складності у навчанні, агресивність, 
сплутаність свідомості. Напади повернулися, з’явився тремор рук та ніг, когнітивні та зорові розлади. З перебігом хвороби 
генералізовані тоніко-клонічні епінапади стали з’являтися менше, але посилилися міоклонічні пароксизми.

Результати. Після проведення додаткового обстеження, а саме взяття біопсійного матеріалу шкіри, були виявлені тільця 
Лафора. На підставі цього було встановлено діагноз – хвороба Лафора.

Висновки. Отже, на прикладі даного клінічного випадку встановлено, що клінічні прояви маніфестації хвороби Лафора не є 
специфічними. Однак, своєчасне встановлення вірного діагнозу є запорукою вдалої підтримуючої терапії та покращення якості 
життя хворих. 

ÂÅÍÒÐÈÊÓËÎÏÅÐÈÒÎÍÅÀËÜÍÅ ØÓÍÒÓÂÀÍÍß ×È ÒÐÈÂÅÍÒÐÈÊÓËÎÑÒÎÌ²ß Ó Ë²ÊÓÂÀÍÍ² 
Ã²ÄÐÎÖÅÔÀË²¯ Ð²ÇÍÎ¯ ÅÒ²ÎËÎÃ²¯ Ó ÄÎÐÎÑËÈÕ

Герот М.І.
Науковий керівник – д.мед.н, проф. О.І. Потапов

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра неврології та нейрохірургії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: gerotmaria97@gmail.com
Актуальність. Гідроцефалія – одна з найпоширеніших патологій нервової системи. В Україні щорічно виконується 

близько 1000 лікворошунтуючих операцій з використанням клапанних дренажних систем. Дані системи у 53% випадків 
призводять до ускладнень та потребують постійної заміни їх у зв’язку з дисфункцією. Незважаючи на стрімкий розвиток 
лікворошунтуючих технологій, частота післяопераційних ускладнень не зменшується. Саме це і спонукає розробляти 
альтернативні методи лікування, які б позбавили хворого від шунта. Одним з шляхів являється тривентрикулостомія (ТВС), 
позбавляє пацієнта від шунта, суттєво знижує травматизм під час виконання втручання і знижує ризики післяопераційних 
ускладнень. На сьогоднішній день не було проведено жодного дослідження, яке б виявило перевагу одного методу над іншим.
Мета. Провести клінічну оцінку ефективності вентрикулоперитонеального шунтування (ВПШ) у 
лікуванні гідроцефалії дорослих та порівняти їх з результатами тривентрикулостомії. Проаналізувати 
клінічну ефективність застосування даних методів лікування; провести оцінку результатів.
Матеріали і методи. Виконано ретроспективне дослідження 36 лікворошунтуючих операцій, виконаних на базі Івано-
Франківської ОКЛ у відділенні нейрохірургії з 2013 по 2017 рік у пацієнтів старше 18 років з діагнозом гідроцефалія різної 
етіології. Проведена оцінка дисфункції шунта на 6,12 та 24 місяці. Отримані дані порівняно з результатами ендоскопічного ТВС 
лікування в існуючих дослідженнях.

Результати. Всім пацієнтам було проведено ВПШ. Отримано результат виживаності – 81%, летальності 19%. У 64% 
випадків виникла дисфункція шунта. На 6 міс.- у 5 хворих (22%), на 12 міс.- у 7 (31%) , на 24 міс.- у 11 (41%). Інфекційне 
ускладнення спостерігали у 48% випадків, неправильне положення вентрикулярного катетера – 14%, обструкція абдомінального 
катетера – 17%, обструкція вентрикулярного катетера – 21%. Ускладнення при ЧМТ становить 50%, нейроінфекціях – 17%, 
субарахноїдальних крововиливах – 8%, пухлинах – 17% та інсультах – 8%. Післяопераційні ускладнення при виконанні ТВС 
спостерігалися у 15,9% випадків. Загальна ефективність лікування хворих методом ендоскопічної ТВС - 92,3%.

Висновки. ВПШ є ефективним методом лікування та довготривалого контролю гідроцефалії. Проте наявний високий 
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ризик післяопераційних та віддалених ускладнень, які можна мінімізувати, застосовуючи ендоскопічний метод лікування 
гіпертензивно-гідроцефального синдрому.

ÊË²Í²ÊÎ-ÀÍÀÌÍÅÑÒÈ×ÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÕÂÎÐÈÕ ÒÀ ÂÏËÈÂ Ã²ÏÅÐÒÎÍ²×ÍÎ¯ ÕÂÎÐÎÁÈ ² 
Ã²ÏÎÒÈÐÅÎÇÓ ÍÀ ÊÎÃÍ²ÒÈÂÍ² ÔÓÍÊÖ²¯

Гелетій М.Б.
Науковий керівник - асист. М.І. Лесів

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра неврології та нейрохірургії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mgeletiy1297@gmail.com
Актуальність: у практичній діяльності нерідко зустрічаються випадки, коли у хворих із гіпертонічною хворобою (ГХ) 

має місце зниження функціональної активності щитоподібної залози. В останнє десятиліття виникло важливе питання 
взаємозв’язку тиреоїдної та цереброваскулярної патології. Викликає науковий інтерес дослідження взаємозв’язку середніх 
значень артеріального тиску (АТ) та тиреотропного гормона (ТТГ) згідно даних медичної документації пацієнтів. Оскільки 
вказані показники являються факторами ризику щодо підвищення когнітивної дисфункції, відзначається стійка залежність між 
їх середніми значеннями та когнітивними порушеннями (КП).

Метою наукової роботи було вивчити взаємозв’язок між клініко-анамнестичною характеристикою хворих на ГХ, гіпотиреоз, 
поєднання ГХ із гіпотиреозом та порушеннями когнітивних функцій.

Матеріали і методи: дослідження проводилося за участі 50-х хворих віком від 40 до 60 р., які були поділені на три дослідні 
групи. І-18 пацієнтів із гіпертонічною хворобою, які отримують антигіпертензивну терапію; ІІ-16 пацієнтів із гіпотиреозом, які 
отримують відповідне лікування, ІІІ-16 хворих з ГХ із супутнім гіпотиреозом, які отримували відповідне лікування. Контрольна 
група–10 осіб відповідного віку без проявів артеріаьної гіпертензії та гіпотиреозу. Використовувались : тест MMSE, тест ACE.

Результати: результати дослідження свідчать про те, що при ГХ, гіпотиреозі та при поєднанні ГХ із гіпотиреозом, навіть 
в умовах контрольованого АТ, ТТГ на момент огляду, у хворих відзначаються КП. Це свідчить про наявність несприятливого 
багаторічного профілю АТ, ТТГ у даної категорії пацієнтів, що асоціюється зі зниженням когнітивних функцій, та було достовірно 
підтверджено в хворих з ГХ із супутнім гіпотиреозом. При детальному аналізі патерів шкали АСЕ виявлено, що хворі I групи 
мали достовірно нижчий бал у домені пам’ять (р<0,05), у хворих II групи достовірно низький бал у домені увага (р<0,05). 
Аналіз результатів показав те, що при урахуванні взаємодії чинників (артеріальної гіпертензії та гіпотиреозу) найураженішими 
когнітивними доменами є пам’ять та увага, відповідно; (р<0,05). Результати досліджень не відрізнялися між собою за даними 
шкал MMSE, ACE. Крім того, тест ACE не обмежений за часом виконання, тобто виконання цього тесту може розтягнутися 
у часі, а ми повинні враховувати час, відведений на огляд пацієнта в амбулаторних умовах, а це зазвичай 10–12 хвилин. У 
рутинній практиці це обумовлює необхідність застосування простих і надійних психометричних інструментів із рахуванням 
конкретної клінічної ситуації та визначення дефіциту однієї або більше когнітивних доменів.

Висновки. Ретроспективним аналізом медичної документації був встановлений недостатній багаторічний контроль АТ, ТТГ, 
що в майбутньому стало однією з причин появи КП у даної групи пацієнтів. Перспективи подальших досліджень полягають у 
використанні отриманих даних з метою раннього виявлення КП.

²ÍÑÎÌÍ²¯ Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÐÎÇÑ²ßÍÈÉ ÑÊËÅÐÎÇ: ÀÍÀË²Ç ÒÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÏÐÈ×ÈÍ
Кіт Ю.А.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.О. Жуковський
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка
м. Чернівці, Україна, e-mail: yuliya70597@gmail.com

Актуальність. Розсіяний склероз займає одне з провідних місць серед неврологічних захворювань по частості випадків. 
Якість життя пацієнтів з розсіяним склерозом залежить не лише від наявності основних симптомів захворювання, а й від сту-
пеня вираженості загальних розладів. Одним із таких є розвиток інсомній, що в подальшому може погіршувати самопочуття 
пацієнтів.

Мета. Метою дослідження було встановити частоту та основні причини зниження якості нічного сну у пацієнтів з розсіяним 
склерозом.

Матеріали та методи. Було обстежено 19 пацієнтів неврологічного відділення Чернівецької обласної психіатричної лікарні 
з підтвердженим діагнозом розсіяного склерозу, в тому числі 13 жінок та 6 чоловіків середнім віком 41,2±2,98 років. В обстеже-
них було виключено наявність іншої неврологічної, соматичної та психіатричної патології, що могла би спричинити зниження 
якості сну. За типом перебігу виділено: рецидивуючо-ремітуючий (РР) – 12 осіб, вторинно-прогресуючий (ВП) – 6 осіб, первин-
но-прогресуючий (ПП) – 1 особа. Пацієнтам запропоновано Піттсбурзький опитувальник якості сну (PSQI) та Індекс гігієни 
сну (Sleep Hygiene Index). Також проведена оцінка неврологічного дефіциту за шкалою EDSS. Статистична обробка отриманих 
даних проводилась за загальноприйнятими методиками.

Результати. У 12 осіб (63,1%) виявлено зниження якості сну, PSQI=10,25±0,82. З них у 6 відмічено перебіг РР, у 5 – ВП, 
у 1 – ПП. Вплив недотримання гігієни сну на зниження його якості виключено, оскільки індекс гігієни сну «дуже високий» 
визначено у 2 осіб(16,7%), «високий» у 8 осіб(66,6%), «середній» у 2 осіб(16,7%). При ВП перебігу зниження якості сну більше 
у 1,4 рази ніж при РР і у 1,2 рази більше ніж при ПП(ВП – 12,2±0,9; РР – 9±1,1; ПП –10). Встановлено, що у жінок(11±1,06) по-
рушення більш виражені в 1,4 рази ніж у чоловіків (8,2±0,96). В ході аналізу компонентів PSQI виявлено порушення цілісності 
сну у 12(100%)осіб, підвищення латентності у 8(66,6%), необхідність прийому ліків у 8(66,6%), денну дисфункцію у 7(66,6%), 
зниження суб’єктивної якості у 7(58,3%), зниження тривалості у 1 (8,3%) особи. Структура причин порушення цілісності сну 
наступна: больовий синдром (90,9%), необхідність скористатись туалетом (90,9%), раптові прокидання (90,9%), посмикування 
ніг (90,9%), розлади дихання (72,7%), відчуття спеки (72,7%) і холоду (63,6%). Кореляційний зв’язок між ступенем зниження 
якості сну (PSQI) та ступенем неврологічного дефіциту (EDSS) – помітний прямий (r=0,695; p<0,05). 

Висновки. Зниження якості сну у пацієнтів з розсіяним склерозом є поширеною проблемою. Сукупність чинників, які 
призводять до цього є наслідком основного захворювання.
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Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.І. Ліскевич
Кафедра неврології та нейрохірургії

Івано-Франківський національний медичний університет
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: drmariiamartynets@gmail.com

Актуальність. Як відомо, епілепсія – це хронічне захворювання головного мозку, яке проявляє себе повторними 
неспровокованими судомними нападами. Захворюваність у популяції становить близько 2%, серед яких близько половини – діти 
до 18 років, і щороку ця цифра зростає. Відомо, що ряд факторів провокують епінапади, зокрема, депривація сну, гіпервентиляція, 
фотостимуляція та ін., що використовується в якості функціональних проб реєстрації ЕЕГ. Ще одним фактором, що сприяє 
виникненню епілептичних нападів, є гіпертермія. В той же час, окремі дослідники вказують на зниження частоти або ж повну 
відсутність епілептичних нападів під час підвищеної температури тіла.

Саме тому метою нашої роботи є дослідження впливу гіпертермії на епілептиформну активність у дітей.
Матеріали і методи. Ми проаналізували 47 історій хвороб дітей, що були доставлені у приймальне відділення ОДКЛ після 

першого в житті епінападу, та 232 історії хвороб дітей з уже діагностованою епілепсією, які лікувалися у відділенні для дітей з 
ураженням нервової системи та порушенням функції опорно-рухового апарату Івано-Франківської ОДКЛ.

Аналіз результатів. На основі проаналізованої медичної документації нами виявлено, що серед дітей, які знаходились 
на стаціонарному лікуванні після першого в житті епілептичного нападу, 43,9% на момент госпіталізації мали підвищення 
температури тіла від 37,5 до 39,5◦, і лише у 37,9% з них було виявлено гостре респіраторне захворювання. Також викликають 
цікавість дані змін загального аналізу крові. Так, у 66,8% цих пацієнтів виявлено лейкоцитоз та/або зсув лейкоцитарної формули 
вліво, і лише 18,6% з них – діти з респіраторними захворюваннями. Також інтерес складають клінічні випадки зменшення 
частоти епілептиформної активності при гіпертермії у дітей з частими фармакорезистентними формами епілепсії.

Висновки. Отже, отримані нами результати свідчать про те, що гіпертермія може бути виявом змін гомеостазу імунної систе-
ми, що в свою чергу підтверджується даними гемограми, а також її здатність чинити антиконвульсивний вплив. Перспективним 
напрямком подальших досліджень взаємозв’язку гіпертермії та частоти епінападів є вивчення імуногенетики епілепсії.

ÓÐÀÆÅÍÍß ÍÅÐÂÎÂÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ ÏÐÈ ÊË²ÙÎÂÎÌÓ ÁÎÐÅË²ÎÇ² Ó Ä²ÒÅÉ ÒÀ Ï²ÄË²ÒÊ²Â
Мигаль В.Б., Карбовський Н.В., Ставникович В.В.

Наукові керівники: д.мед.н., проф. М.І. Пітик, к.мед.н., доц. І.І. Ліскевич
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра неврології та нейрохірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: myhalvita@gmail.com

Актуальність: кліщовий бореліоз (КБ) – найпоширеніша трансмісивна інфекція в Україні. За результатами досліджень 
Львівського НДІЕГ дане захворювання є причиною 16,7 % етіологічно недіагностованих неврологічних патологій. 

Мета: відображення уражень нервової системи при нейробореліозі у дітей та підлітків для оптимізації етіотропної терапії. 
Матеріали і методи: дослідження базується на аналізі частоти і клінічного характеру та перебігу уражень нервової системи 

у дітей при бореліозі на основі власних спостережень та оцінки результатів досліджень вітчизняних та іноземних авторів з даної 
проблеми.

Результати: ранні ураження нервової системи при КБ у дітей найчастіше перебігають за типом серозного менінгіту, нерідко 
у поєднанні з енцефалітом (менінгоенцефаліт),а також у формі краніальних невропатій; полірадикулоневропатій.

Для менінгіту як самостійної форми нейробореліозу характерною є своєрідна клінічна дисоціація – симптоми Брудзинського 
та Керніга часто не виявляються або непостійні на тлі помірної ригідності потиличних м’язів, головного болю, нудоти, блювоти, 
фотофобії. Краніальні невропатії проявляються ураженням лицевого нерва(найчастіше), окорухових і нервів бульбарної 
групи. Полірадикулоневропатія частіше носить характер множинного ураження спинномозкових корінців з формуванням 
асиметричних парезів кінцівок з арефлексією, порушенням чутливості. У 10% хворих нейробореліоз перебігає у вигляді гострого 
або підгострого енцефаліту з переважним ураженням білої речовини, формуванням пара- або тетрапарезів, тазових розладів, 
екстрапірамідних, мозочкових порушень, а також проявів ураження кори у вигляді афазій, когнітивних розладів, епілептичних 
припадків. При пізньому нейробореліозі неврологічні порушення набувають тривалого або персистуючого перебігу у вигляді 
хронічного прогресуючого енцефаліту або енцефаломієліту. 

Висновки: нейробореліоз у дітей та підлітків характеризується ураженнями нервової системи, переважно у формі таких 
клінічних синдромів як серозний менінгіт, менінгоенцефаліт, краніальні невропатії, полірадикулоневропатії. Диференційна 
діагностика цих станів має значення для забезпечення ефективного етіотропного лікування та медичної реабілітації.

ÂÏËÈÂ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß ÍÀ ÍÅÉÐÎÄÅÃÅÍÅÐÀÒÈÂÍ² ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß. ÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÉ 
ÎÃËßÄ

Пащеківська О.С., Трубчанінова В.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.Р. Єскін

Харківський національний медичний університет
Кафедра неврології 1

м. Харків, Україна, e-mail: oksana982405@icloud.com
Актуальність. Нейродегенеративні захворювання (НДЗ) – психоневрологічні стани, які характеризуються порушенням 

рухових функцій. При цьому відбувається прогресуюча функціональна втрата нейронів в головному мозку, атрофія м`язів, 
внаслідок чого хворий не може керувати ними. Вище перераховані фактори призводять до порушення мовлення та ковтання. 
Відмінною особливістю при НДЗ є ясність розуму, яку зберігає пацієнт. Харчування в даному випадку відіграє найважливішу 
роль у патогенезі цих захворювань.

Мета. Висвітлити вплив харчування на порушення пам’яті та пізнання при нейродегенеративних захворюваннях.
Матеріали та методи. Було обстежено пацієнтів, віком 60 – 65 років, розділених на 2 групи: експериментальна (1–а група) та 
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контрольна (2–а група), в кожній по 10 осіб. Пацієнтам 1–ї групи було запропоновано середземноморську дієту, ейкозапантаєнову 
та докозогексаєнову кислоти(Омега–3) у вигляді харчової підтримки і вітаміни.

Результати. Встановлено, що через 30 днів дотримання певного режиму харчування живильна підтримка та контрольована 
дієта мали захисний ефект проти когнітивних розладів у пацієнтів експериментальної групи у порівнянні з пацієнтами групи 
контролю. Тоді як у пацієнтів групи контролю неправильне харчування та низький індекс маси тіла (ІМТ) корелювали з вищим 
розвитком деменції та смертності.

Висновки. Позитивний ефект в отриманих результатах свідчить про важливість даного харчування: середземноморської 
дієти, Омега–3 та вітамінів в еволюції нейродегенеративних порушень.

ÎÏÒÈÌ²ÇÀÖ²ß Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÕÐÎÍ²×ÍÎÃÎ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÁÎËÞ ÍÀÏÐÓÃÈ
Сабадош Ю.В.

Наукові керівники: к.мед.н., доц. І.І. Ліскевич, д.мед.н., проф. М.І. Пітик
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м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: sabadosh10b15@meta.ua

Актуальність. Згідно даних світової статистики частота головного болю напруги (ГБН) у популяції становить близько 70%, 
а серед інших форм первинного головного болю ГБН становить 90% усіх випадків. 

Поява ГБН частіше спостерігається у осіб розумової праці, професія яких пов’язана з тривалою концентрацією уваги, емо-
ційною напругою, тривалим незручним положенням голови і шиї, саме тому студенти є досить вразливою категорією пацієнтів 
для даної патології. 

Загальноприйнятою є практика лікування хронічного головного болю напруги (ХГБН) анальгетиками та антидепресантами. 
Всі вищевказані фактори вказують на необхідність оптимізації лікування ХГБН з метою зменшення побічних ефектів анальге-
тиків, зокрема формування абузусного головного болю, та антидепресантів.

Метою нашої роботи стало вивчення поширеності ХГБН серед студентів-медиків старших курсів, а також ефективність 
акупунктури в їх лікуванні.

Матеріали та методи. Проведено опитування 220 студентів V-го курсу шляхом заповнення розробленої нами анкети у Goo-
gle-формі. Використано ВАШ для оцінки інтенсивності ГБ. 15-ти студентам проведено сеанси акупунктури з використанням 
локальних, сегментарних, протибольових точок, а також точок, які використовуються в лікуванні психоемоційних розладів. 
Контрольну групу склали 15 студентів.

Результати свідчать про те, що 34,6% з опитаних страждають від ГБН 1-2 р/тиждень, 32,4% - 1-2 р/місяць і 15,6% - 3-4 рази/
тиждень. При цьому 

77,7 % приймають НПЗП 1р/тиждень або рідше.
Після проведеного курсу акупунктури зменшення частоти та інтенсивності головного болю спостерігалося у 33%, зменшен-

ня лише частоти у 27%, зменшення лише інтенсивності – у 13% пацієнтів з досліджуваної групи, а 27% пацієнтів не відзначили 
жодного ефекту. У 47% студентів встановлено зменшення частоти прийому медикаментів проти ГБ.

Висновок. Таким чином, використання акупунктури є ефективним методом оптимізації лікування ХГБН, який дозволяє 
зменшити частоту вживання анальгетиків та підвищити якість життя даної категорії пацієнтів.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÊÎÃÍ²ÒÈÂÍÈÕ ÏÎÐÓØÅÍÜ Ó ÕÂÎÐÈÕ Ç ÕÐÎÍ²×ÍÎÞ ²ØÅÌ²ªÞ ÌÎÇÊÓ Â 
ÇÀËÅÆÍÎÑÒ² Â²Ä ÍÀßÂÍÎÑÒ² ÌÅÒÀÁÎË²×ÍÎÃÎ ÑÈÍÄÐÎÌÓ

Сидорчук А.І.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.І. Дарій 
Запорізький державний медичний університет

Кафедра нервових хвороб
м. Запоріжжя, Україна, e-mail: lesechka230897@gmail.com

Актуальність: порушення мозкового кровообігу – одна з основних причин летальності та інвалідизації населення. За про-
гнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, цереброваскулярні захворювання (ЦВЗ) мають тенденцію до зростання у 
зв’язку з прогресивним старінням населення та збільшенням поширенності факторів розвитку ЦВЗ. За даними МОЗ України, у 
нашій країні серед цереброваскулярних захворювань 90% припадає на хронічну ішемію мозку (ХІМ).

Одним з синдромів, який погіршує перебіг ХІМ є метаболічний синдром (МС), який у своєму складі містить групу судинних 
чинників, що призводять до розвитку ЦВЗ, та у свою чергу служать причиною втрати працездатності та смертності населення, 
а також призводять до прогресування когнітивних порушень та прискорюють процес старіння..

Однак, у вивченій нами літературі зустрічаються неодноразові розбіжності у вираженості когнітивних порушень у пацієнтів 
з ХІМ в залежності від наявності МС.

Метою даного дослідження є визначення особливостей когнітивних порушень у хворих з хронічною ішемією мозку в залеж-
ності від наявності метаболічного синдрому.

Матеріали та методи: нами було обстежено 36 пацієнтів з ХІМ, середній вік яких склав 59,86±1,10 років. Кожна група була 
розподілена в однаковому співвідношенні за гендерною ознакою. В основну групу (ОГ) увійшло 19 пацієнтів на ХІМ і МС, 
середній вік яких склав 59,89±1,40 років. У групу порівняння (ГП) увійшло 17 пацієнтів на ХІМ без МС, середній вік яких був 
59,82±1,76 років. Пацієнтам з ХІМ було проведено тестування когнітивних порушень за наступними шкалами: Монреальска 
шкала когнітивної оцінки (МоСА), батарея лобної дисфункції (Frontal Assessment Batter – FAB), тест за таблицями Шульте. 
Обробка отриманих результатів проводилася за допомогою статистичного аналізу в програмі “Statistica v6.” (StatSoft).

Результати дослідження. Показники за шкалою МоСА в ОГ та ГП склали 24,89±0,57 та 24,29±0,69, відповідно (p>0,05); 
за шкалою FAB - 16,11±0,34 та 16,71±0,31, відповідно (p>0,05); тесту за таблицями Шульте – 237,68±8,99 та 267,47±12,25, 
відповідно (p<0,05). 

Висновки: таким чином, була виявлена різниця між показниками когнітивних порушень у пацієнтів з хронічною ішемією 
мозку в залежності від наявності метаболічного синдрому за таблицями Шульте (більш низький рівень уваги у пацієнтів 
з ХІМ і МС).
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Сікірніцька А.С.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.Р. Єскін
Харківський національний медичний університет

Кафедра неврології №1
м. Харків, Україна, e-mail: a.skrntsk@ukr.net

Актуальність. Набряк головного мозку – одне із найскладніших критичних станів в практиці лікаря-невропатолога, адже на-
слідки даної проблеми несуть руйнівний, або навіть летальний характер. До причин виникнення цього захворювання відносять 
травми голови, судинну ішемію, внутрішньочерепні ураження мозку. Саме тому дана патологія не має вибірковості ураження, а 
отже у групі ризику знаходяться всі категорії населення.

Мета. Описати провідні методи в діагностуванні та лікуванні набряку головного мозку.
Матеріали та методи. Дане захворювання є ускладненням основного захворювання, тому важливо якомога раніше виявити 

первинний чинник за допомогою збору анамнезу, лабораторних та інструментальних методів. Провідними в діагностуванні 
набряку являються саме інструментальні методи. Комп’ютерна томографія дає змогу підтвердити наявність рідини in vivo, який 
має вигляд як ділянка низької щільності, а також відсутність диференціації білої та сірої речовин. До того ж можна визначити 
тип набряку. Магнітно-резонансна томографія більш інформативна та дає змогу в диференціації первинного захворювання. В 
лікуванні важливо паралельно усунути основне захворювання та запобігти подальше ураження від набряку мозку в залежності 
від типу провідного механізму виникнення. Першочергово хворому проводиться осмотерапія, з контролем осмолярності крові. 
Додатково призначають петльові діуретики. Для зниження внутрішньочерепного тиску призначають кортикостероїди, а для 
нормалізації ICP - контрольовану гіпервентиляцію. Хірургічне лікування рекомендується в станах несумісних з життям.

Результати. Діагностичну цінність мають саме інструментальні методи, які допомагають не лише підтвердити діагноз, а і 
з’ясувати його природу виникнення. Консервативне лікування повинне проводитися під ретельним наглядом за станом хворого 
і його лабораторних показників. Оперативне втручання доцільніше використовувати у складних випадках.

Висновки. Отже, складність у діагностуванні та лікуванні набряку головного мозку полягає саме у швидкому підтвердженні 
діагнозу і малих термінах надання допомоги хворому. Однак суттєвим залишається питання лікування, адже у сучасній меди-
цині не вистачає більш ефективніших методів лікування, які б мали мінімальні побічні наслідки.

ÍÎÐÌÀËÜÍÀ ÒÀ ÏÀÒÎËÎÃ²×ÍÀ ÌÎÐÔÎËÎÃ²ß
NORMAL AND PATHOLOGICAL MORPHOLOGY

ÐÎËÜ ÃË²ÌÔÀÒÈ×ÍÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ Ó ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÕÂÎÐÎÁÈ ÀËÜÖÅÉÌÅÐÀ, ²ØÅÌ²×ÍÎÃÎ 
²ÍÑÓËÜÒÓ ² ÒÐÀÂÌ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÌÎÇÊÓ

Балановський М.С., Мосійчук Л.О.
Науковий керівник – асист. В.О. Бевз

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права

м. Вінниця, Україна, e-mail: mmmbalansss@gmail.com
Актуальність: Глімфатична система (ГС) - це макроскопічна система очищення відходів, яка використовує унікальну 

систему периваскулярних каналів, утворену астрогліальними клітинами, та сприяє виведенню білків і метаболітів з центральної 
нервової системи (ЦНС). Порушення у роботі глімфатичної системи спостерігаються при старінні, травмах головного мозку 
(ТГМ), ішемічному інсульті (ІШІ), хворобі Альцгеймера (ХА). Було з’ясовано, що дана система може слугувати системою 
розподілу ліпідів, глюкози, електролітів, макромолекул, які надходять в мозок через гематолікворний бар’єр. Є гіпотези, що ГС 
може слугувати шляхом для доставки ліків, включаючи ліки проти раку. Фактори росту, вироблені хоріоїдними сплетеннями, 
нейромодулятори, що виділяються ядрами стовбура головного мозку, розподіляються по ЦНС за рахунок ГС. Отже, об’ємна 
передача, в доповнення до мікроскопічного вивільнення нейромодуляторів з місцевих нервових закінчень з наступною 
локальною дифузією, може включати циркуляцію макроскопічними конвективними потоками спинномозкової рідини (СМР) 
через ГС.

Мета: Проаналізувати та узагальнити інформацію з наукових статей, дані досліджень для визначення ролі ГС у розвитку 
ТГМ, ІШІ та ХА.

Матеріали та методи: Аналіз матеріалів наукових статей PubMed ролі ГС в ТГМ, ІШІ та ХА.
Результати: У молодих людей СМР потрапляє в паренхіму мозку периартеріальними шляхами, вимиває метаболіти, білки 

з інтерстиціального простору і потрапляє у перивенозні шляхи. Це можливо за рахунок наявності AQP4 каналів на закінченнях 
астроцитів. При ХА кількість цих каналів зменшується, вони з’являються на паренхіматозних відростках астроцитів. Як 
наслідок, певна кількість β-амілоїду накопичується в периваскулярних шляхах, що призводить до аномального збільшення 
периваскулярного простору вниз за течією і ще більшого зниження глімфатичного кліренсу. Внаслідок ТГМ утворюються 
астрогліальні рубці, активується мікроглія, що призводить до ушкодження ГС. ТГМ викликає вивільнення β-амілоїду та 
фактору ураження мозку (C-tau). Збільшення інтерстиціального C-tau зумовлює утворення нейрофібрилярних клубочків, 
наслідком чого є схожість патології з пріоновими захворюваннями. Шляхом внутрішньомозкових ін’єкцій C-tau людині вдалося 
простежити шлях очищення C-tau - він накопичується навколо великих вен. Отже, видалення C-tau через глімфатичні шляхи має 
вирішальне значення для обмеження вторинного ураження нейронів після травми. ІШІ зменшує навколосудинну циркуляцію 
СМР. Імуногістохімічно та за допомогою магнітно-резонансної томографії виявили, що через 3 години після оклюзії середньої 
мозкової артерії виявляється блокада глімфатичної перфузії. Це сприяє порушенню нормального кліренсу нейротрасмітерів 
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та інших шкідливих молекул, що призводить до смерті нейронів. Через 24 годин після інсульту кровотік і глімфатичний потік 
відновився.

Висновок: Отже, ГС відіграє важливу роль у забезпеченні гомеостазу організму людини, порушення її діяльності відзначають 
при старінні, ТГМ та нейродегенеративних захворюваннях.

ÂÏËÈÂ ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÕ ÑÈÃÀÐÅÒ ÍÀ ÏÀÒÎÌÎÐÔÎËÎÃ²×Í² ÇÌ²ÍÈ Ó ËÅÃÅÍßÕ
Дворецька О.С.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. Е.О. Кіндратів
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра патологічної анатомії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ol.0679943324@gmail.com

Актуальність. Протягом останнього десятиліття електронні сигарети набули великої популярності у всьому світі та 
позиціонуються як безпечна альтернатива тютюновим сигаретам. 

Мета. Вивчити патоморфологічні зміни у легенях при курінні електронних сигарет та порівняти їх зі змінами в легенях при 
курінні тютюнових сигарет.

Матеріали і методи. Проведений аналіз закордонних наукових праць в яких відображені морфологічні дослідження тканини 
легень курців.

Результати. У 2017-2019 рр. Арунава Гош та Роберт Тарран провели дослідження на мишах, розділених на 3 групи по 8 
осіб: 1 група – контрольна, група, 2 – дихала димом електронних сигарет та 3 – дихала димом звичайних тютюнових сигарет 
протягом 5-ти тижнів. Після експерименту поводилась аутопсія мишей та дослідження легень. У мишей 2-ої та 3-ої груп в 
тканині легень виявлялися наступні морфологічні зміни: при забарвленні суданом ІІІ та суданом чорним – краплини жиру в 
альвеолярних макрофагах; гіперплазія альвеолярного епітелію ІІ типу; звуження просвіту капілярів, у слизовій оболонці бронх 
– плоскоклітинна метаплазія. Згідно з дослідженням Нью-Йоркського університету, вплив нікотину, що міститься в парах 
електронних сигарет, викликає рак легенів у мишей. В ході експерименту 40 мишей протягом 54 тижнів піддавалися такій же 
кількості диму, що і людина за 3-6 років вейпінга. Крім раку легень, який діагностували у 22,5% мишей, ще у 57,5% розвинулися 
передракові ураження сечового міхура. При цьому ні в однієї з 20 мишей, які зазнали диму електронних сигарет без нікотину, 
не виявили раку за всі чотири роки, поки дослідники вивчали цих тварин. З червня по серпень 2019 року у 22 штатах США 
– де електронні сигарети є найпопулярнішими – було зафіксовано 193 випадків респіраторних захворювань, повідомляють у 
The Centers for Disease Control and Prevention. У ряді лабораторних експериментів дослідники виявили, що пари електронних 
сигарет погіршують активність макрофагів, які фагоцитують бактерії та інші частинки. Автор дослідження доктор Девід Тікетт 
з Бірмінгемського університету в Великобританія, що з часом це може спричинити розвиток ХОЗЛ. При аутопсії померлих, 
в анамнезі яких було паління понад 10 років, виявляли емфізему легень. Такі самі зміни були виявлені у людей, які палили 
виключно електронні сигарети. 

Висновок. Електронні сигарети спричиняють значне пошкодження легень, які проявляються у вигляді альтеративних, 
запальних, дисрегенераторних та неопластичних процесах тому є небезпечною альтернативою тютюнового диму.

ÇÌ²ÍÈ ÌÎÐÔÎËÎÃ²¯ ÒÀ ÔÓÍÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß ÎÑÒÐ²ÂÖ²Â ËÀÍÃÅÐÃÀÍÑÀ Ï²ÄØËÓÍÊÎÂÎ¯ 
ÇÀËÎÇÈ Ï²Ä ×ÀÑ ÊÎÐÅÊÖ²¯ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÖÓÊÐÎÂÎÃÎ Ä²ÀÁÅÒÓ I ÒÈÏÓ 

²ÍÊÐÅÒÈÍÎÌ²ÌÅÒÈÊÎÌ
Джулинська Л.М.

Наукові керівники: к.мед.н., асист. О.Р. Іванців, асист. І.І.Білінський
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mornariel.ranyar@gmail.com
Актуальність. За даними МОЗ, у 2018 році 196 тисяч українців страждали на діабет І-го типу. І кількість людей з цим 

захворюванням невпинно зростає. Так як цукровий діабет I-го типу розвивається внаслідок аутоімунної деструкції β-клітин, 
що призводить до абсолютного дефіциту інсуліну, стандартною фармакотерапією є щоденний прийом цього гормону. Але не-
минуче зниження якості та тривалості життя хворих спонукає до пошуків нових методів терапії, спрямованих як на усунення 
причини виникнення діабету I-го типу, так і на можливість відновлення та підтримки функціонування повністю чи частково 
зруйнованих ендокриноцитів.

Мета. Оцінити стан компенсаторно-відновних процесів в острівцях підшлункової залози у інтактних щурів, при цукровому 
діабеті та його корекції.

Матеріали і методи. До експериментального дослідження включено 120 статевозрілих білих лабораторних щурів-самців, 
отриманих з віварію ІФНМУ (м. Івано-Франківськ). Група інтактних тварин включала 5 здорових щурів, 103 щурам моделю-
вали абсолютну інсулінову недостатність, що клінічно відповідає ЦД І типу у людини, а 12 тваринам в еквівалентній дозі в/оч 
вводили тільки 0,1 М цитратний буферний розчин (по 3 щурі на кожен термін забору). При цьому 103 тваринам одноразово в/
оч вводили щойно приготовлений розчин стрептозотоцину фірми Sigma (США), розведений на цитратному буфері (pH 4,5) в 
розрахунку 60 мг/1 кг маси тіла щура. Для попередження розвитку гіпоглікемічної коми щурів перші 48 год. поїли 10%-розчи-
ном глюкози та годували солодкою їжею, а потім переводили на стандартне харчування віварію (білки 16-20%: жири 4-10%: 
вуглеводи 60-70%).

Результати. Визначали середню кількість острівців на 1 мм2, середню площу острівців (мкм2), середню кількість інсулі-
ноцитів, глюкагоноцитів та їх співвідношення. В динаміці лікування ексенатидом можна виділити 2 фази: 1) фаза посилення 
відновних процесів (28-42 доби експерименту), яка морфометрично проявлялася збільшенням середньої кількості острівців на 
28-у та 42-у доби експерименту відповідно на 38,3% та 36,4%, середньої площі острівців на 11,9% та 18,7%, зростанням співвід-
ношення інсуліноцитів/глюкагоноцитів на 6,2% та 26,1%, порівняно з групою без лікування ЦД; 2) фаза відносної компенсації 
(56-70 доби експерименту), при якій вищевказані показники дещо зменшувалися. При лікуванні щурів з ЦД методом замісної 
інсулінотерапії шяхом підшкірного введення інсуліну гларгін достовірної відмінності морфометричних показників виявлено не 
було.

Висновки. Під впливом лікування ексенатидом, а також ексенатидом та інсуліном, відмічали посилення компенсаторно-від-
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новних процесів, які провлялися частковим відновленням острівців підшлункової залози, збільшенням середньої площі острів-
ців (мкм2), середньої кількості острівців на 1 мм2, зростанням співвідношення інсуліноцитів/глюкагоноцитів порівняно з кон-
тролем.

ÌÎÐÔÎËÎÃ²×Í² ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÌÅÒÀÑÒÀÇÓÂÀÍÍß ÊÀÐÖÈÍÎÌÈ ßª×ÍÈÊ²Â
Мазурик Н.П.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.М. Костюк
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра патологічної анатомії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mnazik2710@gmail.com

Актуальність. Онкологічні захворювання були та, на жаль, залишаються актуальною темою для обговорення. Великий 
відсоток осіб зі злоякісними новоутворами складає жіноче населення з переважним ураженням статевих органів. При цьому 
рак яєчників є одним з найпоширеніших онкологічних захворювань жіночої репродуктивної системи. По даним Всесвітньої 
організації охорони здоров’я дана патологія займає 7 місце серед пухлин статевих органів.

Мета. Дослідити особливості метастазування карциноми яєчників
Матеріали і методи. Нами було проведено ретроспективний аналіз (2010-2019 роки) результатів дослідження біопсійного, 

операційного та секційного матеріалів за даними централізованого обласного патологоанатомічного відділення Івано-
Франківської обласної клінічної лікарні.

Результати. За вказаний період діагноз карциноми яєчника був констатований у 143 жінок, а саме: за даними біопсій – 
17 випадків (11,8%); за даними дослідження операційного матеріалу – 102 випадки (71,3%); за даними аутопсій – 24 
випадки (16,9%). Серед злоякісних пухлин яєчників епітеліального походження та їх метастазів діагностовано: папілярна 
серозна цистаденокарцинома – 53 випадки (37%); папілярна муцинозна цистаденокарцинома – 38 випадків (26,6%); серозна 
аденокарцинома – 17 випадків (11,8%); муцинозна аденокарцинома – 15 випадків (10,5%); ендометріоїдна аденокарцинома – 10 
випадків (7%); злоякісна аденофіброма – 5 випадків (3,5%); недиференційована карцинома – 3 випадки (2,1%); мезонефроїдна 
карцинома – 2 випадки (1,4%). Визначено три анатомічні ділянки потенційного джерела походження диференційованих 
карцином: поверхневий епітелій яєчника, епітелій фаллопієвої труби та мезотелій очеревини. Метастатичні вогнища були 
виявлені в петлях кишечника, сальнику, очеревині, діафрагмі, сечовому міхурі, що дозволяє говорити про імплантаційне 
метастазування та інший шлях, який передбачає поширення змінених мезотеліальних ракових клітин на внутрішні органи через 
фізіологічну очеревинну рідину.

Висновок. Детальне вивчення клінічного перебігу раку яєчників у поєднанні з морфологічним дослідженням гістогенетичних 
різновидів карцином, причин та шляхів метастазування, в майбутньому дасть можливість суттєво поліпшити діагностику та 
лікування злоякісних новоутворів яєчників.

ÌÎÐÔÎ-ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍ² ÇÌ²ÍÈ ÅÍÄÎÌÅÒÐ²Þ ÏÐÈ ÅÍÄÎÌÅÒÐ²Î¯ÄÍ²É ÖÈÑÒÀÄÅÍÎÌ² Ó 
Æ²ÍÎÊ ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÃÎ Â²ÊÓ

Мельник Я.І.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.М. Костюк

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра патологічної анатомії

м. Івано-Франківськ, Україна ,e-mail: yana_yanam@ukr.net
Актуальність. Проблема діагностики та лікування передпухлинних процесів та пухлин яєчників складна і надзвичайно 

актуальна, оскільки дані захворювання все частіше зустрічаються у жінок репродуктивного віку та стають причиною розвитку 
безпліддя або звичного невиношування вагітності.

Мета. Оцінити морфо-функціональні зміни ендометрію у жінок репродуктивного віку з ендометріоїдними кістами яєчників.
Матеріали і методи. Нами було проведено ретроспективний аналіз (2015-2019 роки) результатів дослідження гістероскопічних 

біопсій ендометрію за даними централізованого обласного патологоанатомічного відділення Івано-Франківської обласної 
клінічної лікарні. За цей період клінічний діагноз ендометріоїдної кісти яєчника був поставлений 45-ти жінкам репродуктивного 
віку. Причому у 40 жінок патологічний процес був двобічним.

Результати. Прове дені морфологічні дослідження показали, що у жінок репродуктивного віку тканина ендометрію по 
різному реагувала та патологія яєчників, а саме: У 26 пацієнток (57,8%) ендометрій відповідає фазі менструального циклу; у 
11(24,5%) залозисто-кістозна гіперплазія ендометрію; у 3(6,6%) атрофічний ендометрій;у 5(11,1%) фіброзно-залозистий поліп 
едометрію. Крім цього: у 13(28,8%) пацієнток діагностовано лейоміому;у 5(11,1%) ендометріоз тіла матки;у 4(8,8%)запальні 
процеси в яєчнику.

Висновки. Досліджені морфологічні особливості стану ендометрію при цистаденомі дозволяють пояснити індивідуальні 
розбіжності в прогресуванні захворювання та доцільно розробити лікувальні підходи.

ÏÅÐÅÄÐÀÊÎÂ² ÑÒÀÍÈ ÒÀ ÐÀÊ ØËÓÍÊÀ: ÊË²Í²ÊÎ-ÌÎÐÔÎËÎÃ²×Í² ÒÀ ÌÎËÅÊÓËßÐÍÎ-
ÃÅÍÅÒÈ×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ (ÐÅÒÐÎÑÏÅÊÒÈÂÍÈÉ ÀÍÀË²Ç ÐÅÇÓËÜÒÀÒ²Â ÏÀÒÎÃ²ÑÒÎËÎÃ²×ÍÈÕ 

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ ÒÀ ÎÃËßÄ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ)
Пішак В.Д., Костелей С.В.

Науковий керівник - д.мед.н., проф. Е.О. Кіндратів
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра патологічної анатомії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: v.pishak13@gmail.com

Актуальність. Рак шлунка (РШ) – одна із найбільш частих локалізацій злоякісних новоутворень. РШ займає 4 місце серед 
усіх онкологічних захворювань та 2 – за смертністю. За даними ВООЗ, у світі щорічно діагностується 755 000 нових випадків 
захворювання на РШ, а у 2018 році померло 783 000 людей. В Україні смертність протягом року після діагностики РШ стано-
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вить 59,4%. 
Мета: встановити частоту, вікові, статеві та морфологічні особливості раку та передракових станів шлунка.
Матеріали і методи: проведений аналіз результатів патогістологічних дослідження операційного та біопсійного матеріалу 

шлунку за 2017-2019рр. на базі КНП «Обласна клінічна лікарня», наукових праць щодо сучасних морфологічних досліджень 
передракових станів та раку шлунка. 

Результати. За 2017-2019рр. на базі КНП «Обласна клінічна лікарня» верифіковано 458 випадків передракових станів та 
раку шлунка: у 2017 році на РШ припадає 67,02%, а на передракові стани – 32,98%; у 2018 році – 46,24% та 53,76%; у 2019 
році – 43,62% та 56,38% відповідно. Дані захворювання переважали у осіб чоловічої статі (57%). Більша кількість раку шлунка 
припадала на вікову категорію у чоловіків 61-70 років, а у жінок- 51-60 років. Натомість передракові стани як у чоловіків, так 
і в жінок переважали у віці 61-70 років. Серед гістологічних варіантів РШ більшу кількість становила аденокарцинома (дифе-
ренційована-187; недиференційована-8): G1-13,66%; G2-30,39%; G3-38,33%, G4-3,53%. У 14,09% встановлений перстнеподіб-
ноклітинний рак. Серед передракових станів діагностовані: кишкова метаплазія (32,47%), дисплазія (15,58%) та аденоматозні 
поліпи (51,95%). Нами проаналізовані ускладнення РШ: кровотечі (17,04%), виразкування (31,85%), метастазування (23,71%), 
та розпад (27,40%). У 8% РШ проростав до м’язового шару, а в 27% - у всю стінку шлунку. Аналіз наукових праць щодо викори-
стання молекулярно-біологічних маркерів раку та передракових станів шлунка показав, що для прогнозування перебігу хвороби 
та оцінки ранньої малігнізації найчастіше використовуються білки-регулятори p53, Bcl-2; рецепторні тирозинкінази Her2/neu, 
EGFR; муцини MUC 2, MUC 5AC, MUC 6 та ін.

Висновки. Отримані результати демонструють зростання числа хворих на РШ, що підтверджує висновки ВООЗ. Більшість 
раку шлунка припадає на запущені стадії, які важче лікуються і, як результат, призводять до високої смертності хворих. Встанов-
лена вагома частка передракових станів шлунка. Це дає усі підстави стверджувати про доцільність використання молекулярної 
діагностики при верифікації передракового захворювання для визначення ймовірної прогресії хвороби, а при виявленні злоякіс-
ної пухлини – її прогнозу та вибору сучасного персоналізованого методу лікування.

ÑÓ×ÀÑÍ² ÀÑÏÅÊÒÈ ÌÎÐÔÎËÎÃ²×ÍÎ¯ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ÏÓÕËÈÍ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÌÎÇÊÓ
Федук Ю. Р.

Науковий керівник - д.мед.н., проф. Е.О. Кіндратів
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра патологічної анатомії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: fedukulia19@ukr.net

Вступ. В останні десятиріччя відмічається зростання частоти виявлення пухлин головного мозку (ПГМ). ПГМ займають 5 
місце серед пухлин інших локалізацій. Хворі на ПГМ становлять близько 4% серед хворих з органічними ураженнями центральної 
нервової системи. Незважаючи на удосконалення методів клінічної діагностики, питання їх морфологічної діагностики, зокрема 
застосування імуногістохімічного дослідження для встановлення патогенезу, морфологічних та функціональних проявів 
хвороби, диференціальної діагностики та прогнозування активно вивчаються вітчизняними та закордонними науковцями. 

Мета дослідження: встановити вікову, гендерну та морфологічну структуру ПГМ з визначенням їх сучасних морфологічних 
методів дослідження щодо встановлення їх гістогенезу, диференціальної діагностики та прогнозу.

Матеріали і методи. Проведений ретроспективний аналіз результатів патологоанатомічних досліджень операційного та 
біопсійного матеріалу головного мозку за 2015-2019 роки на базі патологоанатомічного відділення КНП “Обласна клінічна 
лікарня” м. Івано-Франківська. Проведений аналіз вітчизняних та закордонних наукових праць щодо сучасних методів 
морфологічної діагностики ПГМ.

Результати дослідження. З 2015 по 2019 роки за даними результатів патологоанатомічних досліджень операційного та 
біопсійного матеріалів виявили 171 випадок ПГМ: у 2015 році діагностовано 41 випадок (23,9%), у 2016 році – 35 (20,4%), у 
2017 році – 39 (22,8%), у 2018 році – 44 (25,7%), у 2019 році – 12 (7%) . Аналіз гендерної структури показує, що ПГМ переважно 
зустрічаються у осіб жіночої статі (51%). Середній віковий показник у жінок становить 57 років, у чоловіків – 52 роки. Для 
верифікації гістологічних варіантів ПГМ, їх диференційної діагностики та прогнозування найчастіше використовуються 
молекулярно-біологічні маркери: ІDH-1, ІDH-2, PDGFB, WNT3, HER2, FRA1, TAL1, MYCN, Ki-67, p53 та ін.

Висновок. Застосування імуногістохімічних методів дослідження найбільшого значення мають для гліобластом, дифузної 
та анапластичної астроцитом, олігодендрогліоми. Молекулярний компонент, зокрема наявність чи відсутність мутації гену 
ІDH, впроваджені експертами ВООЗ з метою зменшення розбіжностей між пухлинами,що сприятиме розробці відповідного 
лікування.

ÀÍÀËIÇ ÏÎØÈÐÅÍÍÎÑÒI ÇËÎßÊIÑÍÈÕ ÍÎÂÎÓÒÂÎÐÅÍÜ ÒÎÂÑÒÎ¯ ÊÈØÊÈ ÇÀ ÂIÊÎÌ 
Шихалєєв С.Ю

Науковий керiвник – асист. А.С. Якименко
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра загальної та клiнiчної патології
м. Харків, Україна, e-mail: shikh752@gmail.com

Актуальнiсть. У континуумі загальної структури онкологічної патології проблема колоректального раку посідає третє міс-
це. Щорічно фахівці діагностують близько 1 мільйона новоутворень цієї локалізації, третя частина яких – у осіб молодого пра-
цездатного віку. Серед злоякісних пухлин ШКТ колоректальний рак знаходиться на другому місці за рівнем смертності (після 
раку шлунка). В Україні такий вид онкопатології уражає обидва гендери, тож лікарям доцільно було б знати якомога більше про 
її походження, фактори, котрі можуть спровокувати неоплазію або посилити вже наявний пухлинний ріст. Одним із предикторів 
которектального раку є вік, адже адаптаційні аспекти імунної резистентності слабшають, поступово знижується активність про-
типухлинних факторів, що, безсумнівно, негативно впливає на здатність організма протистояти неопластичним процесам. Ма-
сове використання основних скринінгових методів із подальшим ендоскопічним та рентгенологічним обстеженням пацієнтів 
після 45 років є адекватними превенціями для своєчасної діагностики та лікування колоректальної онкопатології.

Мета роботи. Дослідити та проаналізувати особливості розподілу новоутворень товстої кишки за віковим аспектом.
Матеріали та методи. Ретроспективним методом було проаналізовано 491 iсторiй хвороб та результатів біопсій онкологіч-
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них пацiєнтiв, віком від 18 до 95 р., які проходили лікування у профільних стаціонарах м. Харкова у період з 2014 по 2019 рік. 
Для статистичної обробки даних використовувалася програма Microsoft Excel.

Результати. Проаналізувавши дані історій хвороб та результатів біопсій, були отримані такі результати: на вікову групу до 
45 років довелося близько 3%, група 46-50 років - 4%, група 51-55 років - 10%, група 56-60 років - 14%, група 61-65 років - 18%, 
група 66- 70 років - 22%, група старше 70 років - 29%.

Висновки. Рівень захворюваності карциноматозними новоутвореннями товстої кишки зростає прямопорцiйно віку хворих.

ÌÎÐÔÎÌÅÒÐÈ×Í² ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÂÍÓÒÐ²ØÍÜÎ¯ ÁÓÄÎÂÈ ÅÏ²Ô²ÇÓ ËÞÄÅÉ ÏÎÕÈËÎÃÎ Â²ÊÓ 
ÇÀ ÓÌÎÂÈ ÖÓÊÐÎÂÎÃÎ Ä²ÀÁÅÒÓ ²² ÒÈÏÓ

Шкодіна А.Д., Грінько Р.М.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. І.І. Старченко
Українська медична стоматологічна академія

Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом
м. Полтава, Україна, e-mail: ad.shkodina@gmail.com

Актуальність. Відомо, що в епіфізі синтезується гормон мелатонін, який обумовлює біологічні ритми організму людини і 
чинить антиоксидантну захисну дію. Таким чином, збереження функціональної активності шишкоподібної залози необхідне 
для забезпечення повноцінної регуляції роботи внутрішніх органів, та організму в цілому. В свою чергу, відомо, що нервова 
тканина досить чутлива до метаболічних змін, яки відбуваються в організмі, зокрема, при цукровому діабеті. Однак, дані щодо 
морфофункціональних змін людей у будові шишкоподібної залози людей похилого віку за умов зазначеної нозології висвітлені 
недостатньо, що в певній мірі утруднює проведення диференційної діагностики між віковими морфологічними особливостями 
та безпосередньо патологічними змінами. 

Мета роботи – вивчення морфометричних особливостей внутрішньої будови епіфізу у людей похилого віку з цукровим 
діабетом ІІ типу.

Матеріали та методи. Матеріалом дослідження слугували 17 епіфізів померлих осіб чоловічої та жіночої статі похилого 
віку (70,3±8,75 років). Тотальні препарати епіфізу фіксували в 10% нейтральному формаліні, зневоднювали в спиртах та 
заключали в парафін за загальноприйнятою методикою. З парафінових блоків виготовляли гістологічні зрізи, які забарвлювали 
гематоксиліном та еозином і за Нісслем. Вивчення мікропрепаратів, проведення морфометричних досліджень проводили за 
допомогою світлового мікроскопу ВХ-41 компанії «Olympus» з набором відповідних ліцензійних програм. Статистична обробка 
отриманих результатів проводилася за допомогою програми IBM SPSS Statistics 23.0 з використанням описових методів, 
критерію Шапіро-Уілка та Мана-Уітні (р≤0,05).

Результати. У внутрішньому просторі епіфіза людей похилого віку визначаються клітинні елементи, кровоносні мікросудини 
та фібрилярний компонент. Клітинні елементи представлені світлими та темними пінеалоцитами у співвідношенні 15:1 та 
гліальними клітинами. Кровоносні мікросудини займають близько 2 % внутрішнього об’єму епіфізу. В товщі сполучнотканинного 
каркасу шишкоподібної залози регулярно зустрічаються гранули «мозкового піску». У померлих, які за життя хворіли на 
цукровий діабет ІІ типу, виявлено на 48,1% меншу питому щильність гліоцитів та на 78,13% більше питому площу мозкового 
піску. Аналіз з використанням біномінального критерію продемонстрував, що локалізація мозкового піску в обох групах 
розташовується переважно у капсулі та міжчасточкових трабекулах, однак за умови розвитку цукрового діабету ІІ типу його 
площа суттєво збільшується в товщі часточок. 

Висновок. За умов наявності цукрового діабету ІІ тину у людей похилого віку в епіфізі зменшується кількість гліоцитів, 
натомість суттєво збільшується загальна кількість «мозкового піску» та змінюється характер локалізації останнього. Перераховані 
особливості, ймовірно, можуть бути наслідком погіршення трофіки шишкоподібної залози, внаслідок метаболічних змін за 
умови цукрового діабету ІІ типу.

ÍÎÐÌÀËÜÍÀ ÒÀ ÏÀÒÎËÎÃ²×ÍÀ Ô²Ç²ÎËÎÃ²ß
NORMAL AND PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY

CAFFEINE EFFECT ON ATHLETIC RESULTS
Shyika M.A.

Scientifi c supervisor: Prof. N.M. Voronych-Semchenko
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Physiology
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: markoshyika@yahoo.com

Relevance. Since 2004, caffeine has become one of the few stimulants approved for use by athletes in competitions by World Anti-
Doping Agency and other anti-doping organizations. That`s why the examination of caffeine effects on athletic performance is very 
relevant. Although many investigations about the effects of caffeine on athletic performance have been conducted, the studies of its effects 
on aerobic and anaerobic exercises in the same group of athletes remain incompletely studied.

Aim. To study the effects of caffeine on athletic performance, heart rate and blood glucose concentration of athletes and to determine 
the correlation between indicators.

Materials and methods. The study involved students (n=13) who were randomized by age (18 ± 1 years). Participants were offered a 
distance of 50-meters and 3-kilometers (conducted on the same day with an interval of 4 hours) and as high intensity of 50-meter free style 
swimming. The time measurement was performed using a stopwatch. In case of 50-meters sprinting distance we used three stopwatches 
and took the mean of two values with the lowest deviation from the mean. The pulse was measured using fi nger pulse oximeter or by 
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palpation of carotid or radial arteries. The glucose level was measured using glucometer (Contour Plus, Ascensia Diabetes Care). The 
caffeine was taken 15 minutes prior to the race at the dose of 200 mg. Numeral data were processed statistically.

Results of the study. The caffeine effect on the pulse of 13 tested participants (the same examination was repeated for three times) 
was quite signifi cant. The mean value of pulse change in tested participants was 16.22, with the standard deviation of 14.8 (σ=14.8), 
r=0.59, р<0.01. This is a positive correlation of moderate strength. The mean value of the changes of glucose levels among the tested 
participants was 0.6, r=0.55, p<0.05. The pulse change (measured before and after the race) had the mean value of 21.3 in 50-meter 
distance run without caffeine, 24.8 - in 50-meter distance run with caffeine use and 79 - in 3-kilometer distance run both with and without 
caffeine. We have also observed a signifi cant change in duration of the race. The mean value of percentage of change in 50-meter distance 
run was 2.17%, σ=1,6%. The mean value of percentage of change in 3-kilometer distance run was 1.9%, σ=1.1%. In 50-meter distance 
swimming the mean value was 0.7%, σ=0.4%. It was found that performances of individual athlete in a race and time change after caffeine 
consumption were strongly positively correlated: in 3-kilometer distance race r=0.814, p<0.05, in 50 meter distance race r=0.95, p<0.001. 
It was noticed that the race duration changes in athletes after caffeine consumption in a 3-kilometer and 50-meter distance race were 
strongly positively correlated, r=0.875, p<0.01.

Conclusions. In this research we have studied the effect of caffeine on the sports results of athletes. It has been identifi ed that caffeine 
consumption has an immediate effect on the sports results of athletes on 50-meter and 3-kilometer distance running and 50-meter distance 
swimming. Сaffeine consumption increased blood sugar and pulse in tested participants. We have also detected strong positive correlation 
between the sports results of individual athlete and change of duration of the race after caffeine consumption. Such tendency of strength 
and direction of correlation between indexes remained in athletes after caffeine using in 3-kilometer distance and 50-meter distance races.

EXAMINATION OF POSSIBILITIES OF BORDERLINE PERSONALITY DISORDERS DEVELOPMENT 
IN MEDICAL STUDENTS

Tejaswani Aman
Scientifi c supervisor - Assoc. Prof. T.V. Guranych, PhD

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Physiology

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: pandeytejaswani4@gmail.com
Introduction. The borderline personality disorder (BPD) remains one of psychic problem, which includes variety of possible reasons 

for its development. Together with genetics or brain dysfunction, the environmental, cultural, and social reasons may be the risk factors 
for the origin of such pathology. It should be noted, that human mental state is directly dependent on the somatic health, and, it is known, 
that the tone of autonomic nervous system (ANS) can affect on human behavior (Andrew Owens, 2017).

Aim of the research. To examine the possibilities of BPDs development in medical students and to fi nd out the correlation between 
BPDs and the tone of ANS.

Research methods. The examination has been carried out on 19-21 years old male and female Ukrainian and foreign students of 
Ivano-Frankivsk National Medical University, which were divided into four research groups (30 persons in each group): 1st – Ukrainian 
boys; 2nd – Ukrainian girls; 3rd – foreign boys; 4th – foreign girls. The analysis of personality was performed with the help of psychological 
test, that included 25 questions (American Psychiatric Association, 2013). For determination of ANS tone Kerdo index was calculated. 
Statistically signifi cant difference was considered at p<0.05.

Results. After the analysis of psychological tests the severe BPDs were found only among foreign students, fi rst of all between female 
(30 % of girls and 13 % of boys). Moderate changes were observed among all examined groups, but also the percentage was higher for 
foreign students, especially for males (47 % of foreign boys, 43 % of foreign girls, 33 % of Ukrainian girls, 7 % of Ukrainian boys). It 
is interesting to notice, that possible BPDs were shown as well between all persons, but in this case the dominance belongs to Ukrainian 
students (53 % of Ukrainian boys, 30 % of Ukrainian girls, 23 % of foreign boys, 13 % foreign girls). The examination of ANS showed 
multidirectional changes of its tone. Thus, in girls with severe BPDs the dominance of parasympathetic nervous system (PSNS) was 
observed in comparison to the boys with the same psychological problem, for whom the tone of sympathetic nervous system (SNS) was 
prevailing. In the same time, the dominance of PSNS was found in all students with moderate BPDs. The tone of ANS was also different 
for both genders with possible BPDs – activation of PSNS for boys, and SNS dominance for girls.

Conclusions. Severe and moderate BPDs are observed most of all among foreign students, which may be related to new conditions 
of there lifestyle in Ukraine. Given the overwhelming majority of cases among girls can be explained as more labile female nervous 
system and mental instability. The changes of ANS tone during the development of different types of BPDs can be used not only for the 
understanding of their pathogenesis, but also for the deeper analysis of possible somatic changes on the background of psychological 
disorders.

ÃÅÍÄÅÐÍ² ÀÑÏÅÊÒÈ ÕÎË²ÍÅÐÃ²×ÍÎ¯ ÐÅÃÓËßÖ²¯ ÑÅÐÖß ÏÐÈ ÀÄÐÅÍÀË²Í-²ÍÄÓÊÎÂÀÍÎÌÓ 
ÍÅÊÐÎÇ² Ì²ÎÊÀÐÄÀ Â ÓÌÎÂÀÕ ÑÂ²ÒËÎÂÎÃÎ ÄÅÑÈÍÕÐÎÍÎÇÓ

Безкоровайна Г.О.
Науковий керівник - д.біол.н., проф. І.М. Кліщ 

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Кафедра патологічної фізіології

м. Тернопіль, Україна, е-mail: khara_m@ukr.net
Вступ. Серцево-cудинні захворювання є головною причиною розвитку інфаркту міокарда, яким частіше хворіють чоловіки. 

Серед факторів ризику важливе місце займає світловий десинхроноз. На сьогодні недостатньо вивченим є питання гендерних 
особливостей його перебігу та ролі в порушенні адаптаційних можливостей організму, зокрема за участі холінергічних як при-
кладу стрес-лімітуючих. 

Мета встановити статеві відмінності холінергічної регуляції серця в умовах некрозу, який розвивається тлі світлового десин-
хронозу.

Матеріали і методи. Досліди провели на статевозрілиз самцях і самицях щурів-альбіносів. Моделювали 2 варіанти світлово-
го десинхроноз: світлова депривація (СД, 10 діб перебування при освітленні 0,5-1 люкс) та перманентне освітлення (ПО, 10 діб 
перебування при освітленні 500 люкс). Некроз міокарда (НМ) викликали введенням адреналіну (0,5 мг/кг). Вивчали варіабель-
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ність серцевого ритму (ВСР) та чутливість холінорецепторів (ХР) серця.
Результати та обговорення. Було встановлено, що СД викликала зменшення ВСР в самців і не впливала на цей показник са-

миць. Розвиток на такому тлі НМ незалежно від статі супроводжувався збільшення ВСР, що свідчило про переважання парасим-
патичних впливів на серце. У самців цей ефект досягався шляхом зменшення симпатичних та посиленням парасимпатичних 
впливів автономної нервової системи (АНС), а в самиць лише за рахунок активації парасимпатичних. За таких умов чутливість 
ХР серця помірно зростала, особливо в самиць. При розвитку НМ збільшення холінореактивності серця реалізувалося через 
полегшене вивільнення ацетилхоліну (АХ) з n.Vagus та збільшення чутливості ХР, а в самців лише за рахунок збільшення чутли-
вості ХР. ПО викликало в самиць суттєве зростання ВСР, а в самців зменшення, незважаючи на посилену відповідь синусового 
вузла на холінергічну стимуляцію. Розвиток НМ на такому тлі в самиць супроводжується збільшенням ВСР, а в самців зменшен-
ням. Було встановлено, що ПО викликало збільшення реакції серця на холінергічну стимуляціюр. Суттєво зростало вивільнення 
квантів АХ з пресинаптичного відділу n.Vagus, особливо в самиць. Більш інтенсивна, ніж в самців, відповідь серця самиць на 
вагусну стимуляцію забезпечувалася ще й збільшенням чутливості ХР. Розвиток на такому тлі НМ в самиць характеризувалася 
більшою, ніж за світлового балансу, та більшою, ніж в самців, чутливістю холінергічних структур серця до функціональних 
впливів.

Висновки. За умов світлової депривації та перманентного освітлення зростає роль холінергічних механізмів в адаптації сер-
ця до пошкодження, що є більш суттєвим при перманентному освітленні, особливо самиць.

ÑÏÅÊÒÐÀËÜÍÈÉ ÀÍÀË²Ç ÑÅÐÖÅÂÎÃÎ ÐÈÒÌÓ Ó ÌÎËÎÄÈÕ ×ÎËÎÂ²Ê²Â ² Æ²ÍÎÊ Ç Ð²ÇÍÈÌÈ 
Ð²ÂÍßÌÈ ÍÅÂÐÎÒÈ×ÍÎÑÒ², ÄÅÏÐÅÑÈÂÍÎÑÒ² ÒÀ ÅÌÎÖ²ÉÍÎ¯ ËÀÁ²ËÜÍÎÑÒ²

Болюх О.О., Рябоконь М.О., Стасюк Т.В.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. О.В. Денефіль

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського
Кафедра патологічної фізіології

м. Тернопіль, Україна, e-mail: denefi l@tdmu.edu.ua
Серцево-судинна патологія (ССП) займає провідне місце в структурі захворюваності в Україні. Однією з пускових ланок її 

розвитку здебільшого є стреси. З другого боку психологічні розлади, такі як тривожність, депресивність, нестійкий емоційний 
стан, сприяють важкості перебігу захворювань. 

Метою нашого дослідження було проаналізувати показники спектрального аналізу серцевого ритму в орто- та кліностаті у 
студентів чоловічої та жіночої статі з низькими, середніми та високими рівнями депресивності та емоційної лабільності.

Матеріали і методи дослідження: Було обстежено 108 чоловіків і 112 жінок – студентів 2 курсу ТНМУ віком 18-21років. 
Їм проведено психологічне обстеження за допомогою тесту FPI та реєстрацію ЕКГ зі спектральним аналізом серцевого ритму.

Результати дослідження та їх обговорення: у чоловіків, порівняно з жінками, були достовірно менші значення, 
депресивності (5,86±0,20 і 6,51±0,17 відповідно) та емоційної лабільності (5,66±0,20 і 6,45±0,17).

У всіх чоловіків, незалежно від рівня депресивності та емоційної лабільності в ортостазі були адекватні механізми регуляції 
серцевої діяльності з боку автономної нервової системи (АНС): зросли симпатичні впливи, зменшилися – парасимпатичні.

У жінок з низьким рівнем депресивності в ортостазі не відмічено зменшення парасимпатичної ланки регуляції. У студенток 
з середнім рівнем депресивності регуляторні механізми буди адекватні, а при високому його рівні тільки зріс %LF. Статева різ-
ниця наступна. У положенні лежачи у дівчат з низькою депресивністю більший %VLF, менший %HF, із середньою – менший 
%HF, більший %LF; в ортостазі при середньому рівні виявився більшим %HF, при високих – меншим %LF, більшим – %VLF.

У жінок адекватні механізми відмічено тільки при низьких і середніх значеннях емоційної лабільності. При високому рівні 
емоційної лабільності зріс % VLF. Статева різниця біла тільки у показниках осіб з середнім рівнем емоційної лабільності в 
ортостазі: в чоловіків, порівняно з жінками, виявлено більші значення ЧСС, % LF, LF/НF, менші – % НF, що може вказувати на 
кращі пристосувальні механізми у жінок.

Висновки: 1. У чоловіків механізми регуляції серцевої діяльності з боку АНС не залежать від рівня депресивності та емоційної 
лабільності. 2. У жінок адекватні механізми адаптації відмічено при середньому рівні депресивності, низькому і середньому 
рівні емоційної лабільності. При низькому і високому рівні депресивності, високій емоційній лабільності створюються умови 
для розвитку ССП.

ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÂÏËÈÂÓ ÂÈÑÎÊÎÆÈÐÎÂÎ¯ Ä²ªÒÈ ÍÀ ÌÅÒÀÁÎË²ÇÌ ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ 
ÎÁÌÅÆÅÍÎÃÎ Â ×ÀÑ² ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
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Актуальність дослідження. Поширеність метаболічного синдрому, зокрема, ожиріння, інсулінорезистентності, порушення 

толерантності до глюкози, гіпертонії та дисліпідемії, може призвести до того, що уже у 2025 році п’ята частина населення Землі 
буде мати надмірну вагу. Небезпечними наслідками такої динаміки може бути зростання хвороб серцево-судинної системи 
та онкологічних процесів. Така невтішна статистика спричинена регулярним споживанням їжі з високим вмістом жирів. Це 
доводять результати численних експериментальних досліджень, які моделювали вплив високожирової дієти на організм. 
Основні зусилля науковців спрямовані на пошук методів профілактики та нівелювання негативного впливу збагаченого 
жирами харчування. Одним із таких методів є інтервальне голодування, яке практикується тисячоліттями. Проте, не так давно 
з’ясовано його вплив на показники здоров’я. Відомо, що обмежене в часі харчування супроводжується підвищенням чутливості 
до інсуліну, зниженням рівня артеріального тиску, зменшенням вісцерального жиру в організмі, вмісту інсуліну, глюкози та 
атерогенних ліпідів (PubMed, Science Direct, Scopus, The Lancet). 

Мета: дослідити вплив інтервального голодування на вуглеводневий та ліпідний обмін за умов високожирової дієти в 
експерименті. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проведено на 15 щурах-самцях масою 120+10 г, які були розділені на такі 
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групи: 1-ша – контрольна (інтактні тварин); 2-га – тварини, які перебували на високожировій дієті; 3-тя - тварини, які перебували 
на високожировій дієті та обмеженому в часі годуванні. При виведенні тварин із експерименту їм визначали індекс маси тіла та 
обчислювали масометричні показники. Для моделювання високожирової дієти тварини щоденно отримували по 10 г свинячого 
сала та 2 г холестерину (Півторак К.В., 2015). Тваринам проводили тест на толерантність до глюкози, у сироватці крові визначали 
вміст глюкози, ліпідний спектр крові. 

Результати дослідження. У результаті дослідження встановлено, що, незважаючи на еквівалентне споживання калорій з 
одного і того ж джерела, тварини 3-ї дослідної групи не мали такого інтенсивного приросту маси тіла щодо даних у щурів 2-ї групи. 
За умов споживання високожирової дієти у тварин виявили зміни вуглеводневого обміну та розвиток вторинної дисліпідемії. 
У тварин 3-ї дослідної групи не виявили ознак, пов’язаних з непереносимістю глюкози, виявленими при індукованому 
високожировою дієтою ожирінні. Установлено меншу частку жиру у тварин цієї ж дослідної групи. Такі зміни можуть бути 
наслідком пригнічення експресії специфічних генів у печінці, що супроводжувало зниження загального холестерину.

Висновки. Перебування тварин на високожировій дієті супроводжується формуванням інсулінорезистентності та розвитком 
вторинної дисліпідемії. Обмежене в часі харчування запобігає розвитку метаболічних розладів.

ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÔÅÍÎÒÈÏ²Â ÕÐÎÍ²×ÍÎÃÎ ÎÁÑÒÐÓÊÒÈÂÍÎÃÎ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß 
ËÅÃÅÍÜ 
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Уперше розподіл хворих на ХОЗЛ згідно клінічних особливостей, тобто на клінічні фенотипи, було проведено більш як 50 
років тому A. Domhorst. Цей вчений ввів поняття «рожеві пихкуни» та «сині набрячники», які повністю відповідають типам 
ХОЗЛ «А» та «В».

Деякі автори конкретизували цей розподіл фенотипів хворих на ХОЗЛ, а саме на емфізематозний і бронхотичний. Бронхо-
тичний тип характеризується переважанням ознак бронхіту (кашлю, виділенням мокроти). Емфізема в цьому випадку менш 
виражена. При емфізематозному типі, навпаки, емфізема є основним патологічним проявом, задишка переважає над кашлем. 
Однак в клінічній практиці дуже рідко можна виокремити емфізематозний або бронхотичний фенотип ХОЗЛ в чистому вигляді. 
За неможливості виокремлення переваг того чи іншого фенотипу варто говорити про змішаний фенотип. У клінічних умовах 
найчастіше зустрічаються хворі зі змішаним типом захворювання. 

Нині виділяють й інші фенотипи захворювання на ХОЗЛ. Насамперед це стосується overlap-фенотипу (поєднання ХОЗЛ і 
бронхіальної астми). Незважаючи на детальне диференціювання хворих на ХОЗЛ і бронхіальну астму та значну розбіжність 
хронічного запалення при цих захворюваннях, у деяких пацієнтів ознаки обох захворювань – ХОЗЛ і бронхіальної астми мо-
жуть бути одночасно. Такий фенотип може розвиватися в курців, які хворіють на бронхіальну астму. Останнім часом має місце 
ще один тип фенотипу – це пацієнти з частими загострюваннями (більше двох загострень в рік або більше одного загострюван-
ня, що спричинило госпіталізацію). 

О. В. Мироненко запропонував виділити такі фенотипи ХОЗЛ: стадія ІІ за GOLD; вперше виявлені/неліковані/ «наївні» хворі 
на ХОЗЛ; булльозна хвороба; дефіцит б1-антитрібсину; ХОЗЛ у поєднанні з бронхіальною астмою / гіперреактивністю дихаль-
них шляхів; «молоді» (молодші за 50) хворі на ХОЗЛ; ХОЗЛ у жінок; фенотип із швидким прогресуванням; клінічні підтипи 
згідно статусу паління; фенотип з частими загостреннями. 

Отже, питання фенотипів ХОЗЛ є до кінця не визначеним і потребує подальшого дослідження.

ÄÈÍÀÌ²ÊÀ ÏÎÊÀÇÍÈÊ²Â ÂÀÐ²ÀÁÅËÜÍÎÑÒ² ÑÅÐÖÅÂÎÃÎ ÐÈÒÌÓ ÒÀ Ë²Ï²ÄÍÎÃÎ 
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Актуальність дослідження. Сьогодні ожиріння розглядається як фактор ризику розвитку таких захворювань, як цукровий 

діабет ІІ типу, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, онкологічні захворювання та інші. Люди з ожирінням мають 
підвищений ризик смерті внаслідок серцево-судинних ускладнень. Тому актуальними у прогностичному плані є дослідження 
особливостей автономної регуляції фізіологічних систем на тлі порушень ліпідного обміну в експерименті. Мета роботи – 
вивчення змін варіабельності серцевого ритму та ліпідного спектру крові у щурів із експериментальним ожирінням. 

Матеріали і методи. На базі кафедри фізіології ІФНМУ було проведено дослідження на білих безпородних статевозрі-
лих щурах масою 150-180г. Тварини розділені на дві групи: дослідна (із ожирінням, n=15) та контрольна (інтактні, n=15). 
Для моделювання ожиріння щурі дослідної групи отримували висококалорійну дієту протягом 8-ми тижнів, а контрольної 
- перебували на стандартному харчовому раціоні. (Todoriv TV., 2018). Ступінь ожиріння оцінювали за індексом маси тіла 
(ІМТ). Перед виведенням тварин із експерименту у них реєстрували варіабельність серцевого ритму (ВСР), використовуючи 
ветеринарний кардіограф «Полі-Спектр 8/В». Аналізували потужність компонентів в області дуже низьких VLF (менше 0,05 Гц), 
низьких LF (0,06-0,15 Гц), високих HF частот (0,16-0,4Гц), а також вираховували симпато-вагальний індекс (LF/НF). Ліпідний 
спектр сироватки крові оцінювали за вмістом загального холестерину (ЗХС), ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ), 
ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ), тригліцеридів (ТГ) та обчислювали коефіцієнт атерогенності (КА). Утримання, 
вигодовування та евтаназія відповідали чинним міжнародним вимогам щодо гуманного відношення до тварин. 

Результати дослідження. У результаті дослідження у тварин із ожирінням порушується автономна регуляція серцевого ритму, 
що характеризується зростанням LF – на 23 %, VLF - на 18 % (p<0,05) на тлі зниження HF – на 34 % (p<0,05) та супроводжується 
зростанням симпато-вагального індекса на 87 % (p<0,05) щодо аналогічних даних у інтактних тварин. У тварин цієї групи 
розвивається вторинна дисліпідемія, що проявляється зростанням вмісту ЗХС (на 48 %, p<0,05), ХС ЛПВЩ (на 44 %, p<0,05), 
ТГ (у два рази, p<0,05) на тлі зниження ХС ЛПНЩ (на 34 %, p<0,05) щодо значень у тварин контрольної групи. За таких умов 
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суттєво зростає КА (майже у чотири рази) щодо контролю. Встановлено достовірний прямий середній кореляційний зв’язок 
між ІМТ та: симпато-вагальним індексом (r=0,58; p<0,05) і КА (r=0,56; p<0,05), тому такі зміни можна вважати маркерами, що 
визначають кардіоваскулярний ризик.

Висновки. Таким чином, у тварин із ожирінням посилюється симпатикотонія, вторинна дисліпідемія. Показники ІМТ, 
симпато-вагальний індекс та КА можуть виступати маркерами кардіо-васкулярних ризиків при ожирінні.

ÇÌ²ÍÀ Á²ÎÕ²Ì²×ÍÈÕ ÒÀ Ô²Ç²ÎËÎÃ²×ÍÈÕ ÏÎÊÀÇÍÈÊ²Â ÑÅÐÖß ÇÀ ÓÌÎÂ Ä²¯ Í²ÒÐÈÒ²Â ÍÀ 
ÅÊÑÏÅÐÅÌÅÍÒÀËÜÍ² ÒÂÀÐÈÍÈ.
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Актуальність. Токсичність нітритів полягає у тому, що вони блокують гемінові ферумвмісні дихальні ферменти. Нітрити 

викликають у людини метгемоглобінемію, рак шлунку, негативно впливають на нервову і серцево-судинну системи, на розвиток 
ембріонів. У разі метгемоглобінемії понад 40% розвивається дуже тяжке отруєння. Утворення метгемоглобіну призводить до 
тканниної гіпоксії різного ступеня важкості, аж до асфіксії. Велика роль судиннорозширюючій дії нітритів, гемолітичній анемії 
і розладам обміну вуглеводів, внаслідок чого настають суттєві зміни у гемодинаміці та функціональні порушення в організмі. 
Від гіпоксії страждають усі тканини, але особливо ЦНС та міокард. Тісно пов’язаним з тканинною гіпоксією є метаболізм вугле-
водів. Від рівня вуглеводів у крові і тканинах залежить активність ферментів, імунний статус і метаболізм білків.

Мета. дослідити зміну показників міокарду тварин, уражених натрій (І) нітритом, та виявити порушення, які виникають у 
лабораторних тварин.

Матеріали і методи. Дослідження проводили на білих безпородних лабораторних щурах-самцях масою 180-220 г, яких 
утримували на стандартному харчовому раціоні віварію. Інтоксикацію моделювали наступним чином: нітрит натрію вводили з 
питною водою з розрахунку 2,1 мг/кг маси тіла тварини в дозі 1/10 LD50 один раз на день протягом 10-ти діб. Інтактні тварини 
одержували очищену питну воду і внутрішньом’язево фізрозчин. Для дослідження використовували гомогенат серця. Забір 
матеріалу проводили після декапітації під тіопенталовим наркозом на 1, 14, 28-у доби після завершення введення токсикантів. 
Концентрацію глюкози визначали глюкооксидазним методом; молочну кислоту – за реакцією з параоксидифенілом.

Результати. Отримані результати показали зниження концентрації глюкози у міокарді в 11,5 разів на 1-у добу, в 4,5 ризи на 
14-у добу, та у 29 разів на 28-у добу. Дослідивши рівень молочної кислоти спостерігали зростання у 33 рази на 1-14 доби та в 
9 разів на 28-у добу порівняно з контрольною групою тварин. Концентрація піровиноградної кислоти також зростала на 14-у 
добу у 2 рази. Попри розвиток гіпоксії у серцевій тканині нітрити викликали збільшення частоти серцевих скорочень. Даний 
показник зростав у 1,5 рази на 1-у добу дослідження, на 28-у добу показник знижувався до норми.

Висновки. Отримані результати потребують подальших досліджень для з´ясування впливу нітритів на інші показники об-
міну речовин та пошуку альтернативних сполук з подібною дією.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ßÊÎÑÒ² ÑÍÓ Â Ð²ÇÍÈÕ ÊÀÒÅÃÎÐ²ßÕ ÍÀÑÅËÅÍÍß
Карабута А.Д.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. Г.І. Бессараб
Запорізький державний медичний університет

Кафедра нормальної фізіології
м. Запоріжжя, Україна, е-mail: kanastasia.1607@gmail.com

Актуальність. Проблема здорового, повноцінного сну студентів-медиків стоїть особливо гостро. Безвідповідальне ставлення 
до свого сну призводить до виникнення розладів у всіх системах організму, що в подальшому впливає на якість життя та навіть 
скорочує його тривалість.

Мета: підвищити обізнаність студентства у питаннях важливості щоденного повноцінного нічного сну; сформувати 
відповідальність за своє здоров’я.

Матеріали та методи. Практична частина роботи складається з декількох розділів та оцінює загальну тривалість сну та 
окрему тривалість глибокої та поверхневої фаз сну. В якості апаратури були використані фітнес-браслети, які реєстрували 
нічний сон та його фази. 

Були виділені групи:100 чоловік для тестової оцінки; 30 юнаків - студентів медичного вузу та 30 підлітків; 10 чоловік 
середнього дорослого періоду. 

Аналіз сну в динаміці у 6-ти студентів протягом місяця. Після проходили тест на визначення рівня тривоги. 
Методи: тестування, експериментальний, спостереження та порівняння.
Результати. 71% опитуваних не висипається. Було виявлено, що 24% не висипається навіть на вихідних, а 39% з опитуваних 

засинають на робочому місці. Сумарно лише близько 23-х відсотків людей лягають спати о 9-11 годині. Інші – значно пізніше. 
8% опитуваних довго не можуть заснути та 29% кажуть, що дуже складно прокидаються. 

В середньому тривалість сну у юнаків знижена на 1,5 години в порівнянні з 8-ми годинним сном. У підлітків на 30 хвилин, 
а у дорослої групи на 1 годину 7 хвилин. Середня відсоткова тривалість повільного сну у студентів – 24,9%; у підлітків– 30%. 
Тривалість швидкої фаз у студентів – 75,1%, а у підлітків 69,9%, що може вказувати на підвищену розумову активність у 
студентів, адже поверхнева фаза відповідальна за процеси запам’ятовування. Так як підлітки активніше ростуть, то потреба 
у відновленні фізичних силможе бути вищою, ніж у студентів, які займаються переважно розумовою роботою. Такі дані були 
помічені й серед дорослих. Люди, які займаються фізичною працею потребують більшу тривалість повільного сну, ніж ті, 
що виконують розумову роботу. У контрольній групі, яка перевірялася протягом місяця були студенти, тривалість повільного 
сну яких - 0-30 хвилин. Існує кореляція між психічним станом студента та якістю його сну. За результатами оцінки рівня 
тривожності за Спілбергергом-Ханіном, ті, хто має високий рівень тривожності, схильні до переважання поверхневого сну та 
різкого зменшення тривалості.

Висновки. За результатами проведеної роботи, юнаки мають найгірше співвідношення між повільним та швидким сном та 
найбільшу нестачу сну серед усіх груп. Це може бути пов’язано з підвищеним рівнем стресу та неправильною гігієною сну.
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Науковий керівник – викл. О.Є. Акімов

Українська медична стоматологічна академія
 Кафедра патофізіології
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На території України залишається актуальною проблема комбінованого впливу на організм людини і тварин таких екологічно 

небезпечних чинників хімічної природи як солі нітратної та флуоридної кислот.
Нещодавно показано, що нітрати у субтоксичних дозах є екзогенним джерелом нітроген (ІІ) оксиду (NO), який є важливим 

регулятором низки фізіологічних і метаболічних процесів. NO утворений із нітратів може знижувати активність NO-синтаз, 
вивільняючи субстрат реакції (L-аргінін) для розщеплення аргіназами. У цей же час фториди є модельними інгібіторами актив-
ності аргіназ. Поєднання двох чинників з протилежним впливом на аргінази є недостатньо вивченим. Перспективним засобом 
корекції та профілактики надмірного надходження нітратів та фторидів може бути ентеросорбція.

Метою роботи було дослідження змін активності ферментів аргіназного шляху метаболізму L-аргініну (аргінази та орнітин-
декарбоксилази) та вміст окисно-модифікованих білків (ОМБ) в гомогенаті серця за умов хронічного надлишкового надходжен-
ня в організм щурів нітрату і фториду натрію та можливості їх корекції ентеросорбентом.

Матеріали та методи. Дослідження проведене на 38 безпорідних білих щурах. Щури були розподілені на 3 групи: контроль-
на (n=10), група нітратно-фторидної інтоксикації (n=15) та група корекції карболайном (n=13). Нітратно-фторидну інтоксикацію 
моделювали шляхом введення 500 мг/кг нітрату натрію та 10 мг/кг фториду натрію внутрішньошлунково протягом 30 діб. В 
групі корекції карболайн вводився внутрішньошлунково в дозі 100 мг/кг на фоні модулювання нітратно-фторидної інтоксикації. 
Вміст ОМБ визначали за Дубініною Е.Е. (1995). Активність аргіназ визначали за методом Акімова-Костенко (2016). Активність 
орнітиндекарбоксилази (ОДК) визначали за Храмовим В.А. (1997). Статистичну обробку результатів дослідження проводили із 
використанням методу Манна-Вітні. Різницю вважали статистично значущою при p<0,05.

Результати. Нітратно-фторидна інтоксикація статистично значуще не змінює активність аргіназ в серці щурів. Застосування 
карболайну на фоні моделювання нітратно-фторидної інтоксикації статистично значуще не впливає на активність аргіназ. Ак-
тивність ОДК збільшується в умовах нітратно-фторидної інтоксикації на 68,4%. Застосування карболайну в цих умовах збіль-
шує активність ОДК на 19,0%.

При моделюванні хронічної нітратно-фторидної інтоксикації вміст ОМБ в серці щурів зростає на 26,4%. Застосування су-
спензії карболайну знижує вміст ОМБ в серці щурів на 15,7%.

Висновки. Застосування суспензії карболайн в умовах нітратно-фторидної інтоксикації знижує інтенсивність ушкодження 
білків в тканинах серця та збільшує продукцію поліамінів.

ÇÌ²ÍÈ ÏÎÊÀÇÍÈÊ²Â ÏÐÎ- ÒÀ ÀÍÒÈÎÊÑÈÄÀÍÒÍÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÓ Â ÊÐÎÂ² ÒÀ ÃÎÌÎÃÅÍÀÒ² 
ÑÅÐÖß Ó ÂÈÑÎÊÎ- ÒÀ ÍÈÇÜÊÎÅÌÎÖ²ÉÍÈÕ ÙÓÐ²Â ÏÐÈ ÅÒÀÍÎËÎÂÎÌÓ ÃÅÏÀÒÈÒ²

Костюк О.А., Костюк А.А.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. О.В. Денефіль

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Кафедра патологічної фізіології

м. Тернопіль, Україна, e-mail: denefi l@tdmu.edu.ua
Надмірне вживання алкоголю є одним з найдавніших і найпоширеніших соціальних лих. Визначення особливостей пошкод-

жуючого впливу етанолу на печінку та серце у тварин з різною реактивністю може сприяти розробці нових методів лікування та 
профілактики алкогольного ураження органів і систем.

Мета дослідження – оцінити стан про- і антиоксидантної системи при етаноловому гепатитів серці та крові високо- та низь-
коемоційних (ВЕ, НЕ) щурів-самців.

Методи дослідження. Досліди виконано на 72 ВЕ і НЕ безпородних щурах віком 5,5-6 місяців. Тварин поділено на три гру-
пи – контроль 1 (К1), контроль 2 (К2) таетаноловий гепатит (ЕГ). Емоційність щурів визначали за методикою «відкрите поле».

У сироватці крові (сир) та гомогенаті серця (гом) визначали активність супероксиддисмутази (СОД), каталази (Кат), дієно-
вих (ДК) та трієнових (ТК) кон’югатів. Для підтвердження розвитку ЕГ визначали активність аланінамінотрансферази (АЛТ), 
аспартатамінотрансферази (АСТ), лужної фосфатази (ЛФ), вміст глюкози та загального білка.

Результати. У контрольних (інтактних) НЕ тварин відмічено більший вміст ДК у серці, менший вміст Кат у крові та більший 
у серці, менший вміст глюкози крові, порівняно з ВЕ, що вказує на інтенсивніший метаболізм у НЕ.

Семиденне вживання глюкози в усіх тварин спричинило активацію процесів перекисного окиснення ліпідів та антиокси-
дантів (вміст ДК в серці був вищим у НЕ), зменшення активності АЛТ та білка, у ВЕ щурів – зростання активності ЛФ, у НЕ – 
глюкози. АЛТ залишалася на рівні контролю (у НЕ вона більша, порівняно з ВЕ). Отримані дані вказують на порушення функції 
печінки більше у ВЕ та серця більше у НЕ. 

При етаноловому гепатиті відмічено активацію процесів ПОЛ у сироватці крові (ДК більше у НЕ) та гомогенаті серця (ТК 
більше у НЕ). Одночасно зростає активність антиоксидантної системи. В усіх тварин зросли ЛФ та глюкоза. Отримані результа-
ти вказують на пошкодження печінки та серця, що більше виражено у НЕ. 

Етаноловий гепатит як у ВЕ, так і у НЕ тварин супроводжувався пригніченням білоксинтезуючої функції. У результаті цього 
знижувалася активність амінотрансфераз.

Висновки. Етаноловий гепатит у щурів з різною емоційністю викликає пошкодження організму тварин за оксидаційним 
механізмом. При цьому функція печінки більше порушена у ВЕ щурів, а більше пошкодження серця відмічено у НЕ.
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Актуальність. В сучасних умовах навчання у медичних вузах, а саме в умовах підвищеної нервово-емоційної напруги стан 
серцево-судинної системи студентів може погіршуватись під дією зовнішніх впливів. Беручи до уваги, що тертій курс навчання 
за медичною спеціалізацією є найвідповідальнішим для медиків за рахунок складання вирішального екзамену ЄДКІ наприкінці 
року, резервні можливості ССС та здатність включати додаткові пристосувальні механізми організму студентів цього курсу 
відіграють вирішальну роль у адаптації до навчального процесу та активної підготовки до державного іспиту. 

Мета. Вивчити динаміку показників кардіогемодинаміки у хлопців ІІІ курсу впродовж навчального року як адаптації до 
навчального процнсу.

Матеріали і методи. Були використані такі методи дослідження, як статистичний та електрофізіологічний. Об’єктом 
дослідження були студенти чоловічої статі ІІІ курсу ЗДМУ.

Результати. Максимальні показники ЧСС в стані фізичного спокою у третьокурсників зареєстровані у вересні, а мінімальні 
– в листопаді. Відмінності статистично достовірні. З вересня по листопад число хлопців третього курсу з тахікардичними 
відхиленнями ЧСС зменшується у 10 разів, а у січні знову збільшується. Тип реакції ССС організму, оцінюваний як 
«несприятливий», при якій ХОК після навантаження нижче початкового рівня, зустрічається значно частіше у вересні (25%) і 
січні (27%). 

Фізичне навантаження у більшій мірі, чим нервово-емоційна напруга розкриває резервні та адаптивні можливості ССС. 
Це побічно свідчить про негативний вплив на адаптаційні резерви гіподинамії, дія якої, судячи з результатів обстеження, від 
початку третього року навчання до якої неухильно схиляються студенти. При оцінці механізмів порушення регуляції функції 
було встановлено, що у більшості хлопців ІІІ курсу дизрегуляцію не виявлено. Виявили, що більшість студентів ІІІ курсу мають 
помірне переважання симпатичної нервової системи

Висновки. Ми дослідили, що у хлопців-третьокурсників у процесі адаптації основні показники серцево-судинної системи 
наближаються до нормальних показників, що відповідають віковим нормам. При цьому максимальні показники ЧСС 
спостерігалися у вересні, а мінімальні – у листопаді. Фазний характер приросту ЧСС при фізичному навантаженні є маркером 
тривалості формування та нестійкості адаптаційної домінанти, пусковим механізмом формування якої є короткострокова 
адаптація. Динаміка приросту ЧСС на початку року та в момент початку підготовки до іспиту демонструє збільшення його 
значень, за рахунок збільшення нервово-емоційної напруги.
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Актуальність теми. Однією з найважливіших проблем для практичної охорони здоров’я та медичної науки впродовж 
десятиліть, як соціально залежне інфекційне захворювання залишається туберкульоз. З роками зростають хіміорезистентні 
штами збудника туберкульозу з поєднанням іншими соціальними хворобами, що ускладнює діагностику та лікування хворих і 
в свою чергу призводить до зростання стійкої втрати працездатності у 30-80% випадків.

Метою даної роботи є привернути увагу суспільства до даної глобальної проблеми, яка склалася в останні роки та забирає 
життя і здоров’я людей різної вікової категорії.

Завданням було залучити суспільство до щорічних профілактичних оглядів спеціалістів, проведення обов’язкової 
флюорографії та при потребі проведення проби на Манту. Вести здоровий спосіб життя. Користуватись одноразовою посудою 
в закладах харчування. Уникати покупок молочних продуктів на стихійних ринках.

Матеріалом для дослідження послужили дані Центру громадського здоров’я України. Згідно досліджень за 2017 рік було 
зареєстровано понад 27 тисяч випадків захворювання на туберкульоз. Серед загального числа пацієнтів є також діти дошкільного 
та шкільного віку.

Дані пацієнти вперше взяті на облік у фтизіопульмонологічні центри і їм призначено відповідне лікування та проводиться 
поточний контроль. Також проводиться санаторно-курортне лікування.

Результати дослідження. Протягом року від туберкульозу легень та ускладнень до яких призводить дана недуга помирає 
приблизно 10 тисяч людей. Зустрічаються випадки туберкульозу інших органів і переважно в поєднанні з туберкульозом легень, 
що значно ускладнює діагностику та лікування. Почастішали випадки туберкульозу серед медичних працівників, переважно 
тих хто має контакт з хворими, що збільшилось в середньому у 1,5 разів, в порівнянні з минулим роком.

Висновок. Туберкульоз залишається проблемою століття і особливо небезпечною інфекцією, що потребує особливої уваги у 
всіх сферах діяльності де б не перебувала людина. 

Таким чином проблема боротьби з туберкульозом у світі і зокрема в Україні надто актуальна, і для її вирішення необхідні 
зусилля на рівні держави, громадськості та медичної служби.
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Нирки є одним із найбільш важливих органів організму людини, що визначає особливу актуальність теми дослідження. 
Ураження сечової системи ускладнює перебіг багатьох соматичних хвороб, призводить до збільшення числа хворих з набутими 
нефрологічними захворюваннями зі стійким порушенням функції нирок, з формуванням ранньої ренальної гіпертензії та 
хронічної ниркової недостатності.

В останні роки особливе значення приділяється бактеріальній і вірусній інфекції в розвитку запальних захворювань нирок. 
Особливе місце серед причин виникнення запалення можуть викликати такі агенти, як стрептококи і стафілококи.

Метою даного дослідження є виявити зміни в сечі, дослідження якої повинні пройти всі без винятку хворі з підозрою на 
патологію нирок.

Завданням роботи було проаналізувати результати діагностики сечі пацієнтів, так, як даний аналіз інформує лікаря про 
особливості функціонування сечостатевої системи і спонукає на підозру запального процесу в нирках.

Матеріалом для дослідження послужили результати аналізів діагностики сечі пацієнтів, які звернулись у поліклінічне 
відділення м. Івано-Франківська.

Результати дослідження. За 2018 рік звернулись 318 осіб. Вперше виявлено патологію нирок 31 пацієнту в результатах 
аналізу яких спостерігається виражений лейкоцитоз, протеїнурія. У 9 пацієнтів виявлено гематурію. Основне місце виходу 
еритроцитів – перитубулярні капіляри, зміни яких можна спостерігати при УЗД діагностиці. Бактеріальне дослідження сечі 28 
пацієнтів показує більше 100000 бактерій в 1 мл. сечі, що підкреслює запальний процес нирок. Поява білка в сечі до 0,331 г/л і 
більше спостерігається у більш ніж дві третіх пацієнтів, що є не менш важливою ознакою запального процесу в нирках. Більше 
половини пацієнтів в анамнезі прослідковується вірусні захворювання, які супроводжувались гіпертермією, що ймовірно 
і могли стати причиною появи запалення нирок. У 5 пацієнтів обтяжений спадковий анамнез, де у батьків спостерігаються 
хронічні процеси нирок або загострення в період гестації.

Висновок. Отже, представлені нами дані свідчать про поліетіологічність даної патології нирок. Захворювання нирок 
призводять до зниження якості життя хворих. При своєчасному виявлені патології та правильному лікуванні вдається 
призупинити прогресування хронічної ниркової недостатності, або ж добитися відновлення функції нирок. Пам’ятаючи про це, 
необхідно більше займатися профілактикою, веденням здорового способу життя. Для цього потрібно своєчасно здавати аналізи 
після кожного інтеркурентного захворювання, планово вимірювати артеріальний тиск, своєчасно проводити санацію хронічних 
вогнищ інфекції та не займатися самолікуванням.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÅÐÅÁ²ÃÓ ÕÐÎÍ²×ÍÎÃÎ ÃÀÑÒÐÎÄÓÎÄÅÍ²ÒÓ Ó Ä²ÒÅÉ ÍÀ ÔÎÍ² 
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Хронічні гастродуоденальні захворювання (ХГДЗ), незважаючи на значні досягнення в їх діагностиці та лікуванні протягом 

останнього десятиріччя, займають одне з провідних місць у структурі хронічної патології дитячого віку. У структурі ХГДЗ у дітей 
найбільшу питому вагу має хронічний гастродуоденіт (ХГД). Особливістю хронічних захворювань травної системи в сучасних 
умовах є багатофакторність і гетерогенність патогенезу та залучення до процесу інших органів і систем, зокрема, ендокринної 
та серцево-судинної. Останнім часом значно підвищився інтерес до вивчення впливу порушень функції щитоподібної залози 
та йододефіциту на перебіг багатьох захворювань. У зв’язку з інтенсивністю процесів росту, метаболізму і розвитку у дітей, 
потреба в йоді у них підвищена, а можливість розвитку його дефіциту та розповсюдження субклінічного гіпотиреозу (СГ) в 
ендемічних зонах, до яких відносять Прикарпатський регіон, є особливо високою. 

Метою нашого дослідження було визначення особливостей перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей із субклінічним 
гіпотиреозом на підставі аналізу медичної документації. 

Проведено аналіз медичних карт стаціонарних хворих 60 дітей середнього та старшого шкільного віку, хворих на ХГД. Аналіз 
медичної документації показав, що у 32 дітей з ХГД при дослідженні гіпофізарно-тиреоїдної системи діагностовано субклінічний 
гіпотиреоз. Переважна більшість дітей (56,7%) хворіли на ХГД від 9 місяців до 3 років. Вперше було госпіталізовано 24 (40,8%) 
пацієнтів з ХГД, повторно - 36 (59,2%) дітей. Основними клінічними синдромами у дітей з ХГД були болевий (98,6% дітей), 
диспептичний (92,4%) та астеновегетативний (69,8%) синдроми. Звертає на себе увагу висока частота дуоденогастрального 
рефлюксу (ДГР) - у 38,7 % дітей з ХГД. Установлено, що частота болевого та диспептичного синдромів у дітей з СГ і у хворих 
без ознак СГ була практично однаковою. Однак, тривалість болевого синдрому у дітей з СГ була в 1,7 раза вищою, ніж у дітей 
з ХГД без СГ. Астеновегетативний синдром, основними проявами якого були загальна слабкість, головний біль, дратівливість, 
швидка втомлюваність, порушення сну, погіршення пам’яті, достовірно частіше спостерігався у дітей з СГ (84,6%) в порівнянні 
з хворими на ХГД без проявів СГ (56,3%, Р<0,02). За даними ФЕГДС встановлено, що 60,8% хворих на ХГД візуалізувались 
поверхневі форми запалення, у 39,2 % - ерозивні. Відмічено, що частота запально-деструктивних змін в слизовій оболонці 
шлунку та 12-ти палої кишки серед пацієнтів з ознаками СГ була вищою (55,38%), ніж серед дітей без СГ (27,3%, Р<0,01). 
При поступленні в стаціонар 43,3% дітей скаржились на болі в ділянці серця та серцебиття, що виникали переважно після 
психоемоційних перевантажень. У дітей з ХГД на фоні СГ на ЕКГ достовірно частіше виявлялись синусова брадикардія, 
ектрасистолії, подовження або вкорочення інтервалу QT, блокада лівої ніжки Гіса.

Таким чином, проведений аналіз дозволяє встановити, що собливістю перебігу хронічного гастродуоденіту на фоні 
субклінічного гіпотиреозу є висока частота астеновегетативного синдрому, більша тривалість болевого синдрому, більш 
виражені клінічні та інструментальні ознаки функціональних порушень серцево-судинної системи. Тому дітям з хронічною 
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гастродуоденальною патологією в ендемічній зоні Прикарпаття рекомендовано проводити дослідження функції гіпофізарно-
тиреоїдної системи. 
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Актуальність. Вивчення проблеми порушень сну є актуальним, адже може суттєво впливати на процеси навчання і академічну 
успішність студентів, а також підвищувати ризик виникнення подальшої клінічної депресії і психіатричного дистресу у молодих 
людей. Доведено, що дана проблема пріоритетна для студентів-медиків через надмірне навантаження. У той же час знайдений 
тісний кореляційний взаємозв’язок між сонливістю і сном менше семи годин на ніч із незначними психіатричними розладами.

Мета. Вивчити поширеність порушення сну, основні його причини серед студентів Івано-Франківських вищих навчальних 
закладів та можливі шляхи подоланння даної проблеми.

Матеріали і методи. Для досягнення мети проведено анонімне опитування 1000 студентів Івано-Франківська (24 % юнаків 
та 76 % дівчат) віком 18-22 роки за допомогою Пітсубрського опитувальника якості сну та Індексу Тяжкості Безсоння (ІТБ) на 
платформі Google Форми. Опитування тривало два тижні (від 12 до 26 листопада 2019 року). 

Результати дослідження. Проаналізувавши порушення сну за різними ступенями, з’ясовано, що головними його чинниками 
є: проблема із засинанням (32 %), непостійний сон (26 %), занадто швидке пробудження (18 %). Зі всіх респондентів процесом 
сну виявились задоволеними 24 %, відносно задоволеними - 51%, не задоволеними – 21 %. 78 % опитаних також вважають, 
що їх проблеми зі сном є помітними для оточуючих і відповідно впливають на комунікацію та заважають способу життя 
(86 %), а також негативно впливають на настрій (89 %). Охарактеризувавши якість сну, виявлено, що доброю вона є у 52 %, 
незадовільною - у 48 % опитаних. При цьому 35 % засинають через 15 хв, 38 % - через 16-30 хв, 22 % потрібно до години часу. 
Середній час сну опитуваних становив 5-6 годин, що нижче рекомендованої тривалості МОЗ України та National Sleep Founda-
tion. Незважаючи на дані проблеми зі сном, тільки 13 % опитаних вдаються до застосування снодійних препаратів. Висновки. 
За допомогою ІТБ було встановлено питому частку основних розладів сну у структурі його порушень різного ступеня тяжкості, 
рівень задоволеності опитуваних якістю сну. Доведено, що більшість опитаних студентів мають клінічне безсоння середньої 
важкості (15-21 бал за шкалою ІТБ). Ця проблема найбільш важлива для студентів-медиків.
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Метою нашого дослідження було виявити ризик розвитку захворювань у осіб молодого віку згідно з показником 

індивідуального сприйняття часу.
Результати. За методикою Цуканова Б.Й. проведено визначення індивідуального сприйняття часу (τ-тип) та анкетування 100 

чоловіків від 18 до 22 років; проаналізовано ризик розвитку захворювань у них.
У 14 % опитуваних τ= 0,7-0,8, що вказує на ризик виникнення хвороб печінки і жовчного міхура. З них 43 % мають надмірну 

масу тіла; часто вживають алкоголь 57 %. Часто піддаються стресам 29 % (р=0,032). 14 % з них мають хронічні захворювання 
шлунково-кишкового тракту. Відмічена тенденція до споживання жирної їжі, фаст-фудів – іноді (79 %) та часто (21 %).

У 17 % обстежених виявлено τ=0,8-0,86, що вказує на ризик виникнення серцево-судинних захворювань (ССЗ), зокрема 
ішемічної хвороби серця. Серед них вживають помірно алкоголь 53 %. Стреси бувають у 76 % іноді, у 12 % – часто. 53 % часто 
вживають жирну їжу, фаст-фуди (p=0,041). У 25 % опитуваних обтяжений генетичний анамнез ССЗ. Усі іноді їдять солоне.

У 15 % чоловіків τ=0,86-0,94, що відносить їх до групи ризику захворювань нирок. 67 % таких осіб іноді, 33 % – часто п’ють 
мінеральну воду. 93 % іноді вживають велику кількість молочних продуктів. 67 % іноді зазнають переохолодження. Випивають 
менше 1 л води в день 7 % осіб, 1-1,5 л./добу – 33 %, 1,5-2 л./добу – 53 %.

У 19 % опитуваних τ=0,94-1,00, що вказує на ризик виникнення інсульту та інфаркту міокарда. Серед них часто вживають 
алкоголь 42 %, та 53 % іноді випивають міцні напої. У 42 % достовірно наявні хронічні захворювання (p=0,044), з них 16 % 
мають ССЗ. 68 % іноді зазнають стресу. У 42 % (р=0,011) респондентів спадковий анамнез обтяжений ССЗ. Всі опитуванні 
вживають недостатню кількість води, солону їжу (16 % часто, 79 % – іноді).

25 % мали τ від 1,0 до 1,1, що може вказувати на імовірність розвитку захворювань шлунка. Більша половина з них курить 
сигарети (29 % до 10 сигарет/добу, 12 % – більше 10, та 12 % курили раніше). 87 % іноді мають стреси (р=0,034). 46 % часто 
вживають молочнокислі продукти (р=0,029). Вживають у їжу прянощі: 58% іноді, та 29% часто. 58 % обстежених іноді 
приймають нестероїдні протизапальні препарати.

Висновок. Отримані результати вказують на наявність зв’язку певних факторів ризику розвитку захворювань з τ-типом 
респондентів. Найбільша кількість осіб в перспективі матиме патологію шлунково-кишкового тракту (39 %), що пов’язано з 
особливостями харчування та способом життя. У 36 % обстежених є ризик розвитку ССЗ. Визначення у людей τ-типу дозволить 
спрогнозувати ризик розвитку певної патології та запропонувати комплекс індивідуальних профілактичних заходів.
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ÂÇÀªÌÎÇÂ’ßÇÎÊ ²ÍÄÅÊÑÓ ÌÀÑÈ Ò²ËÀ ÒÀ ÏÎÊÀÇÍÈÊ²Â ÇÎÂÍ²ØÍÜÎÃÎ ÄÈÕÀÍÍß É 
ÃÅÌÎÄÈÍÀÌ²ÊÈ Ó ÑÒÓÄÅÍÒ²Â-ÌÅÄÈÊ²Â

Чепак К.І.,Чернега О.А. 
 Науковий керівник – д.мед.н., проф. Н.М. Воронич-Семченко 

 Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фізіології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: katya061200@gmail.com
Актуальність дослідження зумовлена поширеністю надлишку маси тіла з наступним розвитком ожиріння серед населення 

різних вікових груп, зокрема, молоді. Причинами розвитку ожиріння є надмірне споживання високовуглеводної чи високожирової 
їжі, гіподинамія, порушення обмінних процесів. Проте, у молодих людей надмірну вагу часто розцінюють тільки як косметичний 
дефект, не придаючи проблемі належного значення. У той же час надлишкова маса тіла є вагомим чинником ризику розвитку 
коморбідної патології.

Мета дослідження: дослідити взаємозв’язок між надлишковою масою тіла та показниками зовнішнього дихання і 
гемодинаміки. 

Матеріал і методи дослідження. Для досягнення мети обстежено студентів-медиків віком 18-20 років. Усі обстежені були 
рандомізовані по статі. Шляхом анкетування з’ясовували регіони проживання, інтенсивність фізичних навантажень, наявність 
шкідливих звичок. У обстежених обчислювали індекс маси тіла (ІМТ), визначали показники зовнішнього дихання (життєву 
ємність легень - ЖЄЛ, частоту дихання, хвилинний об’єм дихання – ХОД, об’єм форсованого видиху за 1 сек, індекс Тиффно, 
оксигенацію крові), використовуючи апаратний комплекс Spirobank II New, та гемодинаміки (величину систолічного та 
діастолічного артеріального тиску з наступним обчисленням пульсового та середньодинамічного показників). Цифрові дані 
підлягали статистичному аналізу з використанням коефіцієнта Стьюдента (t) та коефіцієнта кореляції Пірсона (r). Статистично 
достовірною вважали різницю при р<0,05. 

Результати дослідження. Установлено, що у 80 % обстежених ІМТ знаходився в межах фізіологічної норми (18,5 - 24,9 кг/м2), 
у 13 % - діагностовано надлишкову масу – (ІМТ у межах 25-29,9 кг/м2), у 7 % - гіпотрофію (ІМТ менше 18,5 кг/м2). Гіпотрофія 
була пов’язана із перебуванням на низькокалорійній дієті. У всіх обстежених із належною масою тіла досліджувані показники 
дихальної та серцево-судинної систем відповідали віку та статі. У мешканців гірських регіонів спостерігали тенденцію до 
зростання ЖЄЛ (незважаючи на постійну фізичну підготовку). Обстежені із надлишковою вагою, як правило, мали шкідливі 
звички (куріння сигарет, кальяну, вживання високовуглеводної чи надмірно калорійної їжі). У них ІМТ на 31 % (p<0,05) 
перевищив середні значення у студентів без надлишку ваги. За таких умов були більшими значення ЖЄЛ (на 50 %, p<0,05) 
та середньодинамічний тиск (на 14 %, p<0,05) щодо даних у однолітків без надлишку маси тіла. Установлено взаємозв’язок 
середньої сили між ІМТ та: ЖЄЛ (прямий, r=0,52, p<0,05), насиченням крові киснем (зворотний, r=-0,51 p<0,05), вмістом 
глюкози (зворотний, r=-0,30, p<0,05) та середньодинамічним тиском (прямий, r=0,35, p<0,05). 

Висновок. Надлишкову масу тіла мають студенти, які поружують режим та характер харчування, мають шкідливі звики 
та низьку фізичну підготовку. Такі обстежені формують групу ризику розвитку серцево-легеневих порушень. Установлено 
середньої сили взаємозв’зок між ІМТ та показниками зовнішнього дихання і гемодинаміки. Зміни ІМТ можна розцінювати як 
предиктор появи хронічних респіраторних недуг та серцево-судинних подій.

ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÊÎÐÅËßÖ²ÉÍÎ¯ ÇÀËÅÆÍÎÑÒ² Ð²ÂÍß ÙÀÑÒß Â²Ä Â²ÊÓ, ÑÒÀÒ², ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎÃÎ 
ÑÏÐßÌÓÂÀÍÍß, ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÓ ÒÀ ÅÒ²ÎËÎÃ²×ÍÎ¯ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒ².

Шітев А.І., Куртинець В.Ю.
Науковий керівник – доц. О.Ю. Райко

Ужгородський національний університет
Кафедра функціональних дисциплін

м. Ужгород, Україна, e-mail: kyrtunecvika@gmail.com
Вступ :Щастя - стан людини, який відповідає найбільшій внутрішній задоволеності умовами свого буття, повноті і 

свідомості життя, здійсненню свого людського покликання, самореалізації. Одне з небагатьох визначить, детермінація якого 
різними людьми буде кардинально різнитися, але кожне з них буде абсолютно правильним. Це поняття є об’єктом вивчення 
психології, філософії, релігії, фізіології, сексології. Описано фізіологічно-біохімічні механізм виникнення щастя, пов`язані з 
дією ендорфінів, серотоніну, дофамін та інших БАР. Але в даному випадку це лише відтворюючі механізми,п’ятикутним з 
однієї грані. Секрет щастя криється у визначаючих факторах, якими для Арестотеля були друзі, моральні та розумові чесноти, 
для Сковороди - можливість займатися улюбленою справою та бути вільним у своїх думках і діях, для Роджерса - самопізнання 
і самореалізація, а також володіти емоційним інтелектом ,для Осипова - можливість вірувати у Христа та служити йому.

Мета роботи: Довести колеляційні взаємозв’язки між вираженістю, сприйнятливістю щастя людини та різними визначаючими 
факторами (вік, стать, професійне прямування, етіологічна та релігійна пренадлежність,соціальний статус).

Матеріали і методи: Опитувальник “Happiness test” розроблений американським журналом Psychology Today. Поточний 
аналіз матеріалів анкетування.

Результати: У дослідженні прийняли участь 217 осіб, розділених на окремі групи: 1]підлітки шкільного віку (11 клас), 
які висловлюють бажання стати лікарями;2]студенти медичного факультету 1-го курсу;3]студенти медичного факультету 
5-6х курсів;4]студенти іноземного медичного факультету;5]студенти стоматологічного факультету;6]студенти історичного 
факультету;7]студенти математичного факультету;8]студенти біологічного факультету;9]викладачі медичного факультету;10]
практикуючі лікарі. Найнижчі показники було продемонстровано 2-ю групою та жіночою статтю 1-Ї групи досліджуваних. 
Найвищі результати відзначалися у стоматологів та студентів-іноземці. На одного щасливого чоловіка припадає 0,78 щасливих 
жінок. Серед усіх,щасливих за результатами тестів, 45% сповідують християнство, 30%-католики; 15%-інше віросповідання, 
10% - не Вірять у Бога. Результати дослідження експлікують,що з підвищенням вікової категорії рівень щастя дещо падає. 
А серед практикуючих лікарів середній рівень щастя трохи вищий такого самого показника у викладачів. Чоловіки мають 
дещо вищі показники ніж жінки, а студенти іноземного факультету ніж студенти корінного населення. Регресивний ряд груп, 
в залежності від факультетів буде виглядати наступним чином: Студенти стоматологічного факультету>студенти іноземних 
факультетів >студенти математичного факультету>студенти медичного факультету>студенти історичного факультету.
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Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

Висновок: Отже, було доведено кореляційні зв’язки рівня щастя з визначальними характеристиками досліджуваних груп. З 
віком рівень щастя дещо знижується. У період перед вступними екзаменів в учнів 11 класу спостерігається зниження результатів. 
У студентів,які працюють результати дещо вищі ніж у студентів які не працюють, що може бути пов’язано із матеріальною 
складовою. В загальному чоловіки дещо щасливіші ніж жінки. Іноземні студенти показали кращі результати ніж студенти 
українці. Рівень щастя також залежить від факультету, де проходить навчання досліджуваних груп, що було доведено у нашому 
дослідженні.

ÂÇÀªÌÎÇÂ’ßÇÎÊ ÃÎÐÌÎÍÀËÜÍÈÕ ² ÌÅÒÀÁÎË²×ÍÈÕ ÔÀÊÒÎÐ²Â ÖÓÊÐÎÂÎÃÎ Ä²ÀÁÅÒÓ 2-ÃÎ 
ÒÈÏÓ ÍÀ ÒË² ÎÆÈÐ²ÍÍß

Яхно Ю.Е
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Т.В. Горбач

Харківський національний медичний університет
Кафедра біологічної хімії

м. Харків, Україна, e-mail: yuliya.yahno@gmail.com
Актуальність. Захворювання на цукровий діабет 2-го типу (ЦД-2) є однією з найбільш актуальних проблем не тільки для 

системи охорони здоров’я, а й для суспільства в цілому. Опубліковані численні результати вивчення взаємозв’язків топографії 
жирової тканини і метаболічних порушень, на підставі яких ожиріння можна розглядати як маркер ризику розвитку серцево-
судинних захворювань і прогресування ускладнень ЦД-2. 

Мета роботи. Дослідити можливості використання індексу вісцерального ожиріння (ІВО) як інтегрального маркера, який 
відображає морфофункціональний стан вісцеральної жирової тканини, функціональну активність надниркових залоз і секреції 
інсуліну у пацієнтів з різним ступенем ожиріння.

Матеріали та методи. До дослідження залучено 30 хворих на ЦД 2-го типу (15 чоловіків і 15 жінок) з різним ступенем 
ожиріння (ІМТ від 18,5 до 38,0 кг / м2) і типом відкладення жиру, які лікувалися у ендокринологічному відділенні Обласної 
клінічної лікарні м. Харкова. Обстеження хворих включало збір скарг, вивчення анамнезу життя та захворювання, розрахунок 
антропометричних показників і аналіз клінічних і біохімічних показників.

Результати дослідження. В результаті проведених досліджень встановлено, що у всіх обстежених жінок тип розподілу жиру 
був абдомінальним, з них 30% мали нормальну масу тіла (НМТ), у решти було загальне ожиріння. Серед чоловіків абдомінальне 
ожиріння спостерігалося в 60% випадків. 

Як антропометричні показники (ІМТ, ОТ, ІВО), так і біохімічні (рівень глікемії, НвА1с, С-пептид, кортизол, ДГЕА-С, 
ліпідний спектр сироватки крові) практично не відрізнялися в групах чоловіків і жінок (р > 0,05). Дослідження показників 
ліпідного спектра сироватки крові хворих показало, що у 47% хворих мала місце гіпертрігідерідемія, тоді як рівень холестерину 
перевищував норму лише у 16% хворих. У 36% хворих виявлено підвищення рівня ЛПНЩ, у 58% - зниження ЛПВЩ. Ожиріння 
супроводжувалося підвищенням рівнів атерогенних ліпідних фракцій - ТГ і ЛПНЩ, в той час як середні концентрації загального 
холестерину, ЛПВЩ і ЛПДНЩ практично не змінювалися в порівнянні з хворими без ожиріння (р> 0,05).

Висновок. Отримані нами результати, узгоджуючи з даними літератури, доводять, що фенотип ожиріння (аліментарно-
кінетичний) у хворих на ЦД-2 супроводжується більш вираженими несприятливими змінами показників ліпідного обміну, 
функціональної активності наднирників і β-клітин підшлункової залози, ніж у хворих без ожиріння.

ÎÍÊÎËÎÃ²ß
ONCOLOGY

ÀÍÀË²Ç ÎÃËßÄÓ ÌÎËÅÊÓËßÐÍÎÃÎ ÏÐÎÔ²ËÞÂÀÍÍß ÏÓÕËÈÍ Ó ÑÂ²ÒË² ²ÍÄÈÂ²ÄÓÀËÜÍÎÃÎ 
Ï²ÄÕÎÄÓ ÄÎ ÏÐÎÃÍÎÇ²Â ÒÀ ÒÀÊÒÈÊÈ Ë²ÊÓÂÀÍÍß

Калічак У.Ю., Паращак М.Т.
Науковий керівник - к.мед.н., доц. Т.І.Терен

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра онкології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ulya1848@gmail.com
Aктуальність. Для отримання актуальної інформації щодо оптимальної схеми терапії необхідно обирати найбільш точ-

ний та високоспецифічний метод діагностики, який дозволив би підібрати максимально чутливе та ефективне лікування для 
кожного конкретного пацієнта:у випадках високо агресивних та швидкопроліферуючих пухлин; у разі поліхіміорезистентності 
пухлини;за умови формування вторинної резистентності до таргетних препаратів.

Мета. За допомогою імуногістохімічного профілювання пухлин довести можливість застосування індивідуалізованого під-
ходу до лікування рідкісних, високоагресивних і метастатичних видів раку.

Матеріали та методи. Проаналізовано доказову базу стосовно можливостей імуногістохімічного профілювання пухлин у 
визначенні мутацій протоонкогенів та генів-супресорів, характерних для таких видів пухлин, як рак молочної залози та рак 
яєчників (BRCA-1, BRCA-2), колоректальний рак(k-RAS), меланома(BRAF) та недрібноклітинний рак легень (EGFR-мутації, 
транслокації ALK, ROS1).

Результати. Імуногістохімічне профілювання – більш поглиблений метод дослідження біопсійного матеріалу,який базується 
на реакції тканини з набором антитіл, що спрямований на виявлення індикаторів пухлини, що створюють її “індивідуальний 
відбиток”. Щодо конкрених нозологій,то для раку молочної залози та раку яєчників такими біомаркерами слугуватимуть гени 
BRCA-1 та BRCA-2.Для раку молочної залози не менш важливим є визначення рецепторного статусу(PR,ER,Her-2/neu,KI-67) 
для подальшого вибору плану терапії.Щодо меланоми вагомим є виявлення змін гену BRAF.Мутуючи,він постійно передає сиг-
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нал росту,що призводить до безконтрольного поділу пухлинних клітин. Колоректальний рак–мутації гену k-RAS,який відіграє 
важливу роль у низхідному сигнальному шляху рецептору епідермального росту та є головним біомаркером для таргетної те-
рапії.Для діагностики недрібноклітинного раку важливим є підтвердження EGFR-мутації, транслокаціїALK, ROS1. Наявність 
мутацій генів визначає початок терапії,щовключає широкий резерв препаратів, таких як: трастузумаб(рак молочної залози), 
олапаріб (рак яєчників), цетуксимаб (колоректальний рак), вемурафеніб (меланома), атезолізумаб (рак легень).

Висновок. Визначення специфічних мутацій дозволить оптимізувати лікування найбільш ефективними протипухлинними 
препаратами та бути впевненими в їх доцільності, що, відповідно, збільшить виживаність пацієнтів та результативність 
індивідуально підібраної схеми лікування.

ÂÏËÈÂ ÌÎËÅÊÓËßÐÍÎÃÎÒÈÏÓ ÐÀÊÓÌÎËÎ×ÍÎ¯ ÇÀËÎÇÈ ÍÀ ÏÅÐÅÁ²Ã ² ÏÐÎÃÐÅÑÓÂÀÍÍß 
ÏÓÕËÈÍÈ
Колотило З.В.

Наукові керівники: д.мед.н., проф. В.Р. Савран,
к.мед.н. асист. М.М. Мриглоцький

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Кафедра онкології та радіології ФПДО

м. Львів, Україна, e-mail: z.kolotylo25@gmail.com
Актуальність. Рак молочної залози (РМЗ)- безперечно, дуже важлива проблема сучасної онкології , адже за даними 

Американської спілки боротьби з раком щороку він діагностується у близько 1,3 млн жінок, і орієнтовно 465 тисяч помирає 
внаслідок цієї хвороби. В Україні, починаючи з 1986 року, РМЗ вийшов на перше місце в структурі онкологічної патології 
жіночого населення. Протягом 2017 року в Україні згідно з Національним канцер-реєстром (бюлетень№20) виявлено 14402 
жінки, хворих на РМЗ. Стандартизований показник захворюваності жінок склав 63,8 на 100 тисяч населення.

Мета. Дослідити клініко-статистичні особливості перебігу раку молочної залози (РМЗ) залежно від гістологічного варіанту 
пухлини, молекулярного типу, стадії, віку пацієнтки та методів лікування новоутворення; проаналізувати взаємозв`язок між 
рецепторним статусом і прогресуванням РМЗ після проведеного лікування.

Матеріал і методи. Ретроспективно проаналізовано 309 карт стаціонарних хворих на РМЗ, які перебували на лікуванні у 
Львівському державному онкологічному регіонарному лікувально-діагностичному центрі у період з 2012 по 2013 рік і яким 
було проведено хірургічне втручання- мастектомія за Мадденом. Дослідні групи спостерігалися протягом 6 років( до 2019 року 
включно) і були сформовані методом стратифікаційної рандомізації: згідно з гістологічним варіантом пухлини( часточковий і 
протоковий рак),за молекулярним типом, стадією, за методом лікування та віковим критерієм. Статистичну обробку отриманих 
результатів дослідження проведено на персональному комп`ютері з використанням електронних таблиць Microsoft Excel. 
Значущість отриманих даних та кореляційні зв`язки оцінювали за допомогою критеріїв Стьюдента та Пірсона.

Результати та їх обговорення. Аналіз отриманих даних показав, що основний пік захворюваності на рак молочної залози 
припадає на вік у групі після 55 років( для часточкового- 74,6%; для протокового- 63,4%). Найбільш поширеними молекулярними 
типами РМЗ при часточковому варіанті є люмінальний тип А(59,1%)і Lum B- (19,7%), при протоковому- LumA (36,9%) і Triple 
negative( 21,8%).При часточковому та протоковому раку молочної залози відсоток жінок з РМЗ віком до 40 років становив 
7,2% та 3,7% відповідно, причому найчастіше верифікувався LumA заімуногістохімічним дослідженням. Найбільший відстоток 
метастазувань після проведеного комплексу лікувальних заходів спостерігався при молекулярному типі Triple negative (37,5% 
серед усіх пацієнток з метастазами).

Висновки. Більшість пацієток з РМЗ має вік понад 55 років, проте зростає тенденція щодо збільшення к-сті випадків 
захворюваності і серед молодих жінок. Після аналізу карт стаціонарних хворих на РМЗ, що перебували у Львівському 
онкологічному регіонарному центрі у період 2012-2013 рр та вивчення результатів їх імуногістохімічного дослідження 
встановлено, що найбільш поширеним є LumA тип РМЗ, що характеризується найбільш сприятливим перебігом після 
проведеного лікування.Найбільш агресивним у плані метастазування виявився Triple neg молекулярний тип РМЗ, що обумовлено 
його низькою реакцією на хіміотерапію.

ÄÎÑÂ²Ä ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÍÅÎÀÄ’ÞÂÀÍÒÍÎ¯ Õ²Ì²ÎÒÅÐÀÏ²¯ Â ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÌÓ ÒÀ 
ÊÎÌÁ²ÍÎÂÀÍÎÌÓ Ë²ÊÓÂÀÍÍ² Ì²ÑÖÅÂÎ-ÏÎØÈÐÅÍÎÃÎ ÐÀÊÓ ÑÅ×ÎÂÎÃÎ Ì²ÕÓÐÀ

Олійник Н.Я., Мойсеєва У.Ю., Гринів Н.М.
Науковий керівник - к.мед.н., доц. Т.І. Терен 

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра онкології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: nadiaoliinyk78@gmail.com
Актуальність. Рак сечового міхура є одним з найбільш розповсюджених новоутворів сечовидільної системи. В Україні він 

займає 6 місце серед чоловіків і характеризується високим ступенем агресивності, швидким інфільтративним ростом та низьки-
ми показниками ефективності лікування. 

Мета. Проаналізувати ефективність неоад’ювантної хіміотерапії в комплексному та комбінованому лікуванні раку сечового 
міхура, в популяції пацієнтів, котрі лікувалися в ПКОЦ 2017-2019 роках, визначити доцільність хіміотерапії, що впливає на 
результат лікування раку сечового міхура залежно від стадії. 

Матеріали і методи. Проведено аналіз даних 173 історій недуг пацієнтів Прикарпатського клінічного онкологічного центру 
за 2017-2019 роки, з раком сечового міхура С.67, стадії ІІ, ІІІ,ІV, у тому числі, котрі отримували хіміотерапевтичне лікування 
неоад’ювантно.

Результати. Зі 173 пацієнтів радикальне комбіноване лікування ( стадії Т2-3N0M0) отримували 73 пацієнти, відповідно, 
паліативне і протирецидивне (стадії T2-3-4N1-2М0-1) – 100 пацієнтів. За гендерною структурою, чоловіки склали 76 %, жінки – 
24 %, за віковою – 30-40 р. - 4%, 40-50 р. – 5 %, 50-60 р.- 33%, 60-70р.- 37%, >70 р – 21 %. Протягом лікування пацієнти отримува-
ли хіміотерапевтичні препарати за схемами –GC Гемцитабін +Цисплатин, CMV –Цисплатин+Метотрексат+Вінбластин. Відома 
очікувана токсичність їх використання проявляється: периферичною сенсорною нейропатією та ототоксичністю при кумулятив-
ній дозі 300 мг/м2 і більше (Цисплатин) міелосупресією, мукозитом, нефротоксичністю (Метотрексат), лейкопенією(Вінбластин).
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Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

Кумулятивна виживаність серед пацієнтів, які отримували радикальне комбіноване лікування склала: 2017 р. – 76%, 2018 р. 
–65%, 2019 –78 %.

Висновки. Неоад’ювантна хіміотерапія має важливе значення в ефективності лікування, адже краще переноситься пацієн-
тами, ніж після оперативного втручання, що дозволяє використовувати більші дози, більшу кількість циклів та дає можливість 
оцінити її ефективність перед проведенням оперативного втручання. Доопераційна хіміотерапія викликає регресію інвазивного 
раку сечового міхура, покращує уродинаміку, що дає змогу зменшити обсяг оперативного втручання, радикально видалити 
злоякісну пухлину і досягти тривалої ремісії та безрецидивної виживаності.

ÎÒÎÐÈÍÎËÀÐÈÍÃÎËÎÃ²ß
OTORHINOLARYNGOLOGY

ÊË²Í²ÊÎ-ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÈÉ ÀÍÀË²Ç ÒÐÈÂÀËÎÑÒ² Â²ÄÍÎÂËÅÍÍß 
ÏÎÐÓØÅÍÎÃÎ ÍÎÑÎÂÎÃÎ ÄÈÕÀÍÍß Ï²ÑËß ÑÅÏÒÎÏËÀÑÒÈÊÈ ÏÐÈ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍ² 

ÃËÞÊÎÊÎÐÒÈÊÎÑÒÅÐÎ¯Ä²Â
Грицишин Л.М., Бандрівська М.Р.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.І. Попович
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: lyudashenka555@gmail.com

Актуальність: Викривлення носової перегородки зустрічається у 60-80% населення у світі. Це є найчастіша патологія 
носа, яка потребує оперативного втручання, адже призводить до порушення носового дихання, сприяє виникненню хронічного 
риносинуситу та, як наслідок, призводить до значного зниження якості життя пацієнтів.

Метою наукової роботи є вивчення клінічних аспектів призначення глюкокортикостероїдів (ГКС), їх ефективності та 
доцільності застосування після септопластики. Порівняльний аналіз тривалості післяопераційного періоду до відновлення 
порушеного носового дихання при застосуванні ГКС та без них. 

Матеріали і методи: Було опитано 90 пацієнтів (65 чоловіків (72,2%) та 25 жінок (27,8%)) віком від 19 до 55 років, які 
знаходилися на лікуванні в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні з діагнозом викривлення носової перегородки, яким 
була проведена септопластика. Ведення післяопераційного періоду з призначенням ГКС було у 45-ти пацієнтів, а в інших 45-ти 
- вони не застосовувалися. Проводилась самооцінка стану пацієнта за 10-сантиметровою візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) 
до операції та у віддаленому післяопераційному періоді. Після виконання септопластики проводився щоденний моніторинг 
стану пацієнта, хворі проводили оцінку порушення носового дихання виражену в балах від 0 до 10 (де 0 - це відсутність носового 
дихання та 10 - дихання відмінне) протягом 30-ти днів з моменту операції або до відновлення носового дихання до 10 балів. 
Ретроспективний аналіз історій хвороби опитаних пацієнтів.

Результати: У досліджуваних пацієнтів середній результат за ВАШ до операції становив 3,7 см, а після - 9 см. Максимальне 
покращення носового дихання без застосування ГКС наставало в середньому через 14,41 дня, із призначенням ГКС – 9,83 дня. 
Середня оцінка порушення носового дихання у пацієнтів без застосування ГКС до операції – 2,53 б., після – 8,76 б. (покращення 
носового дихання на 6,23 б.); у пацієнтів з призначенням ГКС: до операції 4,4 б., після – 9,4 б. (покращення носового дихання на 
5 б.) Куріння в анамнезі у 55,5% пацієнтів, з них у групі, що отримували ГКС – 66,7%, що не отримували – 33,3%. Викривлення 
носової перегородки травматичного генезу було у 38,8% пацієнтів.

Висновок: Раціональна глюкокортикостероїдна терапія після виконання септопластики пришвидшує час відновлення 
порушеного носового дихання в середньому на 4,58 дня. Слід відзначити, що в пацієнтів, які курять час відновлення носового 
дихання був дещо тривалішим.

ÐÅÃÅÍÅÐÀÒÈÂÍÀ ÇÄÀÒÍ²ÑÒÜ Ê²ÑÒÊÎÂÎ¯ ÒÊÀÍÈÍÈ Ï²Ä ×ÀÑ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÓ 
IN VIVO Ç ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍßÌ Á²ÎÌÀÒÅÐ²ÀËÓ «ÑÈÍÒÅÊ²ÑÒÊÀ»

Плющик Н.В., Кохан Б.І., Бондарчук О.Д., Існюк А.С.
Науковий керівник – д.м.н., проф. В.В. Кіщук

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Кaфедра ЛОР-хвороб

м. Вінниця, Україна, e-mail: bogdankokhan11031997@ukr.net
Актуальність: Враховуючи підвищену небезпеку травматизму людини в реаліях сучасного світу, необхідно шукати нові 

ефективні та економічно вигідні біоматеріали для покращення посттравматичної регенеративної здатності кісткової тканини. 
Мета роботи: оцінка регенеративної здатності кісткової тканини в експерименті з біоматеріалом «Синтекісткa» та аналіз 

постімплантаційних змін. 
Матеріали і методи: Експеримент in vivo виконано завдяки імплантації у клубову кістку кролів біоматеріалу «Синтекістка», 

додаючи осеїн-гідроксиапатит і плазму крові. Для оцінки виконано мофрметрію, мікроскопію гістологічних зрізів та 
післяопераційний огляд. 

Результати досліджень: Під час експерименту порівняно ефективність використання біоматеріалу з осеїн-гідроксиапатитом 
та плазмою крові (основна група) і біоматеріалу без інших речовин (група контролю). Мікроскопічне дослідження через 6 
місяців: кісткові пластинки (40,4±0,9) і (45,5±0,7); ділянки грубоволокнистої тканини кістки (55,3±1,2) і (50,8±0,8); залишки 
біоматеріалу (3,3±0,5) і (3,2±0,1) контрольної та основної групи відповідно. Активне кровопостачання трансплантованого 
матеріалу свідчить про біосумісність трансплантату та ефективну регенеративну здатність. Через 9 місяців виявлено: кісткові 
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пластинки (82,3±1,1) і (88,8±0,7); ділянки грубоволокнистої тканини кістки (17,2±0,7) і (9,7±0,5); залишки біоматеріалу 
(0,42±0,02) і (0,24±0,08) контрольної та основної групи відповідно. Після 12 місяців - більша кількість кісткових пластинок в 
контрольній (91,4±0,7) групі, порівняно з основною (98,6±0,4). Аналогічно зменшений вміст грубоволокнистої тканини кістки 
(7,3±0,7%) та (1,2±0,2%) відповідно. Кісткова тканина повністю замінила біоматеріал в обох групах.

Висновки: Завдяки імплантації біоматеріалу «Синтекістка», додаючи осеїн-гідроксиапатит і плазму крові, достовірно 
(р<0,05) зростає швидкість його біодеструкції з перетворенням на пластинчасту тканину кістки.

ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ²ß
OPHTHALMOLOGY

ÑÒÀÍ ÑË²ÇÍÎ¯ ÏË²ÂÊÈ Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ²Ç ÒßÆÊÈÌÈ ÎÏ²ÊÀÌÈ Î×ÅÉ Ó Â²ÄÄÀËÅÍ² ÑÒÐÎÊÈ
Крохмалюк О.К.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. О.О. Андрушкова
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

Кафедра очних хвороб
м. Вінниця, Україна, e-mail: okroxmalyuk@gmail.com

Актуальність. Опіки очей складають від 4,2% до 38,4% серед усіх травм органу зору. Це важкі специфічні ушкодження, 
що є причиною раптового і прогресуючого зниження гостроти зору і призводять до професійної інвалідності та погіршення 
якості життя в цілому.Одним із віддалених наслідків тяжких опіків очей є стійке порушення стану слізної плівки, внаслідок чого 
втрачається її захисна функція і погіршується живлення та регенерація рогівки. Порушення стійкості слізної плівки та хронічне 
запалення поверхні ока викликають біль, дискомфорт, а також можуть спровокувати виникнення синдрому сухого ока. 

Мета. Провести дослідження стану слізної плівки на основі клінічного випадку у пацієнтів з наслідками важких опіків очей 
у віддаленні строки після травми, проаналізувати отримані дані, встановити рекомендації для ведення пацієнтів із тяжкими 
опіками у віддалені строки.

Матеріали та методи. Під нашим спостереженням знаходились 2 хворих (4 ока), в анамнезі яких 5 років тому був отриманий 
важкий хімічний опік кон’юнктиви та рогівки обох очей, що призвів до важких змін. За період від отримання травми пацієнти 
перенесли неоднократні хірургічні втручання (переміщення кон’юнктиви, виправлення симблефарона) та курси протизапальноі 
терапії. Використовувались наступні методи дослідження: візометрія, біомікроскопія, фотореєстрація; такі показники, як висота 
слізного меніска, інтерферометрія, час розриву слізної плівки, мейбографія повік та тест Ширмера. Обстеження проводили за 
допомогою приладу LACRYDIAG

Результати. Гострота зору пацієнтів коливалася в межах VOS- 0.04-0.08 VOD–світловідчуття з правильною проекцією, 
ВОТ– норма; інтерферометрія = 15 -17 нм (норма 30-160); висота слізного меніска - 0.1мм (норма 0,25 та більше); час розриву 
слізної плівки -13.9-14.00 сек (норма 7,5 та більше); мейбографія повік -24% (норма-менше 40%)

Висновки. Таким чином у хворих з важкими опіками кон’юнктиви та рогівки в віддаленні строки спостереження ( більше 5 
років) відмічається хвороба сухого ока за змішаним типом, яка потребує постійного догляду та тривалої підтримуючої терапії. 

ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÌÅÒÎÄÓ ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎ¯ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ÏÐÈ ÎÔÒÀËÜÌÎÏÀÒÎËÎÃ²ßÕ 
ÑÓÄÈÍÍÎÃÎ ÒÐÀÊÒÓ

Мединська Ю.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.В. Капечук

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: yuliia.medynska@gmail.com
Актуальність. Згідно з матеріалами ВООЗ, у світі 45 млн людей з повною відсутністю зору (2,5 % від загальної кількості 

населення), 135 млн мають порушення у функціонуванні зорового апарату. Найбільш чутливою зоною ушкоджень являється 
саме сітківка ока та власне судинна оболонка, яка інтенсивніше, ніж інші тканини споживає кисень, характеризується високою 
ферментативною активністю та здатністю до окислювального фосфорилювання. Хоріоідея дуже чутлива до різних видів гіпоксії 
та ішемії. Рання УЗД-діагностика даних патологічних процесів, дозволяє попередити перехід ранніх клінічних симптомів в 
незворотні, з ушкодженням нейронів та мікрогліїї зорового аналізатора.

Мета: підвищення ефективності лікування хворих із патологіями судинного генезу за допомогою сучасних ультразвукових 
методів обстеження на ранніх етапах виникнення та впродовж прогресування дисфункцій органа зору. 

Матеріали та методи виконання. Для виконання даного дослідження, було залучено 7 пацієнтів віком від 37 до 59 років 
на різних клінічних стадіях офтальмологічних захворювань таких як: колобома хоріоїдеї, відшарування сітківки, міопічна 
стафілома, задній увеїт.

Результати. Дані досліджень впроваджених в клінічну практику показали, що УЗД - діагностика відіграє важливу роль 
при виявленні патології відшарування сітківки після антиглаукоматозних операцій, екстракції катаракти, проникаючих 
пораненнях очного яблука, увеїтах, що в свою чергу призводить до більш об’єктивного та точного методу оперативної корекції 
чи консервативної терапії. Поглиблено відомості, щодо можливості застосування методу УЗД-діагностики при виявленні 
чужорідних тіл ретробульбарної ділянки. 

Висновки. Дана методика дозволяє отримати численні показники, результати яких не залежать від ступеня прозорості 
оптичних середовищ, тому її можна застосовувати при патологіях, що характеризуються їх помутнінням.  

Метод УЗД дозволяє вивчити рухи в очному яблуці, оцінити структуру окорухових м’язів і зорового нерва, отримати точні 
дані про параметри як нормальних, так і патологічних (пухлинах, стриктурах, випоті) складових очей.
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COEGENITAL HYPOTHYROIDSM IN PREMATURE INFANTS. IMPORTANCE OF IMMUNOLOGICAL 
RESEARCH

Barszczak Dawid
Scientifi c supervisor ̶ PhD Zoryana Kocherga
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Pediatrics
Ivano Frankivsk, Ukraine, e-mail: dawidbarszczak@gmail.com

Introduction: In the UK, 1/2000-3000 newborns suffer from congenital hypothyroidism, making it the most common hormonal 
disease of the baby age. During admission of 10 years old girl on 1st October 2019, she was diagnosed with acute bilateral focal pneumonia, 
complicated by toxin syndrome due to second degree immunodefi ciency. Except congenital hypothyroidism and delayed psycho and 
linguistic abilities, her accompanying diseases include secondary non-metabolic cardiomyopathy and state of drug compensation (She is 
on Levothyroxine therapy and permanently under observation of endocrinologist)

Aim of the work: Trace the impact of the disease on most of the organs. Describe and explain pathophysiological changes and show 
the course of therapy along with its results. Pay attention to recurrent pneumonia and the functioning of the immune system.

Material and methods: Review of the latest knowledge updates in the fi eld of congenital hypothyroidism. Supplement via clinical 
picture. Access to medical records.

Results: Before hospitalization she was sick for one week, she was on a course of Sumamed (Azithromycin) for three days. Condition 
went worse and parents decided to contact the polyclinic. She came to hospital in critical state, in danger of hypoxic shock, due to 
breathing diffi culties She need to use additional muscles. Dyspnea and dry, low productive and frequent cough. Objective examination 
indicates temperature of 37,9 °C with heart rate around 140 beats/min and respiratory rate- 40 per minute. Oral mucosa was hyperemic 
but peripheral lymph nodes were not enlarged. Percussion on lungs was evident. Lung auscultation revealed hard breathing. Patient 
was with arrhythmic heart rate. Blood analysis revealed leukocytosis (12,2). USG examination showed slight decrease in size of liver, 
gallbladder and kidneys. Spleen is two times smaller than normal. During ECG the heart rate was 150 beat/min. Examination indicates 
sinus tachycardia with shorting of PQ, with exchange disorder and signs of light intoxication. Echo of heart showed regurgitation of 
Tricuspid valve and its walls were thin.

Conclusion: The patient responded to the therapy and her health improved. The issue of the functioning of the immune system in 
congenital hypothyroidism remains a threat. Endocrinology should resolve this problem. This would certainly reduce the numbers and 
lengths of the patient’s stays in hospital.

ANALYSIS OF KIDNEY AND ABDOMINAL INVOLVEMENT IN CHILDREN DIAGNOSED WITH 
HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA

Jumbo Marcel Fawari
Adamu Nafi u Ahmed

Scientifi c supervisor ̶ Dr. P.Z. Buiak
Ivano-Frankivsk National Medical University

Department of Paediatrics
Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: jumbofawari@gmail.com 

Background: Henoch-Schönlein purpura (HSP) is one of the most common vasculitides in children. It is manifested mainly by skin 
purpura, arthritis, abdominal pain and renal involvement. The updated criteria by EULAR/PRINTO/PRES include a palpable purpura as 
a mandatory criterion, together with at least one of the following fi ndings: diffuse abdominal pain, LCV with predominant IgA deposits 
on skin biopsy, acute arthritis or arthralgia in any joint, and renal involvement as evidenced by proteinuria and/or hematuria. Typically, 
HSP is considered to be self-limiting, although the abdominal form may lead to surgical complications and the renal form (HSP purpura 
nephritis, HSPN) is the principal cause of morbidity from this disease. 

Objectives: To study the number of Henoch-Schönlein Purpura diagnosed in 2018, analyse the number of both renal and abdominal 
forms; compare their occurrence both alone and together in order to understand their preponderance in HSP patients.

Methods: We examined the case histories of 42 patients up to the age of 18 diagnosed with Henoch-Schönlein Purpura. The number 
of skin, abdominal , joints and kidney involvement were recorded with more emphasis on renal and abdominal involvement. 

Results: From the 42 cases analysed, 26 (61.9%) were male and 16 (38.1%) were female. 14(33.3%) had the isolated cutaneous form, 
7(16.6%) had the joint form, 4(12%) had the kidney form, 6(14.3%) had the abdominal form and 10(23.8%) had the mixed form. Renal 
and abdominal forms occurred together only 4 times (9.5%) in all 42 cases studied.

Conclusion: The prognosis of Henoch-Schönlein hemorrhagic vasculitis in children, depends on the form of the disease. In the case of 
skin and skin-joint form, the prognosis is usually favourable. In the presence of abdominal and renal patterns, the prognosis is more serious 
because of the probable complications. Based on our study, the most common form was the isolated cutaneous form. Abdominal and renal 
forms occurred less often, both alone and jointly as mixed forms in as much as 42.9% of all cases analysed. Therefore, such children need 
special attention from doctors to prevent undesirable outcomes. Furthermore, the data also suggests a signifi cant male predominance.
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DIAGNOSTIC VALUE OF NONSPECIFIC BRONCHIAL HYPERRESPONSIVENESS IN ADOLESCENTS 
WITH DIFFERENT SEVERITY SCORES OF BRONCHIAL ASTHMA ATTACKS

Levynska N.L.
Scientifi c advisor - O.O. Shakhova, Ph.D.

Department of Pediatrics and Children Infectious Diseases
Bukovinian State Medical University

Chernivtsi, Ukraine, email: levynska1704@gmail.com
Bronchial asthma (BA) still remains an important issue of pediatric allergology. The following phenomena peculiar for the disease are 

formed and intensify each other in BA patients: bronchial infl ammation, remodeling and increased susceptibility to specifi c and non-spe-
cifi c bronchospasmogenic stimuli.

Materials and methods. 42 teens suffering from bronchial asthma were examined in the postattack period. At admission to hospital 
severity of bronchial obstruction was studied using point scale: increasing of manifestations of bronchial obstruction was displayed with 
increasing of total attack score. The study of bronchial hyperreactivity was performed using a standardized inhaled histamine spirometric 
test (PC20H) taking into account the recommendations for the standardization of research. Indices of bronchial nonspecifi c hyperrespon-
siveness were investigated with regard to their lability in response to exercise and bronchodilatory effect of salbutamol on average during 
4.6 months of prospective observation before the development asthma attack.

The Results. There was estimated that in a severe attack rate of bronchial lability, showing the severity of bronchospasm on physical 
stress and bronchodilatory effect of salbutamol was 37,3±4,9% (95% CI:13,2-29,3), as compared to a mild attack: 17,6±2,9% (95% 
CІ:6,7-16,7), (P <0,05). To determine the probability of severe asthma attack the sensitivity of the index of PC20H test less than 1.0 mg/
ml was 71,4%, and the sensitivity of bronchial reactivity to this direct bronhospasmogenic stimulus – 60,0%. These results suggest, that 
on the background of the basic treatment in adolescents presence of bronchospasm to physical stress more than 15,0% is a highly specifi c 
test (90,9%), which increases the post-test probability of severe asthma attack by 35,6%, with the signifi cant odds ratio of the event 11,6.

Conclusion. The sensitivity of the bronchi to histamine at concentrations less than 1.0 mg/ml can be used to screen and index of the 
bronchial lability more than 15% - to confi rm the possibility of a severe asthma attack in the nearest catamnesis.

Á²Î²ÌÏÅÄÀÍÑÎÌÅÒÐ²ß – ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÈÉ ÌÅÒÎÄ ÎÖ²ÍÊÈ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÎÃÎ ÑÊËÀÄÓ Ò²ËÀ 
ÒÀ ÌÅÒÀÁÎË²×ÍÎÃÎ Â²ÊÓ Ó Ï²ÄË²ÒÊ²Â Ç ÌÅÒÀÁÎË²×ÍÈÌ ÑÈÍÄÐÎÌÎÌ

Букіль О.Я, Галюк В.В., Чапрянська Н.В.
Наукові керівники: к.мед.н., доц. І.С. Недоступ, асист. Н.М. Терешкун

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра пропедевтики педіатрії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: bykelola@gmail.com
Мета. Дослідити антропометричні і біоелектричні показники складу тіла та метаболічний вік (МВ) у підлітків з метаболіч-

ним синдромом (МС). 
Матеріали і методи. Анкетуванням було охоплено 22 підлітки (10 хлопчиків та 12 дівчаток) віком 16-18 років з ознаками 

МС. Всіх пацієнтів розділено на 2 групи: 1 група - 15 підлітків з ожирінням; 2 група - 7 підлітків з надмірною вагою. В групі 
контролю було 5 практично здорових пацієнтів того ж віку. Метаболічний синдром (МС) верифікували згідно рекомендацій 
International Diabetic Federation (IDF, 2007). Основними антропометричними параметрами БІМ були індекс маси тіла (ІМТ), 
об’єм талії (ОТ), об’єм стегон (ОС) та співвідношення ОТ/ОС. Вивчення компонентного складу тіла проводили на апараті 
«Таніта» (Японія), котрий вимірював електричний опір (імпеданс) тканин, що відрізнялись вмістом рідини та електролітів. На 
основі імпедансу комп’ютерна програма «Таніта» розраховувала у % наступні біоелектричні показники: загальний жир (ЗЖ), 
вісцеральний жир (ВЖ), внутріщньоклітинну воду (ВК Н2О), м’язеву масу (ММ), кісткову масу (КМ) в кг, основний обмін (ОО), 
метаболічний вік (МВ), тип статури тощо.

Результати дослідження. Аналіз отриманих даних виявив, що ІМТ в 1 та 2 групах перевищував показник контролю від-
повідно в 1,7 та 1,3 разів. Збільшення показника ОТ/ОС щодо контролю мав менш виражений характер: відповідно в 1,3 та 
1,1 разів. Перевищення відсотку ЗЖ у порівнянні з контролем в 1 та 2 групах було в 1,6 та 1,3 рази, що вказувало на пряму 
залежність з ІМТ. Найбільш доказовим критерієм МС був вісцеральний жир, вміст якого в 1 та 2 групах перевищував показник 
контролю відповідно в 4,8 та 4 рази. Відсоток ВК Н2О зменшувався в обох групах відповідно в 1,3 і 1,1 рази та мав обернену 
залежність щодо ЗЖ. Тенденцією до зниження характеризувалась також ММ, причому дещо більше в 2 групі. Тоді як КМ в 1 та 
2 групах мала тенденцією до наростання. Показник ОО був найвищим в 2 групі. Оцінка метаболічного віку в 1 та 2 групах ви-
явила, що він значно перевищував власний паспортний вік (відповідно в 1,9 і 1,3 разів) та мав пряму залежність щодо кількості 
вісцерального і загального жиру. 

Висновок. Діагностика метаболічного синдрому показала, що серед антропометричних показників біоімпедансометрії най-
інформативнішими були ІМТ, об’єм талії, об’єм стегон та показник ОТ/ОС. А серед біоелектричних параметрів компонентного 
складу тіла за імпедансом - загальний жир, вісцеральний жир і метаболічний вік. Тому БІМ можна рекомендувати як сучасний 
неінвазивний превентивно-предуктивний метод діагностики вісцерального ожиріння та метаболічного синдрому в педіатрич-
ній практиці.



156   
Тези доповідей 89-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині та фармації», 2020

Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

ÂÏËÈÂ ÕÀÐÀÊÒÅÐÓ ÂÈÃÎÄÎÂÓÂÀÍÍß Ä²ÒÅÉ ÏÅÐØÈÕ ÐÎÊ²Â ÆÈÒÒß ÍÀ ÃÎÑÒÐÓ 
ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍ²ÑÒÜ

Гаврилко В.В., Кондратюк Р.В.
Науковий керівник – асист. Л.Л. Федишин, асист. Н.Б. Осадець

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра пропедевтики педіатрії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: gavrilkovolodya15@gmail.com
Актуальність. Грудне вигодовування є одним з найефективніших засобів збереження здоров’я дитини. Ранній початок 

грудного вигодовування – забезпечує високий рівень захисту немовляти від інфекційних захворювань, зокрема від кишково-
шлункових інфекцій. Згідно з даними ВООЗ, виключно грудне вигодовування значно знижує ризик смертності внаслідок діареї, 
пневмонії та інших інфекційних захворювань, а у разі хвороби діти швидше одужують.

Мета. Визначити вплив вигодовування на захворювання дітей перших років життя, що проживають у місті Івано-Франківськ. 
Нами проведено анкетування батьків 28-ми дітей віком до 3-х років, які знаходилися на лікуванні в МДКЛ, і перебували на 
різних видах вигодовування.

З обстежених дітей переважали хлопчики (57%). Розподіл дітей на момент опитування по віку становив: 18 % дітей були у 
віці до року, від 1 до 2 років - 50% , від 2-х до 3-х років - 32%. Серед дітей, що народилися з масою тіла менше 2500 гр. Було 
- 14%, з вагою - від 2500-3500 гр.-46%, а 40% діти з массою більше 3500 гр. Половина опитаних дітей народилися від першої 
вагітності, віддругої 40%, відтретьої 10%. Більшість дітей (79%) народились фізіологічно, а у 21% - в неонатальному віці, були 
діагностовані відхилення (пологова травма, затяжна жовтяниця). Значна частина дітей (72%) були народжені від доношеної 
вагітності, і по 14% припало на передчасно народжених і переношених дітей. Виключно на природньомувигодовуванні до 6 
місячного віку було більше половини дітей (57%), на штучному- 32% і на змішаному -11%. Серед обстежених дітей у 32% 
прикорм був введений до 6 місяців, половина дітей отримала його вчасно у 6 місяців, з запізненням 18%. У тих дітей, в яких 
прикорм був введений у 6 місяців відмічалися менші прояви алергії. Аналіз анкетування показав, що на момент опитування - 36% 
дітей захворіли вперше. Причому слід звернути увагу, що серед них 70% перебуває на виключно природньому вигодовуванні, а 
рештана штучному (20%), та змішаному (10%). Серед дітей, що захворіли на ГРІ не вперше з однаковою частотою зустрічаються 
діти, як на штучному так і на природньому вигодовуванні (по 44%). Дані анкетування показали, що серед дітей не відмічалося 
алергічних реакцій у 75%, з них велику частку займали діти, які перебували на грудному вигодовуванні, серед 25% дітей ці 
реакції були присутні.

Таким чином, результати дослідження показали, що діти, які отримують грудне вигодовування, менше хворіють на ГРІ, в 
порівнянні з дітьми, які перебувають на штучному чи змішаному вигодовуванні, і в меншій мірі схильні до алергічних реакцій.

ÑÒÀÍ Á²Ë²ÀÐÍÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ Ó ÐÀÇ² ÑÒÀÔ²ËÎÊÎÊÎÂÎÃÎ ÅÍÒÅÐÎÊÎË²ÒÓ ÑÅÐÅÄ 
ÍÎÂÎÍÀÐÎÄÆÅÍÈÕ

Закорко А.С.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. С.М. Касян

Сумський державний університет, медичний інститут
Кафедра педіатрії

м. Суми, Україна, e-mail: kafedrapediatrii@med.sumdu.edu.ua
Мета. Вивчення біліарної системи при різних ступенях тяжкості стафилококкового ентероколіту серед новонароджених.
Матеріали та методи. Обстежено 64 новонароджених у віці від 5 до 28 днів з типовою клінічною картиною ентероколіту 

стафілококової етіології, підтвердженої бактеріологічно.
Результати. У 52 (81,25%) новонароджених спостерігався середньотяжкий ступінь стафілококового ентероколіту, який 

перебігав на фоні підвищення температури тіла до 37,80С, у 48 (92,3%) новонароджених і до 38оС у 4 випадках. Серед 39 
немовлят цієї групи від значалися блювання, жовтяничне забарвлення шкірних покривів, збільшення печінки до 3-3,5 см. В 
аналізі крові у більшості з них виявлено лейкоцитоз і збільшення ШОЕ до 30мм на годину. Гіпербілірубинемія спостерігалася 
у 34 (65,38%) хворих. Гіперхолестеринемія виявлена у 36 новонароджених. У 25 хворих новонароджених цієї групи за даними 
ультразвукової діагностики спостерігали порушення з боку жовчовивідної системи у вигляді дискінезії за гіпотонічним типом, у 
8 хворих – за гіпертонічним гіперкінетичним типом. У 15 хворих відзначали запальний процес з боку біліарного тракту і тільки 
у 4 новонароджених хворих цієї групи, не відзначено жодних змін в жовчному міхурі та жовчовивідних шляхів.

У 12 (18,75%) виявили важку ступінь стафілококового ентероколіту, перебіг якого супроводжувався з лихоманкою, 
жовтяницею, токсикозом і ексикозом, лейкоцитозом з нейтрофільозом, підвищенням як прямого, так і непрямого білірубіну 
і збільшенням концентрації холестерину. У всіх хворих цієї групи, за даними ультразвукового дослідження, спостерігали 
виражені запальні зміни з боку біліарної системи, які розцінювалися нами, як холецистити і холецистохолангіти.

Висновок. Нами встановлені зміни з боку жовчовивідної системи у 93,80% новонароджених, частіше, які проявляються у 
вигляді функціональних розладів і дещо рідше, у вигляді запальних порушень.

ÄÅÔ²ÖÈÒ Â²ÒÀÌ²ÍÓ D ßÊ ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÇÈÊÓ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÏÎÐÓØÅÍÜ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎ¯ 
ÍÅÐÂÐÂÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ

Клебан В.Є.
Науковий керiвник – к.мед.н., доц. Т.Р. Полєсова
Донецький національний медичний унiверситет

Кафедра педіатрії неонатології та дитячих інфекцій
м. Лиман, Україна, e-mail: vladlenakleban@gmail.com

Актуальність. Забезпеченість вітаміном D плода та новонародженого безпосередньо залежить від вмісту вітаміну D у ма-
тері. Концентрація основної транспортної форми вітаміну D - 25-гідроксихолекальциферолу в пуповинної крові дитини складає 
50-80% від рівня 25 (ОН) D в крові матері незалежно від терміну гестації. Поширеність дефіциту вітаміну D серед вагітних 
жінок пояснюється високий рівень дефіциту вітаміну D у новонароджених і дітей перших місяців життя.
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Мета. З’ясувати за даними публікацій та дослідженьпатогінез дії дефіциту вітаміну D на формування та розвиток ЦНС 
дитини.

Матеріали та методи. Дані літературних джерел вітчизняних за закордонних публікацій, вивчення бази даних PubMed.
Результати дослідження. World Health Organization демонструють, що вітамін D є нейростероідом. Chowdhury R., Stevens S. 

(2017) у досліджені довели, що у якості нейростероіда вітамін D є невід’ємною складовою росту та диференціації нейронів, 
здійснює нейропротективний і нейротрофічний ефект на нервову тканину. Вітамін D регулює активність інших нейросте-
роідов, детермінує реалізацію ефектів ретиноідів, грає провідну роль у синтезу нейротрансмітерів. Доведено Harms L.R., 
Burne T.H.(2015)опосередковане дефіцитом вітаміну D зниження рівнів нейротрофічних факторів у мозку новонароджених 
(МРНК фактора росту нервів [nervegrowthfactor, NGF], його рецептора p75NTR і нейротрофічних факторагліальних клітин 
[Glialcell-derivedneurotrophicfactor, GDNF]), що сприяє зниженню біотрансформації дофаміну в гомованілінову кислоту, зни-
ження експресії катехол-О-метилтрансферази, та підвищенню чутливості центральної нервової системи (ЦНС) дитини до сти-
муляції.

Висновки. Вплив вітамінуD на ЦНС немовляти є глобальним, адже на 20-22 тижні внутрішньоутробного розвитку в нейро-
нах і гліальних клітинах тканини головного мозку плода формуються рецептори вітаміну D (VDR). У перші роки життя дитини 
за умови достатнього надходження вітаміну D щільність VDR в ЦНС зростає в десятки разів. У астроцитах 1,25 (OH) 2D акти-
вує синтез нейротрофінів: NGF, нейротрофіну 3 (neurotrophin-3, NT3) і GDNF. Ці сполуки є найважливішими факторами ней-
ропластичності ЦНС дитини з чим пов’язан цілий спектр неврологічних змін таких як демієлінізуючі захворювання, затримка 
мовного розвитку, порушення пам’яті.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ²ÌÓÍÍÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÓ Ó Ä²ÒÅÉ Ç ÂÐÎÄÆÅÍÈÌÈ ÂÀÄÀÌÈ ÑÅÐÖß
Левківська Т.А., Зінкевич К.Є.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. Т.В. Капітан 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Кафедра педіатрії №1
м. Вінниця, Україна, e-mail: taniucha49@gmail.com

Актуальність. За даними ВООЗ кількість дітей з вродженими вадами серця серед новонароджених складає 1%. В Україні 
щорічно народжується 4.5–5 тис. дітей з вродженими вадами серця (ВВС). Дана патологія неодмінно вимагає своєчасної діагно-
стики та вибору подальшого лікування у практиці лікаря-педіатра. Проте не менш важливим залишається питання про форму-
вання імунітету дитини в подальшому за умови вродженої патології серця.

Мета. Дослідити особливості клітинної ланки імунітету та гістопатологічні зміни тимуса, як центрального органу імунітету, 
оцінити особливості клінічного перебігу бронхопневмоній у дітей раннього віку з ВВС.

Матеріали та методи. Обстежено 20 хворих дітей віком від 1 до 7 років з діагнозом: Позалікарняна вогнищева бронхоп-
невмонія, гострий перебіг. З супутнім захворюванням – вроджена вада серця (тетрада Фалло, транспозиція магістральних су-
дин, відкрита артеріальна протока). У ході дослідження були опрацьовані статті з бібліотеки National center for Biotechnology 
information для вивчення гістопатологічних змін тимуса, а також для опрацювання гістохімічного дослідження клітинної ланки 
імунітету у дітей з ВВС.

Результати дослідження. Виявлено, що у дітей з ВВС, спостерігається незрілість первинного органу імунітету, – тимуса. 
Ключовим моментом є порушення структури і функції строми органа. Розвиток інволюції, що має незворотній характер, су-
проводжується заміщенням строми тимуса клітинами фібробластичного диферону, не здатних, у силу своїх гістологічних вла-
стивостей, створювати умови для розвитку Т-лімфоцитів, що обумовлюється склеротичними змінами органа. При дослідженні 
клітинної ланки імунітету у дітей з ВВС, хворих на бронхопневмонію, виявляється виражена імуносупресія. Про це свідчить 
значне зниження ланок CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+ та співвідношення CD4+/CD8+, що клінічно проявляється більш затяж-
ним перебігом захворювання та схильністю до виникнення ускладнень після одужання, зокрема серцевої недостатності.

Висновок. Беззаперечним є той факт, що будь-яка ВВС потребує своєчасної діагностики та негайної терапії. Проте, підсумо-
вуючи результати проведеного дослідження, можна стверджувати про особливий імунний статус дитини з ВВС, що особливо 
має місце під час виникнення гострих запальних процесів, що часто залишається поза увагою лікаря сімейної практики. 

ÀÍÀË²Ç ÔÀÊÒÎÐ²Â Ï²ÄÂÈÙÅÍÎÃÎ ÐÈÇÈÊÓ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß Ä²ÒÅÉ Ç ÂÐÎÄÆÅÍÈÌÈ ÂÀÄÀÌÈ 
ÐÎÇÂÈÒÊÓ
Макарюк В.І.

Науковий керівник - к.м.н., доц. Б.М. Павликівська
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра пропедевтики педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна

Високий внесок вроджених вад розвитку (ВВР) в такі показники, як дитяча захворюваність, інвалідність і смертність визначає 
необхідність дослідження частоти ВВР. Серед причин дитячої смертності в Івано-Франківській області ВВР становлять 22-
32,4%. За прогностичними розрахунками, у найближчі роки можна чекати подальшого зростання поширення даної патології, 
збільшення її питомої ваги у структурі причин мертвонароджуваності та дитячої смертності. Саме тому своєчасна, якомога 
більш рання діагностика ВВР, визначення факторів ризику їх формування у дітей має велике практичне значення у визначенні 
тактики родорозрішення та лікування дітей в постнатальному періоді. Метою нашої роботи було встановлення найбільш 
вірогідних факторів ризику розвитку ВВР у дітей. Для виконання поставленої мети було проведено аналіз 25 карт розвитку 
новонародженого (№097/0), які народилися і померли в обласному перинатальному центрі протягом 2017-2018 років. 
Діагностика ВВР проводилась в перші години або добу після народження на підставі даних пренатальної діагностики, клінічних 
проявів та постнатальної сонографії. Аналіз факторів, що мають найбільший вплив на виникнення ВВС у дітей, вказав на 
вірогідне значення віку матері (67%), віку батька (53%), фето-плацентарної недостатності (46%), захворювання матерів (гестози 
та екстрагенітальні захворювання) в першій половині вагітності (32%), тривалої перерви між вагітностями (26%), впливу 
шкідливих звичок таких як куріння та вживання спиртних напоїв (17%). У 56% випадків вади розвитку не були діагностовані 
до народження дитини, що може бути причиною як і пізньої маніфестації вади, так і невисокою якістю УЗД. У 6 випадках при 
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виявленні важкої вади пренатально, батьки відмовились від переривання вагітності на ранніх термінах. Переважна більшість 
дітей (65%) народились доношеними. Оцінка за шкалою Апгар у значної частини дітей (60%) відповідала помірній асфіксії. 
Серед уражень органів і систем спостерігались вади розвитку серцево-судинної системи (61%), центральної нервової системи 
(30%), опорно-рухового апарату (13%), дихальної системи (9%), сечостатевої системи (4%) та їх поєднання. Більшість дітей 
(87%) померли у віці до 7 днів, що свідчить про несумісність з життям наявних вад розвитку. Таким чином, виділені нами групи 
факторів ризику щодо формування ВВР у плода можуть бути використані при медико-генетичному консультуванні сімей, які 
планують вагітність, та для підвищення ефективності первинної профілактики вроджених аномалій та консультування сімей, у 
яких народились діти з даною патологією, при наступному плануванні вагітності. 

ÊË²Í²ÊÎ-²ÌÓÍÎËÎÃ²×Í² ÔÀÊÒÎÐÈ ÐÈÇÈÊÓ ÁÐÎÍÕ²ÀËÜÍÎ¯ ÀÑÒÌÈ ÏÐÈ ÏÎÂÒÎÐÍÈÕ 
ÎÁÑÒÐÓÊÒÈÂÍÈÕ ÁÐÎÍÕ²ÒÀÕ Ó Ä²ÒÅÉ ÏÐÈÊÀÐÏÀÒÑÜÊÎÃÎ 

Мазурик Н.П, Смігоровський А.O.
Науковий керівник: к.мед.н., доц. Т.В. Лотовська, асист. М.Я. Ткачук

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра пропедевтики педіатрії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mnazik2710@gmail.com
Актуальність. Найважливішим фактором підвищення частоти бронхообструктивного синдрому (БОС) вважається алергіч-

не запалення слизової оболонки органів дихання, гіперреактивність бронхів, порушення імунологічної реактивності тощо. У 
зв’язку з тенденцією до росту частоти БОС у дітей дана проблема не втрачає своєї актуальності.

Мета. Вивчити імунологічні фактори ризику бронхіальної астми (БА) у дітей з повторними обструктивними бронхітами 
(ПОБ). 

Матеріали і методи. Обстежено 30 дітей шкільного віку. Всіх пацієнтів було розділено на 2 групи. У 1 групу увійшло 16 
хворих з ПОБ, а в другу – 14 хворих із БА. Сироваткові IgА, IgМ, IgGта секреторний IgА визначали за методом радіальної 
імунодифузії в агарі зі стандартним набором антисироваток до імуноглобулінів за методом Mancini. Обстеження та лікування 
стаціонарних хворих проводили згідно затверджених протоколів МОЗ.Контрольна група складала 10 практично здорових дітей.

Результати дослідження. Проведено співставлення показників імунітету у 30 дітей шкільного віку, хворих на рецидивуючий 
БОС. У 16 дітей БОС розвивався на фоні ПОБ.У 14 дітей причиною БОС була атопічна форма БА легкого та середнього ступеню 
важкості. Ступінь важкості БА визначали за частотою приступів, вираженістю клінічних проявів і їх тривалістю. Дослідження 
вмісту сироваткових Ig показало, що для БА характерною є дизімуноглобулінемія з помірним підвищенням рівня сироваткового 
IgG і значним підвищенням IgE, зниженням концентрації сироваткового IgА при нормальних показниках IgЕ. У дітей з ПОБ 
дизімуноглобулінемія характеризувалася зниженням вмісту IgG і IgА, з помірним підвищенням IgМ та IgЕ. Можливо, різниця 
спрямованості імунної відповіді гуморального імунітету при БА і ПОБ пов’язана з характером сенсибілізації, тривалістю хво-
роби і глибиною запального процесу в дихальних шляхах. Відносне число Т-лімфоцитів уприступному періоді знижувалось в 
1,5 рази при ПОБ і в 2 рази - при БА. У періоді покращення спостерігали тенденцію до підвищення показника відносного числа 
Т-лімфоцитів, однак при БА нормалізація числа Т-лімфоцитів виявилась повільнішою, ніж при ПОБ.Їх число залишалось в 1,5 
рази нижчим, ніж у здорових дітей, в той час як при ПОБ – в 1,2 рази. Про більш глибоке пригнічення клітинного імунітету у 
дітей, хворих на БА, свідчило те, що показник Т-лімфоцитів при БА був значно вищим (у 78,5%), ніж у дітей з ПОБ (у 56,25%).

Висновок. У дітей з рецидивуючим БОС, що поступали у стаціонар з діагнозом ПОБ, при вивченні показників імунограми з 
високою ймовірністю можна прогнозувати трансформацію БОС у БА.

Â²ÐÓÑÍ² ÅÊÇÀÍÒÅÌÈ Â ÏÅÄ²ÀÒÐÈ×Í²É ÏÐÀÊÒÈÖ²: ÊË²Í²×ÍÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ ÎÄÍÎÑÒÎÐÎÍÍÜÎ¯ 
ËÀÒÅÐÎÒÎÐÀÊÀËÜÍÎ¯ ÅÊÇÀÍÒÅÌÈ
Москалик Г.П., Мойсеєва У.Ю., Петріщак В.А.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. Г.М. Дутчак

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра педіатрії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: galia.moskalik@yahoo.com.ua
Актуальність. Знання про інфекційні екзантеми є недостатніми, тому що часто помилково діагностують кропив’янку, 

атопічний або контактний дерматити. Серед інфекційних (вірусних) екзантем нам відомі такі, як раптова екзантема, хвороба 
«рука-нога-рот», папульозний акродерматит, хвороба Джанотті-Крості, рожевий лишай Жибера, ентеровірусна екзантема. Од-
ностороння латероторакальна екзантема є достатньо рідкісним вірусним екзантемним захворюванням. Етіологія захворювання 
точно не встановлена, але припускають зв’язок його з вірусами парагрипу, парвовірусомВ19, аденовірусами, вірусом герпесу 
людини 6-го та7-го типів, вірусом Епштейна-Барр.

Мета роботи. Розглянути клінічний випадок латероторакальної екзантеми у дитини на базі алергологічного відділення об-
ласної дитячої клінічної лікарні для кращого ознайомлення з особливостями перебігу даного захворювання.

Клінічний випадок. Хлопчик 2 роківпоступив зі скаргами на висипання на шкірі, виражений свербіж, неспокій, значне 
почервоніння та набряк в місцях розчухувань. З анамнезу відомо, що хворіє протягом десяти днів, коли в пахових ділянках 
появилося почервоніння, яке згодом поширилося на ліве стегно, низ живота, ліву руку. Оскільки в анамнезі прояви алергічного 
діатезу, харчова алергія, безконтрольне вживання солодощів, висипання були розцінені як алергічні та призначена відповідна 
терапія протягом тижня. Але стан дитини не покращувався. При огляді в стаціонарі на шкірі плямистопапульозні висипання, 
що мають переважно однобічну локалізацію –зливні з розчухами на правому стегні, правому передпліччі, неінтенсивні на лівій 
гомілці та внизу живота. При об’єктивному обстеженніта загальноклінічних лабораторних обстеженнях інших відхилень не 
виявлено. В сироватці крові методом ПЛР виявлено герпес вірус 6-го типу (HHV-6). Попри інфузійну терапію із застосуванням 
глюкокортикостероїдів, антигістамінних препаратів, а також гепатопротекторів та пробіотиків, не досягнута позитивна клінічна 
динаміка шкірного патологічного процесу.Висипання поширилися на ліву половину тулуба, пізніше появилися неінтенсивні на 
протилежній стороні тіла.

На основі аналізу клінічного перебігу недуги та даних ПЛР було діагностовано латероторакальну екзантему. Хворий випи-
саний додому під спостереження педіатра з рекомендаціями продовжити прийом антигістамінних препаратів, ентеросорбентів, 
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пробіотиків, місцево – емолієнтів.
Висновок. Латероторакальну екзантему можна діагностувати на основі клініко-анамнестичних даних. При цьому необхідно 

враховувати основну особливість захворювання – переважання однобічної локалізації висипань. Лабораторним підтверджен-
ням його вірусної етіології є виявлення специфічних антитіл чи ДНК збудника. 

ÀÍÅÌ²×ÍÈÉ ÑÈÍÄÐÎÌ Ó ÏÐÀÊÒÈÖ² ÏÅÄ²ÀÒÐÀ
Петріщак В.А.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. З.В. Вовк
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра дитячих хвороб ННІ ПО
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: petrishchak30@gmail.com

Актуальність. Питання залізодефіцитної анемії є актуальними, адже вона становить понад 80% серед усіх анемій у дітей. У 
світі залізодефіцитна анемія спостерігається у 70 % випадків. Проблема дефіциту заліза в Україні є одним із найпоширеніших 
станів, який утримується високою захворюваністю, немає тенденції до зниження та може негативно впливати на функцію 
нервової, серцево-судинної, травної, дихальної, імунної систем у дітей. Основними факторами ризику розвитку залізодефіцитної 
анемії є соціально-побутові умови, дефіцит заліза у матері, передчасне народження, ранній перевід на штучне і змішане 
вигодовування, порушення харчового раціону, у дітей раннього віку – переважання коров’ячого молока, у дітей старшого віку 
– гастрити.

Мета. дослідити проблему залізодефіцитної анемії у дітей та статистичні дані звернень із даною патологією за 2018-2019 
роки.

Матеріали та методи дослідження. Статистичні дані з онкогематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. 
Статистична обробка отриманих результатів здійснювалась з використанням програми Microsoft Excel.

Результати. Загальна кількість дітей які лікувались з приводу анемій у 2018 році – 43, 2019 –54. З них у 2018 році 
кількістьзалізодефіцитних анемій становила 23(53,5%), гемолітичних анемій – 14(32,6%), апластичних – 2(4,7%), 
анемія Даймонда-Блефена – 1(2,3%), β-таласемія – 1(2,3%). У 2019 році залізодефіцитних – 31(57,4%), гемолітичних – 
20(37%),апластичних – 1(1,9%), анемія Даймонда-Блефена –1(1,9%),β-таласемія – 1(1,9%).У 2018 році залізодефіцитних анемій 
з середнім ступенем тяжкості становило 7 (30%) натомість з тяжким ступенем–16 (70%). У 2019 – з легким ступенем тяжкості – 
3(9,7%), середнім –3(9,7%), важким – 25 (80,6 %). Статева приналежність становила у 2018 році – хлопчиків –10 (43%), дівчаток 
– 13 (57%). У 2019 році хлопчиків – 4 (13%), дівчаток – 27 (87%). Віковий діапазон у 2018 році становив від 7 місяців до 18 років, 
найбільше випадків спостерігалось у віці 1 року –4 (17,3%). У 2019 році становив від 1 року до 18 років, найбільше випадків у 4 
роки – 5 (16,1%). Залізодефіцитна анемія доведена на підставі визначення рівня сироваткового заліза та феритину.

Висновок. За даними дослідження можна стверджувати, що залізодефіцитна анемія є найпоширенішою з всіх видів анемій. 
Найчастіше діагностується у важкому ступені. Відмічається більша захворюваність серед дівчаток.

Спостерігаємо зростання випадків у 2019 році на 3,9% в порівнянні з 2018 роком. 

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÅÐÅÁ²ÃÓ ÕÐÎÍ²×ÍÎÃÎ ÇÀÊÐÅÏÓ ÒÀ ÉÎÃÎ ÂÇÀªÌÎÇÂ’ßÇÎÊ Ç ÓÐÀÆÅÍÍßÌ 
ØÊ²ÐÈ Ó Ä²ÒÅÉ

Плахіна О.С., І.Т.Кульчицький, Б.С. Касянюк
Науковий керівник - к.мед.н., асист. А.П. Конопліцька 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Кафедра педіатрії №1

м. Вінниця, Україна,e-mail:oks.plahina@gmail.com
Актуальність. Закрепи є однією з причин звернення до дитячих гастроентерологів, що становить від 10% до 25% звернень 

до спеціаліста. Подекуди закрепи уражають й до 30% дітей і становлять близько 3–5% всіх візитів до педіатра в США, пік 
захворюваності припадає на дошкільний вік. Вроджені аномалії розвитку товстої кишки з хронічним закрепом у дітей сягає по-
ширеності близько 5% (ESPGHAN and NASPGHAN, Tabbers M.M. 2014).Останнім часом питання щодо кореляції захворювань 
шкіри, а саме вугрової хвороби(ВХ) або акне та органів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) все більше приваблює спеціалістів 
з різних галузей медицини, зокрема педіатрії. Виявляється,взаємозв’язокакне з наявністю закрепіву підлітків призводять до 
дефіциту нормофлорикишечника (зменшення кількості біфідобактерій та лактобактерій, збільшення кількості ентеробактерій 
зі зміненими властивостями та ін. ) та наявності ендогенної інтоксикації, що ускладнює шкірний процес, викликає сенсибілі-
зацію аутофлорою, підтримує запалення слизової оболонки, сприяє збільшенню проникнення стінки кишечника. Порушення 
динамічної рівноваги біоценозу кишечника призводить до зниження імунологічної реактивності організму, що проявляється 
хворобливими станами шкіри. 

Мета. Дослідити особливості перебігу хронічного закрепу та встановити взаємозв’язок з частотою виникнення акне у дітей .
Матеріали та методи. Нами було досліджено 51 дитина з хронічним закрепом віком 2-17 років, які пройшли стаціонарне 

обстеження та лікування у педіатричному відділенні №1 ВОДКЛ в період з жовтня 2019 по березень 2020 року. Хворих було 
розподілено на три вікові групи. Першу групу склали пацієнти віком від 2 до 5 років – 16 (31,3%) дітей, другу – від 6 до 11 років 
– 24 (47,1%) дитини, третю – від 12-17 років – 11 (21,6%). У дослідженні були використані клінічні, лабораторні та інструмен-
тальні методи обстеження.

Результати. У I групі дітей середній вік хворих був3,4±1,1років; у II групі -8,8±0,8років,III група – 13,7±1,5 років. Так, серед 
причин закрепу у дітей I групи переважав хронічний закреп аліментарного генезу – 52%, та 38% на тлі ВВВТК: доліхосигми. 
У дітей II групи 85% - ВВВТК: доліхосигми, та 10% ВВВТК: доліхоколон і 5% - алементарні чинники, III група 56% ВВВТК: 
доліхосигма, 38% III група з ВВВТК: доліхоколон і 6% - алементарні чинники. Так, у порівнянні обстежуваних груп дітей з 
хронічним закрепом, ураження шкіри вугровою хворобою - було виявлено, що у 65% вападківIII групи було виявлено акне, у II 
групі – 25% випадків, I групі таких змін не було виявлено. Діти, у яких було виявлено проблеми шкіри, були проконсультовані 
лікарем дерматологом. Після консультації діти продовжили комплексне лікування, скероване на усунення проявів хронічного 
закрепу та лікування акне.

Висновки. Таким чином ми дослідили взаємозв’язок між хронічним закрепом та ураженням шкіри у дітей різного віку, та 
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встановили що явища ендогенної інтоксикації на тлі хронічного закрепу у дітей III групи у 65% та 25 % випадків у II групі було 
виявлено запальні ураження шкіри обличчя. Майбутній стан шкіри підлітків залежить від профілактики хронічного закрепу.

²Ä²ÎÏÀÒÈ×ÍÀ ²ÍÔÀÍÒÈËÜÍÀ Ã²ÏÅÐÊÀËÜÖ²ªÌ²ß: ÊË²Í²×ÍÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ
Поліщук О.O., Бисага Ю.Ю.

Науковий керівник – доц. О.О. Добрик
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра педіатрії №2
м. Львів, Україна, e-mail: juliabysaha@gmail.com

Актуальність. Розповсюдженість генетично-детермінованої ідіопатичної інфантильної гіперкальціємії сягає 1 на 47000 
новонароджених у світі (2). Протягом 2019 року на базі НКП «МДКЛ м.Львова» було встановлено два випадки інфантильної 
гіперкальціємії. 

Мета. Привернути увагу медиків до рідкісної, але складної та небезпечної проблеми у дітей, оскільки в ранньому віці широко 
застосовується вітамін Д, який має безпосередній зв’язок з рівнем кальцію в крові та сечі. Початок хвороби є безсимптомним 
(гіперкальціємія і гіперкальційурія виявляється лише лабораторно), проте в процесі розвитку хвороби формуються важкі стани 
з летальним кінцем. 

Результати дослідження. Клінічний випадок: Спостереження за пацієнтом проводилося на базі КНП «МДКЛ» м. Львова, куди 
батьки звернулися з хлопчиком 1 року зі скаргами на слабкість, м’язову гіпотонію, зниження апетиту, відставання у фізичному 
і психомоторному розвитку дитини. Дані симптоми з’явилися у віці 6-7 місяців, після проведення профілактичного щеплення 
та розцінювалися як ускладнення вакцинації. В процесі дифдіагностики було використано широкий спектр лабораторних та 
інструментальних обстежень, що дало змогу виявити гіперкальціємію, високий вміст вітаміну D (до 280 нмоль/л) в крові, 
нефрокальциноз. Було запідозрено вроджений дефект обміну вітаміну Д. Генетичні дослідження виявили дефект гену СУP24A1, 
внаслідок чого руйнується 1,25-кальцитріолу та дали змогу встановити діагноз: інфантильна гіперкальціємія, пов’язана з 
дефектом гену СУP24A1, аутосомно-рецесивний тип. 

Висновок. Інфантильна гіперкальціємія являє собою генетично детерміноване захворювання, яке проявляється 
гіперкальціємією, кальцифікацією внутрішніх органів, починаючи з нефрокальцинозу, який в свою чергу призводить до 
розвитку ХНН. Інформація про такі стани у дітей та рання діагностика дасть можливість зменшити ризик ускладнень, а також 
приверне увагу лікарів до 

визначення рівнь кальція та вітаміну Д в крові у дітей перед застосуванням вітаміну Д.

ÂÐÎÄÆÅÍÈÉ Ì²ÀÑÒÅÍ²×ÍÈÉ ÑÈÍÄÐÎÌ Ó ÍÎÂÎÍÀÐÎÄÆÅÍÎ¯ ÄÈÒÈÍÈ (ÊË²Í²×ÍÈÉ 
ÂÈÏÀÄÎÊ)
Угрин А.А.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. Т.І. Саврун
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Кафедра педіатрії №1
м. Вінниця, Україна, e-mail: annapavlovauhryn@gmail.com

Актуальність. Перинатальна патологія ЦНС є однією з причинформування несприятливих неврологічних наслідківрізного 
ступеня тяжкості.Вроджений міастенічний синдром (ВМС), який маніфестує в неонатальному періоді, є проявомгетерогенної 
групи захворювань, патогенетичним підґрунтям яких є порушення нервово-м’язевої передачі. Враховуючи високий ризик 
формування несприятливих наслідків та летальності, дана нозологія потребує проведення поглибленої диференціальної 
діагностики з іншими перинатальними пошкодженнями ЦНС, що проявляються подібною клінічною симптоматикою.

Мета. Аналіз клінічного випадку ВМС у новонародженої дитини.
Матеріали та методи. Аналіз медичної документації (виписка з карти розвитку новонародженого, медична карта 

стаціонарного хворого), результатів клініко-параклінічних, лабораторних, інструментальних та генетичних досліджень. Огляд 
та аналіз вітчизняних та міжнародних медичних фахових видань за даною проблематикою.

Результати. Дівчинка від І вагітності на фоні обтяженого соматичного та акушерського анамнезу (сполучнотканинна 
дисплазія, фенотипово синдром Морфана; пролапс мітрального клапану, міопія обох очей, гестаційний пієлонефрит в 20 
тижнів, ознаки фето-плацентарної недостатності, дистрес плоду); І пологів в термін гестації 37 тижнів шляхом кесарського 
розтину, ускладнених передчасним розривом плідних оболонок, подвійним тугим обвиттям пуповини навколо шиї та тулуба 
дитини.Оцінка стану дитини за шкалою Апгар на 1 хвилині 5, на 5 хвилині 6 балів відповідно. Оцінка тяжкості дихальних 
розладів (ДР) за шкалоюDownes 2-3 бали. В динаміці стан дитини – з погіршенням за рахунок прогресування ДР та виникнення 
неврологічної симптоматики (порушення свідомості, виражена м’язова гіпотонія, пригнічення вроджених рефлексів, 
гіподинамія), у зв’язку з чим дитина переведена у відділення інтенсивної терапії новонароджених ВОДКЛ. Новонароджена 
була всебічно обстеженавузькими спеціалістами (невролог, ендокринолог, окуліст, генетик, кардіолог, травматолог) з метою 
встановлення етіології міастенічного синдрому та верифікації діагнозу (для виключення уражень ЦНС травматичного, 
гіпоксично-ішемічного, інфекційного ґенезу, спінальної м’язевої атрофії (СМА), вроджених глікогенозів, лізосомних хвороб 
накопичення, вродженого гіпотиреозу та генетично детермінованих ВМС). Слід зазначити, що мав місце підвищений рівень 
КФК та позитивна прозеринові проба, що вказує на вроджений генезміастенічного синдрому та потребує уточнення етіології. 
Надалі стан дитини – з позитивною динамікою, дитина переведена для лікування у відділення патології новонароджених з 
діагнозом: ВМС неуточненої етіології. Неонатальна двобічна пневмонія. ВВР хребта: правобічний сколіоз грудного відділу.

Висновки. Синдром вродженої міастенії вимагає поглибленої диференціальної діагностики з нозологіями, що мають подібну 
клінічну картину, з метою своєчасної верифікації діагнозу, раннього лікарського втручання та подальшого медико-соціального 
супроводу відповідно до сучасних міжнародних рекомендацій.
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ÊË²Í²ÊÎ-Á²ÎÕ²Ì²×ÍÅ ÎÁ¥ÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ÄÎÖ²ËÜÍÎÑÒ² ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß Â²ÒÀÌ²ÍÎ-
Ì²ÍÅÐÀËÜÍÈÕ ÊÎÌÏËÅÊÑ²Â Ó ÏÎªÄÍÀÍÍ² Ç ÏÐÎÁ²ÎÒÈÊÀÌÈ Ó Ä²ÒÅÉ Ç ÕÐÎÍ²×ÍÈÌ 

ÃÀÑÒÐÎÄÓÎÄÅÍ²ÒÎÌ ÒÀ ÊÎÌÎÐÁ²ÄÍÎÞ ËÀÒÅÍÒÍÎÞ ÑÈÄÅÐÎÏÅÍ²ªÞ
Шандалюк О.

Наукові керівники: асист. Б.Н. Ткач, викл. І.В. Казімирчук
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра пропедевтики педіатрії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: shandalyuk01@gmail.com

Актуальність. Сидеропенія (СП) належить до станів дефіциту, що впливають на імунний захист, метаболічніпроцеси, пре-
морбідний фон тощо. Водночас,дані про застосування вітаміно-мінеральних комплексів разом з пробіотиками при хронічному 
гастродуоденіті (ХГД) є поодинокими. Тому, виходячи зі сказаного,нас зацікавили препарати Піковіт Юнік та Лінекс комплекс.

Мета. Вивчення окремих показників ферокінетики та можливості їх корекції при сидеропенії.
Матеріали і методи. Під спостереженням було 39 дітей-школярів із ХГД та сидеропенічним синдромом (СПС). Проявами 

СПС були:погіршення пам’яті та гостроти зору; м’язова слабкість і біль, дизуричні явища; бітурія; сухість і блідість шкіри, 
ламкість нігтів, випадіння волосся; ангулярний стоматит; «голубі» склери. Обстеження та лікування хворих проводилось згід-
но протоколів МОЗУ. Діагноз ХГД верифікували на основі ФЕГДС з рН-метрією індикаторним методом або УЗД шлунку з 
дегазованою водою. Н.рylori виявляли методом ІФА. Обмін Fe вивчали завмістом сироваткового заліза (СЗ) колориметричним 
методом, концентраціями феритину (КФ) і трансферину (КТ) методом ІФА та імунотурбідиметричним відповідно. 

Результати дослідження. Після обстеження всіх хворих поділили на дві групи. 1 групусклали 19 пацієнтів, яким, окрім 
стандарт-терапії, призначали Піковіт Юнік та Лінекс комплекс.В 2 групі було 20 школярів, які отримували тільки стандарт-тера-
пію. Групу контролю склали 15 практично здорових дітей, в яких теж визначалися показники обміну Fe. Коморбідна латентна 
СП виявлена у всіх 39 хворих дітей (100%). Як прояви СПС, найчастіше виявляли зміни зі сторони шкіри і її додатків (76,9%) 
та бітурію (74,4%).Встановлено, що показники СЗ та КФ у них були нижчими, ніж у здорових дітей (відповідно 6,53±2,29 мк-
моль/л проти 19,94±1,29 мкмоль/л; 51±21 мкг/л проти 76±8 мкг/л), а показник КТ – вищим (3,7±0,3 г/л проти 1,8±0,4 г/л).Після 
лікування виявили, що у пацієнтів 1 групи СЗ і КФ були вищими, а КТ – нижчим, ніж у 2 групі, і наближалися до відповідно 
таких показників у здорових дітей. Незначні або помірні дисбіотичні зміни мали місце у 82,1% дітей. 

Висновки. Включення в стандарт-терапіювітаміно-мінерального препарату Піковіт Юнік у поєднанні із пробіотиком Лінекс 
комплекс при ХГД із коморбідною латентною сидеропенією позитивно впливає на показники ферокінетики, клініку сидеро-
пенічного синдрому та біоценоз кишківника. Тому їх можна рекомендувати для профілактики та лікування ХГД з коморбідною 
латентною сидеропенією у дітей.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÓÐÀÆÅÍÍß ÎÐÃÀÍ²Â ÒÐÀÂËÅÍÍß Ó Ä²ÒÅÉ, ßÊ² ÕÂÎÐ²ÞÒÜ ÍÀ ÁÐÎÍÕ²ÀËÜÍÓ 
ÀÑÒÌÓ

Швачко Д.В., Александрова Л.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.Е. Зайцев

Сумський державний університет, медичний інститут
Кафедра педіатрії

м. Суми, Україна, e-mail: kafedrapediatrii@med.sumdu.edu.ua
Актуальність. Однією з найчастіших типів патології поєднаних з бронхіальною астмою (БА) є патологія органів травлення. 

Анатомічна схожість слизових оболонок дихальної та травної систем створює умови для поєднаних уражень при подібних 
патоморфологічних процесах. 

Мета. Вивчення особливостей перебігу БА у дітей з дисплазією сполучної тканини при одночасному ураженні органів 
шлунково-кишкового тракту (ШКТ).

Матеріал і методи. Було проведено клініко-лабораторне обстеження 32 дітей (основна група) віком від 5 до 14 років, які 
перебували на лікуванні з приводу БА. Групу порівняння склали 15 дітей з БА без малих форм дисплазії сполучної тканини. 
Усім дітям поряд з загальноклінічними були проведені інструментальні дослідження (пікфлоуметрія, УЗД печінки і жовчного 
міхура) до і після лікування.

Результати. Серед обстежених дітей превалювали такі ознаки стигм дисембріогенезу: високе піднебіння (33%), плоскостопість 
(18%), гіпермобільність суглобів (50%), деформація грудної клітки (17%), гіпотонія м’язів (17%), порушення постави (19%), 
«мармуровість» шкірних покривів (13%), блакитні склери (7%). Для дітей із БА на тлі малих стигм, відмічалась різноманітність 
уражень ШКТ, що включало практично всі поширені форми. Нами були виділені наступні гастроентерологічні синдроми пов’язані 
зі стигмами дисембріогенезу ШКТ: перетяжки жовчного міхура (13%), дуоденогастральний рефлюкс (9%), гастроезофагальний 
рефлюкс (7%), кила стравохідного отвору (2%), дискінезія жовчовивідних шляхів (23%). Морфофункціональні зміни органів 
при малих стигмах поєднувалися з дефектами імунного захисту слизової ШКТ, що проявлялося частими дисбактеріозами (у 
кожної третьої дитини) (p<0,05), рецидивуючими глистними інвазіями (7,5%), харчовою алергією (5,5%) (p<0,05). Ці діти в 3,5 
раза частіше скаржилися на закрепи, ніж діти групи порівняння (p<0,05).

Висновок. Проведені дослідження показали, що у дітей з БА на тлі малих стигм часто зустрічається поєднане ураження 
ШКТ.
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ÎÃËßÄ ÊË²Í²×ÍÎÃÎ ÂÈÏÂÄÊÓ ÀÒÈÏÎÂÎ¯ ÒÅÐÀÒÎ¯ÄÍÎ-ÐÀÁÄÎ¯ÄÍÎ¯ ÏÓÕËÈÍÈ G IV ÏÐÀÂÎ¯ 
ËÎÁÍÎ-ÑÊÐÎÍÅÂÎ¯ Ä²ËßÍÊÈ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÌÎÇÊÓ

Юрчишин О. Я.
Науковий керівник – асист. Н.Р. Айб

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра педіатрії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mytokyomyworld@gmail.com
Актуальність. Згідно статистичним даним, тератома складає приблизно третину всіх пухлин у дитячому віці та 7% пухлин 

у дорослих.
Мета дослідження. Описати перебіг атипової тератоїдно-рабдоїдної пухлини G IV правої лобно-скроневої ділянки головного 

мозку, з’ясувати патогенетичні механізми розвитку синдромів, що супроводжують дану патологію. 
Матеріали і методи. клінічний випадок атипової тератоїдно-рабдоїдної пухлини G IV правої лобно-скроневої 

ділянки головного мозку, результати лабораторних досліджень, СКТ та МРТ ГМ в динаміці, патогістологічне заключення 
післяопераційного матеріалу, цитологічне дослідження ліквору. 

Результати дослідження. Тератома — пухлина, яка складається з різних типів тканин, які є похідними різних зародкових 
листків, присутність яких нехарактерна для тих органів або анатомічних областей організму, в яких розвивається пухлина. 
Тератома відноситься до герміногенних пухлин, та формується із ембріональних клітин — гоноцитів. Пацієнт хворіє з серпня 
2019р. першими проявами захворювання були зміни в ходьбі, в’ялість. Лікування проводилось в неврологічному відділені 
ОДКЛ, де після проведення СКТ та МРТ ГМ виявлено утворення лобної долі, надалі стан дитини різко погіршився, наростали 
прояви гідроцефалії, дитина переведена у ВАІТ, проведена лікворошунтуюча операція. Скеровано в ІНХ м. Київ де проведено 
операцію - видалення пухлини, ПГЗ: Ембріональна пухлина G IV. Цитологічне дослідження ліквору: виявлено пухлинні 
клітини. Консультована в НІР м. Київ, розпочато лікування згідно клінічного протоколу HIT-MED 2017p. У жовтні 2019p. 
пацієнт госпіталізований у відділення онкогематології для дообстеження та лікування. Проведено 2 курси corco/eto 96 год. В 
грудні 2019р. проведена субдуроперитонеостомія, ПГЗ: Атипова тератоїдно-рабдоїдна

пухлина GIV, та проведено 2 курси ПХТ DOX, ICE. 
Ускладнення, що виникли під час лікування: Анемія важкого ступеня. Лейкопенія 4 ст., тромбоцитопенія 4 ст. 

Вторинна(токсична) кардіоміопатія. Ексудативний перекардит. Лікування пацієнта продовжується.
Висновок. Клінічний діагноз: Атипова тератоїдно-рабдоїдна пухлина G IV правої лобно-скроневої ділянки головного мозку. 

М в ліквор. М1 форма. Кл. гр. 2. SPO ( R1 ). 2 курси ПХТ ( carbo/eto 96 год.) Стабілізація процесу. 2 курси ПХТ (DOX, ICE) 

ÏÎ²ÍÔÎÐÌÎÂÀÍ²ÑÒÜ Ë²ÊÀÐ²Â ÑÒÎÑÎÂÍÎ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÅÊÑÏÐÅÑ-ÒÅÑÒ²Â ÍÀ ÃÐÈÏ Ó 
ÙÎÄÅÍÍ²É ÏÐÀÊÒÈÖ²

Ящук І.О., Ільчук Н.С., Господаренко Л.А.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. А.В. Гнилоскуренко

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Кафедра педіатрії №4

м. Київ, Україна, e-mail: irynkayashuk@gmail.com
Актуальність. За даними інформаційного бюлетеня «Грип та ГРВІ в Україні» Центру громадського здоров’я з 30 вересня 

2019 року до 23 лютого 2020 року перехворіло 9,3% населення країни; госпіталізовано 112 211 осіб, із них 75,5% — діти віком 
до 17 років.Грип — це контагіозне вірусне захворювання, з високою імовірністю розвитку ускладнень та летальності. Най-
частіше виникають ускладнення з боку серцево-судинної та дихальної систем. Щороку у світі помирає понад 650 тисяч людей 
від респіраторних інфекцій, пов’язаних із сезонним грипом.Своєчасна діагностика дозволяє надати пацієнту індивідуалізова-
ну медичну допомогу. Останнім часом набуває актуальності використання експрес-тестів (Point-Of-Care, POC), завдяки яким 
діагностика деяких захворювань стала ефективнішою.

Мета. Визначити рівень поінформованості лікарів стосовно використання експрес-тестів на грип у щоденній практиці.
Матеріали і методи. В опитуванні взяли участь 78 лікарів-педіатрів та сімейних лікарів Києва та Київської області.Дослід-

ження проводили студенти 5-6 курсів НМУ імені О.О. Богомольця. Серед опитаних лікарів було виділено дві групи: 37 лікарів 
стаціонару та 41 лікар амбулаторної ланки надання медичної допомоги. За допомогою анкетування визначали доступність екс-
прес-тесту на грип на робочому місці та готовність лікарів використовувати тест у своїй практиці. Статистичну обробку даних 
проводили за допомогою програми SPSS 12.0.

Результати. За даними опитування 70,3% лікарів стаціонару відповіли, що експрес-тест є доступним, на відміну від 46,3% 
лікарів первинної ланки (р<0.05). При цьому, 10,8% і 4,9% відповідно вважають, що цей РОС-тест доступний, але рідко викори-
стовується у дітей. Всі лікарі стаціонару вважають за необхідне використовувати експрес-діагностику, однак, 9,8% лікарів пер-
винної ланки не бачать необхідності у застосуванні цього методу діагностики. При оцінці готовності лікарів до використання 
експрес-тестів з’ясовано, що 73% лікарів стаціонару готові використовувати РОС-тест. Крім того, 2,7% вважають необхідною 
лабораторну версію тесту, і ще 2,7% фахівців бажають підтвердити достовірність експрес-діагностики лабораторним методом. 
Проте, серед лікарів поліклініки лише ½ опитаних готові використовувати експрес-діагностику, 2,4% надаватимуть перевагу 
лабораторному методу, а 22% - поєднаному використанню обох методів. 

Висновки. Таким чином, за результатами анкетування встановлено, що лікарі стаціонару більш поінформовані щодо вико-
ристання експрес-діагностики в лікувально-діагностичному процесі, тому вважаємо необхідним інформувати лікарів первинної 
ланки про сучасні методи діагностики, що покращить якість та своєчасність надання медичної допомоги.
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ÏÑÈÕ²ÀÒÐ²ß, ÍÀÐÊÎËÎÃ²ß ÒÀ ÌÅÄÈ×ÍÀ ÏÑÈÕÎËÎÃ²ß
PSYCHIATRY, NARCOLOGY AND MEDICAL PSYCHOLOGY

ADAPTATION OF FEMALE STUDENTS IN FINAL YEARS (GRADUATING STUDENTS) OF MEDICAL 
UNIVERSITY

Selvaratnam E.R
Scientifi c supervisor ̶ Ph.D., Assoc. Prof. L. Korovina

Kharkiv National Medical University
Department of Psychiatry, Narcology, Medical Psychology & social Work

Kharkiv, Ukraine, e-mail: meduniver@knmu.kharkov.ua
Introduction: Medical students frequently endure signifi cant levels of biopsychosocial distress.The person should have a good level 

of adaptation in micro- and macro social circles. To be a medical student its quite stressful. Studying far from home is an extra stress. It 
is well known that climate, culture, language, and religion produce a lot of stress for freshmen students. Academic problems were found 
to be a major cause of stress among all students.Future plans, specialty, postgraduate study, probable migration are some of the powerful 
stressors for senior students.

The aim of our study was to fi nd the specifi cities of stress in fi nal year female English medium medical students.
Contingent of research: 32 female students of 5-6-year of kharkiv National Medical university took part in our research. English-me-

dium students, aged 22 ± 1.8 years. They were from India, The Middle East, North and West African origin. The students didn’t have 
academic debts nor confl icts in school.The study consists of a group of 16 girls with some signs of poor adaptations,somato-autonomic 
and emotional imbalance. The second group represented 16 students who hadn’t subjective complaints on their psychoemotional state.

All students in this contingent were under the study with the questionnaire. We used clinical interview which included questions con-
nected with components of micro- and macrosocial adaptation. 

Results: In the group of study were dominant ‘doubts’in there future career (87.5%), self confi dence (93.7%),11 Students from the 
study group lacked confi dence in their professional knowledge(68.7%),lonliness(100%). They spend majority of their time in their apart-
ments feeling discomfort and anxious when outside (81.2%). 

control group showed more active social position: extraclasses activities(100%), student organisations (93.7%).
Conclusion: Thus, we can say that problems of adaptation in fi nal years female medical students exist. This contingent is adapted to 

typical stress factors as ( cultures,religion, climate differences) in place of tertiary education.,self confi dence and future profession being 
the most stressful factor. We were able to notice students with active social positions and activities adopted better. This is not a solitary 
problem of one person. So extracurricular communication in occupational directed groups increases adaptation in this contingent.

Â²ÄÍÎÂËÅÍÍß ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÔÓÍÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß ØËßÕÎÌ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÏÑÈÕÎÐÅÀÁ²Ë²ÒÀ-
Ö²ÉÍÈÕ ÒÐÅÍ²ÍÃ²Â Ó ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÌÓ Ë²ÊÓÂÀÍÍ² ÏÀÖ²ªÍÒÎÊ ²Ç ØÈÇÎÔÐÅÍ²ªÞ 

Гладун А.Ю.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. Д.І. Бойко
Українська медична стоматологічна академія

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
м. Полтава, Україна, e-mail: Atsana.glen@gmail.com

Актуальність. Відновлення соціально-психологічних умов міжособистісного взаєморозуміння у хворих на шизофренію – 
актуальне та важливе завдання сучасної психіатрії, оскільки значна частка цих пацієнтів втрачає навички соціального функціо-
нування, що прискорює процес інвалідизації. Деякі з дослідників вважають втрату суб’єктивного відчуття соціальної підтрим-
ки, котра призводить до порушення відносин із членами сім’ї, друзями, колегами, однією з основних ланок розвитку соціальної 
дезадаптації.

Мета. Оцінити ефективність проведення психореабілітаційних та психоосвітніх тренінгів з пацієнтками. що страждають на 
шизофренію, для відновлення їх соціального функціонування.

Матеріали і методи. В дослідження було включено 16 осіб жіночої статі, які проходили лікування на базі стаціонарного 
відділення №4 КП «ПОКПЛ ім. О.Ф. Мальцева ПОР» з діагнозом шизофренія. Для відновлення соціальних навичок застосо-
вувалась програма «Тренінгу когнітивних і соціальних навичок у хворих на шизофренію», яка тривала 2 тижні та включала 6 
зустрічей, тривалістю 1 – 1,5 години. Для більшої ефективності та підвищення ступеня залученості у тренінг було сформовано 
2 групи по 8 осіб у кожній. Для визначення ефективності відновлення соціальних навичок використовувалась Багатофакторна 
шкала сприймання соціальної підтримки (MSPSS). Аналіз даних виконано за допомогою програми IBM SPSS Statistics 23.0 з 
використанням методів описової статистики та критерію Уілкоксона.

Результати. Отримані дані за шкалою MSPSS свідчать про значиме збільшення «загального балу» сприйняття соціальної 
підтримки на 33%, показників сприйняття підтримки з джерел «партнер» та «друзі» на 34% та 32% відповідно після проведе-
ного тренінгу. Джерело підтримки «сім’я» не продемонструвало значимих змін, оскільки тренінг не включав роботу із членами 
сімей досліджуваних.

Висновки. Застосування тренінгу по відновленню соціальних навичок у комплексі з традиційним лікуванням для пацієнтів 
із шизофренією покращує сприйняття соціальної підтримки, що налагоджує відновлення соціального функціонування. Подаль-
ші дослідження дозволять удосконалити тренінг з урахуванням персоніфікованого підходу, що сприятиме поверненню даної 
категорії хворих у соціум. 
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ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß Ð²ÂÍß ÀËÅÊÑÈÒÈÌ²¯ ÑÅÐÅÄ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â-ÌÅÄÈÊ²Â
Коновалова К.Д., Артеменко М.Є., Деркач Ю.В.

Науковий керівник – доц. І.Ф. Тєрьошина
Харківський національний медичний университет

Кафедра психіатрії, наркології, медичноїпсихології та соціальної роботи
м. Харків, Україна, e-mail: konovalova.rina@gmail.com

Актуальність. Алекситимія – це емоційна властивість людини, яка характеризується нездатністю описати свій емоційний 
стан. Алекситимічна особистість нерідко не може відрізнити почуття від тілесних відчуттів, її увага спрямована більшою 
мірою на зовнішні події та фактори, аніж на внутрішні переживання. Деякі автори вважають, що така людина фокусується на 
соматичних відчуттях та вегетативних реакціях, що, в свою чергу, призводить до іпохондричної схильності. Також у людей з 
алекситимічним типом особистості, збіднена уява, відсутній творчий підхід до життя.

Мета. Дослідити рівень алекситимії серед студентів Харківського національного медичного університету. 
Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь 44 студенти Харківського національного медичного університету обох 

статей 1-5 курсу віком від 18 до 26 років. Для оцінки рівня алекситимії ми використовували Торонтську Алекситимічну Шкалу 
(TAS). 

Результати. В результаті дослідження у 6 студентів (13,64%) був виявлений алекситимічний тип особистості, у 27 
студентів(61,36%) неалекситимічний тип особистості, 11 студентів (25%) відносяться до групи ризику.

Висновки. У 13,64% досліджуваних присутні явища алекситимії, ще 25% були віднесені до групи ризику її виникнення.

ÄÅÏÐÅÑÈÂÍ² ÒÀ ÒÐÈÂÎÆÍ² ÐÎÇËÀÄÈ Ó ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÌÅÄÈÊ²Â
Луців Б. В.

Науковий керівник – асист. С. Л. Анохіна
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: bodya.lutsiv@gmail.com
Актуальність теми. Сьогодні, в умовах медичної реформи і в умовах реформування вищої медичної освіти, навчання в ме-

дичних вищих навчальних закладах можна віднести до специфічного виду діяльності, пов’язаного з високим рівнем психічних 
і фізичних навантажень. Це пояснюється дефіцитом часу, необхідністю засвоювати в стислий термін великий обсяг інформації, 
з підвищеними вимогами до розв’язання проблемних ситуацій, підвищеним контролем і режимом. 

Мета дослідження. З метою виявлення депресивних та тривожних розладів у студентів, було обстежено 146 студентів-ме-
диків. Серед обстежених: студенти ІІ курсу — 66 осіб (з них 20 чоловіків, 46 жінок), ІV курсу — 80 (з них 28 чол, 52 жінок) осіб 
ІФНМУ. 

Матеріали та методи. У роботі використані такі скриннінговіметоди: тест з діагностики депресії - шкала PHQ-9 та тест на 
наявність тривожного розладу GAD-7.

Результати дослідження. На ІІ курсі обстежено 66 осіб. З них 30 не мають жодних розладів. 5 осіб мають депресивний 
розлад середнього ступеня важкості. У 14 осіб діагностовано генералізований тривожний розлад. У 17 студентів діагностовано 
тривожно-депресивний розлад. На IV курсі обстежено 80 осіб. З них у 51 особи жодних розладів не виявлено. Депресія серед-
ньої важкості діагностована у 15 осіб, генералізований тривожний розлад виявлений у 11 осіб, тривожно-депресивний розлад 
діагностований в 3 осіб.

Висновки. У значної частини студентів виявлені тривожні та/або депресивні розлади різного ступеня важкості, що потребу-
ють їхньої своєчасної діагностики та адекватної психокорекції, психопрофілактики та терапії.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÒÀ ÎÖ²ÍÊÀ Ð²ÂÍß ÏÐÎÊÐÀÑÒÈÍÀÖ²¯ Ó ÑÒÓÄÅÍÒ²Â-ÌÅÄÈÊ²Â ²ÂÀÍÎ-
ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ Ó ÏÅÐ²ÎÄ ÇÌ²ÍÅÍÎÃÎ 

ÏÑÈÕÎÅÌÎÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ
Мельник А,Л., Торянік С.Ю., Підлісна М.В., Дзівак К., Ромаш І.Б.

Наукові керівники: к.мед.н, асист. І.Р. Ромаш, д.мед.н., проф. М.І. Винник
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
м. Івано-Франківськ. Україна. e-mail: lsefatovic@ukr.net

Актуальність. Досліджень Beuteletal показали, що найбільше піддаються прокрастинації безробітні, самотні та - студенти, 
хоча вона властива для всіх вікових категорій. Кожного дня студенти- медики стикаються з такими проблемами, як відкладання 
підготовки до модуля, написання історій хвороб в останню ніч, безсонні дні та ночі перед здачею важливих іспитів - усе це є 
проявами прокрастинації. 

Мета. Дослідити та оцінити рівень та характер прояву прокрастинації у студентів-медиків в період зміненого психоемоцій-
ного стану та її вплив на академічну успішність.

Матеріали та методи.  Для досягнення поставленої мети, було опитано 40 осіб, усі вони були студентами IV курсу, віком - 
21±2,0 років, серед них 8 хлопців та 32 дівчат. Опитування студентів проводилось в період складання підсумкових модульних 
контролів, тобто у період зміненого психоемоційного стану.Тестування було виключно добровільним з дотриманням етичних та 
деонтологічних норм. З метою оцінки схильності опитаних студентів до прокрастинації, ми використовували та «Опитувальник 
для вивчення схильності особистості до прокрастинації» (Шиварі О. А., 2015), який являє собою модифікацію «GeneralProcras-
tinationScale» (C. Lay.,1986) та складається із двох шкал:«Шкала особистіснозумовленої прокрастинації» (шкала І) та «Шкала 
ситуативно зумовленої   прокрастинації» (Шкала ІІ).

Результати. Аналіз результатів опитування засвідчив, що 15% досліджуваних мають низький, 47,5 % – середній, 35,0% – ви-
сокий рівень особистісної схильності до прокрастинації. А 10 (25%) студентам притаманний низький рівень прояву ситуативної 
прокрастинації, 15 (37,5%) – середній та 15 (37,5%) – високий, відповідно.Вивчення взаємозв’язку між рівнем схильності до 
прокрастинації (Шкала І) та академічною успішністю у студентів медиків показало, що у групі з низьким рівнем прокрастинації 
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показник успішності вищий, ніж у групах із середнім та високим рівнем прокрастинації (r = -0.58; p<0.05). Нами також встанов-
лений прямий кореляційний зв’язок між показниками Шкали ІІ та середніми показниками академічної успішністі. 

Висновки. Отже, прокрастинація в обстежених студентів-медиків в період зміненого психоемоційного стану має місце, але 
вона «доброякісна», в більшій мірі компенсує своїм ситуативним характером.

ÌÅÒÎÄÈÊÀ Ï²ÊÒÎÃÐÀÌ Ó ÊÎÌÏËÅÊÑ² ÏÀÒÎÏÑÈÕÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß 
ÌÈÑËÅÍÍªÂÎ¯ ÑÔÅÐÈ ÏÀÖ²ªÍÒÀ

²Ç ÌÀÐÅÂÍÈÌ ÐÎÇËÀÄÎÌ
Неляпіна М.М.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.І. Вовк 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кафедра клінічної неврології, психіатрії та наркології
м. Харків, Україна, e-mail: neliapina1999@gmail.com

Актуальність. Функціональним «ядром» вітчизняного патопсихологічного базису методик дослідження мисленнєвої 
діяльності, якиймає загальновизану діагностичну цінність, високу специфічність, а також волюнтаристичність у 
підтвердженні таких патологій, як шизофренія, істерія, гіпоманія та маревний розлад є проективна методика Р.О. Лурії 
«Піктограми». Як фундаментальний теоретико-прикладний доробок психіатрів-практиків, вона має оптимальний 
діапазон чутливості, тому дозволяє вивчити широкий спектр інтелектуальних і афективних особливостей пацієнта. 
Мультифакторіальна інтерпретація піктограми – це континуум якісних та кількісних даних, отриманих у ході 
дослідження. Маревний розлад, патогномонічною ознакою якого є, власне, марення, яке триває більше, ніж 3 місяці, має 
характерні риси мисленнєвої дисфункції, котрі можна виявити за допомогою експериментального методу піктограм. 
Мета роботи. Аналіз клінічного випадку пацієнта із діагнозом F22 (за МКХ-10), а саме, дослідження нейрокогнітивної 
діяльності хворого за методом піктограми.

Матеріали і методи. Робота базується на власному клінічному спостереженні пацієнта, яке проводилося на клінічній базі 
кафедри (ДУ ІНПН НАМН України, місто Харків).

Результати. Пацієнт Д., 1989 р.н. Вперше звернувся по допомогу до психіатра у 2014 році, коли були відзначені патологічні 
ревнощі до дружини, маревні ідеї політичного змісту, раптові напади агресії (розбив вдома меблі). Приймав нейролептичні 
засоби, але періодично самостійно припиняв лікування, після чого маревні ідеї поновлювалися. Після консультацій із лікарем-
психіатром відновлював прийом антипсихотиків, внаслідок чого маревні ідеї дезактуалізувалися. Соціальне функціонування 
пацієнта збережено. Дане звернення відбулося за тієї ж схеми. У клінічній картині відсутні симптоми, патогномонічні для 
шизофренії, натомість, провідне місто займає первинна систематизована маревна продукція (ревнощів, реформаторства). 
Даних за органічну патологію немає. Якісний аналіз мисленнєвої сфери за методикою «Піктограми» виявив редукцію 
кількості адекватних та атрибутивних образів, збільшення конкретних символів, труднощі із зображенням абстрактних понять, 
стереотипію образів. Спостерігається центрованість на персоніфікованих образах, натомість багато формальних символів, з 
смисловою нечіткістю.Є вихолощена образність. Характер розташування малюнків правильний (вертикальний).

Висновки. Методологія піктограми нагально демонструє специфіку психічної продукції, а, отже, може бути використана як 
частина діагностичних інтервенцій характеру мисленнєвої діяльності та рівня сформування понятійного мислення.

ÐÀÄ²ÎËÎÃ²ß ÒÀ ÐÀÄ²ÀÖ²ÉÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ
RADIOLOGY AND RADIATION MEDICINE

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎ¯ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ²Ç «ÑÈÍÄÐÎÌÎÌ 
ËÓÑÊÓÍ×ÈÊÀ»

Фреїк С.П., Стасів І.Д., Гринів Н.М., Середюк М.-А.В.
Науковий керівник - д.мед.н., проф. В.М. Рижик

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра радіології та радіаційної медицини

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: freiksergiy1@gmail.com
Актуальність: “Синдром лускунчика” –це рідкісний феномен, який виникає при компресії лівої ниркової вени між аортою 

та верхньою брижовою артерією, що призводить до розвитку флебогіпертензії в лівій нирковій вені. Дана патологія дуже 
рідко діагностується через причину низької інформованості серед лікарів та різноманітність клінічних проявів, та все ж даний 
синдром становить значну соціальну та медичну проблему.

Мета роботи: Проаналізувати та сформувати основні ультразвукові критерії діагностики «синдрому лускунчика».
Матеріали та методи: Обстежено 53 пацієнти з такими проявами як гематурія невизначеного генезу, протеїнурія, хронічний 

тазовий біль, лівостороннє варикоцеле. У контрольну група ввійшло 18 людей (у яких відсутні вищеперечислені симптоми). 
Ультразвукове дослідження проведено на апараті Toshiba Nemio XQ за допомогою трансабдомінального секторного датчика 
з частотою 3,5 МГц у В-режимі і в режимі кольорового та імпульсного доплерівського картування. Проводили оцінку нирок, 
ниркових вен за такими критеріями: розташування, розміри, зміни в паренхімі, різниця діаметрів і пікової швидкості в дистальній 
частині та в аорто-мезентеріальному сегменті лівої ниркової вени.

Результати: Нами було обстежено 53 пацієнти основної групи і 18 пацієнтів контрольної групи, з них 47 жінок і 24 чоловіків. 
«Синдром лускунчика» діагностовано у 32 пацієнтів. Середній вік хворих становив 31 ±8,3 роки, середня вага пацієнтів із 
«синдромом лускунчика» у чоловіків становила 57,4±3,8 кг., у жінок - 53,2±2,4 кг. При виявленні даного синдрому визначалося 
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збільшення розмірів лівої нирки: середня довжина – 13,4±1,2 см., ширина – 5,6±0,83 см., товщина паренхіми – 1,9±0,5 см. 
Середні діаметри лівої ниркової вени: дистальний відділ – 8,5±1,63 мм., в аорто-мезентеріальному сегменті – 1,81±0,9 мм.. 
Середня пікова швидкість в лівій нирковій вені: дистальний відділ – 19,3±5,9 см/сек, в аорто-мезентеріальному сегменті – 
110,7±35,8 см/сек. Для УЗ-картини «синдрому лускунчика» характерне збільшення діаметру і зменшення пікової швидкості в 
дистальному відділі лівої ниркової вени і протилежні значення в аорто-мезентеріальному сегменті. Результати ультразвукової 
діагностики з метою аналізу співставлялися з даними комп’ютерної томографії органів черевної порожнини з контрастуванням. 

Висновок: При наявності у пацієнтів таких симптомів: гематурія, протеїнурія невизначеної етіології, хронічного тазового 
болю, лівостороннього варикоцеле, а особливо у людей астенічної будови, необхідно провести ультразвукове дослідження 
нирок та лівої ниркової вени для виключення «синдрому лускунчика».

ÂÈÏÀÄÎÊ Ç ÏÐÀÊÒÈÊÈ: Ë²ÏÎÑÀÐÊÎÌÀ Ì’ßÊÈÕ ÒÊÀÍÈÍ
Кучерак І.В.

Науковий керівник - асист. Х.З. Лаврук
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра радіології та радіаційної медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: privett113@gmail.com

Саркоми м’яких тканин - це рідкісні пухлини, які становлять 1% усіх злоякісних утворень. Вони характеризуються частими 
рецидивами, ранньою появою метастазів і несприятливим прогнозом. У зв’язку з цим, доцільним є вивчення можливостей 
додаткових методів дослідження, зокрема комплексного ультразвукового обстеження, для ранньої діагностики даного 
захворювання та визначення характеру патологічного процесу.

Наводимо клінічний випадок ліпосаркоми сідничної ділянки. Хворий Н, 49 років, звернувся в обласний клінічний 
дерматологічний диспансер м. Івано-Франківська у зв’язку із припухлістю в ділянці правої сідничної ділянки.

З анамнезу хвороби відомо, що дані клінічні ознаки відзначаються протягом останніх 2 місяців. Внутрішньом’язеві ін’єкції в 
даній локалізації протягом останніх півроку заперечує.

Об’єктивно: загальний стан пацієнта задовільний. При огляді правої сідничної ділянки спостерігається неболюча припухлість 
у верхньому латеральному квадранті, шкіра над ділянкою ураження не змінена.

Проведено ультразвукове обстеження м’яких тканин ділянки правої сідниці. У В-режимі у верхньолатеральному квадранті 
правої сідничної ділянки на глибині 1,8 см візуалізувалось гіпоехогенне утворення об’ємом 700 см3 з чітким контуром, 
округлої форми, неоднорідної ехоструктури, з ділянками кистовидної дегенерації та лінійними гіперехогенними включеннями. 
При проведенні кольорового доплерівського картування встановлені ознаки посиленого кровопостачання. При проведенні 
кольорового картування методом зсувнохвильової еластографії утворення картувалось червоним кольором із невеликою 
кількістю жовто-зеленого кольору. При вимірюванні швидкості зсувної хвилі (ШЗХ) у десяти точках утворення середнє 
значення склало 2,13 м/сек (ШЗХ у суміжних тканинах становила 1,15 м/сек). Висновок УЗД: ознаки об’ємного утворення 
правої сідничної ділянки; дані еластографії відповідають тканині з підвищеною жорсткістю, що характерно для злоякісного 
утворення.

Проведено пункційну біопсію, за результатами якої встановлено діагноз: ліпосаркома. Пацієнту рекомендовано 
передопераційну променеву терапію з подальшим оперативним видаленням пухлини.

Висновок. Отже, комплексне ультразвукове обстеження м’яких тканин в В-режимі, із використанням доплерографії і 
зсувнохвильової еластографії дозволяє не тільки візуалізувати та оцінити кровопостачання додаткових структур в м’яких 
тканинах, таких як ліпосаркома, але також визначити їх жорсткість, що є важливим критерієм для диференціації доброякісного 
та злоякісного утворень.

ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÎÕÎÐÎÍÈ 
ÇÄÎÐÎÂ’ß
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Scientifi c supervisor ̶ Assoc. Prof. Adriana Paladi
State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”

Department of Philosophy and Bioethics
Chisinau, Moldova, e-mail: usmfl apcevscaia@gmail.com

Relevance. Professional errors are encountered by a doctor, as well as by a representative of any other profession, however, it is 
medical errors that can acquire great social signifi cance.

Situations where medical workers have a negligent attitude to the duties assigned to them to preserve the life and health of patients, 
which in turn leads to death or various degrees of severity of harm to health, are commonly referred to by the term “medical error”. 

The severity of this problem is complemented by the lack of a unifi ed and generally accepted understanding of medical errors, 
diffi culties encountered in conducting legal qualifi cations and establishing a causal relationship between consequences and acts, and the 
low effi ciency of existing measures to prevent malpractice.

One of the best methods for addressing adverse events, taking into account all circumstances, is the analysis of clinical cases of medical 
error.

Aim. The purpose of the work is a holistic analysis and study of the ethical and criminal law aspects of medical errors, analysis of 
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clinical cases of medical errors in pediatrics.
Materials and methods. The methodological basis of the study was the scientifi c works of native and foreign scientists in the fi eld of 

constitutional, criminal and international law. Following methods have been applied: general and particular methods including system-
legal, historical-legal and others.

Results of research. The decision of the doctor’s guilt or innocence is exclusively the responsibility of the court.
The conclusion of the forensic medical examination in such cases is one of the proofs of the doctor’s guilt or innocence.
The doctor has a moral responsibility to his patient and society. Undoubtedly, the doctor must recognize the disease, make the correct 

diagnosis, and provide the patient with the necessary medical care.
One of the main reasons for going to court is medical errors committed by pediatricians.
Conclusions.
Medical errors and adverse events cause signifi cant moral and material damage to patients, form a negative attitude to the healthcare 

system as social institutions, and entail huge fi nancial losses.
Review of cases related to pediatric malpractice exposure can help mitigate future loses, improve patient safety and aid in the 

development of guidelines for certain clinical situations. Prevention is the key to avoiding malpractice claims. Lessons learned from 
malpractice litigation can guide pediatricians to make preventive choices, especially as new technology and expected services might 
increase exposure for adverse outcomes. Armed with the knowledge of how malpractice claims have impacted colleagues might provide 
insight on how to avoid risk.

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÄÓÌÊÈ ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ÙÎÄÎ ÇÀÄÎÂÎËÅÍÎÑÒ² ÂÈÑÎÊÎÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÎÞ 
ÌÅÄÈ×ÍÎÞ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ
Андрейчук А.В., Мартинець М.І.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. Н.Б. Федорків
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра соціальної медицини, організації та громадського здоров’я
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: fedorkiv_natalia@ukr.net

Актуальність. Розглядаючи питання запровадження змін в охороні здоров’я, не можна оминути тему якості медичної 
допомоги. Задоволеність медичною допомогою є невіддільною частиною оцінювання системи охорони здоров’я країни. 
Задоволеність розглядається як складова чуйності системи охорони здоров’я до потреб населення і пацієнтів та важливою 
складовою оцінювання якості медичної допомоги. З кожним роком зростає кількість досліджень, які вивчають ті чи інші аспекти 
задоволення споживача медичною послугою. Утім задоволеність пацієнта часто не враховується при розробці політики охорони 
здоров’я, тож і не є предметом вивчення та впровадження відповідних заходів, які б сприяли більшому задоволенню пацієнтів.

Мета дослідження: вивчити особливості та порівняти рівні задоволеності пацієнтів високоспеціалізованою медичною 
допомогою. 

Матеріали і методи: проведене соціологічне опитування, на підставі розробленої анонімної анкети, і опитано 50 пацієнтів 
(по 25 різної статі, віком від 20 до 55 років), які отримали високоспеціалізовану медичну допомогу в Івано-Франківській 
обласній клінічній лікарні. Статистична обробка матеріалу (розрахунок відносних величин, їх похибок, коефіцієнта Ст’юдента) 
виконувалась із використанням пакетів статистичного аналізу Microsoft Excel та Statistica 7.5.

Результати дослідження. Встановлено, що більшість опитаних жінок (84, 00±7,33) та чоловіків (64,00±9,60) є мешканці 
міста. Звертає на себе увагу, що серед респондентів рівень вищої освіти у жінок значно вищий (72,00±8,98) ніж у чоловіків 
(20,00±8,00). 

Звертає на себе увагу рівень довіри опитаних до лікарів. Так серед жінок повністю лікарям довіряє більше половини 
(56,00±9,93) проти третини (32,00±9,33) чоловіків.

Аналіз вільного вибору лікаря показав, що більша половина чоловіків (64,00±9,60) та майже половина жінок (48,00±9,99) 
такої можливості не мали. Тотожна ситуація склалася і при можливості вибрати палату для лікування (60,00±9,80 – жінок, 
56,00±9,93 – чоловіків).

З’ясовано, що медикаменти на лікування були придбані виключно за кошти самих пацієнтів. Із пацієнтів яким було проведено 
оперативні втручання, плату за ці послуги оплачували 40 % чоловіків та 30 % опитаних жінок.

Невдоволення якістю харчування достовірно (р<0,05) визначено у жінок (40,00±9,80) ніж у чоловіків (12,00±6,50).
За результатом дослідження встановлено, що більшість респондентів (72,00±8,98 – жінок і 64,00±9,60 - чоловіків) задоволені 

рівнем надання медичних послуг в даному закладі. 
Висновки. Встановлено, що рівень довіри до лікарів та медичного персоналу спостерігався у жінок. У більшості опитаних 

не дотримано правила вільного вибору лікаря. Переважна більшість респондентів задоволені рівнем надання медичних послуг 
в даному закладі. 

 ÂÈÂ×ÅÍÍß ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎÃÎ ÂÈÃÎÐÀÍÍß ÑÅÐÅÄ Ë²ÊÀÐ²Â ÏÑÈÕ²ÀÒÐ²Â
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м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ilona_savchuk1999@ukr.net
Актуальність дослідження. В психології поняття синдрому емоційного вигорання (СЕВ) з’явилось порівняно недавно. 

Однак, ВООЗ уже визнала проблему СЕВ як таку, що потребує медичного втручання з своїм шифром у МКХ-10 Z73.0 – «Стрес, 
пов’язаний з труднощами підтримки нормального способу життя». Лікарі-психіатри є представниками, так званих, хелперських 
професій, а отже знаходяться в групі ризику розвитку вигорання.

Мета. Вивчити та оцінити рівень емоційного вигорання серед лікарів-психіатрів м.Івано-Франківська.
Матеріали і методи. В дослідженні брали участь 45 лікарів-психіатрів. Для оцінювання СЕВ використано опитувальник 

Maslach C& Jackson S, який має 3 оціночні шкали, що вимірюють рівень складових вигорання: емоційне виснаження, 
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Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

деперсоналізація та редукція особистих досягнень. 
Результати. Збір даних проводився на базах КНП «ПОКЦПЗ ІФ ОР», КНП «ІФСЗ НПДІФОР» та КНП «ОЗНПД ІФ ОР». 

За статевим розподілом основний тягар обслуговування хворих припадає на лікарів жіночої статі(66,7% жінокпроти 33,3% 
чоловіків), серед яких переважають особи (43,3 %) молодого віку – 20-30 років.

Результати дослідження показали, що більшість опитаних мають середній і високий рівень СЕВ: емоційне виснаження – 80,0 
%, деперсоналізація – 77,7 % та редукція особистих досягнень – 93,3 %.

Аналізуючи першу компоненту синдрому слід звернути увагу на високий рівень емоційного виснаження серед чоловіків 
віком 41-59 років (66,7 %), що вдвічі вище аналогічної групи жінок – 33,3 %.

Щодо деперсоналізації, яка здебільшого проявляється у деформації стосунків з іншими людьми, то її однаково високий 
рівень спостерігається серед усіх опитаних лікарів у віці 41-59 років (40,0-45,5 %).

Оцінка вираженості редукції особистих досягнень показала наступні результати – високий рівень мають 57,1 % чоловіків 
знову ж таки у віковій групі 41-59 років, а серед жінок найвищий її рівень був лише у 20-30 річних респонденток.

Оскільки, у чоловіків пік СЕВ спостерігається у найбільш соціально-активному віці, то це, очевидно, свідчить про нижчі 
адаптаційні можливості ніж у жінок. З іншого боку, молоді жінки, на нашу думку, є більш вразливими, в силу їх вираженої 
емпатії до пацієнтів.

Висновки. Синдром емоційного вигорання серед лікарів-психіатрів найбільш виражений серед чоловіків віком 41-59 років 
та серед жінок – 20-30 років.

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÃÎÒÎÂÍÎÑÒ² Ë²ÊÀÐ²Â-ÑÏÅÖ²ÀË²ÑÒ²Â ÄÎ ÐÅÔÎÐÌÈ ÑÈÑÒÅÌÈ ÎÕÎÐÎÍÈ 
ÇÄÎÐÎÂ’ß
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м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: violetmad021@gmail.com
Актуальність: трансформація системи охорони здоров’я на даний момент є дуже актуальною темою обговорення серед 

лікарів та населення міста. 
Мета дослідження: вивчити готовність та ставлення лікарів-спеціалістів комунальних закладів охорони здоров’я міста 

Івано-Франківська до реформи системи охорони здоров’я.
Матеріали і методи дослідження: шляхом анкетування у січні-лютому 2020 року було проведено анонімне соціологічне 

опитування 114 лікарів різних спеціальностей 4-х обласних комунальних закладів охорони здоров’я та центральної міської 
клінічної лікарні м. Івано-Франківська.

Отримані результати: серед опитаних лікарів 72,41% жінки та 27,59% чоловіки; середній вік становив 41,0 рік. Щодо 
кваліфікаційної категорії, то серед респондентів частка не атестованих становила 27,58%, другу категорію мали 13,79%, першу 
– 17,24% та вищу – 41,39%. Брали участь в анкетуванні лікарі таких спеціальностей: алергологи – 12,10%, дерматовенерологи – 
41,4%, ревматологи – 13,75%, неврологи – 3,45%, гастроентерологи – 6,90%, терапевти – 10,30%, кардіологи – 3,45%, педіатри 
– 8,65%. 

В ході дослідження було встановлено, що повністю готовими до реформи вважають себе лише 20,68% лікарів, частково – 
48,27%, а кількість зовсім не готових становить 31,05%. При цьому, найбільше лікарів непокоїли такі питання, як: формула 
нарахування заробітної плати – 65,51%, методика обчислення тарифів на медичні послуги – 51,72%, можлива ліквідація закладу 
– 51,72%, скорочення посад – 48,27%, нова модель фінансування закладів – 31,03%, комп’ютеризація процесів – 20,68%, що 
вказує на недостатню їх поінформованість з цих питань. Цікавим стало те, що тільки 6,89% опитаних припускали, що населення 
є повністю готовим до реформи, ще 37,93% оцінювали його готовність як часткову, а 55,18% респондентів вважали, що зовсім 
не готове. Більшість (62,06%) лікарів думають, що реформа не подолає хабарі під час працевлаштування та надання медичних 
послуг, 20,70% – частково підтримують це припущення та 17,24% лікарів притримуються позиції, що це таки можливо. На 
запитання, чи залишаться спеціалісти працювати в комунальних закладах охорони здоров’я після реформування вторинної та 
третинної ланок, 48,27% зазначили, що так, 41,39% – не впевнені та 10,34% лікарів готові покинути свої робочі місця. У випадку 
прийняття останнього рішення, 13,33% з них планують перейти в приватну установу, 20,01% – працювати за кордоном, 26,67% 
– взагалі готові змінити професію.

Підсумковим питання звучало: «Чи підтримуєте Ви реформу?». За його результатами можна констатувати, що тільки 6,89% 
респондентів її повністю підтримують, 27,58% – частково і понад половина (55,18%) – не підтримують зовсім. 

Висновок: встановлено, що значна частка лікарів вторинної та третинної ланок комунальних закладів охорони здоров’я міста 
Івано-Франківська не готові і не підтримують реформу системи охорони здоров’я, основними причинами чого є недостатня 
поінформованість респондентів щодо головних її засад.
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м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: nastysial46@gmail.com 
Актуальність. Рівень соматичної захворюваності дітей в Україні та світі постійно зростає, карієс зубів та хронічний ката-

ральний гінгівіт залишаються суттєвою проблемою дитячої стоматології. Не викликає сумнівів, що організм людини є цілісною 
системою, тому, безперечно, існує взаємозв’язок між патологічними станами ротової порожнини і захворюваннями внутрішніх 
органів та систем. На сьогодні хвороби нервової системи займають не останнє місце. За останні півтори декади рівень психо-
неврологічної патології зріс на 56,8 % серед дітей та на 90,9 % серед підлітків. В структурі психічних захворювань розлади 
поведінки складають 54,3 % серед дітей та 28,5 % в підлітків. Психічні розлади як причина інвалідності у дітей є третіми після 
захворювань органів чуття, інфекційних та паразитарних захворювань.

Тому метою нашого дослідження стало вивчення стоматологічного статусу в підлітків із змішаними розладами поведінки та 
емоцій підліткового віку.

Матеріали і методи дослідження. Для досягнення поставленої мети нами було обстежено 67 підлітків віком від 12 до 18 
років, яких було розподілено на дві групи: в І групу (основна група) включили 67 підлітків із змішаними розладами поведін-
ки та емоцій підліткового віку; в ІІ групу (група порівняння) – 30 підлітків, що на час обстеження не пред’являли скарг та не 
знаходились на диспансерному спостереженні у вузьких спеціалістів. Визначення стоматологічного статусу було проведено за 
допомогою таких методик: розрахунок індексу кп+КПВ, КПВ – для оцінки інтенсивності карієсу тимчасових і постійних зубів; 
індекс РМА (папілярно-маргінально-альвеолярний) для оцінки запального процесу ясен; гігієнічний індекс Green-Vermillion 
для оцінки стану гігієни ротової порожнини.

Результати. У підлітків основної групи індекс кп+КПВ, КПВ становив 5,78±0,05, у підлітків групи - становив 4,12±0,03. У 
підлітків основної групи стан гігієни ротової порожнини за індексом Green-Vermillion становив 1,96±0,02 бала, що відповідає 
незадовільній гігієні ротової порожнини, у підлітків групи порівняння – становив 0,88±0,01 бала, що відповідає задовільній гі-
гієни ротової порожнини. У підлітків основної групи індекс РМА становив 42,3±0,13 %, у підлітків групи порівняння 23,6±0,18 
%. 

Висновки: аналіз отриманих результатів вказує на достовірно вищий рівень інтенсивності каріозного процесу в підлітків із 
змішаними розладами поведінки та емоцій підліткового віку. Окрім того, у даної групи підлітків переважає незадовільний стан 
гігієни ротової порожнини та середній ступінь важкості гінгівіту на відміну від соматично здорових підлітків. 
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Генералізований пародонтит зустрічається у 40–98 % населення нашої країни і пов’язаний з віком, регіоном проживання, 
професійною діяльністю, соматичними захворюваннями, гігієнічною культурою. У лікуванні хворих на генералізований паро-
донтит ефективним може бути розробка нових технологічних прийомів для зменшення ускладнень запального характеру. 

Мета дослідження – підвищити ефективність хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит шляхом розроб-
ки способу оперативного доступу до патологічного вогнища та використання методу направленої тканинної регенерації. 

Матеріли і методи. Ми обстежили та пролікували 86 хворих осіб із тяжкою формою генералізованого пародонтиту. Після 
рандомізації та проведення передопераційного обстеження усіх пацієнтів поді- лили на дві групи. У першій групи (40 хворих) 
застосували традиційний метод клаптевої операції Цешинського–Відмана–Неймана. Другу групу становили 46 хворих на гп 
тяжкої форми. Хірургічне лікування в цій групі здійснювали з дотриманням принципів направленої тканинної регенерації із 
застосуванням розробленого методу оперативного доступу, віддаленого від ясенного краю.

Результати досліджень та їх обговорення. Хірургічне лікування здійснювали з дотриманням прин- ципів направленої тканин-
ної регенерації із застосуванням розробленого методу оперативного доступу, віддаленого від ясенного краю. Розріз проводили 
паралельно та нижче від зубоясенної межі на 12–14 мм. Довжина розтину перевищувала масштаби зони втручання на 6 – 10 мм 
з кожного боку для вільного переміщення відсепарованого клаптя та розмежування в подальшому лінії розрізу із зоною регене-
рації. Аналізували та описували рентгенологічний матеріал з урахуванням характеристики кісткової тканини (вираження кор-
тикального шару на верхівці відростків, сітчастість та рентгенологічна щільність коміркової кістки, ознаки резорбції, наявність 
демаркації між кістковою тканиною та внесеними матеріалами, рентгенологічна характеристика імплантаційного матеріалу за 
схемою, запропонованою проф. Ю. І. Воробйовим. 

Висновки. На основі лікування 86 хворих на генералізований пародонтит тяжкої форми ми випро- бували традиційний метод 
Цешинського–Відмана–Неймана. У 40 і 46 хворих лікування здійснювали з дотриманням принципів направленої тканинної 
регенерації із застосуванням розробленого методу оперативного доступу. Встановлено перевагу розробленого методу. 
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Вступ: Для корекції вікових змін обличчя застосовується методи ін’єкційної контурної пластика лиця. Ці методи відносяться 

до малоінвазивних втручань для лікування та корекції вікових змін шкіри і передбачають введення препаратів у вигляді одно 
- та двохфазних гелів на основі гіалуронової кислоти з використанням різних технік введення препарату (лінійна, векторна, 
перехресна, пікотаж, «сандвіч»-техніка і ін.). Виконання ін’єкцій для контурної пластики обличчя проводиться як з використан-
ням, так і без використання місцевих анестетиків і філерів з вмістом анестетика. За даними сучасних закордонних джерел у 
47,2% - використовується анестезія, у 52,8% - не використовується.

Метою даного дослідження було довести доцільність використання місцевого знечулення при проведенні ін’єкційної кон-
турної пластики лиця.

Методики проведення ін’єкційної контурної пластики лиця характеризуються багаторазовими ін’єкційними проколами 
шкіри за допомогою шприців з препаратом та голок діаметром (G 27, G 30) з подальшим внутрішньо-шкірним або/і підшкірним 
введенням препарату, що супроводжується виникненням больових відчуттів у місці введення. Визначення інтенсивності болю 
визначали згідно Англійської шкали болю (від 0 балів - болю немає, до 10 балів - нестерпний біль). Ступінь інтенсивності бо-
льових відчуттів залежить від багатьох факторів – статі, віку, психо-емоційного стану пацієнта, ділянки де проводяться ін’єкції, 
глибини введення ін’єкційної голки, стану шкіри пацієнта, техніки введення препарату. Важливим серед цих факторів є місце в 
щелепно-лицевій ділянці де проводиться введення препарату. 

Нами обстежено 30 пацієнтів – 25 жінок і 5 чоловіків у віці від 28 до 50 років, яким було проведено ін’єкції з використанням 
препаратів фірми Meditox, Inc. (країна походження: Південна Корея) та з використанням препаратів TEOSIAL Ultra Deep фірми 
TEOXAN (Швейцарія). Пацієнтів було розділено на дві групи: 1-а основна -20 чоловік, яким було проведено ін’єкції з викори-
станням Neuramis Deep lidocaine, 2-а група – 10 чоловік, яким було проведено ін’єкції з використанням препаратів TEOSIAL 
Ultra Deеp, які не містять анестетика. 

Серед обстежених пацієнтів встановлено, що найбільше болісною ділянкою при проведенні ін’єкцій в усіх пацієнтів були 
губи. Іншими найбільш болісними ділянками, після губ, були ділянки чола – 45%, підочні ділянки – 38%, носо-губні складки 
– 17%. Ступінь больових відчуттів у пацієнтів 1-ї групи склав згідно шкали – 2,3-2,6 балів, у пацієнтів 2-ї групи – 2,7-2,8 балів. 
Больові відчуття при проведенні процедури контурної пластики на губах у 15–и пацієнтів 1-ї групи склали 2,7-2,8 балів, у 
пацієнтів 2-ї групи – 2,9-3 бали. Трьом пацієнтам 1-ї групи для знечулення губ проведено інфільтраційну анестезію розчином 
убістезину DS у кількості 0,5-0,7 мл. Використання інфільтраційної анестезії забезпечило повний анестезуючий ефект та відсут-
ність больових відчуттів у пацієнтів під час проведення ін’єкцій контурної пластики губ та їх після-ін’єкційного моделювання 
шляхом пальпації губ (0 балів). 

На підставі отриманих даних, можна зробити висновок, що використання Neuramis Deep lidocaine при проведенні ін’єкцій 
для контурної пластики лиця є доцільним та забезпечує комфортне та безболісне проведення процедури.. Для усунення больо-
вих відчуттів при проведенні ін’єкцій на губах доцільно використовувати інфільтраційну анестезію. 
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Метою роботи є вивчення змін показників адсорбції мікроорганізмів (РАМ) клітинами епітелію слизової оболонки ротової 

порожнини (СОРП) хворих на генералізований пародонтит (ГП) під впливом комплексного лікування. 
Матеріали і методи: було опрацьовано результати дослідження РАМ у мазках хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня 

розвитку без супутніх соматичних захворювань, які отримували комплексне лікування (ініціальна пародонтальна терапія, міс-
цеве (комбінований протимікробний препарат у формі гелю, антисептичний препарат на основі уснінової кислоти у вигляді 
таблеток для смоктання) і загальне медикаментозне лікування (вітамінно-мінеральний комплекс) і 28 здорових осіб віком від 18 
до 35 років. Мазки готувалися з матеріалу, отриманого шляхом зішкрібання з ділянки коміркової частини ясен, і забарвлювали 
їх за Романовським. Достовірність статистичної різниці показників перевіряли непараметричними методами (T-критерій Віл-
коксона і U-тест Манна-Уїтні).

Порушення в механізмах резистентності СОРП є індикатором функціонального стану організму загалом. На даний час на-
уковцями встановлено, що різні популяції бактерій по-різному прикріплюються до епітеліальних клітин слизової оболонки, 
між ними виявлена кооперація щодо підвищення адгезії до структур ротової порожнини. На цьому факті і грунтується дослід-
ження РАМ. Результати вивчення нами показників РАМ показали, що у хворих на ГП істотно збільшувалася кількість клітин 
І і ІІ груп із низькою адсорбцією мікроорганізмів відповідно (p<0,001). При цьому відсоток клітин ІІІ і ІV груп (із високою 
адсорбцією) за ГП був достовірно меншим (p<0,001). Як наслідок, у хворих на ГП порівняно зі здоровими простежувалося 
вірогідне зниження відсотка позитивної РАМ (p<0,001), який вважається показником неспецифічної резистентності організму. 
Під впливом застосованої терапії відсоток позитивної РАМ у групі хворих зріс на 5,17 % порівняно з вихідними даними.

Отже, нашими дослідженнями виявлено, що у хворих на ГП функціональний стан місцевої неспецифічної резистентності за 
даними РАМ оцінювався як задовільний, що свідчить про порушеннями складної багаторівневої системи взаємодії бактерій і 
епітеліальних клітин, а застосоване комплексне лікування мало позитивний вплив на досліджувані показники.
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Мета дослідження. Підвищення ефективності ортопедичного лікування хворих із дефектами твердих тканин зубів та 
включеними дефектами зубних рядів шляхом удосконалення методів діагностики та функціонального стану пародонта опорних 
зубів, способів їх препарування та виготовлення незнімних мостоподібних протезів.

Матеріали та методи дослідження. Обстеження хворих та їх амбулаторне лікування проводилося на базі клініки кафедри 
ортопедичної стоматології Івано-Франківського національного медичного університету, що дозволило встановити їх загальний 
і стоматологічний статус. Нами було обстежено та проведено ортопедичне лікування 83 пацієнтів, не обтяжених супутньою 
патологією. 29 пацієнтам, що становили контрольну групу з інтактними зубними рядами, було проведено гнатодинамометричне 
дослідження та індексну оцінку стану пародонта та гігієни ротової порожнини. 

Зокрема, для вивчення динаміки ефективності проведеного лікування в ранні та у віддалені терміни шляхом препарування 
опорних зубів запропонованим нами способом з подальшим виготовленням та фіксацією запропонованих нами поодиноких 
металокерамічних коронок та незнімних мостоподібних металокерамічних протезів було проведено обстеження хворих до 
лікування, на наступний день після препарування твердих тканин, через 1, 3, 6, 12 місяців після фіксації металокерамічних 
конструкцій.вали дентометрію та гнатодинамометрію, для оптимізації каркасу незнімного протеза та обґрунтування вибору 
конструкції проводили комп’ютерне дослідження напружено-деформованих станів.

Для оцінки функціонального стану опорних зубів та їх пародонту використовували дентометрію та гнатодинамометрію.
Результати дослідження. Нами було розроблено спосіб препарування вітальних опорних зубів, за яким під місцевим 

знеболенням та водним охолодженням на вестибулярній та оральній поверхні створюються маркувальні боріздки на глибину 
1,1 мм, на ріжучому краї та жувальній поверхні – на глибину 1,5 мм. У пришийковій ділянці на рівні клінічної шийки зуба 
запропоновано створювати круговий уступ із переходом на середину апроксимальних поверхонь та переходом у імітацію уступа 
на оральній поверхні. Нахил стінок кукси відпрепарованого зуба становить 3-8°. Відпрепарований вітальний зуб з метою 
захисту покривається провізорною пластмасовою коронкою.

Висновки. Дані, що були одержані після лікування пацієнтів свідчать, що запропонована методика препарування вітальних 
зубів і виготовлення естетичних конструкцій забезпечує зменшення напружень у твердих тканинах зубів та в матеріалах 
конструкції протеза при різних видах оклюзійних співвідношень, що дає можливість попереджувати виникнення тріщин та 
сколів керамічного облицювання. 

ÇÌ²ÍÈ ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÒÐÎÌÁÎÖÈÒ²Â Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÃÅÍÅÐÀË²ÇÎÂÀÍÈÉ 
ÏÀÐÎÄÎÍÒÈÒ ² ÄÈÍÀÌ²ÊÀ ¯ÕÍÜÎÃÎ ÌÎÐÔÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ Ï²Ä ÂÏËÈÂÎÌ 

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÃÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß
Малішевський О.І.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. Л.З. Деркач
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Кафедра хірургічної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: lilisofi @bigmri.net

Генералізований пародонтит, має багатофакторний патогенетичний вплив на організм хворого, може бути причиною 
хроніосепсису, супроводжується втратою мінерального та органічного компонентів кістки, знижує резистентність організму до 
інфекційних чинників, негативно впливає на функцію травлення, психоемоційну сферу. 

Метою дослідження було вивчити вираженість патологічних морфологічних змін тромбоцитів і їх динаміку під впливом 
комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит.

Матеріали та методи Було обстежено 40 хворих на генералізований пародонтит, віком від 24 до 45 років. У залежності 
від медикаментозного лікування всі хворі на генералізований пародонтит розділені на чотири групи, які були рандомізовані за 
діагнозом, віком, статтю і тривалістю захворювання. Першу контрольну групу склали 10 хворих на генералізований пародонтит, 
яким у комплексному лікуванні застосовували базове медикаментозне лікування. Другу групу склали 10 хворих - на тлі 
базової медикаментозної терапії в передопераційному періоді на тканини пародонта відповідної щелепи щоденно проводили 
електрофорез пентоксифіліну в кількості 7 сеансів. Третю групу склали 10 хворих - на тлі базової медикаментозної терапії 
впродовж 10 днів до і 20 днів після операції призначали препарат системної ензимотерапії - вобензим по 5 таблеток 3 рази на 
добу. Четверту групу склали 10 хворих - на тлі базової медикаментозної терапії впродовж 10 днів до і 20 днів після операції 
призначали вобензим за схемою, в передопераційному періоді на тканини пародонта відповідної щелепи щоденно проводили 
електрофорез пентоксифіліну в кількості 7 сеансів. Групу порівняння склали 10 пацієнтів з інтактним пародонтом. Всім 40 
хворим з ІІ і ІІІ ступенем важкості генералізованого пародонтиту проводили класичну клаптеву операцію Відмана-Неймана-
Цішинського з мієлоколагенопластикою в модифікації В.П.Пюрика 

Результати та їх обговорення. При електронномікроскопічному дослідженні тромбоцитів у хворих на генералізований 
пародонтит після хірургічного лікування на тлі базової терапії з включенням пентоксифіліну і вобензиму на ультрамікроскопічному 
рівні у тромбоцитах виявлено нормалізацію їх структури, тобто вони були з чітко вираженною клітинною мембраною з 
утворенням відростків, які контактували з поруч розміщеними відростками тромбоцитів. Добре диференціювалися внутрішні 
частини гіалоплазми. Зовнішня – світла, утворювала гіаломер і центральна частина – грануломер у вигляді накопичення зерен.

Висновок. після хірургічного лікування під впливом пентоксифіліну і вобензиму у хворих на генералізований пародонтит 
виявлено нормалізацію морфологічної структури тромбоцитів. 
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Актуальність. Естетичне лікування, і зокрема, протезування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів і зубних рядів, 
особливо ускладнених деформаціями зубних рядів і порушеннями прикусу є складним завданням, яке вимагає правильної 
діагностики і ретельного планування. На даний час з метою досягнення максимального естетичного ефекту застосовуються 
прямі реставрації, вініри, вкладки, естетичні коронки та мостоподібні протези, які можуть бути виготовлені з кераміки, диоксиду 
циркону або їх поєднання.

Мета роботи: провести порівняльну оцінку незнімних естетичних конструкцій у пацієнтів із дефектами зубних рядів і 
деформаціями прикусу шляхом порівняння цифрових і загальноприйнятих методик виготовлення. 

Матеріали і методи. З метою проведення порівняння ефективності лікування пацієнтів було оглянуто 24 пацієнтів із 
дефектами твердих тканин зубів і деформаціями зубних рядів. Їх розділили на дві групи: 1-й виготовляли незнімні естетичні 
металокерамічні конструкції загальноприйнятим методом (12 пацієнтів), 2-й – незнімні естетичні безметалові конструкції, 
змодельовані за допомогою цифрових технологій (12 пацієнтів). Також, оцінювали стан пародонту і стан гігієни ротової 
порожнини через півроку після протезування. 

Результати дослідження. Виготовлення незнімних металокерамічних протезів пацієнтам 1-ї групи здійснювали за 
загальноприйнятою методикою шляхом отримання відбитків і моделей, відливання каркасу і нанесення на нього керамічної 
маси. Пацієнтам 2-ї групи проводили отримання відбитків і сканування їх або моделей на сканері UP 360. Планування, лікування 
і моделювання конструкції проводили в цифровому варіанті з демонстрацією пацієнту вирішення клінічної ситуації. Точність 
виготовлення незнімних конструкцій у пацієнтів двох груп визначали клінічно і за допомогою корегуючих мас. У обстежених 
пацієнтів було виявлено дефекти твердих тканин зубів, поєднані з деформаціями зубного ряду та гінгівітом або генералізованим 
пародонтитом початкового ступеня розвитку.

Висновки. У пацієнтів двох груп при правильній діагностиці і ретельному плануванні лікування досягнуто максимального 
естетичного ефекту при наявності деформацій зубних рядів і порушеннях прикусу.

Оцінка точності виготовлення конструкцій показала на вищу точність виготовлення незнімних естетичних конструкцій 
цифровим методом.

Через півроку після протезування спостерігали відсутність запального процесу маргінального пародонту у пацієнтів з 
безметаловими конструкціями, що вказує на їх переваги над загальноприйнятими методиками виготовлення металокерамічних 
протезів.

ÊË²Í²×ÍÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ ÕÂÎÐÎÁÈ ÎÑËÅÐÀ-ÂÅÁÅÐÀ Â Õ²ÐÓÐÃ²×Í²É ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²¯ Ç 
ÏÐÎßÂÀÌÈ Ó ÙÅËÅÏÍÎ-ËÈÖÜÎÂ²É Ä²ËßÍÖ²
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Актуальність: нами було проведено клінічне спостереження стосовно рідкісного розладу – спадкової геморагічної телеан-

гіектазії, а також відомої як хвороба Рандю – Ослера – Вебера. 
Мета: встановлення діагнозу «спадкова геморагічна телеангіектазія» на підставі проведених клінічних досліджень та збору 

анамнезу хвороби.
Матеріали і методи: клінічний випадок хворого М.В., що звернувся до нас на лікування.
Результати: в процесі клінічного спостереження, збору анамнезу життя та анамнезу хвороби пацієнта М.В., а також на під-

ставі присутності трьох із чотирьох симптомів: спонтанний епістаксис (носові кровотечі), шкірні телеангіектазії, артеріовенозні 
мальформації у внутрішніх органах, родинний характер захворювання. Було встановлено діагноз - спадкова геморагічна теле-
ангіектазія (СГТ, hereditary hemorrhagic telеangiectasia), також відома як хвороба Рандю–Вебера–Ослера. Це уроджена рідкісна 
судинна хвороба, що зустрічається з частотою 1 : 50 000. Є судинним розладом, який успадковується за автосомно-домінантним 
типом. Етіологія : в основі формування захворювання лежить неспроможність м’язового і еластичного шару всіх кровоносних 
судин організму. Судини складаються практично з одного ендотелію і оточені пухкою сполучною тканиною. Саме у місцях 
анастомозів, між венулами і капілярами з’являються слабкі ділянки, які розширюються під тиском крові та приводять до появи 
телеангіектазій. У пацієнтів із діагностованим СГТ мають регулярно проводити визначення рівня заліза та інших показників 
для попередження розвитку анемії. 

Висновки: у пацієнта з типовими шкірними телеангіектазіями, ми вчасно запідозрили хворобу та надали невідкладну 
медичну допомогу, оскільки наявність давніх проявів хвороби, стало  причиною обтяженого стану, що загрожувала його життю. 
Даний клінічний випадок свідчить про необхідність детального дослідження та активного пошуку лікувальних заходів для 
пацієнтів із СГТ.
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Захворювання тканин пародонту зустрічаються у 65-95 % дорослих осіб. Найбільш поширеним з них є генералізований 
пародонтит (ГП) – специфічний дистрофічно-запальний процес, який виникає внаслідок взаємодії різних екзогенних та 
ендогенних факторів. 

В останніх даних йдеться про тісний зв’язок ГП із виникненням та прогресуванням хронічних соматичних захворювань. 
Особливу увагу науковців привертають судинні і мікроциркуляторні порушення при ГП (Білоклицька Г.Ф., Копчак О.В., 2017). 
Автори вважають, що розвиток, та перебіг хвороб пародонту значною мірою залежать від стану ендотелію судин, що визначає 
їх проникність для клітин та біологічно-активних молекул, впливає на реологічні властивості крові, регенераторний потенціал 
та трофіку тканин в умовах запально-дистрофічного процесу. 

Мета роботи. Визначити динаміку поширеності захворювання тканин пародонта у хворих із серцево-судинними 
захворюваннями (ССЗ)

Матеріали і методи. Обстеження було проведено 53 хворим, які перебували на лікуванні у Львівській обласній клінічній 
лікарні (КНЗ ЛОР “ЛОКЛ”) та були поділені на 2 групи: основну (n=31) і контрольну (n=22). Хворим обох груп проводили 
індексну оцінку стану тканин пародонта за допомогою пародонтального індексу ПІ (за A.L. Rassel) та спрощеного індексу 
гігієни порожнини рота OHI-S.

Отримані результати. У результаті проведеного дослідження було встановлено високий рівень захворювання тканин 
пародонта серед усіх вікових груп. Ми виявили більший відсоток пацієнтів із ураженням пародонту серед контрольної групи 
людей, проте важкість ураження була більша у пацієнтів із основної групи. 

Середнє значення OHI-S:
у віці 20-29 років = 1,6 (задовільна гігієна порожнина рота);
у віці 30-39 років = 1,8 (незадовільна гігієна порожнина рота);
у віці 40-49 років = 2,0. 9 (незадовільна гігієна порожнина рота).
Середній показник ПІ у основній групі: у  віці 20-29 років = 1,5; у віці 30-39 років = 2,5; у віці 40-49 років = 4,3.
Середній показник ПІ у контрольній групі: у віці 20-29 років = 1,2; у віці 30-39 років = 2,1; у віці 40-49 років = 3,9. 
 Поширеність захворювання пародонта у основній групі: у віці 20-29 років = 50%; у віці 30-39 років = 77,7%; у віці 40-49 

років 87,5%.
Поширеність захворювання пародонта у контрольній групі: у віці 20-29 років = 40%; у віці 30-39 років = 85,7%; у віці 40-49 

років = 90%. 
Висновки. Дослідження показали високий рівень захворювань пародонту у всіх вікових групах. Ми припускаємо, що 

головним чинником їх виникнення є незадовільна гігієна ротової порожнини. Але незважаючи на це, ССЗ відіграють важливу 
роль у розвитку і прогресуванні захворювань пародонту.
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Філевич О.А., Поліщук В.С., Поліщук О.О., Даліщук А.І.
Науковий керівник – д.мед.н., доц. С.С. Поліщук

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

м. Вінниця, Україна, e-mail: fi levych.olha@gmail.com
Актуальність: На сьогоднішній день травми щелепно-лицевої ділянки займають провідне місце у структурі загального 

травматизму. Серед всіх госпіталізованих з травмами в стаціонар, травми щелепно-лицевої ділянки складають близько 15-38 
% [Бернадский Ю. І. 1999; Поліщук С.С., 2016]. Серед травм щелепно-лицевої ділянки частіше за все зустрічаються переломи 
нижньої щелепи – у 75-87 % випадків [Маланчук В.О., 2011; Копчак А.В., 2013]. Саме тому актуальною залишається проблема 
розробки лікувально-профілактичних заходів направлених на підвищення ефективності лікування та швидшого одужання 
таких пацієнтів.

Мета: дослідити вплив «Квертуліну» та «Форкалу» на ефективність загоєння кісткової тканини в ділянці післятравматичних 
дефектів нижньої щелепи щурів. 

Матеріали та методи: дослідження проводилось на 60 білих щурах лінії Вістар масою 240-270 г, яким було модельовано 
стандартизований перелом нижньої щелепи (відповідно до патенту №63813 від 25.10.11). Контрольну групу складало 20 щурів 
з травмою нижньої щелепи; дослідну №1 – 20 щурів, яким в день травмування щелепи та послідуючі два тижні, добавляли до 
їжі «Квертулін» (200 мг/кг); дослідна №2 – 20 щурів з травмою нижньої щелепи, яким, відповідно, додавали до їжі «Форкал» 
(200 мг/кг). Після виведення тварин з експерименту під наркозом (тіопентал натрію 40 мг/кг), відокремлювали нижню щелепу, 
обробляли та виготовляли гістологічні препарати. Проводили морфометричне дослідження та визначення щільності кісткової 
тканини та аналізували отримані показники.

Результати: У щурів контрольної групи 30 добу щільність кісткової тканини в ділянці пошкодження становила 348,1+31,2 
HU, на 60 – 843,1+44,6 HU. У тварин дослідної групи №1, щільність мала більші значення та складала 409,7+32,7 HU і 939,3+43,7 
HU на 60 добу. У дослідної групи №2, показники щільності становили 397,8+27,3 HU і 907,3+38,5 HU на 30 і 60 добу відповідно. 
Серед морфометричних показників досліджували питомий об’єм кісткових балок, рівень яких мав аналогічну залежність в 
різних групах дослідження, що підтверджувало позитивний вплив досліджуваних препаратів на загоєння післятравматичних 
дефектів нижньої щелепи.

Висновки: Питомий об’єм кісткових балок в ділянці перфораційного дефекту нижньої щелепи щурів на фоні медикаментозної 
корекції збільшується в 1,6 рази, а денситометричні показники – у 1,4 рази. Таким чином, використання «Квертуліну» та 
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«Форкалу» має позитивний вплив на процеси регенерації перфораційного дефекту нижньої щелепи у щурів. Вважаємо 
доцільним проведення подальших клінічних досліджень.

ÏËÀÍÓÂÀÍÍß ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÈÕ ÂÒÐÓ×ÀÍÜ ÏÐÈ ÄÅÔÎÐÌÀÖ²ßÕ ÙËÄ
Хомінець Ю.М.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. Г.Б. Проць
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хірургічної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Yurakhominets@gmail.com

Актуальність: Порушення росту і розвитку верхньої та нижньої щелепи призводить до виникнення деформацій різного 
ступеня складності. Такі дефекти викликають не тільки естетичні, але й функціональні розлади. Враховуючи значне число хворих 
з даною патологією лікар-стоматолог повинен правильно скласти план лікування, щоб запобігти можливим ускладненням.

Мета: Довести доцільність планування оперативних втручань за допомогою комп’ютерної томографії та виготовлених 3D 
моделей.

Матеріали і методи: Для дослідження було обрано 5 осіб. Двоє з яких страждали на макрогнатію нижньої щелепи, ще у двох 
виявлено мікрогнатію верхньої щелепи та в одного відкритий прикус.

Результати: В ході дослідження планування лікування деформацій двом пацієнтам була проведена остеотомія нижньої 
щелепи за Даль-Понтом. Попередньо дана маніпуляція здійснювалась на 3D моделі з наступною репозицією остеотомованих 
фрагментів у правильному положенні і фіксацією шинами майбутнього прикусу в ортогнатичному співвідношенні. Також у 
план лікування входили дані ренгенологічного дослідження (ТРГ, КТ).

Висновок: Доцільно проводити планування на 3Д черепі з метою підвищення точності операції і запобігання можливих 
ускладнень. Також дана маніпуляція дає можливість покроково відтворити план дій.

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÂÈÁÎÐÓ ÌÅÒÎÄÓ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÄÅÔÅÊÒ²Â ÒÂÅÐÄÈÕ ÒÊÀÍÈÍ ÇÓÁ²Â
Шутак Я.О.

Науковий керівник  ̶  к.мед.н., доц. О.І. Бульбук
Івано-Франків ський нац іональний медичний університет

Кафедра ортопедичної стоматології
м. Івано-Франківськ, Україна, email: Shutakyaryna1998@gmail.com

Актуальність. Лікування дефектів твердих тканин зубів у більшості випадків пов’язане з вибором методу відновлення 
анатомічної форми зуба та матеріалів, які будуть використовуватись. На сьогоднішній день стоматологам для заміщення де-
фектів твердих тканин зуба запропоновано методики прямої реставрації композитами та непрямої шляхом лабораторного ви-
готовлення вкладок з керамічних та композиційних матеріалів. Найпершим та важливим завданням лікарів-стоматологів при 
відновленні анатомічної форми зубів є адекватний вибір методу лікування, який залежить від багатьох факторів. 

Метою нашого дослідження став аналіз способів вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів.
Матеріали та методи дослідження. Для досягнення поставленої нами мети було проведено аналіз доступної науково-

медичної літератури щодо способів вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів. Проведена оцінка можливості їх 
використання в клінічних умовах.

Результати. 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. 
Світова стоматологічна спільнота опирається на інші показники. Зокрема – «intercuspal distance» (міжгорбкова відстань). За 
даними M. Zarow (2013) деякі автори рекомендують виготовляти прямі реставрації при розмірах від 1/3 до 1/2 міжгорбкової 
відстані у боковій групі зубів, а у великих порожнинах MOD з відсутніми горбами коронки зуба рекомендують непрямі 
реставрації (хоча, на думку автора, такий підхід є застарілим і краще використовувати класифікацію SI/STA).

G.J. Mount і W.R. Hume в 1998 розробили систему класифікації порожнин SI/STA (зв’язавши місце розташування та розмір 
порожнин), а J.-J. Lasfargues і співавтори (2001) модифікували її. Ця класифікація дає змогу описати порожнини двома цифрами, 
де перша відповідає локалізації порожнини, а друга – розміру ураження. На основі стадії процесу та його локалізації складений 
алгоритм вибору методу лікування.

Бульбук О.В., Рожко М.М., Бульбук О.І. (2019) рекомендують при плануванні стоматологічного лікування пацієнтів з дефектами 
твердих тканин зубів використовувати розроблений алгоритм вибору методу лікування, що базується на запропонованій ними 
систематизації LOV/DD.

Отже, думки дослідників розділилися і навіть на сучасному етапі розвитку стоматології немає чіткої думки щодо чітких 
розмежувань між показаннями до прямих та непрямих реставрацій. 

Висновки. На основі мета-аналізу літератури зроблено висновок, проблема вибору методу лікування дефектів твердих 
тканин зубів потребує досконалого вивчення та розробки нових підходів згідно принципів доказової медицини.

ÊÎÐÅËßÖ²ß ÏËÎÙ² ÓÐÀÆÅÍÍß ÑËÈÇÎÂÎ¯ ÎÁÎËÎÍÊÈ ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÀÊÀÍÒÎË²ÒÈ×ÍÓ 
Ì²ÕÓÐÍÈÖÞ ²Ç Ã²Ã²ªÍ²×ÍÈÌ ÑÒÀÍÎÌ ÐÎÒÎÂÎ¯ ÏÎÐÎÆÍÈÍÈ

Янчинська І.Р.
Науковий керівник – асист. Б.Л. Геник

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра ортопедичної стоматології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: genyk.b@gmail.com
Актуальність. Існують два найбільш поширені типи міхурниці – вульгарна та листоподібна. У обох випадках пухирі викли-

кані втратою клітинної адгезії в глибокому епідермісі або поверхневому епідермісі відповідно. Pemphigus vulgaris (вульгар-
на форма акантолітичної міхурниці) уражає слизові оболонки та / або шкіру, тоді як pemphigus foliaceus (листоподібна форма 
акантолітичної міхурниці) уражає переважно шкіру. В обох випадках відомо, що аутоантитіла безпосередньо опосередковують 
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втрату клітинної адгезії.
Мета. Оцінити стан тканин протезного ложа хворих на акантолітичну міхурницю у хворих із частковою відсутністю зубів. 
Матеріали і методи. Для оцінки стану слизової оболонки ротової порожнини використовувались наступні методики. Визна-

чення площі ураження слизової оболонки ротової порожнини за модифікованим методом О.С. Гілевої.
Методика, що використовується для визначення площі ураження слизової оболонки ротової порожнини і червоної облямівки 

губ за авторством проф. О.С. Гілевої передбачає застосуванням стерильних з0 2, m² 3, m² 4 - сума площ усіх ерозій на внутрішній 
поверхні щік, піднебіння, ясен та губ, де «n» - кількість вимірювань.

Модифікований метод, запропонований нами, передбачає використання силіконових відбиткових мас замість гумок. Такий 
метод більш практичний у стоматологічній практиці, та дозволяє зручніше та точніше скопіювати контур елемента ураження. 
Ми, у свою чергу, пропонуємо відмовитись від використання хімічних олівців, через можливість алергічних реакцій із боку хво-
рих, та додаткового подразнення елемента ураження. Для позначення контуру ураження ми використовували корегуючу масу, 
яку наносили за допомогою аплікатора. 

Результати. Із наведених даних бачимо, що у хворих із середнім значенням ураження слизової оболонки ротової порожнини 
площею ≤50 мм2 ІГФВ становив (2,24±0,56) бали. Із ростом площі ураження, значення індексу поступово погіршувалось до 
2,82±0,23 балів у хворих із площею ураження слизової оболонки ротової порожнини ≥150 мм2. Значення індексу ОНІ-S зро-
стало від 2,01±0,33 бала у хворих з площею ураження ≤50 мм2, 2,32±0,66 бала для площі ураження ≥50 мм2, 2,46±0,35 бала для 
≥100 мм2, до показника 2,83±0,45 бала для хворих із середнім значенням площі ураження ≥150 мм2. Через посилення больового 
синдрому, хворі відмовляються виконувати заходи індивідуальної гігієни ротової порожнини через неможливість використання 
засобів гігієни, зокрема зубної щітки.

Висновки. Оцінка стану протезного ложа хворих на акантолітичну міхурницю є актуальним та важливим науковим завдан-
ням внаслідок малої кількості наукових даних про стан тканин протезного ложа у хворих на акантолітичну міхурницю, що, в 
першу чергу, пов’язано з малою кількістю таких хворих, а також важливим діагностичним комплексом критеріїв, які покращать 
не тільки методи місцевої терапії проявів акантолітичної міхурниці, а також методи ортопедичного лікування таких хворих 
знімними конструкціями зубних протезів.

ÒÐÀÂÌÀÒÎËÎÃ²ß ÒÀ ÎÐÒÎÏÅÄ²ß
TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

THE HAND DYSFUNCTION SURVEY AMONG STUDENTS, CAUSED BY SMARTPHONE ADDICTION 
SYNDROME

Ismaylova M.I., Shymanskyi V.I.
Scientifi c supervisor – Assist. U.V. Kuz

Ivano-Frankivsk National Medical University
Department of Traumatology and Orthopedics

Ivano-Frankivsk, Ukraine, e-mail: liampochka98@gmail.com
Relevance. Literature data showing the relationship between the intensive use of smartphones for texting or gaming and morphologic 

and functional changes of the hand, especially the thumb rapidly increase during last decade. 
Aim. Study hand dysfunction among students, caused by Smartphone Addiction Syndrome (SAS).
Materials and methods. We had analyzed the literature dedicated to the problem, created our own questionnaire for students and 

customized the SAS questionnaire (Kwon, 2013) for Ukraine. The research had been made by using Google Forms. Statistical data were 
processed on MS Excel and Statistica software.

Results. We had identifi ed 30 sources in fi ve major databases, 5 of them were dedicated clinical researches, 5 - clinical cases, 9 - 
instrumental examinations, 4 - biomechanical techniques, 7 - other. Other part of our survey was preliminary analysis the results of 
questionnaire of ten 5th year medical students. We had found out that three respondents had moderate smartphone addiction. One of them 
had complaints about pain in the tenor area.

Conclusions. Literature data analysis proved that prolonged or excessively systematic use of smartphones for texting and gaming 
causes morphologic and functional changes of the hand. The most signifi cant of the identifi ed pathologies were tenosynovitis, tunnel 
syndromes, arthritis of the small joints, myositis, and hypotrophy of the tenor area. It has been found that the increasing dependence of 
current generation from smartphones and other gadgets leads to rising the number of pathological hand changes in the young age. We 
hypostasize that continuing of our survey help to fi nd out some solutions of SAS problem.

ÏÎÐ²ÂÍßÍÍß ÌÅÕÀÍ²×ÍÎ¯ Ì²ÖÍÎÑÒ² ØÂ²Â ÑÓÕÎÆÈËÊ²Â, ÂÈÊÎÍÀÍÈÕ ÍÀ 
ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍ²É ÌÎÄÅË²

Білас О.Ю., Гринів Н.М., Середюк М.-А.В.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Т.М. Ковалишин

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра травматології та ортопедії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olegbilas111@gmail.com
Актуальність. Соціальні та економічні наслідки пошкоджень сухожилків згиначів пальців кисті є вагомими, а їх лікування 

потребує пильної уваги і десятиліттями залишається однією із складних проблем відновної хірургії. Серед причин помилок та 
ускладнень суттєвим є вибір методу сухожилкового шва (Страфун, 2012). Вивчення характеристик міцності швів сухожилків на 
тваринних моделях триває (Q.Q.Yang, Y.L.Zhou, 2019).
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Мета. Порівняння характеристик механічної міцності шва сухожилка, виконаного за різними методами на експериментальній 
моделі – сухожилку тварини.

Матеріали та методи. В дослідженні використано ахілові сухожилки кроля, які після зшивання атравматичним шовним 
матеріалом – плетеним поліестером 3/0 ТОВ ДЕВЦ «ОЛІМП» з колючою атравматичною голкою поміщалися в розривному 
пристрої, виготовленому колективом кафедри травматології та ортопедії ІФНМУ. У пристрої фіксували п’яткові кістки кролів. 
Методику дослідження проводили згідно попередніх публікацій 2014 та 2015 років. Шов сухожилків виконували за методикою 
Kessler-Tsuge, Krakow, «шов IX клініки», зворотнього шва Казакова. Керовані зусилля статичної деформації на розрив сухожилка 
фіксували на засобі реєстрації. Кожного шва випробовували в трьох серіях дослідів, результати яких реєстрували на відео, 
фотографували, заносили до таблиць та порівнювали.

Результати. Зшивання сухожилків у експериментальних моделях – кролях, виконані за методикою Kessler-Tsuge, Krakow, 
«шов IX клініки», зворотного шва Казакова показали достатньо високі параметри міцності при дослідженні на розривному 
пристрої. Результати дослідження мають обґрунтовану теоретичну і практичну цінність. 

Висновки. Обраний спосіб фіксації використаних для експериментального дослідження п’яткових кісток кроля з ахіловим 
сухожилком забезпечує надійне кріплення на стенді та дозволяє об’єктивно оцінити характеристики міцності шва сухожилка, 
виконаного за опрацьованими методами. Метод відеореєстрації змін, що відбуваються на місці шва демонструє об’єктивні 
локальні зміни як на торцях, так і на протязі прошитого ниткою сухожилля. Згідно виконаних досліджень найкращі показники 
міцності спостерігали при зшиванні сухожилля за методом «шов IX клініки».

ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÌÅÒÎÄÓ Í²ÄË²ÍÃ Â Ë²ÊÓÂÀÍÍ² ÊÎÍÒÐÀÊÒÓÐÈ ÄÞÏÞ²ÒÐÅÍÀ ÍÀ ÐÀÍÍ²Õ 
ÑÒÀÄ²ßÕ
Венгрин В.В.

Науковий керівник  ̶  к.мед.н., доц. Т.М. Ковалишин
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра травматології та ортопедії
 м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vengrynvolodymyr@gmail.com

Актуальність. Тривалий час оперативне лікування важких форм контрактури
Дюпюітрена вважалось єдиним методом відновлення функції кисті. Ускладнення післяопераційного періоду 

супроводжувалися ішемією та некрозом шкіри, рецидивами захворювання. Останні десятиліття на зміну відомих методик 
привели малоінвазивні методи.

Мета. На основі клінічного матеріалу МКЛ №1 міста Івано-Франківська, інших
публікацій виконати порівняльний аналіз результатів лікування хворих, яким виконувались втручання з хірургічними 

доступами та малоінвазивна нідлінг апоневротомія, включаючи кошторис та тривалість лікування.
Матеріали і методи. За період з 2010 по 2020 роки виконано 67 операцій у пацієнтів з контрактурою Дюпюітрена 2-4 

стадій (за класифікацією Tubiana, 1954). Аналізували копії виписок з історій хвороби, протоколи операц ій, оцифровані фото 
спостереження, вимірювали дефіцит розгинання пальців кисті до та після операцій. Кошторис оцінювали за потребами 
забезпечення операцій

та післяопераційного ведення.
Результати. Важкі форми з проявами адгезивного капсуліту суглобів пальців потребували хірургічного втручання в два 

етапи. Першим етапом виконували лігаментотаксис суглобів пальців, а згодом - субтотальну чи тотальну апоневректомію. З 2018 
року виконували апорневректомію з модифікацією за С.С. Страфуном. Із жовтня 2019 року виконували нідлінг апоневротомію. 
Результати обстежень та підрахунки заносили до таблиць.

Висновки. Субтотальна і тотальна апоневректомія залишиються доступними методами оперативного лікування контрактури 
Дюпюітрена. Метод нідлінгу дає значне швидке покращення функції кисті в короткий термін після процедури, практично не 
супроводжується післяопераційними ускладненнями, швидко повертає пацієнта до звичного способу життя. При виявленні 
рецидиву, контрактура може бути корегована тим же малоінвазивним методом.

ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ FRAX Ó ÕÂÎÐÈÕ Ë²ÒÍÜÎÃÎ Â²ÊÓ Ç ×ÅÐÅÇÂÅÐÒËÞÃÎÂÈÌÈ ÏÅÐÅËÎÌÀÌÈ
Вовчко В.Ю., Бурко О.М., Бігун Р.Р., Срібняк А.З.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.С. Сулима

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра травматології і ортопедії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: romanbigun2@gmail.com
Актуальність. Частота остеопорозу відрізняється в залежності від країни проживання. Так, в Україні середня поширеність 

остеопорозу складає 7% для осіб віком 50-59 років, натомість у віці понад 70 років остеопороз та остеопенія виявляються в 40% 
пацієнтів. Внаслідок зменшення кісткової маси в одиниці об’єму та порушення мікроархітектоніки кісткової тканини при осте-
опорозі суттєво зростає частота переломів, особливо проксимального відділу стегнової кістки (ПВСК). Ймовірність такого пе-
релому протягом життя у чоловіків складає 3%, а для жінок - майже вдвічі вища – 5,5%, що зумовлює понад 170 тис. переломів 
ПВСК на рік. Варто зазначити, що однорічна летальність після оперативного лікування переломів значно нижча і складає 4,4%, 
порівняно з 10% при консервативному лікуванні. Така небезпека переломів ПВСК призвела до розробки FRAX (Fracture Risk 
Assessment Tool) для прогнозування та акцентування необхідності корекції незадовільних показників стану кісткової тканини у 
населення України.

Мета. Визначити показники FRAX у пацієнтів з черезвертлюговими переломами стегнової кістки. Порівняти отримані по-
казники з аналогічними в популяції без переломів (згідно встановленого відомого національного показника - НП). Визначити 
відносну десятирічну ймовірність повторних остеопоротичних переломів та переломів ПВСК залежно від статі у хворих різних 
вікових груп після остеосинтезу черезвертлюгових переломів стегнової кістки.

Матеріали та методи. Проведено аналіз десятирічної ймовірності повторних остеопоротичних переломів у 193 хворих з 
черезвертлюговими переломами типу 31A1-А2.1-3 за АО/OTA протягом 2009-2019 рр. після стабільного остеосинтезу цефало-
медулярними фіксаторами PFN-a та Gamma. Хворих розділено за віком на 3 групи: 60-69 років, 70-79 років та 80-89 років. Для 
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розрахунку десятирічної ймовірності повторних переломів використано українську модель FRAX. 
Результати. За результатами аналізу даних 193 хворих з черезвертлюговими переломами за алгоритмом FRAX визначено, 

що у жінок віком 60-69 років середній десятирічний ризик повторних остеопоротичних переломів склав 9,43±0,28% (НП – 
8,8%), серед них 2,8±0,18% – переломів тільки стегнової кістки (НП – 2,3%). У чоловіків цієї вікової групи середня ймовірність 
виникнення повторних остеопоротичних переломів склала 7,93±0,18% (НП – 4,6%), з них 1,3±0,20% (НП – 1,2%) – стегнової 
кістки. Що свідчить про значне зростання ризику повторних переломів у чоловіків віком понад 60 років при наявності в анам-
незі остеопоротичного перелому.

У жінок вікової групи 70-79 років середня ймовірність виникнення повторних остеопоротичних переломів складала 
18,4±0,46%, що в два рази більше ніж в віковій групі 60-69 років. У чоловіків віком 70-79 років частота повторних остеопоро-
тичних переломів склала 11,4±0,23%, що незначно відрізняється від показників в попередній віковій групі. При цьому деся-
тирічний ризик переломів лише ПВСК у жінок сягав 8,32±0,38%, а у чоловіків в середньому складав 2,3±0,31%, тобто зростав 
в два і більше рази незалежно від статі.

У хворих жіночої статі старечої вікової групи віком 80-89 років середня частота остеопоротичних переломів зросла незначно 
і склала 20,6±0,98%, проте з них більша частина остеопоротичних переломів (17,2±3,21%) – це переломи стегнової кістки, що 
в 2 рази частіше, ніж у жінок віком 70-79 років. Тоді як у чоловіків віком понад 80 років середній ризик виникнення остеопоро-
тичних переломів майже не відрізняється від попередньої вікової групи і склав 12,6±0,68%, з них майже половина (5,0±0,21%) 
– ПВСК, що в два рази частіше ніж в попередній віковій групі.

Висновки. 
У жінок після 70 років частота повторних остеопоротичних переломів зростає у двічі. У чоловіків аналогічний показник 

зростає незначно.
Частота повторних переломів ПВСК і у чоловіків і у жінок зростає в 2,5 рази кожні 10 років після 70 років. Проте у жінок 

частка повторних переломів ПВСК серед усіх остеопоротичних переломів значно більша, особливо у віці понад 80 років.
У жінок при наявності остеопоротичного перелому в анамнезі ймовірність повторного перелому майже не відрізняється від 

такого в популяції. Проте в чоловіків дана ймовірність є в два рази вищою, порівняно з популяцією без переломів в анамнезі, 
хоча частота повторних переломів ПВСК не змінюється.

Ï²ÄÒÀÐÀÍÍÈÉ ÀÐÒÐÎÅÐÅÇ ßÊ ÌÅÒÎÄ ÊÎÐÅÊÖ²¯ ÏËÎÑÊÎ-ÂÀËÜÃÓÑÍÎ¯ ÑÒÎÏÈ
Крічфалушій Р.І., Котурбаш І.О.

Науковий керівник  ̶  к.мед.н., доц. В.І. Дубас
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра травматології та ортопедії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: majadag1999m@gmail.com

Актуальність. В останнє десятиріччя спостерігається збільшення кількості дітей і підлітків з патологією стоп. Плоско-
вальгусна деформація стоп, за даними різних авторів, складає від 35 до 50% всієї патології стоп у дітей і підлітків.

Варто відзначити, що плоско-вальгусна деформація стоп має, як правило, повільний розвиток і тривалий час може протікати 
безсимптомно, без больових відчуттів, однак у майбутньому можлива поява больового синдрому, трофічних порушень, розладів 
чутливості, обмеження рухомості суглобів стопи. З вдосконаленням рентгенслідкуючої апаратури ортопеди для лікування даної 
патології почали широко використовувати метод підтаранного артроерезису. Тому метод вимагає літературного аналізу та 
впровадження в клінічну практику.

Мета. На основі аналізу наукової літератури презентувати історію виникнення методу підтаранного артроерезу, його сучасні 
проблеми застосування в лікуванні плоско-вальгусної стопи у дітей та дорослих, показання та протипоказання, а також вивчити 
можливі післяопераційні ускладнення.

Матеріали і методи. Матеріалом для даної роботи послужили дані з доступних нам літературних та інформаційних джерел та 
клінічне спостереження використання даного методу при лікуванні двох хворих на базі дитячого травматологічного відділення 
КНП ОДКЛ.

Результати. Аналіз наукової літератури показав, що в патогенезі плоско-вальгусної деформації стопи велике значення 
надається дисфункції заднього великогомілковго м’яза. В зв’язку з цим було розроблено спеціальна тактика обстеження (клінічні 
тести для оцінки дисфункції заднього великогомілкового м’яза), класифікація і методи хірургічного лікування даної патології.

Згідно енциклопедичного словника медичних термінів термін «артроерез» (лат. Аthroereisis, arthron - суглоб; лат. Еreisis 
- підняття) означає підняття суглоба. Відповідно, артроерез - хірургічне втручання, спрямоване на обмеження надлишкової 
еверсії стопи і пронації п’яткової кістки при збереженні супінаційного діапазону рухів в підтаранному суглобі. Виконується за 
допомогою розміщення спеціального імплантату, виготовленого з різних матеріалів і різної конструкції і форми, в sinus tarsi. 
Ціллю підтаранного артроерезу є відновлення нормальних анатомічних співвідношень в суглобах заднього відділу стопи і 
оптимізація навантаження на них.

Даний метод не лише сприяє зменшенню болю, але й запобігає втраті функції сухожилля заднього великогомілкового 
м’яза, зводячи тим самим до мінімуму потребу в майбутній реконструктивній хірургії стопи. Дослідження вчених показали, 
що після цієї процедури збільшується тильне згинання гомілковостопного суглоба, зменшується біль у ногах, поліпшуються 
рентгенологічні ознаки і навіть відбиток стопи.

На базі травматологічного відділення КНП ОДКЛ на протязі двох місяців 2020р. підтаранний артроерез використаний для 
лікування двох хворих віком 16та 17 років. Операція з допомогою Еопа тривала 10хв, заживлення ран пройшло первинним 
натягом, повне безболісне навантаження на стопу спостерігалось через три тижні після операції. 

Таким чином, аналіз даних літератури, присвяченій лікуванню плоско-вальгусної деформації стоп з застосуванням артроерезу 
підтаранного суглоба свідчить про різний погляд на цю проблему. З одного боку, більшість авторів підкреслюють досить високу 
ефективність даного втручання (від 60 до 95% відмінних і хороших результатів) за наявності інших безсумнівних переваг - 
малотравматичності та малоінвазивності, відносної дешевизни, ранньої вертикалізації та своєчасної реабілітації, що відповідає 
сучасним вимогам в ортопедії. З іншого боку, метод поєднаний з виникненням низки ускладнень, що не виключають повторних 
втручань і розвитку незворотних станів у задньому відділі стопи.

Висновок. Встановлення рентгенслідкуючої апаратури в операційній дитячого травматологічного відділення вимагає 
впровадження сучасних малоінвазивних методів ортопедичної корекції. Підтаранний артроерез, як метод лікування плоско-
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вальгусної деформації стопи, відповідає даним вимогам і пропонується для широкого використання. 

ÇD ÌÎÄÅËÜ ÒÀ FDM-ÄÐÓÊ ÌÓËßÆÓ ÊÎË²ÍÍÎÃÎ ÑÓÃËÎÁÀ ÄËß Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ÑÈÍÎÂ²²ÒÓ ² 
ÒÐÅÍÓÂÀÍÍß ÍÀÂÈÊÓ “ÏÓÍÊÖ²ß ÑÓÃËÎÁÀ”

Менюк В.В., Федоркевич С.В.
Науковий керівник  ̶  к.мед.н., доц. В.П. Омельчук

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра травматології та ортопедії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: djmario0000@gmail.com
Актуальність. В процесі навчання студентів медиків і лікарів–інтернів досконалому володінню практичними навичками 

надається суттєва увага. З деонтологічних та юридичних причин в наш час початкові етапи тренування студентів навичкам на 
хворих є недопустимим і практично забороненим, адже будь-яка інвазивна маніпуляція вимагає письмової згоди пацієнта. В 
більшості країн для практичного навчання методик маніпуляцій використовують спеціальні тренажери. Їх конструкції можуть 
бути від досить простих і навіть дещо примітивних до доволі складних і вартісних, залежно від навичку та поставленої мети, 
рівня оволодіння маніпуляцією. Ми також вирішили зробити свій тренажер для пункції колінного суглоба, аналогів якому, ви-
роблених в Україні не знайшли. Існуючі муляжі виробництв Китаю, США, Російської федерації, інших держав досить дорого-
вартісні, від 15 000 гривень і вище, їх придбання не під силу більшості вітчизняних медичних навчальних закладів.

Мета. Методом 3D моделювання та наступного FDM- друку виготовити модель кісток колінного суглоба з нашарованим 
силіконовим покриттям, для імітації епіфізарних хрящів, вставної ємкості з рідиною – імітатора капсули суглоба та зовнішнього 
лайнера, що максимально наближено до суглоба людини і дозволяє з високою відповідністю натуральному препарату викори-
стовувати його для практичних навичок діагностики синовііту, пункції.

Матеріал та методи. Використано 3D конструктор Fusion 360, слайсер Cura, 3D принтер Teva Tarantula Pro, пластики coPet 
та силікони твердості 20 та 30 ШОР. За модулями пружності Юнга всі вказані матеріали муляжу підбирали максимально набли-
жена до відповідних фізіологічних тканин.

Результати. Виготовлені елементи муляжу: епіфізарні частини стегнової та великогомілкової кісток, надколінок, з’єднані 
між собою фіксованими у відповідних місцях силіконовими зв’язками. Спереду змонтовано силіконову капсулу, наповнену 
імітатором синовіальної рідини, крові, з передбаченою можливістю її поповнення. М’які тканини імітовані із спіненого поліуре-
тану який покритий силіконом. Муляж фіксовано на дерев’яній поверхні з можливістю згинання в колінному суглобі. Виконано 
10 пробних пункцій.

Висновок. Виготовлений шляхом 3D моделювання та FDM- друку муляж колінного суглоба з моделюванням його важливих 
анатомічних структур, суттєво допомагатиме практично оволодіти навичками діагностики синовііта, гемартроза та виконання 
діагностично – лікувальної пункції, застереже від потенційних типових помилок і ускладнень, рекомендується для педпроцесу.

ÏÎØÓÊ ÉÌÎÂ²ÐÍÈÕ ÏÐÈ×ÈÍ ÂÈÍÈÊÍÅÍÍß ÅÔÅÊÒÓ «CUT-OUT» Ï²ÑËß ÎÑÒÅÎÑÈÍÒÅÇÓ 
×ÅÐÅÇÂÅÐÒËÞÃÎÂÈÕ ÏÅÐÅËÎÌ²Â Ó ÕÂÎÐÈÕ Ë²ÒÍÜÎÃÎ Â²ÊÓ

Слободян О.Р., Бігун Р.Р., Срібняк А.З.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.С. Сулима

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра травматології та ортопедії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: romanbigun2@gmail.com
Актуальність. Щорічно в Україні серед населення віком понад 50 років спостерігається до 170 тис. переломів проксималь-

ного відділу стегнової кістки. Світова тенденція до подовження тривалості життя населення зумовлює прогнозоване зростання 
вдвічі кількісних показників остеопоротичних переломів до 2050 року. Найбільш оптимальним методом лікування хворих з 
черезвертлюговими переломами визнаний цефаломедулярний остеосинтез, хоча, навіть при якісному його виконанні, в 5-17% 
випадків спостерігаються різноманітні ускладнення. Одним з таких ускладнень є вторинне зміщення кісткових фрагментів вна-
слідок прорізуванням шийкового леза («cut-out»), частота якого в середньому сягає до 4%. 

Мета роботи. Виявити можливі причини післяопераційного виникнення «cut-out» за результатами рентгенморфометричних 
вимірів правильності розташування шийкового компонента цефаломедуряних фіксаторів.

Матеріали та методи. Аналіз лікування виконали 193 хворим похилого і старечого віку з черезвертлюговими переломами 
(31 A1-А2.1-3 за АО/OTA). Середній вік пацієнтів склав 76,2 ± 10,3 роки. Усім хворим протягом 2009-2019 рр. виконали осте-
осинтез цефаломедулярними фіксаторами типу Gamma та PFN-a. Для кінцевого аналізу вибрали 128 хворих, які з’явились на 
контрольний огляд в строк не менше 6 місяців, серед яких було 113 осіб жіночої та 15 – чоловічої статі. Протягом 6 місяців 
контакт втратили з 46 хворими. Протягом 3 років 19 хворих померли, але не з причини оперативного лікування. 

Правильність розташування шийкового компоненту цефаломедулярного цвяха проводили інтраопераційно за результатами 
флюороскопічного контролю та післяопераційно – за контрольними рентгенограмами. Визначали наступні рентгенометричні 
показники: tip-apex distance (TAD), calcar tip-apex distance (calTAD) та співвідношення (індекс) Parker у прямій та боковій проек-
ціях в динаміці спостереження інтраопераційно та через 6 місяців після операції.

Визначені показники порівняли з опублікованими результатами в наукових джерелах.
Результати. У 6 (4,7%) хворих відбулась міграція шийкового компоненту, у 5 (3,9%) – нагноєння післяопераційної рани, а 

в 3 (2,3%) – прорізування шийкового леза («cut-out»). Частота досліджуваного ефекту «cut-out» практично не відрізняється від 
опублікованих результатів в наукових джерелах.

Середня частота «cut-out» при використанні фіксатора PFN-a складає 2-4%, а при застосуванні Gamma фіксатора - 2,3-12,5%. 
Середнє значення TAD склало 18,5±6,0 мм, а calTAD – 12,5±2,5 мм, що також відповідає рекомендованим значенням. Вели-

чина TAD не повинна перевищувати 25 мм, а значення величини calTAD більшість авторів рекомендують меншим 20 мм. 
Співвідношення Parker в прямій проекції після операції склало 46,1±6,2, а через 6 місяців після операції - 54±6,1. В боковій 

проекції індекс Parker до операції складав 48,2±5,0, а через 6 місяців – 55,0±4,9. Отримані результати вимірів індексу Parker не 
відрізняються від рекомендованих значень 50±5. Такі післяопераційні зміни індексу Parker, на нашу думку, вказують на посту-
повий лізис та імпресію кісткової тканини під шийковим компонентом .



179
ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ
УКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ФІЛОСОФІЯ UKRAINIAN STUDING AND PHILOSOPHY

Висновки. 
1. Результати проведених рентгеноморфометричних вимірів не суттєво відрізняються від рекомендованих значень. Тому, 

частота виникнення ефекту «cut-out» в 2,3% не перевищує значення опубліковані в наукових джерелах.
2. Дотримання рекомендованих значень рентгенометричних показників мінімізує частоту виникнення «cut-out» у пацієнтів з 

черезвертлюговими переломами.
3. Ускладнення типу «cut-out» виникає у хворих навіть при технічно вірному виконанні остеосинтезу цефаломедулярним 

цвяхом - правильному розташуванні шийкового компоненту, про що свідчать рентгенморфометричні значення, виміряні на 
контрольних післяопераційних рентгенограмах.

4. Слід продовжити пошук інших ймовірних причин виникнення «cut-out», серед яких найбільш вірогідними можуть бути 
показники якості кісткової тканини. 

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÏÎÐÓØÅÍÜ ÔÓÍÊÖ²¯ ÊÈÑÒ² Ó ÑÒÓÄÅÍÒ²Â, ÑÏÐÈ×ÈÍÅÍÈÕ SMARTPHONE ADDIC-
TION SYNDROME (SAS)

Шиманський В.І., Ізмайлова М.І.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. У.В. Кузь

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра травматології та ортопедії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: vo.shymanskyi@gmail.com
Актуальність. Інтенсивне використання смартфонів для введення тексту може сприяти морфо-функціональним змінам ки-

сті, особливо великого пальця. 
Мета. Вивчити особливості порушення функції кисті у студентів, спричиненого Smartphone Addiction Syndrome (SAS). 
Матеріали і методи. Нами проведено аналіз літератури, присвяченої проблемі, розроблено власний опитальник для сту-

дентів та адаптовано для України опитальник SAS (Kwon, 2013). Проведено дослідження на платформі Google Form. Статистич-
ну обробку даних виконано за допомогою програмного забезпечення MS Exel та Statistica. 

Результати. Нами виявлено 30 джерел в п’яти основних базах даних, з них клінічним дослідженням присвячено 5 робіт, 
клінічним випадкам – 5, інструментальним обстеженням – 9, біомеханічним методикам – 4, іншим – 7. Було проведено пробне 
опитування десяти студентів-медиків 5 курсу. У трьох опитуваних виявлено помірну залежність від смартфону. В одного з них 
були наявні скарги на біль в ділянці тенара. 

Висновки. Відповідно до проведеного аналізу літератури виявлено, що тривале або надмірно інтенсивне систематичне 
використання смартофонів для введення тексту та геймінгу спричиняє морфо-функціональні зміни кисті. Найбільш значими-
ми серед виявлених патологій були: теносиновіїти, тунельні синдроми, артрити дрібних суглобів, міозити, гіпотрофія ділянки 
підвищення великого пальця. Встановлено, що зростання залежності сучасної людини від застосування смартфонів та інших 
ґаджетів призводить до збільшення кількості патологічних змін кисті вже у молодому віці.

ÓÊÐÀ¯ÍÎÇÍÀÂÑÒÂÎ ÒÀ Ô²ËÎÑÎÔ²ß
UKRAINIAN STUDING AND PHILOSOPHY

ÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÀ ÂÅÑ²ËÜÍÀ ÎÁÐßÄÎÂ²ÑÒÜ Ñ. ÌÅÄÈÍß Ê²ÍÖß Õ²Õ – ÏÅÐØÎ¯ ÏÎËÎÂÈÍÈ ÕÕ ÑÒ.
Бойчук В.Б.

Науковий керівник  ̶  к.іст.н., доц. О.О. Гайдукевич
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра українознавства та філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: viktoria_bo@ukr.net

Метою роботи є вивчення традиційної весільної обрядовості с. Мединя кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.
Матеріали і методи: основна частина матеріалу зібрана в результаті польових досліджень. Деяка інформація з фонду 

Центрального державного історичного архіву України у м. Львові (ЦДІАУЛ) та Державного архіву Івано-Франківської області 
(ДАІФО).

Результати дослідження. Традиційна весільна обрядовість с. Мединя мала досить чітку структуру, а саме три послідовні 
етапи: передвесільний, власневесільний та післявесільний. 

Пердвесільна обрядовість включала в себе кілька частин: молодіжне спілкування, оглядини, сватання, заручини, запрошення 
на весілля; випікання короваю та вінкоплетини.

Структурними компонентами власне весільної обрядовості були: «виплісування» вінка; розчісування нареченої; покладання 
вінка на голову молодій; ритуальний викуп нареченої, практика укладання шлюбу, обряд «перепою», весільне застілля, 
ритуальний перехід молодої до дому молодого, танець із короваєм та «зав’язування» молодої.

У свою чергу, післявесільний цикл складався із першої шлюбної ночі; «відгостин» («пропою»), розподілу короваю, весільного 
приданого та служби Божої за здоров’я молодят.

Одночасно, візуально-вербальними атрибутами традиційного весільного обряду с. Мединя були: одяг молодих, 
традиційна музика, ладкання, ритуальний хліб (коровай) та барвінок.

Висновки: Таким чином, дослідивши традиційну весільну обрядовість с.Мединя кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., 
можемо сказати, що вона мала сталу структуру і була на зразок народної драми. Загалом, у роботі окреслено основні форми 
дошлюбного спілкування, проаналізовано обряди сватання та заручин, простежено специфіку власне весільних обрядів та 
досліджено обряди, які завершують весілля.
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²ÑÒÎÐ²ß ÑÅËÀ ÓËÈ×ÍÅ – ×ÅÐÅÇ ÏÐÈÇÌÓ ÑÒÎË²ÒÜ
Габчак А.Р.

Науковий керівник – к.іст.н., доц. О.О. Гайдукевич
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра українознавства та філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ggg.and.x200x@gmail.com

Метою роботи є дослідження походження назви села Уличне, символіки села, мікротопоніміки та геральдики.
Матеріали і методи: для написання даної доповіді були опрацьовані “Список історичних населених місць України”, 

матеріали сільської бібліотеки та місцевої церкви, а також консультація з викладачем історії в селі Уличне.
Результати дослідження. Одним з найістотніших питань як історії українських міст, так і зрештою історії сіл, є проблема 

початку їхнього датування. Перша писемна згадка про село Уличне належить до першої половини XV ст., оскільки вперш 
поселення згадується у “Актах гродських і земських...”(AGZ) під 1443 р. як Влічно і під 1460 як Влично. З 1508 р. по 1855 р. 
згадувалося ще 7 різних назв і тільки під 1947 р. Уличне як адміністративно-територіальна одиниця УРСР. Під 2004 р. Уличне 
як адміністративно-тереторіальна одиниця України. Було проведено багато різних досліджень щодо походження назв сіл 
Дрогобиччини, зокрема села Уличного і таким чином В. Макарський (польський дослідник) дійшов висновку, що назва села, 
можливо, походить від ойконіму “вулиця”, “вхід”, ”ворота”... . Таким чином доведено, що вік с.Уличне на сьогодні становить 
575 років. Існує багато версій щодо походження с.Уличне, які розповідають самі довгожителі села, проте більшість з них науково 
заперечені. Серед них такі як : “... в давнину, в час татаро-монгольських завоювань, в час так званої мандрівки народів, частина 
племені Уличів заселилася тут...”, “... татари, ввійшовши до с. Доброгостова, далі не рушали, бо боялися відважних і вольових 
людей, через це казали “Ту лячно!”...”

А. Гречило - автор символіки с. Уличного та відомий геральдист, який приклав багато зусиль для дослідження та створення 
герба та прапора села.

Висновки: таким чином, дослідивши перші згадки про с. Уличне, вік села, безліч легенд та перекази довгожителів села, 
багато версій, які є науково підтвердженими, символіку села, приходимо до висновку, що село Уличне має цікаву та складну 
історію ще з XIII ст. Я вважаю, що кожен повинен знати інформацію про свій рідний край.

Ç ²ÑÒÎÐ²¯ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÀÐÌÑÏÎÐÒÓ Â ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÎÌÓ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÌÓ 
ÌÅÄÈ×ÍÎÌÓ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ²

Гаврилюк А.С
Науковий керівник  ̶  к.н.фіз.вих. доц. Я. Ф. Остафійчук
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: javir55@i.ua

Мета роботи – в історичному аспекті обґрунтувати розвиток армспорту в ІФНМУ та дослідити вклад окремих спеціалістів 
у підготовку висококваліфікованих спортсменів. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використовували спеціальну літературу, опитування, звіти про змагання з арм-
спорту. 

Результати досліджень. Армспорт в ІФНМУ є доволі молодим видом спорту. З ініціативи та під керівництвом старшого 
викладача кафедри фізвиховання та здоров’я Михайла Сидора у 2006 році була сформована група спортивного вдосконалення з 
армспорту. Дуже швидко появилися талановиті спортсмени, а з ними і перемоги на змаганнях різного рівня. 

Першою серед них була перемога студента четвертого курсу Ігора Михалойка, який завоював золоту медаль на ІІ спартакіаді 
медичних вузів України у 2008 році. Крім цього, Ігор Михалойко завоював І місце на першому етапі Кубка України до 75 кг., 
27.02.2010 р. м. Рівне; І місце на Кубку Західної України до 75 кг., 19.02.2011р. м. Рівне; IV місце на Кубку Лева у Львові.

У 2010 році чемпіоном Спартакіади медвузів України став п’ятикурсник Андрій Галько, а на першому чемпіонаті України 
серед вищих навчальних закладів у 2011р. в м. Харкові він завоював золоту медаль. Андрій також завоював перше місце на 
Всеукраїнському спортивному студентському фестивалі у м. Львові. 

Золоту медаль зі Спартакіади медичних вузів у 2012р., яка відбувалася у м. Алушті привіз вихованець Михайла Сидора 
Любомир Шевчук. 

Також під час навчання спортивну славу університету на змаганнях армспорту успішно захищали: Станіслав Бунь, Андрій 
Макар, Віталій Попович. 

Крім вищеназваних спортсменів, за час функціонування групи спортивного удосконалення, переможцями і призерами на 
обласних та всеукраїнських турнірах були студенти університету: Олег Скробач, Юрій Попович, Микола Хомишин, Сергій 
Бекерський, Ігор Буждиган, Михайло Фуфалько, Микола Кецман, Тарас Шляхтич та інші. 

Виступаючи на Чемпіонаті України серед студентів у 2015 році в м. Харкові, Ілля Лавринюк завоював четверте місце. 
Висновки: На нинішній день, група спортивного вдосконалення з армспорту в ІФНМУ, і надалі успішно функціонує під 

керівництвом її засновника Михайла Сидора. А серед найбільш активних її учасників є другокурсник Роман Петручок, третьо-
курсники Іван Сенич та Роман Гудз, студенти четвертого курсу Юрій Сіщук та Андрій Палюк, а також шестикурсник Віталій 
Середа.

 ÒÐÀÃÅÄ²ß Ó ÄÅÌ’ßÍÎÂÎÌÓ ËÀÇ²: ÄÎ ÏÐÎÁËÅÌÈ ÌÅÌÎÐÀË²ÇÀÖ²¯ ÏÀÌ’ßÒ².
Дрімак М.В.

Науковий керівник – к.іст.н., ст. викл. Н.М. Винник
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра українознавства і філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: drmsximtnt@gmail.com

Метою роботи є вивчення меморалізації пам’яті жертв радянського режиму і масових розстрілів у Дем’яновому Лазі. 
Матеріали і методи: було опрацьовано матеріали статей та дані сайту: http://www.karpaty.info/ua/uk/if/fr/ivano-frankivsk/mu-
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ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ
УКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ФІЛОСОФІЯUKRAINIAN STUDING AND PHILOSOPHY 

seums/memory/
http://ugcc.if.ua/novyny/5392-trahediia-demianovoho-lazu.html.
Результати дослідження. В 1939 році, реалізуючи пакт Молотова -Ріббентропа, і виконуючи свою частину таємного про-

токолу даного документу, радянські війська перейшли кордон Польської держави. Радянська історіографія події захоплення 
західноукраїнських земель назвала «золотим вереснем». Справжнє обличчя «визволителів» місцеве населення побачило тоді, 
коли розпочались масові арешти. В 1941 році, коли радянська армія відступала, то в Дем’яновому Лазі (за даними відомими 
сьогодні) відбулись масові розстріли. 21 вересня 1989 року розпочались перші розкопки в Радянському, ще на той час, Союзі 
жертв комуністичних репресій. Розкопки було розпочато з ініціативи товариства «Меморіал» та старшого слідчого обласної 
прокуратури Миколи Даниліва. Під час розкопок було знайдено 524 скелетованих трупи людей, з яких: скелетів чоловічої статі 
– 359, або 68,5%; скелетів жіночої статі – 151, або 28,8%; скелетів з невстановленою статтю - 14, або 2,7%. При проведенні 
експертизи останків визначались характери пошкоджень, які утворювались під час допитів і катувань жертв, а також локалі-
зація цих пошкоджень, а при обстеженні мiсць поховань проводились пошуки речових доказів, якi представляли надзвичайну 
iнформативну цiннiсть. У жовтні 1989 року відбулось масове перепоховання знайдених останків. За різними даними вшанувати 
пам’ять знайдених жертв прийшло понад 500 тисяч людей, серед них велика кількість людей похилого віку, які втратили ро-
дичів протягом 1939 – 1941 років і боялись навіть вголос згадати їх імена. На місці перепоховання жертв 11 жовтня 2009 року 
оновлено меморіальний комплекс, центральною фігурою якого стала каплиця-дзвіниця (автори проекту: архітектор Олег Козак, 
конструктор Микола Матюшенко). У підвальному приміщенні каплиці розміщено музей. Експозиція меморіалу розповідає про 
репресії комуністичного режиму на Прикарпатті в 1939-1941 рр., про історію пошуку та розкопок поховань. У експозиції музею 
вперше подано списки працівників Станіславського УНКВС 1939-1941 рр., які в тій чи іншій мірі були причетні до масового те-
рору жителів Прикарпаття. Один із розділів розповідає про створення на Прикарпатті товариств «Рух» та «Меморіал», які дали 
поштовх до вивчення трагічних подій 1939-1941 рр. Цікавими є документи, речі, які підтверджують діяльність цих товариств.

Висновок: З часу розкопок минуло уже 30 років, а багато запитань так і залишається без відповідей: не встановлено імена і 
прізвища більшості жертв. До недавнього часу вважалось, що в Дем’яновому Лазі були розстріляні всі ув’язнені Станіславської 
тюрми НКВС. Але пізніше стало відомо, що трьом приреченим вдалось врятуватись. 

Ï²ÑÒ – ØËßÕ ÄÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ² ÑÀÌÎÇÖ²ËÅÍÍß
Іванців І.О.

Науковий керівник  ̶  к.філ.н., доц. А.В. Сініцина
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра українознавства і філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: inat1973@ukr.net

Актуальність теми зумовлена потребою сучасної, свідомої людини у покращенні свого фізичного, психологічного і 
духовного стану. В умовах постійного соціального, економічного навантаження, технологічного і екологічного забруднення, 
потреба в очищенні і зціленні як тіла, так і душі стає необхідністю для подальшого способу життя. Піст для людини постає не 
тільки як форма аскетизму, самообмеження людини, але як шлях до самозцілення, духовного і тілесного оновлення.

Метою роботи є дослідження терапевтичної дії посту для омолодження і зцілення людини, його вплив на фізіологічні про-
цеси організму.

Піст впливає на серце, душу й тіло як своєрідна терапія. Великий піст, який триває 48 днів, припадає на час переходу від 
зими до весни, коли відбувається перебудова всіх життєвих процесів, коли організм фізіологічно перебуває в стадії авітамінозу, 
перебудова біоритмів у зв’язку із переведення годинників. Тому до посту в цей період необхідно поставитися відповідально. 

Відомо, що практика обмежування в їжі дуже позитивно впливає на стан людського тіла. З клінічних досліджень випливає, 
що воно допомагає лікувати багато тривалих захворювань, зокрема алергії, артрит, астму, цукровий діабет, хвороби серця. 
Дотримання посту більш фізіологічне, ніж голодування та роздільне харчування. Пісна їжа корисна тим, у кого проблеми із 
серцем та гіпертонікам. Вживання рослинної їжі може знизити рівень холестерину майже на 15 відсотків, завдяки цьому у 
хворих очищуються судини, регулюється ліпідний обмін. Якщо на певний період з раціону забрати білковий компонент, якого 
найбільше у м’ясі, це розвантажує нирки і позитивно впливає на їхнє лікування. Легше за інших переносять піст хворі на 
панкреатит і хронічний холецистит. Внаслідок зменшення кількості їжі енергія, яку зазвичай організм використовує для її 
перетравлення, перенаправляється на імунну систему, від чого вона зміцнюється. Небезпечні для організму токсичні речовини, 
що накопичуються в жирових клітинах, вивільняються і виводяться з організму. Окрім того, «харчовий» піст може дати швидку, 
безпечну і тривалу втрату ваги, уможливлює очищення нирок, печінки, крові, і покращення зору. 

Два найбільших пости встановлені у період, коли люди найменше працюють фізично, тому менше тратять енергії, тому 
організму необхідно зменшити кількість вжитих калорій, щоб уникнути проблем з ожирінням. Літні пости встановлені для 
розгрузки організму у спекотний літній період, коли організму потрібно більше рідини і менше жирів. 

Висновок: Можна сміливо стверджувати, що вміння правильно використовувати рекомендації щодо посту, зробить людину 
не просто здоровою, але і щасливою.

ÑÒÐÅÑ ßÊ ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÇÈÊÓ ÏÎÐÓØÅÍÜ Ô²ÇÈ×ÍÎÃÎ ÒÀ ÏÑÈÕ²×ÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â
Карпік З.І.
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Українська медична стоматологічна академія
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Актуальність. Проблема стресу є досить актуальною і цікавою в останні роки та має багато визначень, які грунтуються на 
окремих концепціях. Але загальне його визначення ускладнюється тим, що це поняття по-різному обґрунтовується залежно від 
наукових галузей та теоретичних підходів. 

Cьoгoднi неабиякої уваги потребує пpoблeмa вивчення стpecу студентському cepeдовищі, адже як відомо, багато студентів 
скаржаться на високий рівень стpecу, виснаження, втоми, що, беззаперечно, впливає на рівень їхньoго психічного і фізичного 
здopoв’я, є передумовою до вигopaння.
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Тези доповідей 89-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині та фармації», 2020

Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

Мета. З’ясувати вплив стресу на психічне та фізичне здоров’я студентів.
Матеріали і методи. Дослідження проблеми стресу в освітньому процесі проводено за допомогою пcихoдiaгнocтичної мeтo-

дики «Шкала психoлoгiчнoгo стpecy PSM–25» (авт. Лемур-Тес’є-Філліон, адапт. Н.Є. Водопьянової), що передбачає вимірю-
вання cтpеcoвих вiдчyттiв у coматичниx, пoвeдiнкoвиx і eмoцiйних пoкaзникax. Дослідження здійснювалося на базі Української 
мeдичнoї cтoматoлoгічної акадeмії, де було опитано 100 здобувачів освіти першoгo і дрyгого курсів медичнoгo факyльтeтy № 
1. Респондентам пропонувалося відзначити у 25-ти позиціях свій стан за допомогою 8-бальної шкали (від оцінки «ніколи» до 
оцінки «постійно»). Сума балів є інтегральним показником психічної напруги (ППН). Приблизний час опитування складав 10-
15 хвилин. 

Результати. Етимологічне пoxoджeння від лaтинcькoгo «stringere» вказує на фiзичний cтан у надзвичaйнiй cитyaцiї, від 
англ. «stress» – тиск, напруження, вага. Тому це поняття розглядається в кoнтeкcтi з фізичним eфeктoм, а також з впливoм на 
благoпoлyччя людини.

Результати дослідження інтерпретуються за трьома рівнями ППН: високий стрес, середній стрес, стан психологічної адапто-
ваності до робочих навантажень. Отримані результати вказують на те, що 80% респондентів психологічно адаптовані до робо-
чих навантажень, 20% переживать стан так званого «високого стресу».

Умовно можна виділити фази стресу, зокрема, «власне академічний стрес» (початок навчального року, освітні вимоги, період 
СПА тощо); внутрішньо особистісний стрес (очікування, майбутні перспективи); міжособистісний стрес (взаємодія з батьками, 
друзями, однокурсниками, вплив новітніх медіатехнологій); стрес від повсякденної організації (сумісність часу між навчанням 
і повсякденними проблемами, домашнє господарство, фінансове становище студентів тощо).

Висновки. Залежно від тривалості навантаження стpec може негативно вплинути на організм молодої людини і призвести 
до органічних і психічних poзлaдiв (cepцеві напади, депpeciя, виснаження тощо). Крім того, стpec може мати непрямий вплив на 
cтaн здоров’я, сприяючи відмові від здopoвoгo cпocoбу життя. Наслідками чого є тютюн, алкоголь, ліки, нездорове харчування 
або зниження фізичної активності.

«×ÎÐÍÀ ÑÌÅÐÒÜ» ÒÀ ¯¯ ÂÏËÈÂ ÍÀ ²ÑÒÎÐ²Þ ÍÀÐÎÄ²Â ªÂÐÎÏÈ
Козак Р.З.

Науковий керівник – доц. Л.В. Сливка
 Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра українознавства та філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: regynakozak@gmail.com

Мета роботи. Дослідження пандемії чуми 1347-1353 років «Чорна смерть» , яка не лише винищила велику кількість 
населення, а й залишила глибокий слід у європейській історії, зокрема заклала основу до Реформації та Відродження.

Результати дослідження. Середньовічна медицина перебувала у жахливому стані. Попри це, лікарі різними способами 
намагалися боротися з пошестю. Католицька церква, бажаючи нажитись на чумі, починає втрачати авторитет серед населення. 
Виникають перші релігійні секти – флагеланти та «одягнуті у біле».

Висновок. Попри перемогу католицизму, церква втратила довіру народу і це заклало основу її реформування Мартіном 
Лютером. Демографічні зміни, спричинені чумою, прискорили настання епохи Відродження.

Â²ÄÐÎÄÆÅÍÍß Ð²ÇÄÂßÍÎ-ÍÎÂÎÐ²×ÍÎ¯ ÎÁÐßÄÎÂÎÑÒ² ßÊ ÑÊËÀÄÎÂÎ¯ ÅÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÎ¯ 
ÑÀÌÎ²ÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â

Кучер С.І.
Науковий керівник  ̶  к.іст.н., доц. О.О. Гайдукевич

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра українознавства та філософії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: kuchersofi 2703@gmail.com
Мета дослідження: визначити особливості обрядів зимового циклу як частини святково-обрядової культури українського 

народу. 
Завдання роботи. На основі зібраного матеріалу зробити опис зимових обрядів на теренах Калущини; простежити, як 

розвивалися традиційна різдвяна обрядовість у радянські часи; виявити ступінь збереженості обрядів зимового циклу; розкрити 
досліджуване явище у порівняльному загальноукраїнському контексті.

У роботі досліджено особливості новорічно-різдвяного театралізованого дійства на теренах краю. Простежено, що відзначення 
Різдва та Старого Нового року зберігає багато архаїчних рис, зокрема збережено традиції проведення вертепу, Маланки. На 
основі зібраного матеріалу зроблено опис вертепного обряду та Маланки як різновидів театралізованого новорічно-різдвяного 
дійства на теренах Калущини. Простежено, як розвивалася різдвяна обрядовість у радянські часи. Визначено внутрішньо 
локальні особливості різдвяних традицій на рівні окремих сіл краю та навіть окремих родин. Встановлено, що традиційна 
зимова святково-обрядова культура краю збережена досить добре порівняно з іншими регіонами України і поширюється 
вихідцями із нашого краю як в цілому в Україні, так і за її межами.

ÃÎËÎÂÍ² ÏÐÎÁËÅÌÈ ÑÓ×ÀÑÍÎ¯ ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ÅÒÈÊÈ ÒÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ¯Õ ÂÈÐ²ØÅÍÍß
Марченко Ю.Р.

Науковий керівник – к.філ.н., В.В. Білецька
Українська медична стоматологічна академія

Кафедра філософії та суспільних наук
м. Полтава, Україна, e-mail: magistrpoet@meta.ua

Актуальність. Стрімкі темпи науково-технічного прогресу відкрили перед людством низку проблем, вирішення яких 
потребують розробки принципово нових філософсько-етичних принципів у науці та медичній галузі, від якої залежить життя 
людини та її повноцінне існування у соціумі.

Мета: проаналізувати основні морально-етичні проблеми в сучасній медичній галузі та перспективи їх подальшого 
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вирішення.
Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети нами використовувалися наступні загальнонаукові методи: аналіз, 

синтез, систематизація, узагальнення, аналогія, історичний та формально-логічний методи. 
Результати. На початку ХХІ століття перед медициною постали нові етичні виклики, що потребують обґрунтованих 

відповідей. Серед них необхідно виокремити проблему штучного переривання вагітності. Для того, щоб відповісти на це 
питання необхідно з’ясувати коли і за яких умов людська істота стає моральним суб’єктом, тобто носієм особистісних моральних 
прав, і передусім права не бути позбавленим життя. Такий суспільний інститут як церква, різноманітні громадські організації 
називають плід «ненародженою» дитиною, який повинен мати весь набір людських прав. На нашу думку, сучасні етичні норми 
мають ґрунтуватися на принципі: «або виношуй дитину, або ж взагалі не зачинай її».

Наступна проблема, яка постала перед медичною етикою сьогодення - це доцільність використання методів генної 
інженерії для задоволення різноманітних фізіологічних потреб людини. Незважаючи на те, що медична генетика допомагає 
діагностувати та вилікувати велику кількість генетичних захворювань (анемію, гемофілію тощо), її експерименти із втручанням 
у репродуктивну функцію та зміну зовнішності здорової людини доволі часто призводять до незворотних змін в організмі, які 
здатні передаватися навіть майбутнім поколінням.

Не припиняються дискусії, щодо етичності трансплантації, зважаючи на експериментальний характер останньої, а також 
спекулювання на складнощах цього процесу через брак донорських органів. Невирішеною досі лишається етична сторона 
питання можливості використання органів небіжчика для невідкладної пересадки іншому хворому.

Для того, щоб вирішити вищеперераховані проблеми, з якими зіштовхнулася сьогодні людська спільнота, медикам необхідно 
обговорювати ці питання, не лише як предмет наукових інтересів, а з точки зору визнання цінності самого факту життя як 
природного феномену.

Висновки. Таким чином, до основних проблем сучасної медичної етики варто віднести: доцільність штучного переривання 
вагітності, необхідність використання генної терапії для удосконалення людського організму, морально-етична сторона 
трансплантації донорських органів. Їх вирішення в першу чергу залежить від духовного самовдосконалення медичних 
працівників.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÐÅÂÎËÞÖ²ß 1917-1921 ÐÎÊ² - ÀÍÀË²Ç ÌÎÆËÈÂÎÑÒ² ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÎÃÎ 
ÑÖÅÍÀÐ²Þ
Могильний Д.А.

Науковий керівник – к.іст.н., доц. О.О. Гайдукевич
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра українознавства та філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mohylnyi1917@gmail.com

Актуальність: Ця тема актуальна саме в зв’язку із сучасними подіями на теренах України, та неопосередкований зв’язок 
наслідків минулого із сьогоденням. Вплив результатів національної боротьби початку 20-го століття на російсько-українську 
війну в 21-му. 

Мета: Дане дослідження має на меті з’ясувати основні помилки тогочасних лідерів України, причини поразки національних 
сил. Особистісні конфлікти ідеології автономістів (Винниченко В.К.) та самостійників (Міхновський М.І.), які гальмували 
процес проголошення незалежності й пояснення неможливості надання підтримки Антанти уряду України в боротьбі з 
більшовицькими військами. Критичні військові поразки та рішення, які призвели до фатальних наслідків. Також проаналізувати 
можливість збереження Української держави та її потенційного впливу на політичній арені Європи та можливої участі у Другій 
світовій війні, як окремої військово-політичної сили. 

Матеріали і методи дослідження: Документи тогочасної епохи та стенограми, загально доступні відомості – були 
використані при аналізі подій та застосовані при побудові вірогідних альтернативних сценаріїв розвитку подій.

Результат: Найголовнішими причинами поразки революції 1917 року є неспроможність політичних сил дійти до компромісу 
й відсутність єдиного лідера. Зміна векторів співпраці керівництва України з іншими союзами та країнами ускладнювали ведення 
ефективної боротьби. Також, не менш важливим була ненадійність союзників у протистоянні більшовикам. Давні територіальні 
претензії зі сторони сусідніх країн. Не стовідсоткова підтримка місцевого населення.

Висновок: Врахувавши всі події того часу й можливу альтернативу розвитку подій – Українська держава могла зберегти своє 
існування до Другої світової війни, де могла би виступити самостійною військово-політичною одиницею. 

Á²ÁË²ÉÍ² ÀÑÏÅÊÒÈ ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ÅÒÈÊÈ
Мужик Р.П.

Науковий керівник – к.н. з богослов’я А.І. Яцишин
Івано-Франківська академія Івана Золотоустого

Кафедра богослов’я
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mrp2001@ukr.net

Актуальність. «Церква високо цінує прагнення розуму до осягнення цілей, які роблять існування людини більш гідним» ( 
Пор. Іван-Павло II, Енцикліка Fides et ratio[«Віра і розум»], (14 вересня 1998), 5.), але воно обов’язково має бути благословенне 
Нею і перевірене на відповідність Святому Письму та Переданню. Отже, актуальність теми: показати наскільки наукова меди-
цина відповідає своїми принципами професійної етики біблійній моделі.

Мета роботи: теоретико-методологічне обґрунтування впливу біблійної моралі на формування сучасних деонтологічних 
принципів та дослідження напрямків розвитку біблійної медицини в історії Спасіння Старого і Нового Завітів.

Матеріали: Фіглевський В. Святе Письмо і медицина. Людина і світ. 2002. № 3.; Шпарик Я. Медицина у Святому Письмі. 
Львів, 2018. 472 с.; Douglas C. Heimburger, M.D. A Biblical Model for Medical Ethics.; Franklin E. Payne, Jr., M.D. Biblical Ethics in 
Medicine.; John A. Rasmussen. Abortion: Historical and Biblical Perspectives; J. R. Gwilt. Public Health in the Bible.; Lilian M. Medlen. 
Health care in the Bible and the Talmud; Medicine in the Bible.

Наукові методи: аналіз і синтез; дедукція та індукція; порівняльно-історичний метод; абстрагування. 
Результати. Особливість лікарської справи обумовлює необхідність високих морально-етичних якостей для медичного пра-
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цівника. Основоположними принципами медичної етики є справжня деонтологія – прояв гуманного ставлення до хворого, по-
вага до людини та до її гідності та життя.

Біблія є відправною точкою цих принципів. Однак, на жаль, часто християни починають дивитися на них з позицій, що «інші 
люди роблять», а не «що говорить Біблія».

Основна помилка інтерпретації Святого Письма в етичних питання полягає у тому, що таке доведення базується на одному 
або двох віршах із Біблії, які не враховують багатьох інших, що займаються тією ж темою. Приклад – концепція медичної ети-
ки. Для підтвердження біблійних основ сучасної деонтології варто звернутися до посилань у Святому Письмі. Матеріалів, що 
мають цінність для дослідження медичної етики, у Біблії є велика кількість. Простий аналіз стихів звідси забезпечує істотну 
плідність цього дослідження.

Біблія, звичайно, не може бути підручником природничих чи інших наук, але вона була й залишається скарбницею людської 
мудрості, яка вплинула на розвиток багатьох галузей знань, серед них і на медицину.

Висновки. Святе Письмо несе в собі вістку про Божий план спасіння, який Він, у деякій мірі, здійснює і через медичну сфе-
ру. Тільки з критичним підходом до вивчення історії медицини у Священному Писанні можна повністю оцінити загальну кар-
тину її значення в Біблії. Тільки тоді дослідження буде повноцінним, не половинчастим: отримані знання будуть об’єктивними 
та поставлені на служіння людині та її здоров’ю.

ÃÎÐÎØÊ²ÂÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÊÎÑÒ
Онищук А.П.

Науковий керівник – к.іст.н., доц. О.О. Гайдукевич
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра українознавства та філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: a3004512@gmail.com

Метою роботи є показ того, що відбувалось на території Володарщини в роки Великої Вітчизняної війни, жорстокість 
гітлерівського режиму щодо жителів району, а також трагедію Володарського Голокосту; досягнення Радянського Союзу в 
боротьбі з фашизмом.

Матеріали і методи: для написання даної доповіді був опрацьований ряд матеріалів бібліотеки Житомирської обласної 
універсальної наукової бібліотеки, Хорошівської районної бібліотеки, та свідчення очевидців

Результати дослідження: 22 червня 1941 року, о 4 годині, війська Німеччини після авіа- і артилерійських ударів, перетнули 
радянський кордон. Саме в цей день у Володарськ-Волинському районі проводився трудовий захід по будівництву дороги з 
твердим покриттям, що мало сполучити райцентр зі станцією Турчинка. Уже 12 серпня 1941 р. Володарськ-Волинський район 
остаточно був окупований німецькими загарбниками, які тут «панували» 29 місяців. Німецька адміністрація почала відразу 
запроваджувати в селищі «новий порядок» - нечуваний за своєю жорстокістю режиму терору, насильства і грабунку. З часу 
окупації фашистські загарбники почали втілювати плани Гітлера щодо тотального винищення окремих народів: у першу 
чергу – єврейського, потім – більшості українців, росіян, білорусів, поляків. Перші розстріли вчинили біля рову парку, тут 
розправилися з комуністами, керівниками підприємств, активістами та євреями. Місцем поголовної страти єврейського 
населення обрали північно-західну околицю райцентру, ліворуч від дороги на Дашинку. На єврейському кладовищі є братська 
могила, яка стосується періоду Великої Вітчизняної війни. У ній наприкінці 1950-х перепоховали останки жертв фашизму, 
розстріляних у вересні 1941-го на околиці Володарська-Волинського. У ній наприкінці 1950-х перепоховали останки жертв 
фашизму, розстріляних у вересні 1941-го на околиці Володарська-Волинського. Визволення населених пунктів нашого району 
почалося 27 грудня 1943 року, а 30 грудня бійці 4-го гвардійського Кантемирівського танкового корпусу під командуванням 
генерал-лейтенанта П. П. Полубоярова вигнали гітлерівців з Володарськ-Волинська. У боях за визволення райцентра загинули 
60 солдатів і офіцерів різних національностей. Їх поховано в двох братських могилах в скверику райцентра, на яких в 1945 році 
встановлено обеліски. Під час будівництва районного будинку культури відбулось перепоховання праху воїнів до меморіалу.

Висновки:1. Наступ німців на Житомирську область, початок Великої Вітчизняної війни та окупаційний режим на 
Володарщині стали справжнім жахом для всіх місцевих жителів.

2. Руйнування зазнали багато міст, серед яких Коростень, Бердичів, Житомир та Володарськ-Волинський.
3. Голокост став важким випробуванням для всіх жителів району, особливо для єврейського населення. Людей винищували 

лише через те, що належали до певної раси, на них покладали непосильні податки, змушували працювати в нелюдських умовах, 
катували, вивозили в концтабори.

ÒÐÈËÎÃ²ß ²ÐÈÍÈ Â²ËÜÄÅ «ÌÅÒÅËÈÊÈ ÍÀ ØÏÈËÜÊÀÕ» ßÊ ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ 
ØÊ²ËÜÍÈÖÒÂÀ ÍÀ ÁÓÊÎÂÈÍ²

Пташник С.М.
Науковий керівник – викл. Я.М. Калин

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра українознавства і філософії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: sophiaptashnykk2310@gmail.com
Мета: дослідити буковинське шкільне життя у період окупації на основі трилогії Ірини Вільде «Метелики на шпильках»
Результати дослідження: У дослідженні створено цілісну картину буковинського шкільного життя в окупаційний період 

на основі автобіографічних повістей письменниці, зокрема, проаналізовано наукові джерела з обраної теми, стисло викладено 
історію освіти на Буковині, схарактеризовано тодішню політичну ситуацію, подано відомості про тему шкільництва в українській 
літературі, з`ясовано історію створення та жанрові особливості трилогії, запропоновано власну інтерпретацію образу головної 
героїні. У роботі використано такі методи: спостереження, аналіз, порівняння, узагальнення, інтерпретація. З`ясовано жанрову 
специфіку повістевого циклу, запропоновано власну її версію. Фрагментарно окреслено часові паралелі від міжвоєнної епохи 
до сьогодення.

Висновок:Трилогія «Метелики на шпильках» - серйозний історико-художній документ тодішньої епохи, на сторінках якого 
порушені вагомі соціальні, суспільні, моральні, психологічні проблеми.
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ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ
УКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ФІЛОСОФІЯUKRAINIAN STUDING AND PHILOSOPHY 

Ç ÓÑ²Õ ÑÊÀÐÁ²Â Ó ÍÀÑ ª Ò²ËÜÊÈ ÌÈÒÜ (ÇÀ ÍÎÂÅËÎÞ Â.ÂÈÍÍÈ×ÅÍÊÀ «ÌÎÌÅÍÒ»)
Савків О.Д.

Науковий керівник – викл. О.М. Олійник
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра українознавства і філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: oksanaol@i.ua

Актуальність: Руйнування стереотипів, кордонів та обмежень створених самою людиною. Момент як істина, одкровення і 
друге дихання. Значення часу для сучасної молодої людини. Мить як міст у життя чи у смерть?

Мета роботи: Час це безкінечна вервичка моментів. Ми часто тікаємо від одних і несамовито поспішаємо до інших. 
Найбільша брехня сьогодення у тому, що маємо достатньо часу, аби переписати історію власного життя. Ми звикли відкладати 
щастя «на потім» і щоразу чекати «завтра». В.Винниченко новелою «Момент», яку Євген Чикаленко назвав «прекрасним 
витвором» словесного мистецтва, дає можливість сформулювати власні роздуми про сенс життя, судження про миттєве і вічне, 
любов і страждання, мінливість нас самих.

Результати: Любов – єдині ліки здатні творити чудо. Адже вона «наповнює існування змістом, а з появою сенсу життя 
обов’язково з’являється майбутнє» (Серж Гудман). В.Винниченко порушує проблему буття людського суспільства, яке створило 
собі безліч обмежень, кордонів, закувало свідомість в кайдани обов’язків. Життя швидкоплинне, тому кожна мить безцінна. 

Ми живемо, щоб у всій повноті проявити свою сутність. Треба не боятися йти, бо велика дорога складається з маленьких 
кроків. 

Мить, може примусити серце битися знову або зробити так, щоб замовкло на віки. Хвилина спонукає зробити крок до мрії 
чи – у прірву відчаю. 

Життя – пряна, сліпуча гра, це – ризик, ти падаєш, але маєш шанс піднятися, якщо дозволиш собі бути сильним. 
Момент – розсічена гортань з метою порятунку, яка спонукає тебе жити далі.
Висновки: Наш час перебування на землі занадто короткий, щоб бути маленьким. До мрії треба дорости, вкорінитися 

думкою у майбутнє, але жити сьогодні. Мить – це крихітне життя, що може зробити нас велетами духу чи карликами серед 
великих амбіцій. 

Не потрібно бути таким, як усі. Найбільша розкіш – бути собою. Не боятися, бо де страх, там немає любов. А любов – 
найбільша чеснота.

Не лякатися навіть смерті. Адже померти це теж мистецтво. «Вмерти так, як вмирають ті, що люблять життя»! – подвиг!

ÒÅÐÀÏÅÂÒÈ×ÍÅ ÇÍÀ×ÅÍÍß ÑÈÍÅÑÒÅÇ²¯ ßÊ ÔÅÍÎÌÅÍÀ ÑÏÐÈÉÍßÒÒß
Сачок С.Т.

Науковий керівник – к.філ.н., доц. А.В. Сініцина
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра українознавства і філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: sachok.sofa@gmail.com

Чуттєва інформація дає змогу людині орієнтуватися у світі, накопичувати дані й узагальнювати їх завдяки міркуванням, 
роздумам. Проте у кожної людини спостерігається неповторність реагування на чуттєві сигнали. 

Актуальність теми зумовлена тим, що в останні десятиліття спостерігається зростання кількості дітей і молоді із нетиповим 
сприйняттям світу й поведінкою. Синестезія – явище, на наш погляд, трансцендентне, тобто таке, що виходить за межі 
звичайного чуттєвого досвіду. Носії синестезії є неординарними членами суспільства, і багато з них завдяки своїй творчості 
залишили помітний слід в історії мистецтва.

Метою роботи. Дослідження природи феномену синестезії, впливу на емоційний стан людини, аналіз її терапевтичної 
функції. 

Нейрофізіологи досі не прийшли до єдиної точки зору щодо виникнення феномену. Теорія крос-активації в синестезії була 
сформульована індійським неврологом В. С. Рамачандраном. Відповідно до неї, між двома суміжними зонами кори головного 
мозку, що відповідають за різні відчуття, відбувається перехресна активація. За певних умов відбувається поєднання двох або 
більше відчуттів, в результаті чого здійснюється перенесення якості одного відчуття на інше, і на основі подібного злиття 
відчуттів з’являється нове, єдине, неспецифічне для того чи іншого аналізатора, оригінальне відчуття. Це може відбуватися 
через виникнення аномальних зв’язків між нейронами. Наприклад, поєднання слухових і зорових відчуттів дає „кольоровий 
слух”. „Кольоровий слух” приваблює дослідників як об’єкт своєрідної рефлексії тому, що він є досить екзотичним явищем, 
загадковим і дещо важким для аналізу. „Кольоровий слух” в науці нині став, немов би, синонімом самого поняття синестезії, який 
найбільш повно втілює її проблемність не тільки як явища психологічного, а й з філософсько-світоглядного ракурсу вивчення. 
Синестезія є досить незвичною властивістю художнього мислення. Саме механізмом синестезії, на думку багатьох дослідників, 
визначається властивість зображувальних засобів музики й можливість звукової „фіксації” ідеї у живописі - у найширшому сенсі 
цього слова. Особливо поширеними є синестезії слухо-кольорові, світло- кольорові і мовно-кольорові, тобто, які базуються на 
грунтовному вивченні музики, живопису, поезії, літератури, засобами ретельного практичного засвоєння відповідних творчих 
навичок. Висновок. Отже, синестезія є одним із напрямків нового погляду на творчі можливості особистості, розвиток нових 
шляхів розширення творчого потенціалу людини. Терапевтична, компенсаторна, релаксаційна функції мистецтва мають широкі 
перспективи подальшого розвитку, пов’язані з позитивним впливом арт-терапії на стан людини.

ÌÅÄÈ×ÍÀ ÐÅÔÎÐÌÀ: ÃÐÓÇ²ß-ÓÊÐÀ¯ÍÀ
Стасюк І.В.

Науковий керівник – доц. Л.В. Сливка
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра українознавства та філософії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: 70ira.sts.70@gmail.com

Мета роботи. Проаналізувати медичну реформу у Грузії, визначити позитивні та негативні сторони, довести доцільність 
впровадження такої реформи в Україні.
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Тези доповідей 89-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині та фармації», 2020

Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

Результати дослідження. Грузинська реформа медицини є прикладом успішної реформи. Вона триває уже понад 10 років, а 
отже, ми вже можемо простежити деякі результати, які були розраховані на довгострокову перспективу. Важливі результати, які 
свідчать про успішність реформи – це зниження дитячої смертності на 75%, зменшення кількості материнських смертей вдвічі, 
а тривалість життя збільшилася майже на три роки і наблизилася до європейських стандартів. Одним із важливих економічних 
наслідків є збільшення зарплат лікарів до 1000-1500 доларів при середній зарплаті в країні 500 доларів. До недоліків цієї реформи 
можна назвати неплатоспроможність населення у короткостроковій перспективі оплачувати послуги.

Висновок. Першим аргументом на користь такого способу реформи є схожість ментальностей та практична ідентичність 
нереформованого стану медицини із Грузією. Іншим арнумнентом є наявна політична воля у чинній владі. Останнім аргументом 
є необхідність залучення інвестицій до нашої економіки. Отже, до чинної реформи нам можна додати масштабну та системну 
приватизацію медичних закладів. Як ми бачимо із грузинського досвіду, то у довгостроковій перспективі вона дає неабиякі 
плоди, незважаючи навіть на Російську агресію.

ÄÅÏÎÐÒÀÖ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â Ç ÏÎËÜÙ² Ó 1944-1951 ÐÎÊÀÕ: Â ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÎÔ²Ö²ÉÍÎ¯ 
ÏÎË²ÒÈÊÈ ÏÀÌ’ßÒ² Â ÓÊÐÀ¯Í²

Трубілович С.І.
Науковий керівник  ̶  к.іст.н., доц. І.Д. Любчик

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра українознавства та філософії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: sofi atroubilovych@gmail.com
Актуальність роботи зумовлена необхідністю відображення недостатньо висвітленої події - насильницького виселення 

українців із Закерзоння, що негативно позначилось на соціальній, демографічній і культурній політиці регіону. Актуальність 
теми підсилюється визнанням 2020 р.- роком вшанування пам’яті депортованих на Прикарпатті.

Метою дослідження депортації українців 1944-1951 рр. є:
- з’ясувати політичні чинники депортації українців з Польщі до УРСР;
- показати наслідки примусового виселення населення;
- проаналізувати політику української влади, щодо депортованих.
Матеріали і методи. Інформація була отримана при перечитуванні достовірних історичних джерел.
Отже, примусове переселення українського населення з етнічних земель носило виключно політичний характер. Сотні тисяч 

українців були депортовані у примусовому порядку до УРСР ( 482,8 тис.). Депортація супроводжувалася терором, репресіями, 
конфіскацією майна, обмеженням політичних, соціальних і культурних прав. Тотальне виселення було ретельно сплановане і 
здійснене комуністичними режимами Польщі та СРСР. Особливо актуальне це питання в останні два роки, адже саме у 2018 р. 
Верховна Рада України ухвалила законопроект про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації. Сьогодні 
можна констатувати певну суперечливість визнання депортації в політиці національної пам’яті: проводяться масові заходи, 
круглі столи, але визнання депортації на законодавчому рівні відсутнє.

ÔÀÐÌÀÊÎËÎÃ²ß
FARMACOLOGY

ÂÏËÈÂ ßÁËÓ×ÍÎÃÎ ÏÅÊÒÈÍÓ ÍÀ ÏÎÂÅÄ²ÍÊÎÂ² ÐÅÀÊÖ²¯ ÒÀ ²ÍÒÅÃÐÀËÜÍ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ 
ÙÓÐ²Â ÇÀ ÃÎÑÒÐÎ¯ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎ¯ ²ÍÒÎÊÑÈÊÀÖ²¯

Мазурик Н.П, Зятюк Ю.-О.П.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Л.М. Шеремета

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фармакології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mnazik2710@gmail.com
Актуальність теми. За даними ВООЗ 2016 року середнє споживання чистого алкоголю на 1 людину у світі становило 6,4 

л, в Європі – 11,2 л, а в Україні – 13,8 л. Смертність від гострого отруєння та захворювань, пов’язаних з алкоголем (цирозу 
печінки, раку та травм) у 2016 році за світовою статистикою становила 3 мільйони людей, з них в Україні – понад 18500. 
Лікування гострого отруєння у всіх країнах світу проводять згідно до стандартизованих протоколів надання медичної допомоги, 
які, включають препарати різних фармакологічних груп: плазмозамінники, транквілізатори, антагоністи опіатних рецепторів, 
засоби, що прискорюють метаболізм алкоголю та його метаболітів, ентеросорбенти та ін. 

Мета дослідження: дослідити вплив яблучного пектину на поведінкові реакції, частоту дихання та температуру тіла тварин 
за умов гострої інтоксикації алкоголем.

Матеріали і методи. Дослідження проведені на статевозрілих білих рандобредних щурах обох статей, масою 160-180 г. 
Визначали показники «горизонтальної» та «вертикальної» рухової активності тварин у тесті «відкрите поле», зміни частоти 
дихання та температури тіла у алкоголізованих тварин та порівнювали з такими при застосуванні яблучного пектину, 
активованого вугілля та діоксиду кремнію.

Результати дослідження. Вивчення поведінки алкоголізованих тварин у тесті «відкрите поле» виявило зменшення 
«горизонтальної» та «вертикальної» рухової активності у нелікованих щурів відповідно на 50 % та 46 % порівняно з інтактними 
тваринами. Якщо яблучний пектин практично нормалізував зазначені показники, то введення активованого вугілля не справило 
коригуючої дії, а лікувальна ефективність діоксиду кремнію («білого вугілля») склала відповідно 70 % та 63% (р<0,05). 
Спостереження за частотою дихання та температурою тіла тварин за гострої інтоксикації етанолом показало пригнічення 
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дихання у щурів контрольної групи на 32 % порівняно з інтактними. За введення яблучного пектину частота дихальних рухів 
склала 84 % від норми, в той час як за умов застосування активованого вугілля та діоксиду кремнію цей показник був на рівні 
75 % та 79 %. Нормалізацію температури тіла щурів за отруєння етанолом спостерігали тільки у тварин, лікованих яблучним 
пектином.

Висновок. Відповідно до визначених показників, ефективність яблучного пектину за умов гострої алкогольної інтоксикації 
дорівнює стандартним адсорбентам, і в деяких випадках переважає їх. Яблучний пектин діє ефективніше, ймовірно, завдяки 
зниженню рН середовища, прискоренню перистальтики через збільшення об’єму кишкового вмісту та сорбуючим властивостям.

ÏÅÐÅÂÀÃÈ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÒÂÅÐÄÈÕ Ë²ÊÀÐÑÜÊÈÕ ÔÎÐÌ Ç ÌÎÄÈÔ²ÊÎÂÀÍÈÌ ØËßÕÎÌ 
ÂÈÂ²ËÜÍÅÍÍß

Мариняк Д.К., Ніколаєвська Є.О.
Науковий керівник - к.мед.н., доц. С.Ю. Чечотіна
Українська медична стоматологічна академія

Кафедра експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією
м. Полтава, Україна, e-mail: dasha.marunyak@gmail.com

Актуальність: застосування лікарських форм (лф) саме з модифікованим шляхом вивільнення – перспективний напрямок у 
фармакології. Це пов’язано з наступними перевагами: легше контролювати процес доставки лікарської речовини (лр), а також 
підтримувати її стаціонарну концентрацію в крові, забезпечує можливість знизити ризик передозування та виникнення побічних 
реакцій, покращивши комплайентність пацієнтів до лікування. 

Мета роботи: узагальнити інформацію про тверді лікарські форми з модифікованим шляхом вивільнення, зареєстрованих на 
вітчизняному фармацевтичному ринку.

Результати: ЛФ з модифікованим шляхом вивільнення (modifi ed release) – це група форм зі зміненим, порівнюючи зі 
звичайною формою, механізмом та характером вивільнення. Їх класифікують за самою технологією створення, механізмом 
та кінетикою вивільнення, характеристикою носіїв, що використовуються, за модифікацією терапевтичного ефекту. ЛФ з мо-
дифікованим шляхом вивільнення включають лікарські засоби з «відстроченим звільненням» (delayed release) активної част-
ки субстанції на певний період часу (наприклад, кишково-розчинні таблетки чи капсули) та «пролонгованого звільнення» 
(prolonged release), коли ЛР звільняється із зниженою швидкістю. Вирізняють ЛФ препаратів з контрольованим та уповіль-
неним типом звільнення (sustained-release–SR) та з поступовим, пролонгованим звільненням (prolonged/extendedrelease–ER). 
Широкого поширення набули скорочення, що позначають модифіковане звільнення ЛР: «пролонг», «депо», «ретард», «форте», 
«мітте». Таблетки депо® (для імплантації, пеллети) – стерильні таблетки з пролонгованим вивільненням високоочищених ЛР, 
що вводяться під шкіру. Приклад застосування: препарат для лікування алкогольної залежності дисульфірам®, таблетка-ім-
плант якого містить 100 мг, вводиться субфасціально, процедуру можна повторити через 8 місяців. Таблетки ретард® – це перо-
ральні таблетки з пролонгованим вивільненням ЛР, у вигляді мікрогранул, оточених біополімерною матрицею. Вони пошарово 
розчиняються, звільняючи чергову дозу лікарського речовини. Створено таблетки ретард® з іншими механізмами вивільнення: 
відстроченим, безперервним і рівномірно продовженим. Таблетки рапід® – містять суміш мікрогранул з швидким вивільненням 
ЛР. Таблетки рапід® ретард® – з двофазним вивільненням: з швидким та пролонгованим. Таблетки дурулес® (пігулки каркас-
ні) – таблетки з безперервним, поетапним вивільненням ЛР. Наприклад, препарат Сорбіфер® Дурулекс® для лікування анемії. 
Репетабс® – таблетки з багатошаровим покриттям, щоб забезпечити повторну дію цього ЛР. Багатошарові таблетки поєднують 
з різними ЛР, які несумісні за певними фізико-хімічними властивостями, регулюють їх послідовне всмоктування. Спейстабс® 
– таблетки з ЛР, яка включена в тверду жирову матрицю, що не розпадається, а повільно диспергує з її поверхні. Лонтабс® – 
таблетки з пролонгованим вивільненням, ядро яких є сумішшю ЛР з високомолекулярними восками. На даний час в Україні 
зареєстровано велика кількість твердих ЛФ з модифікованим вивільненням, наприклад, таблетки: Діаглізид® MR, Диклак® Id, 
Хелекс® SR та ін.; таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням: Бронхомакс®, Кларітро Сандозм® Xl, Інда-
пен® SR, Равел® SR, Триметазидин® MR СЕРВ’Є, Предуктал® MR; капсули та капсули тверді з модифікованим вивільненням: 
Ранопрост®, Фокусин®, Омнік®, Аденорм®.

Висновки: таким чином, створення та застосування сучасних лікарських форм з модифікованим шляхом вивільнення сприяє 
підвищенню ефективності лікування та фармакотерапевтичної безпеки.

Á²ÎÌÀÐÊÅÐÈ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎ¯ ²ÍÒÎÊÑÈÊÀÖ²¯ ÒÀ ÄÅÒÎÊÑÈÊÓÞ×À Ä²ß ßÁËÓ×ÍÎÃÎ ÏÅÊÒÈÍÓ 
ÇÀ ÓÌÎÂ ÑÓÁÕÐÎÍ²×ÍÎ¯ ²ÍÒÎÊÑÈÊÀÖ²¯ ÅÒÀÍÎËÎÌ

Шварновська Т.М., Знайдюк Є.М.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Л.М. Шеремета

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фармакології

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: shvarnovska.t@gmail.com
Актуальність теми: Лікування хронічної алкогольної інтоксикації та алкогольної залежності – тривалий процес, який включає 

медикаментозну та психологічну корекцію, а також потребує систематичного контролю за можливим вживанням пацієнтами 
алкоголю. Біологічними маркерами алкоголю за хронічного зловживання є як неспецифічні реакції – активність АлАТ, АсАТ, 
гама-глутаміл трансферази, вміст вуглевод-дефіцитного трансферину та молекул середньої маси, так і типові саме для цієї 
інтоксикації: рівень етилглюкуроніду, фосфатидилетанолу та етеру жирних кислот у крові і/або сечі чи волоссі. Беззаперечним 
показником є вміст етанолу у крові, який можна визначити протягом 3-12 годин після його вживання. Використання з метою 
корекції інтоксикації лікарських засобів різних механізмів дії зменшує рівень активності та кількісний вміст вищеназваних 
показників.

Мета дослідження: дослідити вплив яблучного пектину на активність окремих біомаркерів алкоголю за субхронічної 
інтоксикації алкоголем.

Матеріали і методи: Дослідження проведені на статевозрілих білих рандобредних щурах обох статей, масою 160-180 г, яким 
вводили 30% етанол у шлунок протягом 28 днів. Визначали показники активності АлАТ, АсАТ та вміст молекул середньої маси 
у контрольних алкоголізованих тварин та порівнювали з такими при лікуванні алкоголізованих тварин яблучним пектином, 
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активованим вугіллям та діоксидом кремнію.
Результати дослідження: Застосування яблучного пектину сприяло зменшенню активності АсАТ і АлАТ: порівняно з 

контролем та тваринами, яким на тлі алкогольного отруєння вводили активоване вугілля і діоксид кремнію активність АсАТ 
була відповідно на 42%, 18% та 11 % нижчою (р�0,05); активність АлАТ за введення пектину була на 21% меншою, ніж у 
контрольних щурів та тварин, яким уводили активоване вугілля (р�0,05), і практично дорівнювала результатам за використання 
діоксиду кремнію. Вміст молекул середньої маси - біомаркера алкогольного отруєння за хронічного вживання алкоголю, теж 
зазнав істотних змін. Найбільше зростання даного показника відзначене у щурів контрольної групи, де він збільшився у 2,8 
рази, порівняно з нормою і становив 0,51±0,03 у.о. Статистично значиме збільшення вмісту даного біомаркера визначене також 
у групах тварин за фармакологічної корекції активованим вугіллям (117%), діоксидом кремнію (56%), яблучним пектином (11%) 
(р�0,05). 

Висновок: Визначення активності біомаркерів алкоголю показало виражену детоксикуючу дію пектину і найбільший 
нормалізуючий вплив порівняно з іншими препаратами - сорбентами, що були використані для порівняння.

ÔÀÐÌÀÖ²ß
PHARMACY

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÅÊÑÅÍÀÒÈÄÓ ÏÐÈ Ä²ÀÁÅÒÈ×Í²É ÊÀÐÄ²ÎÌ²ÎÏÀÒ²¯
Антимис У.І.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. О.Я. Жураківська
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра анатомії людини
м. Івано-Франківськ, Україна, email: antimis2012@gmail.com

Актуальність. Для зниження кардіоваскулярних захворювань та смертності у хворих з цукровим діабетом (ЦД) необхідно, 
насамперед, досягнути контролю глікемії. Протягом останніх десятиліть триває пошук препаратів, які б могли підтримувати 
цільові рівні глюкози протягом доби та сприяти профілактиці мікро- та макросудинних ускладнень ЦД, зокрема діабетичної 
кардіоміопатії. Деякими авторами доведено, що препарат ексенатид, який належить до міметиків інкретину, достовірно 
підвищує 1-шу і 2-гу фази секреції інсуліну при гіперглікемії, сприяє зменшенню маси тіла хворих, знижує рівень тригліцеридів, 
ліпопротеїнів низької щільності, а також діастолічний тиск і підвищує рівень ліпопротеїнів високої щільності у пацієнтів із 
цукровим діабетом 2-го типу.

Тому метою нашого дослідження було встановити морфофункціональні особливості кардіоміоцитів при діабетичній 
кардіоміопатії та корекції ексенатидом.

Матеріали і методи. Дослідження проводили у 105 білих лабораторних щурів-самців лінії «Вістар» масою тіла 180 – 200 
г. Усі тварини були поділені на 3 групи. Перша (10 тварин) – інтактна Друга група тварин: 2а – контрольна (20 щурів) та 2б – 
експериментальна (28 щурів із модельованим експериментальним цукровим діабетом (ЕСЦД)). У 3 групу ввійшли 42 тварини, 
яким проводили корекцію ЕСЦД.

Результати. При корекції ЕСЦД ексенатидом, констатуємо зниження рівня глюкози до (9,23±1,02) ммоль/л (p<0,05). 
Спостерігаємо відновлення ультраструктурної організації та наближення морфометричних показників кардіоміоцитів, 
секреторних передсердних кардіоміоцитів (СПК) та судин гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР) до показників інтактної 
групи. Також лікування призводило до відновлення секреторної активності СПК. Окрім того, спостерігається прогресуюче 
підвищення об`ємної щільності різних типів секреторних гранул (СГ) з переважанням 3-го типу, що вказує на посилення 
процесів виведення передсердного натрійуретичного пептиду (ПНУП) з клітин. Застосування ексенатиду на ранніх стадіях 
розвитку ЕСЦД зумовлює розвиток компенсаторно-відновних процесів у міокарді. Проте тривале застосування ексенатиду 
як монотерапії є недостатнім, оскільки цей препарат не здатний підтримувати цільовий рівень глюкози та глікозильованого 
гемоглобіну, що значно зростає на 42-й день лікування порівняно з 28-м днем. Це призводить до прогресування деструктивних 
процесів у судинах ГМЦР, кардіоміоцитах і СПК за типом вакуольної і гідропічної дистрофій.

Висновки. Застосування ексенатиду на ранніх стадіях розвитку ЕСЦД зумовлює часткову нормалізацію вуглеводного 
обміну та розвиток компенсаторно-відновних процесів у міокарді, проте його тривале застосування є недостатнім, оскільки цей 
препарат не здатний підтримувати цільовий рівень глюкози.

ÀÊÒÓÀËÜÍ²ÑÒÜ ÐÎÇÐÎÁÊÈ ÍÎÂÎÃÎ ÊÎÑÌÅÒÈ×ÍÎÃÎ ÇÀÑÎÁÓ ÄÅÏ²ÃÌÅÍÒÓÞ×Î¯ Ä²¯
Біднюк Н.В.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. К.Ф. Ващенко
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра технології ліків і біофармації
м. Львів, Україна, e-mail: zhuchoook@gmail.com

Актуальність. Однією із найбільш частих причин звернення до косметолога є гіперпігментація (ГП) шкіри. Для зменшення 
пігментації застосовують різні косметичні засоби (КЗ) відбілюючої дії. Однак, не дивлячись на широкий асортимент засобів 
даного напрямку, необхідно відмітити, що більшість КЗ, представлених на ринку України, закордонного виробництва і, 
відповідно, мають високу ціну, тому актуальним є розробка нового КЗ депігментуючої дії з метою впровадження у вітчизняне 
промислове виробництво.

Мета. Систематизувати дані літератури про основні підходи до зменшення ГП шкіри та обгрунтувати вибір активних 
інгредієнтів нового КЗ для відбілювання шкіри.
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Матеріали і методи дослідження. Джерела медичної та фармацевтичної інформації; методи - моніторінгу даних літератури, 
групування та систематизація даних.

Результати. Підвищена пігментація шкіри меланінового походження може виникати під впливом різних чинників. ГП є 
косметичним недоліком, який порушує естетичний вигляд шкіри. Нерідко ГП стає соціально-психологічною проблемою для 
людини, оскільки помітні косметичні недоліки привертають надмірну увагу оточуючих, що підсилює особисте ставлення 
людини до своєї проблеми. У зв’язку з вищевказаним, вирішення проблеми ГП - актуальна задача, яка вимагає наукового під-
ходу й уваги зі сторони спеціалістів. Для успішного позбавлення від пігментних плям необхідно насамперед усунути причину 
їх появи. Спеціальних методів лікування ГП не існує. Дія косметичних засобів спрямована на зменшення інтенсивності за-
барвлення шкіри. Як метод боротьби з ГП застосовують вибілювання. При розробці нового КЗ депігментуючої дії як активні 
інгредієнти нами вибрано коєву і молочну кислоти, екстракт кореня солодки, ефірну олію апельсину. Коєва кислота пригнічує 
дію тирозинази - ферменту, який стимулює вироблення меланіну клітинами шкіри, причому депігментуючі властивості коєвої 
кислоти забезпечуються не тільки блокуванням тирозинази, але і руйнуванням вже утвореного меланіну. Молочна кислота 
відбілюючий ефект забезпечує завдяки злущуванню клітин, а також внаслідок специфічних біохімічних властивостей: меланін 
під впливом молочної кислоти рівномірно розподіляться по епідермісу, а тирозиназа, що інтенсифікує його формування, 
синтезується дещо повільніше. Екстракт солодки запобігає появі пігментних плям, знімає подразнення, набряк і запалення 
шкіри. Ефірна олія апельсину має відбілюючі властивості, регулює роботу сальних залоз, підсилює синтез колагену. Крім того, 
введення ефірної олії до складу засобу надасть приємний запах, що сприятиме покращенню споживчих властивостей.

Висновки. В результаті аналізу даних літературних джерел обгрунтовано актуальність розробки нового КЗ депігментуючої 
дії, до складу якого необхідно ввести декілька компонентів з різним механізмом дії, що забезпечить високу ефективність засобу.

ÌÎÐÔÎËÎÃÎ – ÀÍÀÒÎÌ²×ÍÅ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÊÓËÜÁÀÁÈ Ë²ÊÀÐÑÜÊÎ¯ ÊÎÐÅÍ²Â
Буличева Л.В.

Науковий керівник  ̶  к.фарм.н., доц. В.М. Водославський
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: liana.bulicheva000206@gmail.com

Актуальність. Кульбабу лікарську широко використовують в медицині, що обумовлено діючими речовинами, які вона 
містять у своєму складі. Зростає по всій території України на відкритих місцях, у великій кількості - на луках, 
галявинах, у садах, вздовж шляхів, тощо. Детальне вивчення рослинної сировини та застосування її в медичній практиці 
і визначає актуальність даного дослідження.

Мета. Встановлення морфолого-анатомічних діагностичних ознак Taraxaci offi cinalis radix.
Матеріали і методи. Для дослідження використовували повітряно-суху рослинну сировину. Вивчення ознак морфологічної 

будови коренів проводили за вимогами ДФУ. При визначенні анатомічних діагностичних ознак використовували мікроскоп 
БІОЛАМ Р-15 (окуляр – ×7, ×10, об’єктиви – ×10, ×20). Отримані дані фіксували за допомогою схематичних рисунків.

Результати дослідження. Морфологічні ознаки. Корені стрижневі, темно-коричневого або чорнуватого кольору, дещо 
розгалужені, цілі або поламані, завдовжки 2-15 см, завтовшки 0,3-3 см, поздовжньо-зморшкуваті, щільні, 
крихкі. Злам нерівний. У центрі кореня міститься невелика пориста, жовтувато-бура, деревина (серцевина), 
оточена широкою сірувато-білою або коричнюватою корою, в якій помітні буруваті концентричні шари 
молочників. Запах відсутній. Смак гіркий. Анатомічні ознаки. На поперечному зрізі кореня видно: непроменевий тип 
будови; зрідка зустрічаються 1-2 широкі серцевинні промені; корок тонкий, світло-коричневого кольору, в широкій частині 
корової паренхіми розміщені концентричні ряди з клітин лубу та молочників, які заповнені жовтувато-коричневим вмістом; 
клітини паренхіми заповнені інуліном, який легко розчиняється при нагріванні; лінія камбію чітка; деревина складається з великих 
судин і паренхіми, яка містить інулін. Діагностичні структури порошку. В жовтувато-коричневому порошку спостерігаються 
фрагменти коричневого або червонувато-коричневого корку; сітчасті здерев’янілі судини; фрагменти паренхіми, деякі із 
розгалуженими молочниками; гранулярний вміст молочників; численні фрагменти інуліну кутастої, неправильної форми, вільні 
або у клітинах паренхіми.

Висновки. В результаті проведених досліджень вивчено морфолого-анатомічну будову кульбаби лікарської коренів, 
встановлені основні діагностичні ознаки, які в подальшому будуть використані для стандартизації сировини.

ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÈÉ ÀÍÀË²Ç ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÍÎÃÎ ÐÈÍÊÓ ÏÐÅÏÀÐÀÒ²Â ÄËß Ë²ÊÓÂÀÍÍß 
ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÁÐÎÍÕ²ÀËÜÍÓ ÀÑÒÌÓ

Бурдейна С.І., Феденько С.М.
Науковий керівник – к.екон.н., доц. С.М. Феденько

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: sofi girak@gmail.com

Актуальність. Бронхіальна астма (БА) має різну поширеність серед країн світу. У Європі за останні 10 років захворюваність 
на неї подвоїлась. За даними ВООЗ, близько 235 мільйонів людей хворіє на БА у всьому світі. БА, належить до захворювань, 
які найбільше впливають на показник смертності населення. Тому актуальним є проведення аналізу фармацевтичного ринку 
препаратів для лікування хворих на БА. 

Метою роботи є проведення аналізу фармацевтичного ринку препаратів для лікування БА, які включені у Державний реєстр 
ЛЗ України та дослідження їх економічної доступності для населення.

Матеріали і методи. Вітчизняний фармацевтичний ринок ЛЗ, Державний реєстр ЛЗ України, дані системи Pharmbase; вико-
ристано методи порівняння та узагальнення, асортиментного і цінового аналізу.

Результати. Згідно Державного реєстру ЛЗ, станом на 01.01.2020 р. було зареєстровано 62 ЛЗ групи R03A «Селективні 
блокатори бета-2-адренорецепторів» та 39 ЛЗ групи R03BA «Глюкокортикоїди» для лікування БА. Серед них найбільшу частку 
займають: інгаляції – 94 %, таблетки – 2 %, сиропи – 2 %, розчини для ін’єнкцій – 2 %. Майже всі досліджувані препарати є 
імпортні – 89 % і тільки 11 % - вітчизняного виробництва. Більшість препаратів на ринку є комбінованими – 85 %. Встановле-
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но, що ціни на ЛЗ для лікування БА в 2020 р. дещо зросли відносно 2019 р. У середньому аналізовані препарати пропонували 
4-7 оптових складів (баз): БаДМ, Томаш, O.L.KAR.Фарм-Сервис, Волиньфарм, Конекс, Оптима-Фарм, Фито-Лек, Юнифарма, 
Аметрин.

Для оцінки економічної доступності досліджуваних препаратів розраховано коефіцієнти ліквідності (Kliq) та платоспромож-
ності (Ka.s.). Розраховані коефіцієнти ліквідності (Kliq) розподілено на три групи: Kliq≤ 0,002; 0,011≤ Kliq ≤ 0,209; Kliq ≥ 1,510. 
До першої групи увійшли: 27 препаратів (Сальбутамол-НЕО 100мг/200доз, БЕКЛАЗОН-ЕКО 250 мкг по 200 доз та ін.), до дру-
гої – 18 (ФРІВЕЙ 0,25 мг по 1 флак, АІРТЕК 25/125мкг), і до третьої – 9 препаратів (СЕРЕТИД ЕВОХАЛЕР™125мкг по 120 доз, 
ЗАФІРОН 12мкг 10 капс. та інші). За аналізом Ka.s. встановлено, що найдоступнішими є препарати вітчизняного виробництва: 
Сальбутамол-НЕО 100мг/200доз, Сальброксол 20 таб., Сальбутамол 100мг/200доз, серед препаратів імпортного виробництва: 
Сальбутамол Інтел 10мл, Вентолін Евохалер 100мкг-200доз та Аіртек 25/50мкг. 

Висновки. Проведений аналіз фармацевтичного ринку препаратів для лікування хворих на БА показав переважання пре-
паратів імпортного виробництва, помірний ріст цін на досліджувані препарати. За показниками Kliq та Ka.s. найдоступнішим 
препаратом вітчизняного виробництва є Сальбутамол-НЕО 100мг/200доз, імпортного - Сальбутамол Інтел 10мл.

ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß Â ÌÅÄÈ×Í²É ÏÐÀÊÒÈÖ² ×ÅÐÅÌÕÈ ÇÂÈ×ÀÉÍÎ¯
Буртин С.В.

Науковий керівник  ̶  асист. О.В. Бучко
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: stanislava_burtin@ukr.net

Мета роботи і методи. Об’єктом дослідження було виявити лікувальні властивості Черемхи звичайної (Padus avium) родини 
Розові (Rosaceae). В роботі було використано літературні джерела та матеріали гербарію з кафедри фармації ІФНМУ.

Результати дослідження: Черемха звичайна –відома рослина, розповсюджена по всій Україні, та Західному Сибіру. Бота-
нічним описом цієї рослини зацікавились одразу декілька вчених, включаючи і Карла Лінея, тому в джерелах можна зустріти 
декілька латинських назв черемхи: Padus avium, Padus racemose та Prunus padus. Це дерево висотою до 10 м. з густою кроною 
і еліптичними листками. Квітки запашні, білі в густих пониклих китицях. Плоди кулясті, чорні, блискучі кістянки з солодкою 
в’яжучою м’якоттю.

Медичне застосування: Для лікувальних цілей можна використовувати зрілі плоди, листя, кору молодих гілок та свіжі 
квіти. Плоди Черемхи звичайної в своєму складі містять дубильні речовини (6-8%), антоціани (5,4-16,5%), флавоїди (1,5-
2,0%); яблучну, лимонну та хлорогенову кислоти; каротин, вітамін С. У складі золи міститься K, Mg, Al, а важливіше Cu та Co. 
Квіти та листочки рослини багаті на 3-галактоглюкозид кверцетину, кемпферол, вітаміни С, Е, Р; синапову, кавову та ферулову 
кислоти. У корі- вуглеводи: галактоза, рафіноза, бензальдегід та синильна кислота (до 0,09%). Отже, використання в медичній 
практиці дуже різноманітне. Плоди Черемхи мають протизапальні та в’яжучі властивості, вживають при діареї, спазмах шлунка, 
порушенні обміну речовин. Настій квіток, листя або плодів уживають при диспепсії різної етіології, ентеритах, для приймочок 
при кон’юктивітах і кератинах, при зубному болі. Настій кори має потогінну, протигарячкову та сечогінну дію. Жирна олія 
яку добувають з плодів чинить бактирицидну дію на розповсюджені віруси (золотистий стафілокок, гемолітичний стрептокок, 
шлункову паличку та інші). Відвар кори, листя та квітів - при дерматозах, дизентерії та ревматизмі(роблять розтирання), для 
лікування важких форм блефарокон’юнктивіту і радикулоневралагії. Відвар квітів має антисептичну дію та використовується 
для лікування стоматитів.

Висновок: аналізуючи використані літературні джерела можна стверджувати, що Черемха звичайна широко використовується 
в медичній практиці, оскільки містить в своєму складі досить цінний склад біологічно активних речовин.

ÄÎÁÓÂÀÍÍß ÒÀ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÃÎÑÒÐÎ¯ ÒÎÊÑÈ×ÍÎÑÒ² ÐÀÌÍÎÇÈËÊÂÅÐÖÅÒÈÍÓ.
Вінтонів І.В.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. Р.Б. Винницька
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хімії фармацевтичного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, е-mail: vunnutskaya@gmail.com

Актуальність. Синтез та дослідження нових біологічно-активних сполук як потенційних лікарських засобів є одним з 
важливих напрямків роботи сучасної фармацевтичної галузі.

Мета роботи Джерелом структурної різноманітності та біологічної спорідненості у молекулах органічних речовин є цукри, 
приєднані до специфічних позицій аглікону, і їхня роль полягає у впізнаванні клітинної мішені та покращенні проникнення 
сполуки крізь клітинну мембрану, тобто наявність глікозильних залишків є важливою для показників сили біологічної активності.

Матеріали і методи. При введенні в молекулу кверцетину залишку рамнози (цукри) спостерігалось переважне утворення 
2-О-α-L-рамнозилкверцетину. Це пояснюється активацією цього положення 2 завдяки впливу карбонільної групи. Структуру 
одержаного продукту підтверджено методами хромато-мас-спектроскопії, МТР, С13 ЯМР, Н-Н-COSY, ІЧ- та УФ-спектроскопією. 
Пік в хромато-мас-спектрах відповідає моноглікозидозаміщеному похідному. Це підтверджується наявністю зсувів протонів 
α-рамнозидного фрагменту.

Було визначено гостру токсичність 2-О-α -L-рамнозилкверцетину на білих мишах з дотриманням методичних рекомендацій 
Державного фармакологічного центру. Показник LD50 розраховували за методом Лічфілда-Уілкінсона при одноразовому 
внутрішньо порожнинному введенні. LD50 становив 990 мг/кг.

Висновок. Характеризуючи показники гострої токсичності необхідно зазначити, що введення в молекулу глікозидного 
ферменту, як було передбачено, знижує токсичність сполуки, що є вкрай важливим для їх впровадження з практичної точки зору. 
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Актуальність. Серед захворювань у чоловіків хронічний простатит є найбільш частим: хворіє кожний четвертий або третій. 

Соціальну значимість даному захворюванню надає довготривале протікання хронічного простатиту, часті рецидиви, зниження 
потенції і репродуктивної функції. Підступність хронічного простатиту полягає насамперед у тому, що він, починаючись не-
помітно, без передуючої гострої стадії, відразу набуває первинно хронічного перебігу. При цьому протягом довгих років може 
не турбувати людину та не проявляти жодних ознак своєї присутності.

 Мета. Вивчення призначення лікарських засобів при лікуванні хронічного простатиту.
Методи дослідження. Аналіз листків лікарських призначень лікарем –урологом «Міська поліклініка №5 м. Івано-Франківськ.
Результати. Об’єктом дослідження була інформація з листків лікарських призначень 34 пацієнтів. Аналіз листків лікарських 

призначень амбулаторних карт показав, що хронічним простатитом найчастіше хворіють чоловіки у віковій категорії старше 60 
років (26,5% звернень), на другому місці – вікова категорія 41-50 років (23,5%), менше хворіють на дану хворобу чоловіки у віці 
51-60 років (20,6% звернень), ще менше - у віці 20-30 років (17,6%) та найменше - у віці 31-40 років (11,8%).

Встановлено, що лікарем-урологом поліклініки використано 8 лікарських засобів (ЛЗ) за міжнародною непатентованою 
назвою у вигляді 18 торгових назв.

Найчастіше призначали Омнік капс., Диклоберл суп., Пантокнин р-н, Простатилен ліоф., Вода д/інєкцій (по 12,5%). Вітапрост 
суп., Фітопрост суп. (по 5,51%), Абіфлокс (4,41%), Простамол уно капс. (3,68%), Левофлоксацин, Неопрост форте капс. (по 
2,94%), Простамед таб. (2,58%), Полімік, Простаплант форте капс., Ципрофлоксацин 500 таб. (по 1,84%), Простаплант капс., 
Простатилен суп., Ципрінол 500 капс (по 1,47%).

При цьому виявлено, що лікарем призначалися два засоби, які належать до дієтичних добавок, гомеопатичних і гігієнічно-
профілактичних засобів (Неопрост форте капс. – 8,57%, Фітопрост суп. – 2,50%).

Результати VD – аналізу показали, що лише 6 ЛЗ (33,3% з усіх призначених ЛЗ) відноситься до життєво-важливих (V), які 
включені до Державного формуляру ЛЗ, решта (12 ЛЗ) – не є формулярними, тобто бажаними (D).

Висновок. У результаті застосування даних лікарських засобів відмічається клінічна ефективність, що спостерігається у 
зниженні вираженості симптоматики у хворих хронічним простатитом.

ÂÈÄÈ ÇÎËÎÒÓØÍÈÊÀ ßÊ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍ² ÄÆÅÐÅËÀ Á²ÎËÎÃ²×ÍÎ ÀÊÒÈÂÍÈÕ ÑÏÎËÓÊ
Грицик Ю.А.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. О.А. Струк
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ygritsik@gmail.com

Актуальність. Життя людини з самого початку було пов’язане з рослинами. Беручи до уваги широкий асортимент лікарських 
засобів синтетичного походження, що представлені на фармацевтичному ринку України, не можна не відзначити важливість 
рослинних препаратів, що мають безліч переваг.

Види роду Золотушник (Solidago L.) багаторічні трав’янисті рослини родини Айстрові (Asteraceae). У світовій флорі відомо 
понад 100 видів, на території країн СНД зростає 16 дикорослих та 5 – 6 здичавілих видів. Рослини походять з Північної Америки. 
В медичній практиці використовують золотушник канадський (Solidago canadensis L.) або золотушник гігантський (Solidago 
gigantea L.). Золотушник канадський в Україні вирощують як декоративну рослину. Часто дичавіє, росте як бур’ян у садах і на 
городах. Культивують з медичною метою. Золотушник звичайний зростає по всій території України. 

Метою нашої роботи було вивчення видів роду Золотушник як перспективних джерел біологічно активних сполук. 
Матеріали і методи. Нами проведено аналіз літературних джерел з метою встановлення поширеності видів роду Золотарник, 

визначення хімічного вмісту БАР та перспектив подальшого фармакогностичного вивчення.
Результати. Трава золотушника канадського містить ефірну олію; оксикоричні кислоти: кавову, хлорогенову, ізохлорогенову, 

ферулову; флавоноїди: кверцетин, ізокверцитрин, рутин, кемпферол, астрагалін, ізорамнетин, нарцисин; кумарини: скополетин, 
скополін, ескулетин, ескулін, умбеліферон; сапоніни; олеанолову кислоту; дубильні речовини; каротин, нікотинову і аскорбінову 
кислоти, макро- і мікроелементи.

Хімічний склад золотушника звичайного вивчений недостатньо. Відомо, що рослина містить ефірну олію, флавоноїди 
(рутин, кверцитин та астрагалін), каротин, сапоніни, смоли, дубильні, гіркі та слизисті сполуки, аскорбінову, нікотинову та інші 
органічні кислоти.

Препарати видів золотушника проявляють жовчогінні, сечогінні, протизапальні, антибактеріальні та в’яжучі властивості. 
Їх застосовують при лікуванні пієліту, при поліартриті, подагрі, пієлонефриті та порушеннях роботи сечової системи у літніх 
людей (затримка сечі, мимовільне сечовипускання).

Висновок. Актуальним є дослідження видів роду Золотушник, які мають багатий вміст природніх біологічно активних спо-
лук та створення лікарських препаратів рослинного походження. 

Враховуючи розповсюдження видів роду Золотушник, несистематичне дослідження груп БАР, актуальним є проведення 
порівняльного фармакогностичного дослідження найбільш розповсюджених видів: золотушник звичайний (Solidago virgaurea 
L.), золотушник канадський (Solidago canadensis L.) та золотушник кавказький (Solidago caucasica Kem.-Nath.) з метою вста-
новлення можливості створення лікарських препаратів із протизапальною, гепатопротекторною та антимікробною активністю.
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Актуальність. Родина Гвоздикові (Caryophyllaceae) – велика родина, яка включає близько 80 родів та 2000 видів, поширених 

в багатьох країнах і в різних екологічних умовах, але найбільш широко представлені в помірних областях північної півкулі, 
Середземномор’ї та у Західній та Середній Азії. Хімічний склад рослин дозволяє глибше вивчити дію активних речовин 
на організм людини. Завданням сучасної фармації є пошук лікарських засобів на основі лікарських рослин, однією з яких є 
коронарія зозуляча (Coronaria cuculi L.).

Мета. Виявлення та визначення вмісту основних груп біологічно активних речовин в траві коронарії зозулячої.
Матеріали і методи. Об’єктом дослідження була трава коронарії зозулячої, заготовлена в Івано-Франківській області в 2019 

році. Сировину заготовляли під час цвітіння рослини (червень). Якісний та кількісний склад біологічно активних речовин у 
рослинній сировині вивчали за допомогою методик ДФУ.

Результати та дослідження. За результатами досліджень у витяжках з лікарської сировини встановлено, що трава рослини 
містить сапоніни тритерпенові – ліхнідин (до 1,0 %), квітки - саліцилову кислоту, кумарини; листки - аскорбінову кислоту (0,1 
%) , макро- і мікроелементи. Встановлено наявність 7 насичених та 5 ненасичених жирних кислот. Серед насичених у траві 
виявлено пентадеканова, пальмітинова, гептадеканова, олеїнова, ейкозанова, бегенова, лігноцеринова кислоти, із ненасичених 
кислот: ліноленова, лінолева, ерукова, трикозанова, нервонова. У великих кількостях містяться лігноцеринова, нервонова та 
ліноленова кислоти (37,60 %, 17,01 %, та 8,16 % відповідно до загального вмісту кислоти).

Висновок. Результати проведених досліджень доводять перспективність подальшого фітохімічного дослідження рослин 
роду Коронарія.

ÐÎÇÏÎÂÑÞÄÆÅÍÍß ÂÈÄ²Â ÐÎÄÓ ÄÈÂÈÍÀ
Гуменний М.Б.

Науковий керівник – д.фарм.н., проф. А.Р. Грицик
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
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Актуальність. Для розробки нових лікарських засобів основним джерелом залишається використання лікарських рослин, 
які володіють м’якою дією та можуть використовуватися тривалий час. Комплекс біологічно активних речовин із природної 
сировини діє більш фізіологічно на організм людини ніж синтетичні аналоги, оскільки впливає комплексно на кілька систем 
організму і забезпечує позитивний клінічний ефект.

Метою нашої роботи було вивчення розповсюдження видів роду Дивина.
Матеріали і методи. Нами проаналізовано розповсюдження видів роду Дивина на території України. Перспективними рос-

линами є види роду Дивина (Verbascum) родини Ранникові (Scrophulariaceae). Рід Verbascum L. є одним з провідних в родині 
Scrophulariaceae і за даними різних авторів нараховує до 330 видів, поширених в межах Євразії та Африки. Сукупність ареалів 
визначає загальний обрис ареалу роду, який починається із заходу (Канарські острови, острів Мадейра в Атлантичному океані), 
на схід до Великої Китайської рівнини, а з півночі (острови Великобританія та Ірландія), на південь до верхів’їв Білого Нілу в 
Африці. Ареалу охоплює майже всю Європу, за винятком її північно-східних районів, пустелі Середньої Азії, гори Тянь-Шань, 
півострів Мала Азія та Аравія, а також північ (гори Атлас, Лівійська пустеля) і північний схід (Нубійська пустеля, півострів 
Сомалі) Африканського континенту.

На території України ареал роду розташовується в основному у тій його частині, де кількість видів не перевищує двох десят-
ків. У флорі України ідентифіковано 19 представників роду Verbascum L. Встановлено, що види представляє: дивина (д.) лікар-
ська (V. phlomoides L.), д. звичайна (V. thapsus L.), д. густоквіткова (V. densifl orum Bertol.), д. пірчастороздільна (V. pinnatifi dum 
Vahl.), д. чорноморська (V. gnaphalodes Bieb.), д. прекрасна (V. speciosum Schrad.), д. банатська (V. banaticum Schrad.), д. волоти-
ста (V. lychnitis L.), д. виїмчаста (V. sinuatum L.), д. чорна (V. nigrum L.), д. оголена (V. glabratum Friv.), д. шерстиста (V. lanatum 
Schrad.), д. австрійська (V. austriacum Schott.), д. розлога (V. laxum Filar. et Jav.), д. фіолетова (V. phoeniceum L.), д. пірамідальна 
(V. piramidatum Bieb.), д. овальнолиста (V. ovalifolium Don. ex Sims), д. помітна (V. spectabile Bieb.) і д. тарганяча (V. blattaria L.).

Аналіз літературних джерел свідчить, що види роду Verbascum флори України є достатньо відмінними між собою за розміра-
ми та географічним розташуванням їх ареалів в межах ареалу роду. За цією ознакою їх можна поділити на дві групи: а) види, 
ареали яких простягаються в широтному і довготному напрямках далеко поза межами центру видової різноманітності роду; б) 
види, ареали яких не виходять за його межі. До першої групи належать види V. phlomoides, V. thapsus, V. austriacum, V. phoeniceum, 
V. blattaria, ареали, які відзначаються великою протяжністю, займають значні території європейської і азіатської, а окремі з них 
(V. phlomoides, V. sinuatum, V. blattaria) й північно африканської частини родового ареалу (V. densifl orum, V. banaticum, V. lychnitis, 
V. nigrum, і V. lanatum) виділяються значно меншими розмірами ареалів, контури яких не виходять, в основному, за межі євро-
пейського континенту.

Як перспективний вид для подальшого детального фармакогностичного вивчення нами обрано дивину ведмежу (Verbascum 
Thapsus L.)

Висновок. Види роду Дивина недостатньо вивчені науковою медициною, але широко використовуються народною меди-
циною. Види є розповсюдженими по території України, тому є перспективними для фармакогностичного вивчення з метою 
розробки нових фармакологічно активних препаратів.
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ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß Ô²ÇÈÊÎ - Õ²Ì²×ÍÈÕ ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒÅÉ ÒÀ ÂÌ²ÑÒÓ ÆÈÐÍÈÕ ÊÈÑËÎÒ Â 
ÊÎÊÎÑÎÂ²É ÎË²¯
Дрогобицька Я.В.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. Т.Г. Стасів
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: yarynka.drog@gmail.com

Актуальність. Кокосова олія займає важливе місце у харчовій та косметологічній промисловості. Її використовують 
для виробництва маргарину, кондитерських та кулінарних жирів, а також у молокопереробній галузі. Завдяки унікальному 
вмісту поживних речовин кокосова олія є одним з найважливіших компонентів у засобах особистої гігієни, особливо часто 
її використовують при виготовленні мила та кремів. Завдяки тому, що кокосова олія позитивно впливає на роботу шлунково-
кишкового тракту та печінки, її активно почали використовувати у дієтології та боротьбі з ожирінням.

Мета роботи. Визначення фізико-хімічних властивостей та вмісту жирних кислот у кокосовій олії.
Матеріали та методи. Для дослідження використали олію кокосового горіха, отриману методом пресування. Органолептичні 

показники олії оцінювали за зовнішнім виглядом, запахом та смаком, відповідно до ДСТУ, температуру плавлення – за ДСТУ 
ISO 6321:2003, кислотне число – за ДСТУ 4350:2004, йодне число – за ДСТУ ISO 3961:2004. Визначення складу жирних кислот 
проводили згідно з ДСТУ ISO 5508:2004 газової хроматографії.

Результати досліджень. За органолептичними ознаками кокосова олія – це тверда, однорідна субстанція з приємним, 
характерним запахом, з білим або жовтуватим відтінком. Температура плавлення становить 20 - 29 °C, кислотне число – 10 
мг KOH/г, йодне число – 9 г І2/100 г. Результати дослідження жирно-кислотного методом газової хроматографії свідчать, що 
основний склад кокосової олії складають такі жирні кислоти: лауринова, міристинова, каприлова та капринова (50,99 %, 16,31 
%,10,45 % та 8,05 % відповідно до вмісту жирних кислот).

Висновок. У результаті дослідження було визначено фізико-хімічні властивості та вміст жирних кислот в складі кокосової 
олії, яка на даний момент активно використовується у фармації та косметології.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÍÀÍÎÒÅÕÍÎËÎÃ²É Ó ÌÅÄÈÖÈÍ² ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²¯
Івашків Я.Р.

Науковий керівник  ̶  к.хім.н., доц. А.М. Дмитрів
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хімії фармацевтичного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: admytriv@ifnmu.edu.ua

Над створенням нових дієвих методик лікування та продовження життя вчені працювали ще з давніх часів. Якщо в XX 
столітті вміли вирішувати проблеми на клітинному рівні, то сьогодні з відкриттям нових методів аналізу скануючого зондового 
мікроскопа, технологій для аналізу нанорозмірів, їх вирішують на атомному і молекулярному рівнях. Прикладом впровадження 
нових технологій лікування різних захворювань, їх діагностики та доставки є нанотехнології, які на сьогодні досліджуються і 
впроваджуються в більшості країн на державному рівні.

Як відомо нанотехнології пов’язані з частинками розміром до 100 нм у будь-якому із напрямків. Ці розміри у декілька разів 
тільки більші від біологічних макромолекул, таких як білки чи нуклеїнові кислоти. При чому для виготовлення нанооб’єктів 
можна використовувати різні матеріали такі як золото, молекули вуглецю або білкові макромолекули. Однак необхідно відмітити, 
що лікарські препарати на основі нанотехнологій є тільки у вигляді експериментальних зразків або перспективних проектів і 
тільки деякі з них вже використовують.

Виділяють п’ять основних галузей використання нанотехнологій у медицині: доставка лікарських речовин, впровадження 
нових методів і засобів лікування на нанометровому рівні, діагностика in vivo, діагностика in vitro, медичні інпланти. Для 
фармацевтичної галузі  це створення лікарських препаратів з нанорозмірами, які можуть бути як основною діючою речовиною 
так і допоміжними речовинами або матеріалами для упакування.

Вже сьогодні методики нано використовують для зашивання операційних надрізів, для діагностики інфекційних захворювань, 
лікування пухлин в онкології, створення нано-сенсорів. Вчені усього світу проводять практичні дослідження з впровадження 
вже створених методик лікування ракових захворювань та розробленням нових.

Наномедицина і нанотехнології є новими галузями, тому є небагато експериментальних даних, які б враховували і непоправні 
різного роду ефекти, токсичність, ризики використання нанотехнологій та етичні проблеми. Для більшого використання вже 
створених нанотехнологій та для продовження створення нових ефективних методик лікування, потрібні комплексні дослідження 
із врахуванням думок різних спеціалістів і фізиків, хіміків, біохіміків, фармакологів, токсикологів, медиків, фармацевтів.

Отже, перспективи розвитку нанотехнологій у медицині та фармації є великими, так як у майбутньому за допомогою них 
можна буде не тільки лікувати більшість захворювань, але і запобігати їх появі.

ÀÉÂÀ ÄÎÂÃÀÑÒÀ. ¯¯ Õ²Ì²×ÍÈÉ ÑÊËÀÄ ÒÀ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Касілов К.І.

Науковий керівник – асист. О.В. Бучко
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Kirsonrk@gmail.com

Мета роботи і методи. Об’єктом дослідження було виявити корисні властивості Айви довгастої, що можуть бути використані 
в медицині та фармації.

Загальна інформація: Айва довгаста (Cydonia oblonga) – представник родини Rosaceae (розові). У народі її іменують 
бодрянка, квітове дерево. Росте як невелике дерево, що може досягати висоти до 5 метрів. Стовбур вкриває сіра кора. Листки 
чергові, еліптичні, з цільним краєм, зверху мають зелений колір, а знизу сіруватий. Квітки доволі великі, білувато-рожеві та 
поодинокі, з багатьма тичинками, однією маточкою і нижньою зав’яззю. Період цвітіння припадає на травень-червень, а плоди 
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дозрівають у вересні-листопаді. Її культивують у південній частині Європи, зокрема Греція. Батьківщиною є Персія. 
Практичне застосування: В практиці використовують плоди, насіння, що заготовляють у період дозрівання. Плоди мають 

в собі до 11% сахарози, глюкози і фруктози, яблучну і лимонну кислоти, дубильні речовини, глікозиди. Завдяки наявності 
пеларгоново-етилового ефіру, мають своєрідний запах. Плоди айви довгастої мають в’яжучу, сечогінну, антисептичну, 
кровоспинну дію , їх споживають при високому рівні холестерину, оскільки клітковина сприяє його активному виведенню з 
організму. Насіння має пом’якшувальну, антисептичну, обволікаючу і протизапальну властивості. Пектинові речовини мають 
здатність адсорбувати отруйні хімічні речовини і токсини. Слиз, отриманий з насіння, застосовують як проносний, обволікаючий 
засіб при запорах і метеоризмі. Відвар плодів призначають як протизапальний засіб при захворюваннях шлунково-кишкового 
тракту.

Висновки: аналіз літературних джерел і досліджень, свідчать, що Айва довгаста (Cydonia oblonga ) має широке використання 
в медичній та фармацевтичній практиці.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒ² ÀÍÒÈÁÀÊÒÅÐ²ÉÍÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â ÃÐÓÏÈ J01CA 
«ÏÅÍ²ÖÈË²ÍÈ ØÈÐÎÊÎÃÎ ÑÏÅÊÒÐÀ Ä²¯»

Кметик О.В.
Науковий керівник  ̶  к.фарм.н., доц. І.О. Федяк

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olgakmet97@gmail.com

Актуальність. Найпоширенішою патологією дітей віком до 17 років є хвороби органів дихання, які складають 68,3% 
усіх звернень до педіатрів. Гострий тонзиліт у складі цих захворювань займає 7,33%. Однак особливо небезпечними є його 
ускладнення, а саме: гостра ревматична гарячка як наслідок гострого тонзиліту, викликаного β-гемолітичним стрептококом 
групи А. У 40-60% випадків вона призводить до незворотного автоімунного ураження серцевих клапанів і розвитку хронічної 
ревматичної хвороби серця. Відповідно до Уніфікованого клінічного протоколу первинної медичної допомоги дорослим та дітям 
«Гострі респіраторні інфекції» у пацієнтів з гострим тонзилітом, коли є 3 або більше критеріїв Сентора (набряклість і наявність 
ексудату на мигдаликах; збільшені і болючі передньошийні лімфатичні вузли; гарячка ≥ 38℃ в анамнезі), показане призначення 
антибактерійних засобів (АБ). Тому актуальним є вивчення стану фармацевтичного ринку пеніцилінів як лікарських препаратів 
(ЛП) вибору для хворих на ангіну та запобігання виникнення її ускладнень.

Мета: маркетинговий аналіз АБ J01CA «Пеніциліни широкого спектра дії».
Матеріали і методи. Маркетинговий аналіз був проведений за даними ресурсу https://pharmbase.com.ua/ru/optovye-

predlozheniya/ методом моніторингу; визначено попит, середню оптово-відпускну ціну ЛП, коефіцієнти доступності (ліквідності, 
Сlig, адекватності платоспроможності населення, Ca.s.).

Результати. У січні–лютому 2020 р. серед 10 досліджуваних ЛП найбільший попит мав Біцилін-3 пор. д/п сусп. д/ін. 
600000 ОД фл., №1, КМП, Україна, кількість його постачальників склала 7±0,483 [6-8]; найменший – Амоксиклав2X, табл. п/
плів. оболонкою 50 0 мг+125 мг, №14, SANDOZ, d.d., Словенія – 2. За критерієм «Середнє значення оптово-відпускної ціни» 
найдешевшим також був ЛП Біцилін-3, КМП – 43,05±0,445[39,934-50,102], а найдорожчим – Абіклав, табл. п/плів. оболонкою 
500 мг+125 мг, №20, Abryl Formulations, Індія – 148,59±2,786 [157,26-143,26]. За обчисленим нами Сlig усі досліджувані ЛП були 
лояльними до вітчизняних споживачів (Сlig ≤0,5). А за Ca.s найдоступнішим АБ для населення був Біцилін-3 пор. д/п сусп. д/ін. 
600000 ОД фл., КМП, Україна із показником Ca.s=0.45, а найбільше значення Ca.s було в Абіклаву, табл. п/плів. обол. 500 мг+125 
мг, №20, Abryl Formulations, Індія та склало 1,56. 

Висновки. За даними дослідження, найбільший попит серед 10 досліджуваних препаратів групи J01CA «Пеніциліни 
широкого спектра дії» мав Біцилін-3 пор. д/п сусп. д/ін. 600000 ОД фл., КМП, Україна, який виявився і найдоступнішим. Всі 
досліджувані АБ за показниками доступності (Сlig, Ca.s.) були лояльними до середньостатистичних вітчизняних споживачів, що 
є вагомою перевагою даної групи антибактерійних засобів.

ÐÅÒÐÎÑÏÅÊÒÈÂÍÈÉ ÀÍÀË²Ç ÍÏÀ, ßÊ² ÐÅÃËÀÌÅÍÒÓÂÀËÈ Ë²ÖÅÍÇ²ÉÍ² ÓÌÎÂÈ 
ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Ç ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ, ÎÏÒÎÂÎ¯, ÐÎÇÄÐ²ÁÍÎ¯ ÒÎÐÃ²ÂË² ËÇ Â 

ÓÊÐÀ¯Í²
Ковальська Л.В., Федяк П.І.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. І.О. Федяк
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна, е-mail: lyudmyl506@gmail.com

Вступ. За даними Державної служби України з лікарських засобів (ЛЗ) та контролю за наркотиками станом на початок 
2020 р. кількість ліцензіатів у сфері господарської діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі ЛЗ становила: 
промислове виробництво – 113 (місць провадження діяльності (МПД) – 208); оптова торгівля – 401 (МПД – 458); виробництво 
(виготовлення) ЛЗ в умовах аптеки – 223 (МПД – 309); роздрібна торгівля – 6 455 (МПД – 21 884, з них: 17 485 – аптеки, 4 399 – 
аптечні пункти). Здобувач ліцензії для її одержання зобов’язаний відповідати ліцензійним умовам – нормативно-правовому акту 
(НПА), положення якого встановлюють вичерпний перелік обов’язкових вимог.

Мета роботи: аналіз НПА, які регламентували Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у фармації в 
незалежній Україні.

Матеріали і методи: Internet-ресурс https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ («Законодавство України»), проаналізований 
неформалізованим (якісним) та формалізованим (кількісним) методами аналізу документів.

Результати. За аналізом НПА встановлено, що вперше Ліцензійні умови провадження госпдіяльності з виробництва 
ЛЗ, оптової, роздрібної торгівлі ЛЗ як НПА був прийнятий 2-ма органами державної влади: Державним комітетом з питань 
регуляторної політики та підприємництва і МОЗУ 12.01.01 № 3/8. Цьому НПА передували: Наказ Ліцензійної палати при 
Мінекономіки і Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості № ЛП-19/69 від 16.07.96 «Про затвердження 
Інструкції про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на виготовлення і оптову 
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реалізацію медикаментів…» (перед цим був наказ від 17.11.95 №116), які стосувалися виробництва та оптової торгівлі ЛЗ, а 
також Постанова КМУ від 12.05.97 № 447 «Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної 
реалізації ЛЗ» і наступні Постанови КМУ від 17.11.04 № 1570 та від 03.02.10 № 259, які стосувалися роздрібної торгівлі ЛЗ. А 
ряд НПА, які регламентували власне Ліцензійні умови має вигляд: Наказ № 3/8 від 12.01.01 Наказ Державного комітету з питань 
регуляторної політики та підприємництва і Державної інспекції з контролю якості ЛЗ № 44/27 від 03.03.09  Наказ Державної 
інспекції з контролю якості ЛЗ МОЗУ № 340 від 21.09.10  Наказ МОЗУ № 723 від 31.10.11 Постанова КМУ № 929 від 30.11.16.

Висновки. Отже, за 9 останніх років 5 раз змінювалися НПА, які становлять юридичне підґрунтя фармацевтичної діяльності 
в Україні, що не сприяє її стабільності та є однією з причин недотримання ліцензіатами Ліцензійних умов через надто часту їх 
зміну.

ÊË²Í²ÊÎ-ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÅÐÅÁ²ÃÓ ÐÅÂÌÀÒÎ¯ÄÍÎÃÎ ÀÐÒÐÈÒÓ 
(ÇÀ ÄÀÍÈÌÈ ÐÅÂÌÀÒÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ Â²ÄÄ²ÄÅÍÍß ÊÌÏ «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ Ì²ÑÜÊÀ ÊË²Í²×ÍÀ 

Ë²ÊÀÐÍß» ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ)
Кос М.Ю.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. Р.І. Белегай
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mariannakos@ukr.net

Актуальність. Ревматоїдний артрит (РА) є найпоширенішим системним захворюванням сполучної тканини, що проявляється 
симетричним хронічним ерозивно- деструктивним прогресуючим поліартритом та імунозапальним ураженням внутрішніх 
органів. За даними ВООЗ, РА посідає перше місце серед інших захворювань опорно-рухового апарату та призводить до значних 
медико-соціальних проблем через високу летальність, інвалідизацію та несприятливий прогноз у людей працездатного віку. 
Серед факторів, які впливають на виникнення РА, відмічають складну взаємодію генетичних, екологічних, імунологічних, гор-
мональних, соціально-економічних та психологічних передумов.

Мета. Здійснити ретроспективний аналіз стаціонарних карт пацієнтів ревматологічного відділення КМП «Центральна 
міська клінічна лікарня» ІФМР з діагностованим РА для вивчення структури хворих, особливостей перебігу та фармакотерапії 
захворювання.

Матеріали й методи. Використані статистичні методи дослідження. 
Результати. Проаналізовано 100 стаціонарних карт хворих на РА, діагноз яких був верифікованмй за критеріями 

Американського коледжу ревматологів і Європейської антиревматичної ліги (ACR/EULAR 2010). Гендерний розподіл засвідчив 
переважання жінок 79 (79%). Середній вік пацієнта складав (48,03 ± 14,91) року. Тривалість захворювання серед хворих на 
РА коливалась від 1 до 22 років і в середньому становила (10,63±1,31) року. У досліджуваних пацієнтів переважали особи із 
серопозитивним варіантом РА, зокрема 76% хворих були серопозитивними за РФ та 78% – за АЦЦП; найчастіше реєструвався 
II-й ступінь активності РА – у 58%, тоді як III-й ступінь активності діагностовано в 11 пацієнтів (11%). За рентгенологічною 
стадією захворювання встановили: I-у стадію у 16% пацієнтів, II-у стадію - у 51%, III-ю стадію – у 26% та IV-у стадію – у 
7% пацієнтів. Більше, ніж у половини хворих на РА (67%) була виявлена 2-га ступінь функціональної недостатності суглобів. 
Висока активність РА за індексом активності захворювання за формулою DAS28 згідно рекомендацій EULAR спостерігалася у 
26% осіб, помірна та низька – 63% та 21% відповідно. 

Висновки. Отже, за гендерними та віковими тенденціями і клініко-функціональними параметрами одержані дані не 
відрізняються від світових статистичних показників.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÐÎÇÐÎÁÊÈ ÅÌÓËÜÃÅËÞ ÄËß Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÀÊÍÅ
Кравців І.З.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. М.І. Федоровська
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: innakravziv197@gmail.com

Лікування захворювань шкіри є актуальною проблемою сучасної медицини. На думку експертів, найбільш поширеною дер-
матологічною патологією є вугрова хвороба, ускладнення якої зумовлюють поширення інфекції, утворення рубців, а також 
впливають на психоемоційний стан і погіршують якість життя. Вугри (лат. Acne vulgaris; синоніми: акне, прості вугри, вугрова 
хвороба) – хронічне захворювання апарату сальних залоз, яке характеризується надмірним виділенням шкірного сала, зміною 
процесів фолікулярної кератинізації та запаленням. Основними причинами розвитку акне вважають порушення гормонального 
фону, ослаблення імунітету, психологічний стрес, а також підвищену чутливість сальних залоз, яка може бути зумовлена спад-
ковістю, надмірним вживання певних продуктів, курінням. Важливо вчасно лікувати акне, щоб запобігти його прогресуванню 
та небажаним наслідкам.

Зовнішня терапія є невід’ємною складовою медикаментозного лікування акне. Для цього фармацевтичними підприємствами 
випускаються засоби у формі мазей, гелів, кремів, лосьйонів тощо. До їх складу входять такі лікарські речовини як сірка, резор-
цин, саліцилова кислота, ментол, бензоїл пероксид, кислота азелаїнова, тритеноїн та ін. Особливої уваги заслуговує кислота азе-
лаїнова, яка виявляє комедонолітичну, протизапальну, антиоксидантну дію, нормалізує ліпідний бар’єр шкіри, а також виконує 
важливі функції в обміні речовин організму людини. Проаналізувавши літературні дані існуючих методів лікування вугрової 
хвороби та враховуючи клінічні прояви перебігу, актуальним напрямком наукових досліджень є розробка емульгелю з кислотою 
азелаїновою та ефірною олією чайного дерева. Для нівелювання можливої подразнюючої дії азалеїнової кислоти перспектив-
ною м’якою лікарською формою (ЛФ) є емульгель. Ця ЛФ поєднує у собі емульсію, дисперсійним середовищем якої є гель. При 
розробці м’якої ЛФ важливим завданням є вибір основи-носія. Тому для розробки складу емульгелю було виготовлено 8 зразків 
основ із поєднанням рослинних олій (рицинова і мигдалева) та сучасних емульгаторів (Planta M, Naturemulse, Montanov 202, Ol-
ivem 1000). Для забезпечення мікробіологічної стабільності використали консервант калію сорбат; водна фаза – вода очищена, 
гуарова камедь і гліцерин; активний фармацевтичний інгредієнт – азелеїнова кислота й ефірна олія чайного дерева. Порівняння 
дослідних зразків здійснювали за вивченням однорідності, колоїдної і термостабільності, дисперсності масляної фази (мікро-



196   
Тези доповідей 89-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині та фармації», 2020

Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

скопічні дослідження), структурної в’язкості. Отримані результати показали, що найкращими властивостями володів зразок із 
використанням емульгатора Planta M і мигдалевої олії. Виходячи з вище описаного, перспективною є розробка ефективного і 
безпечного засобу у формі емульгелю, призначеного для нашкірного застосування при акне.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÎÃÎ ÀÍÀË²Ç² Â²ÒÀÌ²Í²Â ÄËß ÂÀÃ²ÒÍÈÕ
Ксьондзик В.О.

Науковий керівник ̶ к.мед.н., доц. І.О. Федяк
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра організації та економіки фармації технології ліків

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: ksondzikviktoria754@gmail.com
Актуальність. Однією з проблем в медицині на сьогодні є зниження рівня народжуваності у світі. За даними Державної 

служби статистики України у 2018 р. у нашій державі на 100 померлих приходилося 58 народжених. Тому питання, пов’язані 
зі станом допомоги вагітним жінкам щодо збереження здоров’я їх та майбутньої дитини, у тому числі і фармацевтичної опіки в 
аптеці цієї категорії відвідувачів, є актуальними на даний час. 

Мета: проведення маркетингового аналізу вітамінних препаратів для вагітних. Визначення насиченості ринку та доступ-
ності їх для споживачів.

Матеріали та методи. Маркетинговий аналіз проводили за даними Internet-ресурсу https://pharmbase.com.ua/ru/optovye-
predlozheniya/. Були визначені попит лікарських препаратів (ЛП) на оптовому фармацевтичному ринку, середня оптово-відпуск-
на ціна, коефіцієнти доступності: ліквідності (Clig), адекватності платоспроможності населення (Ca.s).

Результати. Маркетинговому аналізу, проведеному методом щотижневого моніторингу, передувало вивчення попиту на 
вітаміни для вагітних в аптеці методом анкетування працівників першого столу, за результатами якого було відібрано ТОР-10 
найбільш популярних ЛП. Цими препаратами виявилися: Елвіт Пронаталь, табл. п/плів обол. №30, Bayer Consumer Care, Швей-
царія; Ферум Лек, табл. жувальні 100 мг №30, Lek, Словенія; Магне В6 табл. п/о бл. №50, Санофі Авенс, Україна; Йодомарин, 
табл. №100, Berlin-Chemie, Німеччина; Фоліо, табл. №90, SteriPharm, Німеччина; Допельгерц актив для майбутніх мам, табл. 
№30, Queisser Pharma, Німеччина; Фолієва кислота, табл. 1 мг бл. №30 Київський вітаміний завод, Україна; Емфетал, табл. 
№60, World Medicine, Великобританія; Йодофол, табл. 95 мг №60, World Medicine, Великобританія; Алфавіт для мам, табл. 
№60, Вітаміни, Україна (БАД). Установлено, що найчастіше оптовими постачальником цих ЛП є БаДМ з філіями в мм. Одеса, 
Харків, Львів, Вінниця, Дніпро, O.L.KAR Фарм-Сервіс, Конекс. Серед досліджуваних препаратів 70% – імпортні ЛП, імпорте-
рами яких були: Словенія, Швейцарія, Німеччина, Великобританія. Виявлено, що найдоступніший серед ЛП – Фолієва кислота, 
Київський вітамінний завод (5,89±0,224 [5,28-6,01]), найдорожчий – Фоліо, SteriPharm, Німеччина (235,31±5,43[229,88-242,49]). 
ЛП Фолієвої кислоти, КВЗ на ринку представляли 8 посередників, а Фоліо, SteriPharm – 4 із коефіцієнтами ліквідності до 0,5.

Висновок. Проведені дослідження виявили, що в основному ринок вітамінних препаратів для вагітних представлений ім-
портними засобами, проте його можна характеризувати як соціально орієнтований за коефіцієнтами доступності. Усе ж віт-
чизняним заводам-виробникам доцільно налагодити випуск більш ширшого асортименту цих популярних для відпуску ЛП.

ÄÅÐÅÍ ÑÏÐÀÂÆÍ²É ÒÀ ÄÅÐÅÍ Ë²ÊÀÐÑÜÊÈÉ ßÊ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍ² ÂÈÄÈ ÐÎÄÈÍÈ ÊÈÇÈËÎÂ²
Литвинець Л.Ю.

Науковий керівник – д.фарм.н., проф. А.Р. Грицик
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: l.bko23@ukr.net

Актуальність. Останніми роками наука стрімко розвивається, з’являються нові фармакологічні групи лікарських препаратів, 
розробляються нові біотехнологічні процеси отримання лікарських субстанцій та виготовлення лікарських засобів. Розробка 
нових лікарських форм дозволяє оптимізувати застосування вже відомих лікарських речовин, зокрема субстанцій, виділених з 
лікарської рослинної сировини.

Перспективними рослинами для фармакогностичного вивчення є види роду Дерен (Cornus) родини Кизилові (Cornaceae).
Метою нашої роботи було встановлення перспективи подальшого фармакогностичного та фармакотерапевтичного вивчення 

дерену справжнього та дерену лікарського.
Матеріали і методи. Проведено аналіз літературних джерел з метою встановлення поширення видів роду Дерен, визначення 

складу біологічно активних сполук та застосування в науковій і народній медицині.
Результати. До родини (Cornaceae) належать 16 родів і понад 100 видів, які поширені переважно в помірно теплих районах 

Східної Азії. Окремі представники родини заходять у північну частину Євразії та Північну й Центральну Америку, а також в 
Індо-Малайську область, в Південну Африку, на Магадаскар, Нову Зеландію, в Південну Америку. 

Систематику роду Cornus L. в 1950 році представила А.І. Пояркова.
Рід Дерен (Cornus) налічує 4 види, з яких 2 види зустрічається на території України: дерен справжній (Cornus mas L.) та дерен 

лікарський (Cornus offi cinalis L.)
Дерен справжній (Cornus mas L.) - кущ або невелике дерево, заввишки 5 - 9 м, з сірою потрісканою корою. Рослина поширена 

на Південно-східній частині Атлантичної Європи, Середземномор’я (Італія), Крим, Мала Азія.
Дерен лікарський (Cornus offi cinalis L.) - листопадне дерево або кущ до 10 м заввишки. Кора стовбура світло-коричнева, по-

тріскана, відшаровується. Цвіте рослина у березні-квітні, плодоносить у серпні-вересні. Природний ареал: Японія, Корейський 
півострів. Зустрічається у заростах чагарників в гірських областях.

Рослина цінується в Японії як плодова і лікарська рослина, її плоди, листя і корені входять до складу багатьох лікарських 
препаратів. За біохімічними і лікарськими властивостями схожий з дереном справжнім.

Висновок. Досвід народної медицини свідчить про перспективність подальшого фармакогностичного та фармакотерапев-
тичного вивчення дерену справжнього та дерену лікарського.



197
ФАРМАЦІЯ
PHARMACY

ÌÎÄÈÔ²ÊÀÖ²ß ÀÍÒÈÂ²ÐÓÑÍÎÃÎ ÐÅÑÏ²ÐÀÒÎÐÀ
Макота Х.В.

Науковий керівник  ̶  к.хім.н., доц. Д.О. Мельник
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хімії фармацевтичного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: makots2001@gmail.com

Епідемії різних вірусів завжди мали місце в історії людства. За останнє десятиліття рішення про надзвичану ситуацію на 
світовому рівні ВООЗ оголошувала 5 разів: у 2009 році грип H1N1, у 2014 та 2016 щодо вірусів поліомієліту та Зіка, через вірус 
Ебола – у 2014 та 2019. У Всесвітній організації здоров’я наголошують, що світовий надзвичайний стан через коронавірус – це 
не привід для паніки, а можливість ефективніше боротися із інфекцією. Тому розробка нових противірусних засобів захисту є 
актуальною проблемою сьогодення.

Метою наших досліджень стало створення нового, вдосконаленого респіратора з більш надійною противірусною дією. 
Віруси – неклітинні форми живих організмів, які складаються з нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК) і білкової оболонки, зрідка 
включаючи інші компоненти. Розміри різних вірусів коливаються від 20 до 400 нм. Вони поширені всюди і викликають хвороби 
рослин, тварин і людини. Для удосконалення існуючих антивірусних респіраторів нами використано властивість клітин 
організмів мати певний заряд на поверхні. Здатність вірусів притягатися на поверхню живої клітини, що має електрокінетичний 
потенціал близько −70мВ свідчить про його позитивний заряд. Про це свідчить і краща адсорбція вірусів на адсорбентах з 
негативним зарядом.

Тому щоб покращити дію антивірусного респіратора необхідно на шляху повітря використати касету, яка має дві металічні 
сіточки куди подається постійний струм. Позитивно заряджена сітка на шляху вірусів буде їх відштовхувати, а негативно 
заряджена сітка притягувати на свою поверхню віруси. Цю металічну сітку покрито гелем на основі полівінілового спирту 
та полівінілацетату де, в якості дисперсійного середовища, використано водний розчин електроліту. Тому навіть невеликий 
електрофоретичний ефект, що дасть поданий потенціал на так у сітку, буде сприяти адсорбції вірусів на поверхні провідних 
гелів.

В результаті модифікований респіратор зможе більш ефективно захистити від вірусів та дасть змогу полегшити дихання в 
ньому без втрати противірусної ефективності.

ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÈÉ ÀÍÀË²Ç Ë²ÊÀÐÑÜÊÈÕ ÏÐÅÏÀÐÒ²Â Ï²ÄÃÐÓÏÈ H01B Â «ÎÊÑÈÒÎÖÈÍ ÒÀ 
ÉÎÃÎ ÏÎÕ²ÄÍ²»
Морарь М.А.

Науковий керівник  ̶  к.фарм.н., доц. І.О. Федяк
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mmariana051297@gmail.com

Актуальність. На сьогоднішній день важливою проблемою усієї системи охорони здоров’я України є питання збереження 
здоров’я жіночого населення, зниження материнської і дитячої захворюваності та смертності, запобігання виникнення усклад-
нення вагітності та пологів. Відповідно до Клінічного протоколу з акушерської допомоги «Нормальне ведення пологів» (наказ 
МОЗ України від 03.11.2008 № 624), застосування методики активного ведення ІІІ періоду під час пологів дозволяє знизити ча-
стоту післяпологової кровотечі, що зумовлена атонією матки, на 60%, а також зменшити кількість післяпологової крововтрати, 
необхідність гемотрансфузії. Стандартною складовою її проведення є введення 10 ОД окситоцину внутрішньом’язово. Тому 
аналіз стану ринку лікарських препаратів (ЛП) окситоцину для фармацевтичного забезпечення ІІІ періоду нормальних пологів 
було актуальни м завданням.

Мета: маркетинговий аналіз підгрупи H01BВ «Окситоцин та його похідні».
Матеріали і методи. Маркетинговий  аналіз проводили за даними «Програмного комплексу «Аптека» (https://pharmbase.com.

ua/ru/optovye-predlozheniya/) методом щотижневого моніторингу. Були визначені попит кожного ЛП, його середня оптово-від-
пускна ціна, коефіцієнти доступності: ліквідності (Сlig) та адекватності платоспроможності (Ca.s.).

Результати. За даними аналізу, фармацевтичний ринок пропонує лише 4 ЛП о кситоцину У середньому кількість поста-
чальників для аналізованих ЛП становила: Окситоцин, роз. д/ін. 5 МО/мл. амп. 1 мл. №5, Gedeon Richter, Угорщина – 6, Окси-
тоцин, роз. д/ін. 5 МО/мл. амп. 1 мл. №10, Біофарма Ф3, Україна – 6, Окситоцин, роз. д/ін. 5 МО/мл. амп. 1 мл. №5, Біофарма 
Ф3, Україна – 4, Окситоцин-Біолік, роз. д/ін. 5 МО/мл. амп. 1 мл. №10, Фармстандарт-Біолік, Україна – 4. Ряд препаратів за 
показником «Оптово-відпускна ціна» від найнижчої до найвищої мав вигляд: Окситоцин, роз. д/ін. 5 МО/мл. амп. 1 мл. №5, 
Gedeon Richter, Угорщина (56,15±1,17 [54,80–57,64]) → Окситоцин, роз. д/ін. 5 МО/мл. амп. 1 мл. №10, Біофарма Ф3, Україна 
(62,77±0,80 [61,28–63,40]) → Окситоцин, роз. д/ін. 5 МО/мл. амп. 1 мл. №5, Біофарма Ф3, Україна (27,57±0,18 [27,30–27,75]) → 
Окситоцин-Біолік, роз. д/ін. 5 МО/мл. амп. 1 мл. №10, Фармстандарт-Біолік, Україна (22,46±0,15 [22,28–22,66]). За значенням 
коефіцієнтів доступності (Сlig) та адекватності платоспроможності (Ca.s.) ринок препаратів окситоцину є лояльним до вітчизня-
ного споживача.

Висновок. Маркетингові показники препаратів окситоцину дозволяють віднести їх до категорії доступних ліків, однак спо-
стерігається недостатність пропозиції підгрупи H01BВ «Окситоцин та його похідні.

ÀÍÀË²Ç Ë²ÊÀÐÑÜÊÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â Ç ÃÐÓÏÈ ÀËÊÀËÎ¯Ä²Â ÒÐÎÏÀÍÎÂÎÃÎ ÐßÄÓ
Орищак О.А.

Науковий керівник ̶ к.фарм.н., доц. І.М. Іванчук
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olena.orishchak@gmail.com

Актуальність. Алкалоїдовмісні препарати застосовують при різних видах патологій, захворювань, ускладнень. На сьогодні 
на фармацевтичному ринку України наявна велика кількість лікарських засобів для лікування алкалоїдовмісними препаратами 
у вигляді таблеток, розчинів, крапель, порошку, мазей тощо. 



198   
Тези доповідей 89-ї науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Інновації в медицині та фармації», 2020

Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

Знання про фізико-хімічні властивості і фізіологічну дію алкалоїдів на організм людини є необхідним для успішного їх 
використання як в профілактичних, так і в лікувальних цілях.

Для фармацевтичної галузі дуже важливим є виготовлення якісних лікарських препаратів, проведення їх контролю за 
допомогою фізичних та хімічних методів, виявлення та усунення недопустимих домішок, що може зменшити негативні побічні 
дії препаратів на організм людини.

Мета. Аналіз літературних даних стосовно сучасного стану дослідження препаратів похідних тропану, фармакогностична 
характеристика, фармакологічні аспекти використання препаратів та фізичні, хімічні та фізико-хімічні методи аналізу похідних 
тропану. 

Матеріали і методи. Нами здійснено аналіз літературних джерел з метою вивчення лікарських речовин з групи алкалоїдів 
тропанового ряду для лікування різних захворювань.

Результати. Встановлено мікроскопічні та діагностичні ознаки, вивчено морфолого-анатомічну будову, ареал розповсюдження 
та фітоценотичні умови зростання лікарських рослин, які вміщують алкалоїди тропанового ряду.

Проаналізовано сировинну базу, ресурси і можливості заготівлі, особливості зберігання і використання досліджуваного виду, 
основні відомості про хімічний склад, фармакологічну дію та БАР досліджуваної сировини. 

Висновки. Проаналізовано методики ідентифікації і кількісного визначення лікарських засобів з групи алкалоїдів 
тропанового ряду, що може бути використано для дальших досліджень.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß Ç ÐÎÇÐÎÁÊÈ ÇÀÑÎÁÓ ÄËß Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÐÓÁÖ²Â
Ортинська М.О.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. О.І. Єзерська
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра технології ліків і біофармації
м. Львів, Україна, e-mail: o.yezerska@gmail.com

Актуальність. Оперативні втручання, травми, деякі хронічні захворювання шкіри, що протікають з ураженням шкіри 
і підшкірної жирової клітковини, призводять до утворення різних форм рубців. Незважаючи на значне різноманіття методів 
профілактики та лікування рубців, їх частота та поширеність збільшується з кожним роком. Тому розробка нових вітчизняних 
засобів для усунення рубців є на сьогодні актуальним і перспективним завданням.

Метою нашої роботи було проаналізувати дані літератури щодо лікування рубців та обґрунтувати вибір лікарської форми та 
активного інгредієнту для розробки вітчизняного лікарського засобу для лікування рубців.

Матеріали та методи. Джерела фармацевтичної та медичної інформації. Використовували методи інформаційного пошуку; 
узагальнення та аналізу літературних даних джерел інформації.

Результати. Рубці – це результат заміщення пошкоджених власних тканин організму на грубоволокнисту сполучну тканину, 
які виникають внаслідок травм, оперативних втручань та інших захворювань шкіри та підшкірної клітковини. Методів 
лікування рубців існує багато, проте вони повинні бути підібрані індивідуально, з урахуванням виду рубця, його локалізації та 
розмірів. Лікування рубців полягає в усуненні факторів, що призводять до надмірної активації фібробластів у зоні пошкодження, 
видаленні залишків макромолекулярної складової сполучної тканини та зменшенні об’єму патологічної тканини.

У результаті проведеного аналізу ринку лікарських і косметичних засобів для усунення рубців встановлено, що вони 
представлені у різних формах – гелі, креми, мазі та ін. Нами в якості лікарської форми обрано гель, який є оптимальною 
лікарської формою, що сприяє лікуванню рубців. До складу гелів необхідно включати комплекс активних фармацевтичних 
інгредієнтів, які мають протизапальну, антиоксидантну, імуностимулюючу, ранозагоювальну дію, дозволяють надавати сумарна 
дія на всі ланки процесу усунення рубців. Як активний фармацевтичний інгредієнт запропоновано екстракт секрету равлики 
з 60% вмістом протеїнів, який є натуральним препаратом та містить велику кількість біологічно активних речовин: гліколеву 
кислоту, вітаміни А, Е, С, алантоїн, натуральний колаген, еластин та амінокислоти.

Висновки. На основі одержаних даних, встановлено, що оптимальною лікарською формою є гель. У результаті проведеного 
дослідження запропоновано екстракт секрету равлика, як активний фармацевтичний інгредієнт гелю. Подальшим етапом нашої 
роботи є вибір допоміжних інгредієнтів та введення їх до складу гелю та опрацювання його технології. 

ÑÈÍÒÅÇ ² ÊÐÈÑÒÀË²×ÍÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÑÏÎËÓÊÈ GdLi1-xZnxSn2 (х = 0,21)
Павлюк Я.І.

Науковий керівник  ̶  д.хім.н., доц. А.О. Стецьків
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хімії фармацевтичного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: 0663934800@ukr.net

Актуальність. Багатокомпонентні системи на основі рідкісноземельних металів та Літію застосовуються в накопичувачах 
водню та металогідридних джерелах струму, а також для виготовлення магнітних матеріалів. 

Метою роботи було систематичне вивчення потрійних систем Gd-Li-Sn і Gd-Zn-Sn, встановлення існування нових 
інтерметалічних сполук та дослідження їх кристалічної структури.

Матеріали і методи: Сплави виготовляли методом тигельного синтезу, використовуючи метали наступної чистоти: Гадо-
ліній – 0,9999, Літій – 0,999, Цинк - 0,999, Олово – 0,9999 масових часток основного компоненту. Наважки чистих металів у 
стехіометричному співвідношенні Gd25Li20Zn5Sn50 були спресовані в таблетки, укладені в танталовий тигель і поміщені в піч 
з термопарою. Швидкість нагріву від кімнатної температури до 670 К склало 5 K в хвилину. При цій температурі сплав був 
витриманий протягом 2 діб, а потім температура була збільшена з 670 до 1070 К протягом 10 годин. Тоді сплав, відпалений при 
температурі 670 К протягом 120 годин, повільно охолодили до кімнатної температури. 

Кристалічну структуру нової тернарної сполуки, відібраної зі вищезгаданого сплаву було досліджено на автоматичному 
монокристальному дифрактометрі XCALIBUR3 CCD (MoKα-випромінювання). Обробка масиву та уточнення структури 
здійснювали за допомогою програми SHELX–97. Проведений експеримент показав, що сполука GdLi1-xZnxSn2 утворюється в 
результаті часткового заміщення атомів Літію на атоми Цинку в позиції 4с.

Результати дослідження. Отримані монокристалічні дані показують, що сполука GdLi1-xZnxSn2 належить до ромбічної 
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просторової групи Сmcm і кристалізується в структурному типі CeNiSi2 (символ Пірсона oS16). Параметри комірки мають 
наступні значення: a = 0,4468(1) нм, b = 1,7760(5) нм, c = 0,4399(1) нм. Розрахунки електронної структури були використані для 
з’ясування причин і можливості взаємного заміщення Літію та перехідних металів. Позитивні щільності заряду спостерігаються 
навколо рідкісноземельних атомів і атомів Li та Zn, негативна щільність заряду в безпосередній близькості від атомів Sn.  Беручи 
до уваги ці дані, а також близькість радіусів цинку і літію в інтерметалічній сполуці, можна зробити висновок, що ніщо не 
заважає їх взаємному заміщенню.

Висновок: методом монокристалу досліджено кристалічну структуру нової тетрарної сполуки GdLi1-xZnxSn2 (x = 0,21) 
(структурний тип CeNiSi2, просторова група Cmcm). Густина станів в області рівня Фермі свідчить про металічний тип зв’язку 
у дослідженій фазі.

ÑÈÍÒÅÇ ÏÎÕ²ÄÍÈÕ  Ï²ÐÈÄÈÍ-3(4)-²Ë-1,10b-ÄÈÃ²ÄÐÎÏ²ÐÀÇÎËÎ[1,5-c][1,3]ÁÅÍÇÎÊÑÀÇÈÍÓ
Рибак С.В.

Науковий керівник – асист. Л.З. Мандзюк
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хімії фармацевтичного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: miya.rybak1@gmail.com

Мета. Синтезувати 5-піридин-4(3)-іл-1,10b дигідропіразоло[1,5c][1,3]бензо-оксазини.
Матеріали і методи. [1,5’-Піразоло[1,5-c][1,3]бензооксазини отримували із піридин-3- і піридин-4-карбальдегідів, заміщених 

саліцилових альдегідів та ацетофенонів. На першій стадії синтезували 2-гідроксизаміщені халкони взаємодією саліцилових 
альдегідів з відповідними ацетофенонами за наявності лугу як каталізатора. 

З’ясовано, що найкраще реакцію проводити в етиловому спирті. Швидкість реакції залежить від електронних ефектів 
замісників у бензенових циклах. Електроноакцепторні замісники прискорюють реакцію, а електронодонорні – сповільнюють.

Результати. Отримані [1,5’-піразоло[1,5-c][1,3]бензооксазини – речовини білого кольору добре розчинні в ДМФА та ДМСО, 
нерозчинні у неполярних розчинниках та воді. Їхню будову підтверджують дані ЯМР 1Н-спектроскопії. Спектри ЯМР 1Н запи-
сували на приладі Bruker з робочою частотою 400 МГц, розчинник ДМСО-d6, внутрішній стандарт – тетраметилсилан. 

Висновки. Ми дослідили взаємодію піразолінів з піридин-3- та піридин-4- карбальдегідами і одержали сполуки 
[1,5’-піразоло[1,5-c][1,3]бензооксазини, які надалі можна досліджувати на біологічну активність.

²ÍÒÐÎÄÓÊÖ²ß ÒÀ ÀÊË²ÌÀÒÈÇÀÖ²ß ÐÎÑËÈÍ Ç ÐÎÄÈÍÈ Ï²ÂÎÍ²ªÂ² (PAEONIACEAE) ÍÀ 
ÏÐÈÊÀÐÏÀÒÒ²

Рибак С.В., Куцела О.Я.
Науковий керівник – к.біол.н., доц. А.Т. Недоступ

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фармації

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: miya.rybak1@gmail.com
Актуальність. Півонії займають провідне місце серед багаторічників, які здатні перезимовувати у відкритому ґрунті. Висока 

декоративність, довговічність та можливість широкого використання в декоративному садівництві, екологічна пластичність не 
тільки видів, але і більшості сортів, дає змогу вирощувати дані рослини в різних кліматичних зонах України. На територію м. 
Івано-Франківська півонію вузьколисту та півонію кримську завезено з Кременецького ботанічного саду 7 листопада 2016 року. 
В Україні зростають два трав’яних види: півонія вузьколиста (Paeonia tenuifolia), що трапляється в Лісостепу, Степу та Криму, 
а також півонія кримська (Paeonia daurica).

Метою даного дослідження було проаналізувати здатність до адаптації та інтродукції півонії вузьколистої та півонії кримської 
в агрокліматичних умовах м. Івано-Франківська.

Матеріали і методи. Дослідження проводили впродовж 2016-2019 рр. на базі колекційних ділянок лікарських рослин 
Державного дендрологічного парку ім. З. Ю. Павлика ПНУ ім. В. Стефаника.

Результати дослідження. Проаналізувавши фітоценотичні умови зростання видів роду Paeonia L., встановлено, що 
досліджувані рослини добре підходять до агрокліматичних умов м. Івано-Франківська. Півонія вузьколиста – багаторічна 
трав’яниста рослина. В природі росте на степових схилах й узліссях на Півдні Лісоспепу. Висота рослини сягає на території 
м. Івано-Франківська 35 – 40 см заввишки. Розмножується насінням та вегетативно (кореневищем). Початок вегетації настає 
8 квітня, бутони з’являються 15 квітня, фаза цвітіння - 10 травня, фаза плодоношення настає 15 червня. Півонія вузьколиста – 
геліофіт, що добре росте на дерново-підзолистих ґрунтах, рясно цвіте і плодоносить. Півонію кримську розмножували насінням 
і вегетативно. Рослини півонії кримської ділили на кілька окремих дочірніх особин так, щоб кожна відокремлена частка мала 
бруньку. Початок вегетації припадає на 12 квітня, бутони з’являються 27 квітня, фаза цвітіння настає 20 травня, повна стиглість 
насіння наступає 20 червня. Півонія кримська посухостійка рослина, невибаглива до ґрунту в умовах м. Івано-Франківська, 
гарно росте, цвіте і плодоносить. 

Висновок. Отже, за результатами досліджень встановлено, що півонія вузьколиста та півонія кримська придатна для 
вирощування в агрокліматичних умовах м. Івано-Франківська.

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÌÎÐÔÎËÎÃÎ-ÀÍÀÒÎÌ²×ÍÎ¯ ÁÓÄÎÂÈ ËÈÑÒÊÀ ÎÌÀÍÓ ÂÅÐÁÎËÈÑÒÎÃÎ
Савінова Л.І., Рибак О.В.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. Н.В. Шаповалова
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Кафедра фармакогнозії і ботаніки
м. Львів, Україна, e-mail: lilya.savinova.96@gmail.com

Актуальність. Використання рослин з лікувальною метою посідає важливе місце в терапії та профілактиці різних 
захворювань. Одним з актуальних завдань сучасної фармацевтичної науки є пошук вітчизняних видів рослинної сировини для 
створення на їх основі лікарських засобів рослинного походження. В плані пошуку нових перспективних видів нашу увагу 
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привернув оман верболистий (Inula salicina L.) з роду Inula родини айстрових (Asteraceae), що має антиоксидантну, протидіарейну 
дії, підвищує апетит.

Метою нашої роботи було вивчення морфолого - анатомічної будови листка оману верболистого.
Матеріали та методи. Об’єктом дослідження була рослинна сировина – листя оману верболистого. Вивчення анатомічної 

будови проводили за загальноприйнятими методиками. Для мікроскопічних досліджень використовували свіжу та повітря-
но-суху сировину, яку для просвітлення кип’ятили у 3 – 5 % водному розчині натрію гідроксиду 2 - 3 хв, не допускаючи зайвого 
розм’якшення. Після кип’ятіння матеріал промивали 2 - 3 рази очищеною водою й готували препарат листка з поверхні у роз-
чині хлоралгідрату. Діагностичні мікроскопічні ознаки фіксували за допомогою мікроскопа «Біолам-Ломо» при збільшенні х56, 
х280, х400 разів. Фотознімки робили за допомогою цифрової фотокамери Nicon -d 5100.

Результати. Листки почергові, шкірясті, блискучі, голі, відхилені від стебел майже під прямим кутом, з виступаючими на 
нижній стороні жилками, вкриті короткими розсіяними щетинками, цілокраї або по краях з рідко розташованими зубчиками і 
маленькими густими шипиками. Нижні листки яйцеподібні або довгасто-яйцеподібні завдовжки до 10 см, завширшки 3 см, з 
округлою верхівкою, до основи звужені, середні і верхні – довгасті або довгасто-ланцетні, довжиною до 5 см і шириною 1,5 см 
або вузьколанцетні до 5 см завдовжки і завширшки до 0,8 см, загострені, сидячі, при основі напів-охоплюють стебло, з вусиками.

При вивченні анатомічної будови листкової пластинки нами встановлені наступні анатомічні ознаки: хвилястостінні 
клітини верхньої та нижньої епідерми, ближче до основи листка клітини видовжені, прямостінні; продихи округлі, незанурені, 
продиховий комплекс аномоцитного типу, місцями спостерігається хвиляста складчастість кутикули, дуже густа і чітка, прості 
багатоклітинні товстостінні волоски з потовщеннями в місцях з’єднання клітин із загостреною термінальною клітиною і 
укороченими 3-5 клітинами біля основи, наявні ефірно-олійні залозки типу айстрових та гідатоди по краю листка.

Висновки. Результати вивчення будуть нами використані при подальших дослідженнях, в тому числі при опрацюванні 
методів контролю якості на нові види лікарської рослинної сировини.

ÐÀÖ²ÎÍÀËÜÍÅ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÑÒÀÒÈÍ²Â Ó ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÑÒÀÁ²ËÜÍÓ ²ØÅÌ²×ÍÓ ÕÂÎÐÎÁÓ 
ÑÅÐÖß

Сандуляк А.І.
Науковий керівник  ̶  к.мед.н., доц. В.І. Клименко

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра клінічної фармакології й фармакотерапії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: sandyliak73@gmail.com
Актуальність. Пацієнти зі стабільною ішемічною хворобою серця (ІХС) потребують тривалого застосування лікарських 

засобів, зокрема ліпідознижуючих. Ліпідознижуюча терапія зі застосуванням інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази включена в 
стандарт лікування ІХС завдяки не лише ліпідзнижучим, але й плейотропним ефектам. Згідно клінічного протоколу надання 
медичної допомоги хворим з дисліпідеміями (2019р) у пацієнтів з ІХС і дуже високим серцево-судинним ризиком виникнення 
ускладнень цільовий рівень ХС ЛПНГ має складати менше 1,4 ммоль/, з високим ризиком ХС ЛПНГ - менше 1,8 ммоль/л. 
Актуальним є вивчення призначення різних статинів і відповідних доз у хворих на стабільну ІХС із супутньою патологією.

Мета. Оцінити частоту призначення статинів у хворих на стабільну ІХС із супутньою патологією, враховуючи серцево-
судинний ризик.

Матеріали і методи. Дослідження проведене на 70 пацієнтах, які перебували на стаціонарному лікуванні обласного 
клінічного кардіологічного центру (жінок - 41%, чоловіків - 59%) віком від 46 до 70 років. У всіх пацієнтів було проведено 
оцінку лікування, зокрема – статинами, в залежності від проявів стабільної ІХС і супутньої патології, враховуючи серцево-
судинний ризик.

Результати. При аналізі 70 історій хвороб пацієнтів зі стабільною ІХС виявлено 22 хворих з діагнозом стабільна ІХС і 
коморбідним цукровим діабетом, 38 хворих - із супутньою артеріальною гіпертензією, 10 хворих – з хронічною хворобою 
нирок.

При оцінці листків призначень хворих на стабільну ІХС статини були призначені у всіх випадках. Серед статинів найбільш 
призначувані - аторвастатин в дозі 10 - 40 мг, розувастатин в дозі 5 - 20 мг і симвастатин в дозі 10 - 40 мг. У пацієнтів із супутньою 
артеріальною гіпертензією було призначено аторвастатин, розувастатин і симвастатин. У пацієнтів зі стабільною ІХС і супутнім 
цукровим діабетом в більшості випадків був призначений розувастатин. У хворих на стабільну ІХС із супутньою хронічною 
хворобою нирок у всіх випадках був призначений аторвастатин.

Висновки. Особливої уваги в плані вибору ліпідознижуючих препаратів потребують пацієнти зі стабільною ІХС і супутньою 
патологією. Найбільш широко призначені статини, зокрема аторвастатин, розувастатин і симвастатин. Фармакотерапія зі 
застосуванням статинів сприяла покращенню клінічних, лабораторно-інструментальних показників у хворих на стабільну ІХС. 
Однак, у третини пацієнтів не досягнуто цільового рівня ХС ЛПНГ, що потребує додаткового призначення ліпідознижуючих 
засобів, зокрема езетімібу. Перспективою дослідження є оцінка ефективності і безпечності комбінованої ліпідознижуючої 
терапії у пацієнтів зі стабільною ІХС.

ÀÍÀË²Ç ÀÑÎÐÒÈÌÅÍÒÓ Ë²ÊÀÐÑÜÊÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â ÄËß Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÑÒÎÌÀÒÈÒÓ
Столяр Л.Я.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. О.В. Якимів
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра технології ліків і біофармації
м. Львів, Україна, e-mail: olga_yakymiv@ukr.net

Актуальність. Стоматологічні захворювання – найпоширеніші ураження організму людини. Серед них особливе місце 
посідають хвороби слизової оболонки порожнини рота, зокрема стоматит. Для лікування стоматиту використовують лікарські 
засоби, які мають антисептичну, протизапальну, бактерицидну та анестезуючу дію. 

Мета. Вивчити характеристику, класифікацію та сучасний стан виробництва лікарських засобів для лікування стоматиту; 
провести аналіз асортименту лікарських засобів для лікування стоматиту, зареєстрованих в Україні.

Матеріали і методи. Лікарські засоби для лікування стоматиту; методи – інформаційний пошук, групування та систематизація 
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даних.
Результати. Стоматит – це запалення слизової оболонки ротової порожнини. Розрізняють стоматит катаральний, афтозний 

та герпесний. Згідно з АТС-класифікацією лікарські засоби для лікування стоматиту відносяться до групи А01 «Засоби для 
застосування в стоматології» та групи R02 «Препарати, що застосовуються у разі захворювань горла». Аналіз асортименту 
лікарських засобів для лікування стоматиту здійснювали за Державним реєстром лікарських засобів. Встановлено, що в Україні 
зареєстровано 36 лікарських засобів для лікування стоматиту, з них більше половини (64%) – вітчизняного виробництва; 
переважають лікарські засоби синтетичного походження – 75%. Результати аналізу засобів для лікування стоматиту за видом 
лікарської форми показали, що найчастіше для лікування стоматитів застосовують спреї – 16 найменувань (46%) та рідкі лікарські 
засоби – 9 препаратів (26%). Решта лікарських засобів для лікування стоматиту зустрічаються у формі гелю – 4, льодяників – 3, 
аерозолю – 2, по одному у формі пасти та таблеток для розсмоктування. Серед оромукозних лікарських засобів для лікування 
стоматиту на особливу увагу заслуговують промивки для рота – водні розчини, призначені для контактного застосування зі 
слизовою оболонкою порожнини рота звичайно після розведення водою, які не ковтають. Такі лікарські засоби можуть містити 
витяжки з лікарської рослинної сировини, прості та зручні у використанні, мають пом’якшуючу та обволікаючу дію.

Висновок. Проведено аналіз асортименту лікарських засобів для лікування стоматиту, зареєстрованих в Україні. Встановлено, 
що актуальним напрямком сучасної фармації є розробка лікарських засобів для лікування стоматиту у вигляді промивок для 
рота.

ÂÈÄÈ ÐÎÄÓ ÀÍÅÌÎÍÀ ßÊ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍ² ÄÆÅÐÅËÀ Á²ÎËÎÃ²×ÍÎ ÀÊÒÈÂÍÈÕ ÑÏÎËÓÊ
Тузів Л.М.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. О.А. Струк
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: tuzinlilia@gmail.com

Актуальність. Одним із основних джерел для виготовлення лікарських засобів залишаються лікарські рослини, які є поши-
реними по території України та мають достатню сировинну базу та є безпечними при тривалому застосуванні.

Метою нашої роботи була ідентифікація видів роду Анемона за будовою кореневища, прикореневих листків та стебла.
Рід Анемона (Anemone L.) налічують більше 80 видів, які поширені переважно в Голарктиці, зокрема близько 18 видів по-

ширені в інших флористичних областях (5 видів в палеотропіках, 11 - в Південній Америці та 2 - на Тихоокеанських островах). 
У флорі України налічується 3 види роду Анемона, які належать до весняної флори і в екологічному відношенні є переважно 
світлолюбними мезофітами (Anemone nemorosa L., Anemona ranunculoides L.), лише Anemone silvestris L. належить до групи 
ксерофітів. Рослини є отруйними за рахунок наявності анемону.

Матеріали і методи. Проведено аналіз літературних першоджерел та систематизовано ідентифікацію видів роду Анемона за 
будовою кореневища, прикореневих листків та стебла.

Результати. Анемона дібровна (Anemone nemorosa L.), рослина висотою 10 - 25 см, з довгими підземними кореневища-
ми. Кореневище більш-менш горизонтальне, повзуче, циліндричне, здебільшого коричнювате. 

Анемона жовтецева (Anemone ranunculoides L.) - багаторічна рослина наших листяних лісів, заввишки 10 - 25 см. Кореневи-
ще більш-менш горизонтальне, повзуче, циліндричне, здебільшого коричнювате. 

Анемона лісова (Anemone sylvestris L.) багаторічна кореневищна трав’яниста рослина 15 – 30 см заввишки. Кореневище 
коротке, міцне, темно-коричневе. 

Ідентифікують види за будовою кореневища, прикореневих листків та стебла. 
Поширені види роду Анемона у Лісовій зоні (Українські Карпати, Поділля, Розточчя, Правобережне полісся), зрідка у Право-

бережному Лісостепі, Лівобережному Поліссі. Рослини отруйні! Використання потребує обережності.
Види роду Анемона використовуються в народній медицині як антисептичні, протизапальні, болетамувальні, потогінні та 

сечогінні засоби. В народній медицині відвар трави вживають при погіршанні зору і слуху, при головному й зубному болях, 
коклюші, хворобах горла, простудних захворюваннях, пропасниці, при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, затримці 
менструацій, гонореї, болях, імпотенції, паралічі тощо. Хімічний склад видів є недостатньо вивченим. 

Висновок. Актуальним є проведення детального фармакогностичного дослідження видів роду Анемона, які зростають на 
території України.

ÎÁÃÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ÂÈÁÎÐÓ ËÅÖÈÒÈÍÓ ßÊ ÀÊÒÈÂÍÎÃÎ ²ÍÃÐÅÄ²ªÍÒÀ ÍÎÂÎÃÎ Ð²ÄÊÎÃÎ 
Ë²ÊÀÐÑÜÊÎÃÎ ÇÀÑÎÁÓ
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Актуальність. Згідно з даними ВООЗ, за останні 20 років у всьому світі спостерігається тенденція до збільшення кількості 
хвороб гепатобіліарної системи. Кількість хворих, що страждають на патологію гепатобіліарної системи, щорічно збільшуєть-
ся на 15–30%. Для профілактики і лікування зазначеної патології відома велика кількість лікарських засобів (ЛЗ) і дієтичних 
добавок. До їх числа відносяться і засоби з фосфоліпідами. Фосфоліпідом природного походження є лецитин, проте кількість 
ЛЗ з лецитином недостатня, тому розробка нового засобу з лецитином є актуальною задачею сьогодення. 

Мета. Систематизувати дані літератури про застосування лецитину в медичній практиці та обгрунтувати вибір лецитину як 
активного фармацевтичного інгредієнта нового рідкого ЛЗ для лікування захворювань печінки.

Матеріали і методи дослідження. Джерела медичної та фармацевтичної інформації; методи - моніторінгу даних літератури, 
групування та систематизація даних.

Результати. Для лікування захворювань печінки широко застосовують засоби з лецитином. Є різні джерела одержання ле-
цитину, але до складу лікарських засобів, в основному, вводять рослинні лецитини. Найчастіше до складу ЛЗ входить соєвий 
лецитин або його окремі фракції, оскільки його властивості і хімічний склад максимально підходять організму людини. Соєвий 
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лецитин містить у складі до 70 % фосфоліпідів, також може містити соєву олію, токофероли, вільні жирні кислоти, складні 
ефіри, стерини і стероли. Завдяки комплексному вмісту біологічно активних речовин, лецитин володіє різною фармакологічною 
дією, зокрема забезпечує гепатопротекторний, мембраностабілізуючий, антисклеротичний ефект. 

Нами проаналізовано асортимент ЛЗ з лецитином, зареєстрованих в Державному реєстрі ЛЗ. Встановлено, що зареєстровано 
всього 6 засобів, причому зовсім відсутні рідкі ЛЗ для орального застосування. Тому, враховуючи переваги і покази лецитину 
як активного інгредієнта і відсутність ЛЗ у коригованих рідких формах нами розробляється засіб у формі сиропу. Сиропи як 
лікарська форма має ряд переваг, зокрема забезпечують швидке і надійне поступлення лікарських речовин в організм, високу 
біологічну доступність лікарських речовин, мають приємні смакові відчуття та ес тетично привабливий зовнішній вигляд тощо. 

Висновки. В результаті аналізу даних літературних джерел обгрунтовано вибір лецитину як активного інгредієнта нового 
лікарського засобу у формі сиропу для лікування захворювань печінки.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÐÎÑËÈÍ ÔËÎÐÈ ÊÓÐÄÈÑÒÀÍÓ
Хажар Хамад Амін

Науковий керівник – к.фарм.н., асист. Г.Ю. Старченко
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Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail:gavrangalya@gmail.com

Актуальність. Лікарські рослини призначають і широко застосовують протягом тисячоліть для лікування різних розладів 
та недуг в традиційній фітотерапії у всьому світі, а також мають неабияке значення в міжнародній торгівлі сьогодні. Знання про 
лікарські рослини серед населення Курдистану ґрунтуються на багаторічній вірі та багатій історії. Околиці міста Sulemani в Пів-
денному Курдистані мають велику різноманітність лікарських рослин, але в науковій літературі описано дуже мало досліджень, 
проведених у Курдистані, що є актуальним на сьогодні. 

Метою було дослідження лікарських рослин околиць міста Sulemani. 
Матеріали і методи. Дослідження проводилися на основі опрацювання результатів наукової літератури щодо характеристи-

ки флори околиць міста Sulemani, що знаходиться на півдні Курдистану та є найбільшим губернаторством. Дане губернатор-
ство складається з десяти районів, включаючи Rania, Pshdar, Dukan, Sharbazher, Sulaymaniyah, Penjwin, Chamchamal, Halabja, 
Darbandikhan, Kalar та межує з Erbil, Kirkuk, Salah Al-Din, Diyala на півночі, заході і півдні відповідно. Лікарські рослини були 
ідентифіковані за допомогою наявної наукової літератури та флори Курдистану. До 70 000 видів рослин використовують в ме-
дичній практиці у всьому світі, з яких 6500 видів належать до Азії. 

Результати. При дослідженні наукової літератури було виявлено 66 видів рослин, що належать до 34 родин, які використо-
вують при лікуванні різних типів недуг та захворювань у місті Sulemani. Результати виявили, що таксономічною родиною з 
найбільшою кількістю використовуваних рослин є Lamiaceae (7 видів), Apiaceae, Asteraceae та Fabaceae (по 6 видів у кожному), 
Rosaceae (4 види) та Malvaceae (3 види). Інші родини представлена   лише одним-двома видами. Це вказує на широке значення 
вищезазначених родин. У дослідженні було зафіксовано деякі види, зазначені у Священному Корані, такі як маслини, імбир, 
часник, базилік, чорний кмин, цикорій, пажитник, водяний крес, селера, колоцинт, кріп та глід.

Фармацевтичні препарати доступні для населення, рослинні засоби залишаються популярними в Курдистані з різних істо-
ричних та культурних причин. Певні збори різних лікарських рослин, які часто використовують для різних цілей, наприклад 
збір Pimpinella anisum з Nigella sativa використовують не тільки для лікування менопаузи (менструації), діареї (особливо у ді-
тей), глистів аскарид, безсонності і проблем з товстою кишкою, але також як апетитні та шлункові збори і для збільшення груд-
ного молока. Аналогічним є поєднання Adiantum capillus-veneris і Crataegus azarolus з Tribulus terrestris, що використовують при 
лікуванні проблем з нирками та сечовидільної системи. 

Висновки. Таким чином, жителі міста Sulemani мають доступ до сучасної медицини. Територія багата на лікарські рослини, 
частина з яких досі не вивчена з таксономічної та лікарської точки зору. 

Á²ÎËÎÃ²×Í² ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÂÈÐÎÙÓÂÀÍÍß CYPERUS ESCULENTUS L. Â ÓÌÎÂÀÕ 
ÏÐÈÊÀÐÏÀÒÒß
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Актуальність. Територія Прикарпаття дуже різноманітна за своїми ґрунтово-кліматичними умовами, які є сприятливими 

для розмноження та вирощування лікарських рослин. Цінним джерелом біологічно активних речовин є вид Сyperus esculentus 
L. родини Осокові (Cyperaceae). За літературними даними бульби смикавцю їстівного можна вживати в їжу в сирому та смаже-
ному вигляді, підсмажені бульбочки - як замінник кави. У кондитерській промисловості бульби вживають як замінник солодкого 
мигдалю. Олія смиківцю нагадує смаком прованську (сорт маслинової олії). Проведений нами аналіз наукових першоджерел 
показав, що рослина мало в Україні, в літературі не має даних про хімічний склад та використання її в медицині.

Метою даного дослідження було підібрати способи посіву насіння Сyperus esculentus L. Дослідження з розробки способів 
посіву проводили при консультативній допомозі працівників Державного дендрологічного парку ім. З. Ю. Павлика ПНУ 
ім. В. Стефаника. Досліди проводили на дослідних ділянках лікарських рослин фармацевтичного факультету ІФНМУ та 
колекційних ділянках відділу лікарських рослин у напрямку інтродукції та акліматизації ПНУ.

Матеріали і методи. Польові дослідження виконувалися згідно з методикою «Проведення польових досліджень з лікарськими 
рослинами». Дослід включав варіанти, в яких використовували: посів у закритому ґрунті (розсаду), посів у відкритому ґрунті з 
додаванням торфово-компостної суміші та без.

Результати дослідження. Смикавець їстівний вирощували в умовах захищеного і відкритого ґрунту. Рослину висівали у 
березні в умовах захищеного ґрунту та контейнерах. У другій декаді травня іматурні рослини висаджували у відкритий ґрунт з 
додаванням торфово-компостної суміші і без. Перед висівом на 1 добу замочували у теплій воді горішки. Сіяли на глибину 5 - 7 
см. Польова схожість – 70 - 85 %. Засуха на дерново-підзолистих ґрунтах впливає на розвиток генеративних органів, призводячи 
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до зменшення кількості горішків ніж у торфово-компостній суміші.
Висновок. Отже, за результатами досліджень смикавець їстівний висаджений на дерново-підзолистих ґрунтах з додаванням 

торфово-компостної суміші, досить успішно росте в умовах Прикарпаття.

ÍÅÂÎÄÍÈÉ ÏÐÎÂ²ÄÍÈÉ ÐÎÇ×ÈÍ ÍÀ ÎÑÍÎÂ² ÏÎÂÅÐÕÍÅÂÎ-ÀÊÒÈÂÍÎ¯ ÐÅ×ÎÂÈÍÈ 
ÐÎÇ×ÈÍÅÍÎ¯ Â ÄÈÌÅÒÈËÔÎÐÌÀÌ²Ä²
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Використання в світі нових батарей та конденсаторів для швидкого накопичення електроенергії потребує розробки новітніх 

матеріалів, які б могли збільшити їх ємність, тривалість роботи та покращити їх параметри. Одним із компонентів сучасних 
конденсаторів являється розчин електроліту, який необхідний для їх роботи. На даний час основним електролітом залишається 
водний розчин KOH, який в діапазоні напруг вище 1 В починає розкладатись. Водний розчин унеможливлює збільшити їх 
робочу напругу. Збільшення потенціалу зарядження забезпечує збільшення накопичувальної енергії в квадратній залежності.

Тому метою наших досліджень стало створення нового провідного розчину, що не містить води. Використання інших 
протонних розчинників не змінить ситуацію, оскільки більше 1 В буде відбуватись виділення водню.

Матеріалом для розчинення вибрано диметилформамід (ДМФА) – апротонний розчинник, що може збільшити наругу 
зарядки без розкладання. При цьому ДМФА має значну діелектричну проникність, щоб розчинені електроліти дисоціювали 
на йони, які є провідниками струму в розчинах. Розчинність солей в ДМФА є доволі поганою, тому іншими об’єктами для 
досягнення провідності розчинів стали поверхнево-активних сполуки (ПАР). Молекули ПАР мають дифільну природу, тому 
краще розчиняються в ДМФА. Для перевірки провідності в якості ПАР було взято доступний нам сухий натрій лаурилсульфат.

В результаті досліджень визначено, що максимальна розчинність натрій лаурилсульфату в ДМФА при кімнатній температурі 
складає 8 г на 100 г ДМФА. Провідність такого розчину за кімнатної температури складає 3,57 мСм/см. Це дозволило фізикам 
проводити експериментальні дослідження цього розчину в якості електроліту для створення нових суперконденсаторів. 
Попередні результати показали, що наш провідний розчин дозволив збільшити напругу зарядження до 1,8 В без розкладу, проте 
невелика провідність уповільнює процес зарядки.

Результати наших досліджень показують перспективність подальшого дослідження провідності неводних розчинів. Для 
таких розчинів найбільш доцільно в подальшому використовувати і інші ПАР, що не містять води та пробувати використовувати 
інші апротонні розчинники.

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÊÎÌÏËÅÊÑÓ ÁÀÐ Â ÑÈÐÎÂÈÍ² ÂÈÄ²Â ÐÎÄÓ ÃËÅÄÈ×²ß
Яковів А.І.

Науковий керівник – к.фарм.н., доц. О.А. Струк
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фармації
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: nastyayakoviv2000@gmail.com

Актуальність. Необхідність в ліках природнього походження сприяє пошуку нових рослин із певним механізмом фармако-
логічної активності та до поглибленого вивчення лікарської рослинної сировини.

Метою нашої роботи було вивчення комплексу БАР в сировині видів роду Гледичія для встановлення можливості подальшо-
го фармакогностичного дослідження як перспективних видів. 

Матеріали і методи. Нами проведено аналіз літературних даних, систематизовано види роду Гледичія за ботанічною харак-
теристикою, хімічних складом та застосуванням в народній медицині.

Результати. Нами проаналізовано види роду Гледичія (Gleditsia L.), підродини Цізальпінієві (Caesalpinioideae), порядку 
Бобовоцвітні (Fabales) – це дерева-довгожителі висотою до 40 м, покриті простими або розгалуженими колючками, вік яких 
досягає 100 – 120 років.

Взагальному рід налічує 11 видів, що є поширеними у субтропіках. Рід Gleditsia L. отримав свою назву на честь німецького 
ботаніка та лікаря Готтліба Гледича, директора Берлінського ботанічного саду. На території України 3 види роду Гледичія поши-
рені як культурні рослини, а саме гледичія китайська, гледичія каспійська та гледичія колюча. Вивчення хімічного складу сиро-
вини видів роду Гледичія в літературних джерелах висвітлено недостатньо, незважаючи на це народна медицина використовую 
їх, найчастіше гледичію китайську. Лікарською сировиною є зрілі плоди, колючки, листя та стулки зрілих плодів. Народна меди-
цина використовує сировину гледичії китайської при захворюваннях ШКТ: гастритах, колітах, виразках дванадцятипалої кишки 
та шлунку, при загостреннях хронічного холециститу для знеболення.

Сировина гледичії китайської вміщує різноманітний комплекс біологічно активних сполук, зокрема: в плодах та листках 
виявили алкалоїд триакантин, що володіє спазмолітичною активністю та розширює судини, за рахунок чого знижує кров’яний 
тиск. В плодах виявлено тритерпенові сапоніни, фловоноїди, таніни та слизисті речовини, глікозиди і вітамін С. В колючках 
знайдено феноли та амінокислоти, а в бобах – флавоноїди, гідроксикоричні кислоти (ферулову, хлорогенову, неохлорогенову та 
кофейну кислоти) та суму фенольних сполук.

Гледичія каспійська (Gleditshia caspia Desf.) - декоративна рослина, придатна для паркових посадок. Поширена на півдні 
Європейської частини України, на Кавказі.

Гледичія колюча (Gleditsia triacanthos L.) - високе дерево, батьківщиною є Північна Америка. Рослина акліматизована в 
Україні.

Поширена як медоносна, харчова, деревинна, кормова, лікарська, інсектицидна, фітомеліоративна декоративна рослина. 
Висновок. проведений аналіз літературних джерел свідчить про актуальність проведення ретельного дослідження фітохіміч-

ного складу та фармакологічної активності видів роду Гледичія, які зростають на території України з метою розробки нових 
фітопрепаратів.
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Актуальність. Фізична культура і спорт стали невід’ємною частиною життя сучасного суспільства. У зв’язку з цим придають 
важливе значення медичному контролю стану здоров’я спортсменів і профілактиці травматизму. У спорті досить великий ризик 
отримання травм. Відомо, що сучасний баскетбол ставить високі вимоги до фізичного стану спортсмена. Постійні стрибки, 
боротьба за м’яч під щитом, ігрові зіткнення випробовують на міцність суглоби, м’язи і зв’язки баскетболіста. 

Мета дослідження: Визначити травми, що найчастіше зустрічаються у осіб, що займаються баскетболом.
Матеріали і методи дослідження: методи синтезу, аналізу фахової літератури.
Результати дослідження. Пошкодженням, або травмою, називають вплив на організм людини зовнішнього чинника 

(механічної, фізичної, хімічної, радіоактивної, рентгенівських променів, електрики і інші), що порушує будову і цілісність тканин, 
і нормальну течію фізіологічних процесів. У залежності від характеру тканини, що травмується розрізнюють шкіряні (удари, 
рани), підшкірні (розриви зв’язок, переломи кісток і пр.) пошкодження. На сьогоднішній день підготовка юних баскетболістів 
не відрізняється особливою оригінальністю, що впливає на однобічність підготовки загалом. Баскетбол - контактна, спортивна 
гра, яка по імовірності отримання спортивної травми, входить в десятку небезпечних видів спорту. Поступається тільки східним 
єдиноборствам, боксу, гірським лижам, мотогонкам. Найчастіші види травм: розтягнення, розриви, переломи сухожиль і зв’язок, 
удари. Частіше за все травми трапляються на кісточках і колінах. Кожний баскетболіст хоч би раз в своїй кар’єрі пережив 
розтягнення зв’язок гомілково-ступневого суглоба, травми колінного суглоба.

Висновки. При грі в баскетбол частіше за все відбуваються пошкодження зв’язкового апарату гомілково-ступневого і 
колінного суглобів (внаслідок різких поворотів тулуба при нерухомому положенні ноги або через невдалі приземлення після 
стрибків), а також травми пальців кисті внаслідок удару об м’яч або удару противника. Можуть бути і удари при падінні. 
Щоб уникнути пошкоджень, необхідно правильно провести розминку перед заняттям або змаганням. Велике значення має 
якість інвентаря і обладнання. Поверхня баскетбольного майданчика повинна бути рівною, а підлога в тренувальному залі не 
слизькою. Велике значення для профілактики травматизму має підбір спеціального взуття на гумовій підошві (кеди). У процесі 
гри потрібно дотримувати дисципліни, чітко виконувати вимоги і вказівки судді, викладача, тренера, капітана команди.

ÔÀÊÒÎÐÈ ÍÀÂÊÎËÈØÍÜÎÃÎ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÀ, ÙÎ ÎÁÌÅÆÓÞÒÜ ÀÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÏÀÖ²ªÍÒ²Â 
ÍÅÂÐÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ ÏÐÎÔ²ËÞ ÍÀ ÑÒÀÖ²ÎÍÀÐÍÎÌÓ ÅÒÀÏ² Ë²ÊÓÂÀÍÍß

Барбанова Т.О., Барбанова Ю.О.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. І.К. Чурпій

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: jj1210609@gmail.com
Актуальність. Після ратифікації Україною Конвенції ООН про права інвалідів, влада взяла на себе відповідні зобов’язання 

щодо забезпечення, захисту та реалізації прав осіб з інвалідністю. Особливого моніторингу потребують заклади охорони 
здоров’я.

Мета дослідження: виявити фактори навколишнього середовища, які обмежують активність пацієнтів неврологічного 
профілю на стаціонарному етапі лікування.

Матеріали і методи дослідження: проведена ерготерапевтична оцінка навколишнього середовища відділень неврології 
Івано-Франківської дитячої обласної лікарні та двох міських лікарень м. Івано-Франківська. Оцінка проводилася за такими 
критеріями: 1 бал нараховувався, коли оцінка була позитивною, обстежуване місце було облаштовано правильно та було 
доступним, 4 2 бали нараховували, коли обстежуване місце було недоступним і пацієнтам потрібна допомога. Отже, згідно 
методики, чим більше балів набирає лікарня, тим менше вона пристосована для пацієнтів неврологічного профілю.

Результати дослідження: Оцінка оточення біля лікарні показала, що 12 балів отримала обласна дитяча лікарня; 7 балів – 
центральна міська клінічна лікарня; 16 балів – міська клінічна лікарня: тут були непристосовані для пересування на інвалідних 
візках вузькі доріжки, нерівні поверхні, нестабільні поверхні (гравій, пісок, високі бордюри (вище 40 мм)). У всіх лікарнях 
освітлення території у нічний час було хорошим. Незручні, вузькі, менше 1,6м місця для паркування були у міській клінічній 
лікарні. Загальна кількість балів у підсумку така: 190 балів отримала обласна дитяча клінічна лікарня; 202 бали – міська клінічна 
лікарня: тут потрібна суттєва зміна ситуації; 166 балів – центральна міська клінічна лікарня – це найкращий результат 

Висновки: Фактори, які обмежують активність пацієнтів неврологічного профілю на стаціонарному етапі лікування – це 
погано обладнані паркувальні місця, непристосовані вхідні двері у приміщення лікарні, відділення, недоступність ліфтів, 
погано обладнані ванні і туалетні кімнати. Деякі фактори обмеження активності можна виправити, вкладаючи мінімальну 
кількість коштів, проте, деякі потребують значних капіталовкладень, або зовсім неможливі через архітектурні особливості 
старих непристосованих для цього приміщень. У деяких випадках адміністрації не завжди розуміють проблему і не вважають 
її першочерговою.
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Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: bogdanadutchak@gmail.com
Актуальність. Незважаючи на удосконалення методів діагностики та лікування ішемічної хвороби серця, інвалідизація та 

смертність у таких хворих залишається високою. Однією із форм ІХС є гострий коронарний синдром (ГКС). Важливе значення 
для хворих, які перенесли ГКС, має реабілітація як у ранній, так і в пізній постінфарктний період. Головною метою її є зниження 
захворюваності, частоти госпіталізацій та смертності, яке можливе при одночасному використанні нових методів діагностики 
та лікування у поєднанні з різними програмами фізичної терапії (ФТ), що покращує як фізичний так і психічний стан здоров’я. 

Мета. Оцінити ефективність проведеної ФТ (спеціальний комплекс вправ «Програма ФТ») у хворих на ГКС без елевації 
сегмента ST.

Матеріал і методи. Обстежено 50 осіб, віком від 35 до 60 років, із діагнозом ГКС без елевації сегменту ST, які були 
госпіталізовані у інфарктне відділення №2 КНП «Івано-Франківський обласний клінічний кардіоцентр». Хворі розподілені на 
дві групи у залежності від методу ФТ. Перша група (25 осіб) - традиційне лікування, 2-га група (25 осіб) традиційне лікування 
та «Програма ФТ».

Усім хворим проведено загальноклінічні обстеження, 6-ти хвилинний тест ходьби для дослідження функціональних та 
адаптаційних можливостей. Оцінка інтенсивності навантаження після ФТ здійснювали за суб’єктивною шкалою Борга.

Результати. Застосування розробленої «Програми ФТ» відновного лікування сприяло зростанню толерантності до фізичних 
навантажень із збільшенням пройденої відстані - 420,1±11,1 м проти 384,2±12,8 м у 1-й групі (р<0,05). За даними тесту з 6-ти 
хвилинною ходьбою спостерігали адекватний приріст САТ 143,7±1,28 (Δ +8,70; р<0,01) у 2-й групі проти 152,7±1,6 (Δ +18,9; 
р<0,05) у 1-й групі і ЧСС із зменшенням ангінальних проявів та збільшення стенокардії після навантаження. 

Аналізуючи суб’єктивні відчуття переносимості навантаження за шкалою Борга, спостерігали нижній середній бал задишки 
(1,15±0,04 бали, р<0,05) та стенокардії 1,03 ±0,04 бали (р<0,01). Більшість обстежуваних хворих у 2-х групах після проведення 
навантаження суб’єктивно відзначили його як дуже легке (38%) та легке (62%).

Висновки. Отже, застосування традиційного лікування у поєднанні із розробленою «Програмою ФТ» у хворих з ГКС без 
елевації сегменту ST відзначає покращення рівня досліджуваних показників у 2-й групі. Визначення індивідуального сприйняття 
навантаження за допомогою шкали Борга дає можливість оцінити суб’єктивне сприйняття того, наскільки важко сприймаються 
фізичні навантаження хворим. Фізичні навантаження 62% пацієнтів оцінювали за шкалою Борга, як дуже легке та легке, що 
відображає відповідність застосованої «Програми ФТ» у даної категорії хворих.

ÏÅÒ-ÒÅÐÀÏ²ß Ó Ô²ÇÈ×Í²É ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯ ÏÐÈ ÄÖÏ
Вавдіюк Г.М.

Науковий керівник – проф. О.Я. Андрійчук
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Кафедра здоров’я людини та фізичної терапії
м. Луцьк, Україна, e-mail: ana.vavdiyuk@gmail.com

Актуальність. Дитячий церебральний параліч відноситься до числа досить поширених захворювань, які призводять до 
різного ступеня вираженості дитячої інвалідності. На даний час проблема профілактики, лікування і соціальної допомоги дітям, 
хворим на ДЦП, є однією з провідних в невропатології дитячого віку.

Усе більшого застосування в проведенні реабілітації дітей з ДЦП знаходять немедикаментозні методи, серед них можна 
виділити дельфінотерапію та іпотерапію.

Мета. Дослідження впливу дельфінотерапії та іпотерапії на дітей хворих церебральним паралічем.
Матеріали і методи. Дельфінотерапія – лікування в ході прямого спілкування пацієнта з морськими ссавцями. Зцілює не 

тільки плавання з дельфінами, а й просто спілкування з ними. Відбувається активна взаємодія з дельфіном в період виконання 
вправ: кидання і захоплення предметів, попадання в ціль, перекидання м’яча через мотузку і обруч та ін. Використовуються 
різні спортивні снаряди: м’ячі, кільця, обручі та ін. 

Іпотерапія – це одна з методик лікування, що спрямована на реабілітацію людей з різними психофізичними обмеженнями 
за допомогою верхової їзди на конях. Вона дозволяє відновити і покращити фізичний стан осіб з обмеженими руховими 
можливостями. Також дозволяє дитині не тільки подолати свої страхи, підтримувати тонус в уражених м`язах, а й створювати 
нові моторні умовні рефлекси задля нормальної життєдіяльності та здорового соціального життя зі здоровими дітьми.

Результати. Вплив дельфінотерапії ефективно допомагає пацієнтам впоратися з різними емоційними фобіями. Прогр ама 
дельфінотерапії дає дивовижно потужний прояв розумових здібностей дітей. Під впливом терапії виникають ланцюжки вільних 
асоціацій, що впливають на підсвідомість, спостерігається покращення моторних і координаційних здібностей. Лікувальна 
верхова їзда являє собою активний метод фізичної реабілітації ДЦП, здійснюваний з раннього віку з метою своєчасного 
формування найбільш адекватних рухових навиків.

Висновки. Фізична терапія дітей з діагнозом ДЦП більш успішна і результативна, коли проводиться починаючи з раннього 
віку та охоплює весь комплекс реабілітаційних методів, що мають індивідуальний підбір саме під кожний окремий випадок. Тому 
включення їх в цілісну програму лікування і реабілітації є необхідним, щоб сприяти відновленню моторних і психомоторних 
функцій та повернути хвору дитину на ДЦП до повноцінного життя.
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Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: zvoloshinovich@gmail.com

Актуальність. Вміння надавати першу домедичну допомогу є важливим компонентом навичок сучасної освіченої людини, 
адже воно є шляхом до збереження життя оточуючих, особливо це стосується випадків непритомності, які є доволі частими 
серед населення і можуть статися будь-де.

Мета дослідження. З’ясувати статистичну поширеність (частоту випадків) непритомності людей на вулиці, серед молоді.
Матеріали і методи дослідження. Методи анкетування, математичної статистики, синтезу, аналізу.
Результати досліджень. За результатами опитування серед молодих людей, в якому взяли участь 154 особи, 68,8 % вміє 

надати домедичну допомогу, тоді як 31,2 % опитаних - ні. 44,8 % респондентів хоча б раз бачили непритомну людину у 
громадському місці, з яких 40 % - один раз, 0,6 % - два рази, 3,1% - три - чотири рази, 0,6 % - п’ять - шість раз. Це говорить про 
високу вірогідність зустріти людину в такому стані на вулиці та про частоту, з якою трапляється непритомність взагалі.

Згідно опитування близько 40 % були в стані непритомності (не включаючи стану загальної анестезії), що мав причиною:17,2 
% - перебування в місці, де є велике скупчення людей багато людей і брак кисню, 3,3 % - шок чи стрес, 2 % - механічна травма 
м’яких тканин чи перелом кісток, 2 % - низький рівень глюкози в крові, при навантаженнях, 12,6 % - інші причини. А у 3,3 % 
непритомність була через проблеми з серцево-судинною системою. При цьому сама захворюваність серед української молоді 
на хвороби серцево-судинної системи є надто високою - близько 15 % зі всіх випадків ішемічного інсульту (закупорка тромбом 
великих судин мозку). 8-11 % зі всіх випадків інфаркту міокарда - складають люди віком до 44 років.

Висновки. Незалежно від віку, причинами непритомності молоді може бути патологічний стан, характерний в основному 
для людей похилого чи старечого віку. Для таких молодих людей важливо чітко усвідомлювати свої проблеми зі здоров’ям та 
практикувати адекватне для них фізичне навантаження. А сучасній людині, тим більше медику, необхідно знати найпоширеніші 
причини невідкладних станів та непритомності, щоб можна було допомогти потерпілому вчасно та ефективно.

ÂÏËÈÂ ÇÓÁÎÙÅËÅÏÍÈÕ ÀÍÎÌÀË²É ² ÄÅÔÎÐÌÀÖ²É ÍÀ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÏÎÑÒÀÂÈ
Данилко О.Р., Плетньова С.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. І.К. Чурпій 
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: danylkoorest@gmail.com

Актуальність. Наша постава безпосередньо пов’язана з кореляцією між черепом і щелепою, тому якщо зуби розташовані 
не симетрично, можна зіткнутися з такими проблемами, як сколіоз, лордоз, кіфоз, асиметрія тіла і м’язово-скелетні деформації. 
Патології прикусу зустрічаються практично у двох третинах всього населення земної кулі. Стоматологи вважають їх хворобою 
цивілізації, пов’язуючи зі зміною принципів харчування і багатьма іншими факторами. Патології прикусу формуються за 
численними причин, нерідко і при їх поєднанні.

Мета дослідження. Визначення поширеності зубощелепних аномалій і деформацій.
Матеріали та методи дослідження. Проведено аналіз науково-методичної літератури. Зокрема бралися до уваги дослідження, 

медичних карт дітей у дитячих стоматологічних поліклініках, які використовували клінічні, фонетичні та статистичні методи. 
Бралися до уваги дані про на конфігурацію, пропорційність і симетричність обличчя, оцінка розміщення вуздечок губ і язика, 
конфігурація піднебіння, результати огляду зубів, зубних рядів і прикусу, оцінка форми та положення окремих зубів, наявність 
для них місця в зубному ряді та оцінку порушень постави.

Результати дослідження. У більшості науково-методичних джерелах вказується, що у дітей віком від 6 – 12 років деформації 
зубощелепного апарату становлять біля 80-85%. Із числа осіб, у яких присутні зубощелепні патології у 96,62 % є декілька 
патологій. Мовленнєві порушення виявленні у 46 %. Із числа осіб із виявленими аномаліями та деформаціями зубощелепного 
апарату – 55,32%. У багатьох дослідженнях встановлено, що діти із порушенням прикусу мають порушення постави у 
сагітальній площині (кіфози, лордози) та плоскостопість. А діти із асиметрією обличчя та зубного ряду –– сколіози різного 
ступеня. Порушення постави корелюються в залежності від віку - чим він старший, тим більший відсоток дітей із порушеннями 
постави.

Висновки. Висока поширеність зубощелепних аномалій, мовленнєвих порушень та порушень постави залежить від рівня 
лікувально-профілактичної допомоги населенню, потребує розробки нових, раціональних і доступних методів профілактики 
та лікування та реабілітації, вказує на необхідність проведення диференційованого та комплексного ортодонтичного лікування 
дітей даної категорії спільно з логопедичної допомогою та заходами для вчасного виявлення та корекції порушень постави.

ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ ÏÀÄ²ÍÍß ËÞÄÅÉ ÏÎÕÈËÎÃÎ Â²ÊÓ, ÙÎ ÆÈÂÓÒÜ ÂÄÎÌÀ. ÁÅËÜÃ²ÉÑÜÊÈÉ 
ÄÎÑÂ²Ä
Дужий Д.І.

Науковий керівник – к.пед.н., доцент Н.М. Грибок 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії
м. Дрогобич, Україна, e-mail: dimadune543@gmail.com

Актуальність. Кожна третя людина, старша 65 років, зазнає падіння принаймні раз на рік. Падіння може мати багато ефектів 
– не тільки фізичні наслідки, а й психічні та фінансові наслідки. Найбільш поширеними незначними травмами є пошкодження 
тканин і розтягнення. Найгіршими наслідками є травма голови та переломи, особливо переломи стегна. Літні люди лякаються, 
а їхні діти занепокоєні, і вони вважають за краще, щоб їх батьки залишилися вдома і сиділи на місці. Через це особи похилого 
віку втрачають впевненість в собі, втрачають велику частину соціального життя і, відповідно, якість їхнього життя зменшується. 



207
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Фінансові наслідки теж дають про себе знати. Після падіння неминуче відвідування лікаря і навіть, можливо, перебування в 
лікарні.

Мета: висвітлити роль ерготерапевта у профілактиці падіння людей похилого віку на прикладі Бельгії. 
Матеріли і методи: системний аналіз інформаційних джерел з подальшим описом результатів науково-пошукової роботи.
Результати: Літні люди мають більший ризик виникнення падіння. Існують різні чинники падіння. Розрізняють органічні, 

поведінкові, навколишні та соціально-економічні фактори. Органічними факторами є вік людини, чим вона старша, тим більшим 
є ризик. Особа з хронічним захворюванням також має більший ризик падіння. Зниження фізичного і психічного здоров’я також 
є додатковим ризиком, що може призвести до падіння. Фактори поведінки включають декілька чинників: фізичні вправи, 
неактивність, низьку потужність м’язів і носіння невідповідного взуття. Факторами середовища є, наприклад, волога підлога, 
недостатнє освітлення. Доглядачі повинні здійснювати профілактичні заходи, формувати у пацієнта і його родини усвідомлення 
того, що ризик виникнення падіння може бути зменшений за умови зміни звичок, способу життя, внесення певних модифікацій 
вдома. Фламандським центром експертизи розроблені спеціальні директиви з профілактики падіння для професіоналів, 
які працюють з пацієнтами та самих пацієнтів. За умови дотримання зазначених рекомендацій ризик виникнення падіння 
зменшується. Рекомендовано застосовувати ряд тестів і шкал: оцінку мобільності пацієнта Tinetti, Time up and Go (TUG); 
тестування психічного стану (MMSE), Монреальську когнітивну оцінку (MOCA), шкалу геріатричної депресії (GDS).

Висновки. Наслідки падіння призводять до порушень у психічному,  розумовому, соціальному та фінансовому плані, а в 
підсумку ведуть до зниження якості життя. Пошук спільного плану міждисциплінарної команди, який можна реалізувати 
для зміни способу життя літньої людини, необхідний для зменшення кількості падінь. Велика роль у цьому належить саме 
ерготерапевту.

ÄÈÍÀÌ²ÊÀ ÐÓÕÎÂÎ¯ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÑÒÓÄÅÍÒ²Â Ï²ÑËß ÂÑÒÓÏÓ ÄÎ ÂÓÇÓ
Єфремова І.С., Буранич М.В.

Науковий керівник – к.н.фіз.в., доц. Н.Р. Голод
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: irynasergi@gmail.com

Актуальність. Після вступу до ВНЗ фізична активність студентів значно знижується, що зумовлюється різними чинниками. 
Це призводить до значних порушень опорно-рухового апарату та загального стану студентів.

Мета. Визначити рівень фізичної активності студентів до/після вступу до ВНЗ, а також чим зумовлений низький рівень 
фізичної активності.

Методи дослідження: проведене анкетування серед студентів I курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Результати дослідження: анкетування включало в себе 10 питань, які визначають особливості рухової активності у шкільні 

роки та у теперішній час. Ми з’ясовували такі фактори: чи відвідували заняття з фізичної культури в школі; чи відвідували спор-
тивні секції; чи достатньо за день рухаєтесь; чи впливає фізичне здоров’я на загальний стан; чи приділяли час на тренування. 
З останніх 7 днів, чи часто виконували помірну фізичну діяльність, таку як перенесення легких вантажів, їзди на велосипеді як 
завжди, грали в теніс; чи вважаєте прогулянку достатньою руховою активністю; протягом останніх 7 днів чи задоволені своєю 
руховою активністю; як змінилась фізична активність, відколи поступили в ВНЗ; який варіант проведення вихідного ви б об-
рали.

За результатами анкетування було встановлено, що 68,75% вважають, що достатньо рухаються, 94 % погоджуються, що фі-
зичне здоров’я впливає на загальний стан, 43,5% приділяють час на тренування/зарядку, 34% вважають прогулянку достатньою 
руховою активністю в день, 53% вважають, що поступлення в ВНЗ негативно вплинуло на рухову активність.

За результатами дослідження, 98% студентів у шкільному віці відвідували заняття з фізичної культури. 88% відвідували 
спортивні секції. 48% студентів займались даною фізичною діяльністю. 40% студентів не задоволені своєю руховою активністю 
за останні 7 днів. З даного переліку 56% студентів обирають проведення вихідного дня прогулянку на свіжому повітрі.

Висновок: результати проведеного дослідження говорять про те, що рухова активність студентів недостатня і, порівняно зі 
шкільними роками, вона стала нижчою. Очевидно, дається взнаки зменшення занять із фізичного виховання у вузі, що з часом 
може негативно позначитися на стані здоров’я.

ÎÖ²ÍÊÀ ÑÒÓÏÅÍß Ê²ÍÅÇ²ÎÔÎÁ²¯ Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ²Ç ÏÎÐÓØÅÍÍßÌÈ ÐÈÒÌÓ
Кістечек В.І.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. Т.М. Амеліна
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини
м. Чернівці, Україна, e-mail: kistechek.vova@gmail.com

Актуальність. Сучасна кардіологія ставить завдання не лише порятунку життя пацієнтів, а й максимального відновлення їх 
фізичного, психоемоційного та соціального стану. Доведено: якби ступінь активної участі хворих за використання реабілітаційних 
заходів поліпшився на 70 %, то щорічно можна було б запобігти приблизно 25 000 смертей і 180 000 госпіталізацій. Основною 
складовою є підвищення фізичної працездатності хворих з серцево-судинною патологією, модифікація способу життя, усунення 
чинників ризику і, як наслідок, зменшення прогресування та дестабілізації захворювання. Однак встановлено, що однією з 
вагомих причин відмови від збільшення рівня фізичної активності є страх руху.

Мета. Оцінка ступеня кінезіофобії у пацієнтів із порушеннями ритму та провідності. 
Матеріали та методи. Для вирішення поставленої мети обстежено 23 пацієнти, серед яких 11 жінок і 12 чоловіків. Проведено 

аналіз клінічних та інструментальних (електрокардіографія (ЕКГ)) методів дослідження з врахуванням віку, статі, індексу маси 
тіла, даних ЕКГ. Рівень кінезіофобії оцінювали за версією опитувальника Tampa Scale of Kinesiophobia Heart (TSK-Heart). Серед 
обстежених виявлено шлуночкові екстрасистоли (ЕС) – 12, пароксизми фібриляції передсердь (ФП) – 11 випадків. Середній вік 
досліджуваних складав 42,48±2,88.

Результати. Встановлено, що індекс TSK-Heart у чоловіків становив 40,14±2,28, у жінок – 39,25±4,59. Виявлено достовірну 
різницю величини TSK-Heart залежно від виявленої патології: у пацієнтів з ЕС вона складала 34,83±1,75, при ФП – 45,86±2,67 
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(p<0,05). Також встановлено позитивний кореляційний зв’язок між індексом маси тіла та рівнем кінезіофобії (rs=0,61, p<0,05). 
Аналізуючи отримані результати, слід зазначити, що прихильність до активного способу життя з використанням фізичного 
навантаження у хворих з порушеннями ритму не залежить від віку, статі, однак, корелює з патологічним станом, що, ймовірно, 
можна обґрунтувати негативним суб’єктивним відчуттям, та залежить від фізичних параметрів пацієнта.

Висновок. Рівень фізичної активності пацієнтів з порушеннями ритму залежить від антропометричних даних і кінезіофобії 
через ймовірну дестабілізацію захворювання, що асоціюється з надмірним фізичним навантаженням.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ¯ Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯ Ä²ÒÅÉ Ç ÀÓÒÈÇÌÎÌ Â ÏÎªÄÍÀÍÍ² Ç 
ÑÅÍÑÎÐÍÎÞ ²ÍÒÅÃÐÀÖ²ÉÍÎÞ ÒÅÐÀÏ²ªÞ

Коваль В.В., Гриців С.В.
Науковий керівник  ̶  В.Г. Тудоси

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail:vicktoriiiia@gmail.com
Актуальність. За даними ВООЗ одна дитина із 160 дітей в світі страждає розладом аутистичного спектру (РАС). РАС - це 

такий стан, який характеризується порушеннями соціальної поведінки, звуженням інтересів, а також комунікації та вербальних 
здібностей, і діяльності, які одночасно специфічні для індивідуума і часто повторюються. Такі порушення потребують 
ефективного реабілітаційного втручання.

Мета: дослідити ефективність комплексної фізичної терапії у дітей з аутизмом.
Матеріали та методи дослідження: метод аналізу і синтезу фахової науково-методичної літератури.
Результати дослідження та їх обговорення. РАС часто супроводжуються такими порушеннями, як епілепсія, депресія, 

тривожні стани та гіперактивними розладами з дефіцитом уваги. Інтелектуальний рівень таких дітей вкрай варіюється: від 
важкого пошкодження аж до високих когнітивних здібностей. У фізичному розвитку спостерігаються порушення як загальної 
так і дрібної моторики; неоднаковий розвиток м’язів, через повторення одного й того ж руху; стереотипне ходіння на пальцях 
зумовлює порушення мобільності гомілково-ступневого суглоба, що призводить до деформацій стоп. Розлади аутистичного 
спектру істотно обмежують здатність дитини здійснювати повсякденну діяльність. Тому фізична терапія є такою ж важливою 
складовою лікування як і медикаменти. На сьогоднішній день діти, які хворіють аутизмом, потребують вчасної та правильної 
реабілітації. Одним з найпоширеніших і найдієвіших методів є комплексне застосування сенсорної інтеграційної терапії і 
кінезітерапії. Цей метод включає в себе роботу з різними фактурами, сприйняттям різноманітних звуків та світла в поєднанні з 
лікувальною фізичною культурою, ерготерапією, для адаптування дітей до навколишнього середовища, навчання їх елементарних 
дій в побуті та догляді за собою, навчання як правильно тримати ручку, ножиці, пензлик, користуватись столовими приборами.

Висновок: фізична терапія для дітей з аутизмом має включати різноманітні засоби, такі як лікувальна фізична культура, 
елементи ерготерапії, кінезіотерапії в комплексі з сенсорною інтеграційною терапією, які спрямовані як на фізичний розвиток 
так і на адаптацію дітей до умов навколишнього середовища. Тільки комплексним застосуванням цих методів можна досягнути 
найкращого результату.

ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÌÅÒÎÄÓ Ê²ÍÅÇ²ÎÒÅÉÏÓÂÀÍÍß Ó ÁÀÑÊÅÒÁÎË²ÑÒ²Â Ç ÌÅÒÎÞ 
ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÒÀ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯ ÑÏÎÐÒÈÂÍÈÕ ÒÐÀÂÌ ÍÈÆÍ²Õ Ê²ÍÖ²ÂÎÊ

Коваль Г.І.
Науковий керівник – викл. О.В. Янів

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: galunka18r@gmail.com
Актуальність. Питання профілактики травматизму у спорті у системі охорони здоров’я на сьогоднішній день є одним з 

ключових. Однією з проблем є недостатній рівень якості спортивного обладнання та спортивних майданчиків. А також низький 
рівень проведення профілактичної роботи серед гравців. Тренери та лікарі команд самостійно шукають інформацію щодо 
попередження травматизму, яка, на жаль, не завжди є достовірною. Ну і одна з основних проблем - несвоєчасна та недосконала 
медична допомога при спортивній травмі. Заняття спортом сприяють зміцненню і збереженню здоров’я, гармонійному 
фізичному розвитку і функціональному вдосконаленню організму людини, проте спорт, як вид професійної діяльності, до 
певної міри провокує виникнення різних захворювань і травм. У різних країнах світу кількість травм у спорті становить 10–17 
% загального об’єму пошкоджень, тоді як чисельність транспортних травм –7,1 %.

Мета: Профілактика спортивного травматизму і попередження розвитку перенапруження в процесі тренувань баскетболістів 
за допомогою використання методу кінезіологічного тейпування.

Матеріали та методи: аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури за темою дослідження, соціологічний 
метод.

Результати дослідження: Травма – це пошкодження, яке тягне за собою порушення цілісності анатомічних структур 
організму, під дією зовнішніх та (або) внутрішніх факторів. Баскетбол - контактний вид спорту, в якому важливо швидко 
реагувати, рухатися, ставити заслони і здійснювати кидки у кільце. Згідно з даними Міжнародного олімпійського комітету, 
найбільша кількість травм припадає на нижні кінцівки спортсменів. На сьогоднішній день вважається, що травма гомілково-
ступневого суглоба і колінного є найпоширенішою серед баскетболістів будь-якого рівня. Цей вид травми спостерігається при 
неправильному приземленні гравця під час стрибка, намагання втримати рівновагу та у разі надмірної ротації ступні назовні 
чи всередину. А також при різких розгинаннях колінного суглоба і при нанесені по ньому удару. За даними статистики травма 
гомілково-ступневого суглоба складає 36,6%, а колінного 17,8% від усіх травм баскетболістів. Важливим етапом профілактики 
травматизму гомілково-ступневого і колінного суглоба є його фіксація. Дослідження показали, що, при фіксації суглоба, 
травми трапляються рідше ніж без неї. Фіксація може бути виконана як звичайним або еластичним бинтом, так і з допомогою 
спеціального екіпірування. Проте кращим варіантом є кінезіологічне тейпування цих суглобів. При цьому суглоб стабілізується, 
ступінь стабілізації не зменшується протягом всього часу активності гравця, як це може бути при бинтуванні, також кінезіотейп 
не обмежує рухи у суглобі, що дозволяє спортсмену виконувати всі звичні для нього рухи. Реабілітаційне кінезіотейпування – 
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це унікальна методика, яка призначена для лікування і профілактики будь-яких суглобових і м’язових травм, зняття больового 
синдрому, зменшення набряків, збереження повної рухливості суглобів, забезпечує підтримку м’язів, покращує циркуляцію 
крові, а також за допомогою використання спеціальних лімфатичних технік, що сприяють прискоренню відновлення м’язів 
після великих навантажень та дозволяють їм швидше вивільнитися від метаболітів (продуктів обміну речовин в ході інтенсивної 
роботи).

Висновки. Таким чином, за результатами проведених досліджень та аналізу проблематики травматизму гомілково-
ступневого і колінного суглоба у баскетболістів, слід зазначити, що питанню профілактики травматизму у баскетболі і спорті 
в цілому необхідно і надалі приділяти значну увагу. При цьому для вирішення поставленої проблеми потрібно проводити 
комплексні заходи, які передбачають покращення стану спортивного інвентарю та майданчиків, проведення практичних занять, 
лекцій, семінарів, тренінгів для тренерів та лікарів для покращення їхньої обізнаності в питанні профілактики травматизму у 
баскетболі. Слід відмітити, що одним з ключових аспектів профілактики травматизму гомілково-ступневого і колінного суглоба, 
крім розминки і правильної проведеної реабілітації, є фіксація цих суглобів у баскетболістів за допомогою кінезіологічного 
тейпування.

Ð²ÂÅÍÜ Í²ÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÇÀËÅÆÍÎÑÒ² Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç ÕÎÇË
Конюська С.І., Протас В.Р. Андрійців Д.С.

Науковий керівник – к.н.фіз.в., доц. Н.Р. Голод
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: solomija.mikunka@gmail.com

Актуальність. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – це хвороба 21 століття. На ХОЗЛ страждає близько 
210 мільйонів людей в усьому світі і щорічно помирає від цієї хвороби 3 мільйони хворих. ХОЗЛ діагностують у 8–22% людей 
віком ≥40 років, переважно у чоловіків-курців. Тютюнопаління (в тому числі пасивне) — найчастіший фактор ризику розвитку 
захворювання. У 2020 році ця патологія із дванадцятого місця найпоширеніших у світі захворювань перемістилася на п’яте, як 
причина смертності – із шостого підійнялась на третє, а за соціально-економічними збитками займає п’яте місце. За даними 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, ХОЗЛ забирає в 2 рази більше життів, ніж рак легень, і щорічно в усьому світі від цієї 
патології помирають десять мільйонів курців.

Мета дослідження. Оцінка впливу нікотинової залежності на виникнення та протікання ХОЗЛ.
Матеріали і методи дослідження. Проведена оцінка рівня нікотинової залежності пацієнтів КНП «Івано-Франківський об-

ласний фтизіопульмонологічний центр» Івано-Франківської обласної ради (Центр легеневих захворювань). Дані було отримано 
шляхом анкетування 70 пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень, застосувавши тест Фагерстрема. Виснов-
ки зроблені на основі синтезу, аналізу і математичної статистики.

Результати дослідження. Рівень нікотинової залежності кожного з пацієнтів оцінювався за такими критеріями: проміжок 
часу після пробудження, коли пацієнт запалює першу цигарку; утримання від паління у заборонених місцях; цигарка, від якої 
найважче утриматись; щоденна кількість випалених цигарок; половина дня, коли пацієнти найчастіше палять; паління під час 
ліжкового режиму.

В результаті дослідження встановлено, що більшість пацієнтів, а саме 39% запалює першу цигарку від 31 до 60 хв після 
пробудження. 60% респондентів важко утриматись від паління в заборонених місцях. Більше половини(53%) палить переважно 
зранку. 33% пацієнтів, не дивлячись на наявність ХОЗЛ, випалює до 10 сигарет щоденно. А 66% палять в період, коли повинні 
дотримуватись ліжкового режиму.

Висновки. Переважна більшість пацієнтів із ХОЗЛ не може утримуватись від паління, навіть під час загострення хвороби, 
коли вони повинні дотримуватись лікарняного режиму. На нашу думку, корекція тютюнової залежності повинна входити у ком-
плекс лікування та реабілітації таких пацієнтів.

ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß Ê²ÍÅÇ²ÎÒÅÉÏÓÂÀÍÍß Ó ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÏÐÈ ÑÓÒÓËÎÑÒ² ÑÏÈÍÈ
Король С.Ю., Кузьмик Х.І.

Наукові керівники: асист. Г.В. Козінчук, асист. Т.М. Фешовець
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, е-mail:solomia38825@gmail.com

Актуальність. Постава – це звичне положення тіла людини, манера триматися стоячи і сидячи. У сучасному світі порушення 
постави досить поширена проблема. Неправильна постава викликає больові відчуття, може спричинити розвиток різних 
захворювань та впливає на якість життя людини. Крім фізичних вправ, на роботу глибоких та поверхневих м’язів спини можна 
впливати за допомогою тейпів. В основі методу лежить регуляція м’язового скорочення, больової чутливості та мікроциркуляції. 
При наклеюванні стрічок можна вибрати силу натягу та напрямок тейпів. Кінезіотейпи не обмежують рухів.

Мета. Визначити вплив кінезіотейпування на глибокі та поверхневі м’язи тулуба з метою відновлення симетрії (тонусу, сили, 
розтягнування) м’язів, що беруть участь у формуванні постави.

Матеріали і методи. У дослідженні взяло участь 30 студентів ІФНМУ, яких було поділено на 3 групи. Перша з них склали 
пацієнти із сутулістю, які виконували комплекс фізичних вправ , друга – пацієнти із сутулістю, що виконували комплекс вправ 
і їм було накладено Х-подібний тейп на міжлопаткову ділянку із силою натягу 70% і третя – пацієнти із сутулістю, яким було 
проведено тільки тейпування. Усім учасникам дослідження до початку лікування та через місяць щоденного виконання фізичних 
вправ та носіння тейпу провели оцінку постави та запропонували заповнили опитувальник Medical Outcomes Study Short Form 
З6 (MOS SF 36) та візуально-аналогову шкалу (ВАШ) оцінки болю.

Результати. При опрацюванні результатів опитувальника до початку лікування виявили, що якість життя була приблизно 
однаковою у всіх трьох групах 51, 55 та 53 балів відповідно. Після проведеного лікування свою якість життя пацієнти 1 групи 
оцінили у 79 балів, другої – 90, третьої – 87. При цьому кількість балів, за рахунок яких збільшився показник отримали шкали, 
що формують психічне благополуччя (життєздатність, соціальне функціонування, емоційний стан і психічне здоров’я).

Згідно результатів шкали ВАШ до лікування учасники усіх груп оцінили свої больові відчуття у 4, 5, 4 бали відповідно. Після 
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лікування, згідно отриманих даних шкали інтенсивність болю зменшилася до 2 балів в другій групі, 3 балів в 1-ій та 3-ій групах.
Висновки. Враховуючи результати опитування можна стверджувати, що правильно підібраний комплекс лікувальних вправ 

та кінезіотейпування допомагає утримувати правильно поставу та покращити якість життя.

ßÊ²ÑÒÜ ÆÈÒÒß ßÊ ÎÑÍÎÂÍÈÉ ÏÎÊÀÇÍÈÊ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç 
ÑÈÍÄÐÎÌÎÌ ÏÎÄÐÀÇÍÅÍÎÃÎ ÊÈØÅ×ÍÈÊÀ ÍÀ ÔÎÍ² Ã²ÏÎÒÈÐÅÎÇÓ.

Кочержук О.В.
Наукові керівники: асист. Г.В. Козінчук, асист. Т.М. Фешовець
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: oleksandrakocherzuk20@gmail.com

Актуальність. У сучасному світі наявність поєднаної патології у пацієнта стає скоріше правилом, ніж винятком. Саме 
тому необхідно оцінювати ефективність лікування не тільки зменшенням клінічних проявів, а й покращенням якості життя у 
пацієнтів.

Мета роботи. Визначити рівень якості життя у пацієнтів із СПК на фоні гіпотиреозу.
Матеріал і методи. У дослідженні взяло участь 20 пацієнтів, яких було поділено на 2 групи. Першу з них склали пацієнти 

із синдромом подразненого кишечника та гіпотиреозом, яка отримувала медикаментозну терапію згідно протоколу, другу – 
пацієнти із СПК на фоні гіпотиреозу, що отримували медикаментозну терапію та Alfl orex Symbiosys в якості пробіотика.

Усім групам до початку лікування та через місяць щоденного ретельного виконання призначення запропонували заповнили 
опитувальник Medical Outcomes Study Short Form З6 (MOS SF 36), який є найбільш апробованим та валідизованим. Він 
складається з 36 пунктів, що згруповані у вісім шкал. Показники кожної шкали варіюють між 1 i 100, де 100 представляє повне 
здоров’я, всі шкали формують два показники: душевне і фізичне благополуччя.

Результати. При опрацюванні результатів опитувальника до початку лікування виявили, що якість життя була приблизно 
однаковою (сумарно по всіх показниках 44 та 48 балів відповідно). Після проведеного лікування свою якість життя пацієнти 
1 групи оцінили у 81 бал, другої – 91. При цьому кількість балів, за рахунок яких і збільшився показник отримали шкали, що 
формують психічне благополуччя (життєздатність, соціальне функціонування, емоційний стан і психічне здоров’я).

Висновок. Враховуючи результати опитування можна стверджувати, що правильно підібраний комплекс лікування підвищує 
психічне благополуччя, що і покращує якість життя.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯ Ï²ÑËß ÅÍÄÎÏÐÎÒÅÇÓÂÀÍÍß ÊÎË²ÍÍÎÃÎ ÑÓÃËÎÁÀ
Лісова Є.М., Шарун С.Н.

Науковий керівник – асист. Н.В. Стратій
Харківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я
м. Харків, Україна, e-mail: liza.lisovaja@gmail.com

Актуальність. Для повноцінного відновлення функції кінцівки після ендопротезування колінного суглоба (ЕКС) необхідною 
умовою вважається етапне проведення медичної реабілітації, яка базується на руховому режимі та фізичних вправах.

Мета дослідження: вивчити особливості реабілітації після ЕКС.
Матеріали та методи: в дослідження було включено 10 пацієнтів, яким було виконано ЕКС. Обстежені були розділені на дві 

вікові групи. У I групу увійшли 5 пацієнтів від 50 до 69 років (середній вік 63±2,5 роки), в II групу - 5 хворих від 70 до 85 років 
(середній вік 78±3,8 року). Критеріями оцінки ефективності реабілітаційних заходів були клінічні та інструментальні методи 
дослідження, шкали й опитувальники, що вимірюють ступінь обмеження активності та зміни якості життя. Відновне лікування 
було спрямоване на покращання рухливості в суглобі, активізацію хворого з метою підвищення м’язового тонусу на основі 
розробленого комплексу спеціальних вправ і рекомендацій для пацієнтів.

Результати: в ранньому післяопераційному періоді у хворих обох груп відзначалася ранкова скутість і біль при вертикалізації, 
однак у 3 пацієнтів другої групи її тривалість була понад 15 хвилин. До кінця першого періоду відновного лікування біль при 
ходьбі відзначали лише 2 пацієнти першої групи та 4 − другої. Відмічено, що до кінця першого періоду при оцінці сили м’язів 
оперованої кінцівки зазначалося 2 бали у 4 пацієнтів першої групи, а в осіб другої групи − лише у 2 пацієнтів. Після закінчення 
курсу раннього відновного лікування відзначалося збільшення згинання оперованої ноги в колінному суглобі на 15% у пацієнтів 
другої групи й на 35% − в першій групі. В процесі вертикалізації основна увага приділялася навчанню стояння з частковою 
опорою на оперовану кінцівку, переходу від стояння до ходьби, де закріплювалися правильні елементи кроку, а також ходьбі по 
сходах.

На момент виписки зі стаціонару відстань 100 метрів самостійно могли пройти 5 пацієнтів першої групи й лише 3 − другої. 
При реабілітації в пізньому післяопераційному періоді відстань 100 метрів самостійно проходили 100% пацієнтів. Заняття ЛФК 
в обох вікових групах за 6 днів збільшили кут згинання колінного суглоба. Також заняття ЛФК збільшили силу м’язів нижніх 
кінцівок, що позитивно вплинуло на дистанцію ходьби пішки.

Висновки: рання реабілітація хворих, що перенесли ЕКС, з підбором спеціальних індивідуальних вправ лікувальної 
фізкультури скорочує терміни непрацездатності та дозволяють підвищити функціональні якості пацієнтів (безболісна ходьба).

Ô²ÇÈ×ÍÀ ÒÅÐÀÏ²ß ÏÐÈ ÏÅÐÅËÎÌÀÕ ÑÒÅÃÍÎÂÎ¯ Ê²ÑÒÊÈ Ó ÎÑ²Á ÏÎÕÈËÎÃÎ Â²ÊÓ
Марченко-Олексин М.В.

Наукові керівники: д.мед.н., проф. І.К. Чурпій, викл. О.В. Янів
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: m0730380056@gmail.com

Актуальність. Перелом шийки стегнової кістки (ШСК) — це травма, при якій відбувається пошкодження кульшового 
суглоба. Фахівці у даній галузі, висловлюють думку, що кількість пацієнтів із переломами ШСК може досягти до 2050 р. - 4,5 
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млн. на рік, а інші наводять показник 6,26 млн. Переломи ШСК у більшості випадків (майже 95%) виникають у результаті 
падіння з висоти власного зросту. Такі переломи часто пов’язані з різними супутніми захворюваннями, вживанням їжі з малим 
вмістом вітамінів та мікроелементів, порушенням ходьби, дефіцитом статевих гормонів. Причинами переломів у літньому віці 
також можуть бути остеопенія або злоякісні новоутворення.

Традиційно вважають, що переломи ШСК — це доля літніх людей, але, останнім часом їх спостерігають і в осіб молодшого 
віку. Різниця в кількості переломів ШСК у різних регіонах світу демонструють певний вплив генетичних та екологічних 
факторів в етіології переломів цієї локалізації. Вченими доведено вплив кількості сонячного світла на частоту травм — переломи 
найчастіше відбуваються в зимовий період через дефіцит вітаміну D і зниження нервово-м’язової.

Переломи шийки стегнової кістки зазвичай приковують пацієнта до ліжка. Внаслідок ушкодження відбувається 
знерухомлення, що призводить до синдрому декомпенсації всіх органів і систем, і як наслідок сповільнюється відновлення 
рухової активності, ускладнюється можливість самообслуговування, повернення до звичного способу життя, а також це 
зумовлює високу летальність. Високі показники інвалідності визначає переломи ШСК як важливу медичну та соціально-
економічну проблему.

Мета: визначити особливості застосування засобів фізичної терапії при переломах стегнової кістки у осіб похилого віку.
Матеріали та методи: аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури за темою дослідження.
Результати дослідження. Фізична терапія є комплексним методом лікування, який складається з кінезітерапії, лікувального 

масажу та фізіотерапії. Провідну роль у цьому відіграє кінезітерапія. Мета кінезітерапії при післяопераційному лікуванні 
пацієнтів з переломом шийки стегнової кістки полягає у збільшенні сили м’язів, а також у підвищенні безпеки та працездатності 
при хoдьбі, завдяки чому пацієнт похилого віку стає більш незалежним. Для забезпечення бeзпeчнoгo початку фізичнoї терапії 
професіоналу вкрай важливо знати тип перелому, а також матеріал, який використoвувався для хірургічної фіксації. Це має 
вирішaльнe знaчення, щоб пацієнт мав змогу ходити якомога раніше, щоб уникнути респіратoрних ускладнень та інших 
ускладнень, властивих нерухомості, але інoді це немoжливо через загaльне самoпочуття пaцієнта. В післяопераційний період 
після перелому при відсутності протипоказів та упродовж усього періоду реабілітації, застосовують лікувальний масаж. Також 
на всіх етапах реабілітації з метою лікування та профілактики застосовують різні фізіотерапевтичні процедури.

Висновки. Отже, фізична тeрапія після фіксaції перелому є надзвичайно важливою для пацієнтів, оскільки вона спрямoвана 
на ранню мобілізацію, нaвчання ходи, можливість самообслуговування.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÕÀÐ×ÎÂÈÕ ÇÂÈ×ÎÊ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ² ÊÓÐÑÓ ²ÔÍÌÓ
Мельник Н.В., Семенчук І.В.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. І.К. Чурпій
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: nmelnik668@gmail.com, ilona12semenchuk@gmail.com

Актуальність: З кожним роком тема харчування набуває все більше актуальності. Численними дослідженнями у галузі 
Охорони здоров’я встановлено, що харчові звички напряму впливають на стан здоров’я людини. Незбалансоване харчування 
призводить до розвитку хронічних неінфекційних захворювань уже в юнацькому віці. У своєму дослідженні ми керувалися 
рекомендаціями ВООЗ щодо здорового харчування.

Мета дослідження: Вивчення впливу шкідливого харчування на здоров’я та самопочуття студентів Івано-Франківського 
національного медичного університету.

Матеріали і методи дослідження: проведено анонімне опитування 130 студентів 1 курсу ІФНМУ для з’ясування 
особливостей їх харчових звичок; методи синтезу, аналізу, методи математичної статистики.

Результати дослідження: згідно результатів дослідження встановлено, що 45% студентів снідають регулярно; 37 % - 
снідають не регулярно; 22% - взагалі не снідають. Овочі та фрукти 65% - споживають щоденно, 30 % - споживають декілька 
разів на тиждень, 5% - дуже рідко вживають овочі та фрукти. Фаст-фуд вживають 50 % студентів декілька разів на місяць; 47% 
- раз у тиждень; 3% - кожного дня. Проблеми з надмірною вагою через шкідливе харчування. 62% респондентів вважають, що 
вага залежить від харчування, а 48% - протилежної думки.

Висновок: Сучасна студентська молодь, на жаль, не усвідомлює, що здорове харчування є необхідною складовою здоров’я. 
Встановлено, що більше третини студентів ІФНМУ не снідають регулярно, а майже чверть не снідає взагалі. Свіжі овочі та 
фрукти регулярно вживають тільки дві третини студентів, велика кількість регулярно вживаю фаст-фуд.

Такі харчові звички можуть привести не тільки до надмірної ваги, але й до функціональних розладів шлунково-кишкового 
тракту та відхилень у роботі всіх систем організму. 

ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯ ÏÐÈ ÏÅÐÂÈÍÍÎÌÓ ÎÑÒÅÎÀÐÒÐÈÒ² ÊÎË²ÍÀ
Пащеківська О.С.

Науковий керівник – асист. О.І. Медовець 
Харківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров`я
м. Харків, Україна, e-mail: oksana982405@icloud.com

Актуальність. Остеоартрит – захворювання суглобів дистрофічного генезу, яке розвивається через дегенерацію суглобового 
хряща. Класифікують первинний та вторинний остеоартрит. Первинний остеоартрит виникає через пошкодження суглобового 
хряща при травмах, статичних перенавантаженнях, тривалих нерівномірних навантаженнях (плоска стопа, сколіоз хребта). 
Засоби реабілітації, такі як: суглобова гімнастика, лікувальна фізична культура, інтегративна кінезотерапія, відіграють важливу 
роль у лікуванні даного захворювання.

Мета. Висвітлити роль реабілітаційної програми в контролі та підтримці клінічного та функціонального стану людей з 
первинним остеоартритом коліна.

Матеріали та методи. Було взято пацієнтів із діагнозом первинний остеоартрит коліна, віком 60–65 років, розділених на 2 
групи: експериментальна (1–а група) та контрольна (2–а група), в кожній по 10 осіб. Пацієнтам було запропоновано суглобову 
гімнастику (ізометричні вправи, ходьба) та інтегративну кінезотерапію (механотерапія), в сумі по 60 хв на день та призначено 
відповідну дієту (виключення з раціону продуктів, що містять холестерин та цукор).
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Abstract of the 89th Scientifi c Conference of Students and Young Scientists «Innovations in Medicine and Pharmacy», 2020

Результати. Встановлено, що через 30 днів щоденних реабілітаційних вправ пацієнти експериментальної групи почували 
себе набагато краще, рухи у колінному суглобі були більш активними у порівнянні з пацієнтами групи контролю. 

Висновки. Покращення стану здоров`я та самопочуття пацієнтів після одного місяця дотримання лікувальних заходів 
свідчить про позитивний результат та важливість реабілітації для запобігання ускладнень та виникненню супутніх захворювань. 
Повна програма реабілітації (суглобова гімнастика, кінетичні вправи та дієта) дали оптимальну медичну допомогу для цього 
типу пацієнтів.

ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÀ ÕÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ Ô²ÇÈ×ÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß ÑÒÓÄÅÒ²Â IV ÊÓÐÑÓ, ÍÀ ÎÑÍÎÂ² 
ÀÍÊÅÒÓÂÀÍÍß ÒÀ ÑÈËÎÂÎÃÎ ²ÍÄÅÊÑÓ Ì’ßÇ²Â ÏÅÐÅÄÏË²××ß

Полюк І.І.
Науковий керівник – асист. Н.І. Турчин

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: irynap99@gmail.com

Актуальність. Фізична підготовка – це здатність людини повноцінно функціонувати у навколишньому середовищі. Якщо не 
задумуватись про своє фізичне здоров’я, пізніше це може негативно відобразитись на активному існуванні у суспільстві.

Мета. Оцінити рівень фізичної підготовки та розвиток сили м’язів передпліччя у студентів 4 курсу ІФНМУ.
Матеріали та методи. Аналіз доступної вітчизняної та світової літератури, анкетування, антропометрія, динамометрія.
Результати. При проведенні опитування встановлено, що більше 49 студентів (65% від загальної кількості) оцінюють рівень 

фізичної підготовки як задовільний, 14 (18%) - відмінний, 7 (9%) - поганий і 6 (8%) було важко відповісти на дане питання. 
62 (82% від загальної кількості) опитуваних студентів позитивно ставляться до занять спортом, 7 (9%) - негативно, 7 (%9) - 
ніколи не задумувались над цим. 34 студента займаються ранковою гімнастикою (45% від загальної кількості), 27 (35%) - не 
займаються взагалі і 15 (20%) - інколи. 29 студентів (38% від загальної кількості) займаються спортом (регулярно відвідують 
спортивний зал), 48 (62%) – не займаються ранковою гімнастикою.

При дослідженні сили м’язів передпліччя встановлено, що найбільше значення кистьової динамометрії робочої руки у 
хлопців, що займаються спортом рівнялось 55кг (норма – 35-55кг), найменше – 35кг, серед тих, хто не займається спортом 
найбільше значення кистьової динамометрії робочої руки становило 50кг, а найменше – 20кг. Найбільше значення кистьової 
динамометрії робочої руки у дівчат-спортсменок рівнялось 35кг (норма – 25-33кг.), найменше – 24кг, в той час як найбільше 
значення кистьової динамометрії робочої руки у дівчат, які не займаються спортом, становить 25кг, а найменше – 15кг.

Середні показники кистьової динамометрії оцінювались методом силового індексу. Основна маса дівчат-студенток, які 
займаються спортом, 13 (86,6% від загальної кількості), мають середню силу м’язів передпліччя і тільки 2 (13,3%) – нижчу за 
середню. З дівчат-студенток, які не займаються спортом, 6 (24% від загальної кількості) мають середню силу м’язів передпліччя, 
а 19 (76%) - нижчу за середню. Серед хлопців-студентів, які займаються спортом, 2 (14,3% від загальної кількості) мають 
середню силу м’язів руки, 12 (85,7%) – нижчу від середньої. З хлопців-студентів, які не займаються спортом, 9 (39,1% від 
загальної кількості) мають нужчу від середнього силу м’язів передпліччя, а у 14 (60,8%) сила м’язів руки знаходиться на грані 
норми.

Висновки. За результатами проведеного дослідження встановлено, що більша частина студентів ІФНМУ, які активно 
займаються спортом, дбають про своє здоров’я. Розвиток м’язової сили передпліччя у більшості студентів, які брали участь у 
дослідженні є середнім, однак встановлені результати бажають бути кращими.

ÂÏËÈÂ Ã²ÄÐÎÊ²ÍÅÇ²ÎÒÅÐÀÏ²¯ ÄËß Ä²ÒÅÉ ÍÀ ÐÀÍÍ²Õ ÐÎÊÀÕ ÆÈÒÒß Ç ÏÎÐÓØÅÍÍßÌ ÎÐÀ
Романович С.В

Науковий керівник – к.н.фіз.в., доц. Н.Р. Голод
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: sergio29114@gmail.com

Актуальність.Дана тема є досить актуальною. Адже, якщо почати впливати на організм, а також і на саму дитину та її ОРА 
на ранніх етапах за допомогою гідрокінезіотерапії, то можна запобігти виниканню різних захворювань.

Метою є визначити, як гідрокінезіотерапія може впливати на ОРА на ранньому періоді життя дитини.
Матеріали та методи. Методи, які були застосовані в даному дослідженні: синтез, аналіз, спостереження.
Результати дослідження. При застосуванні гідрокінезіотерапії із дітьми обов’язково потрібно враховувати наступні фактори: 

індивідуальний підхід до кожної дитини, рівень навантаження, який визначається станом здоров’я малюка (враховується 
вихідний фон, соматичні і супутні захворювання, стадія онтогенетичного розвитку). Слід зауважити, що вроджені вади розвитку 
серцево-судинної, дихальної систем не є протипоказанням для занять плаванням в період компенсації або субкомпенсації. 
Навіть перебування дитини у воді і виконання пасивних вправ дають свій позитивний результат. Відповідно до призначення 
лікарів дитина допускається до занять. Гідрокінезіотерпія діток до 1 року життя являється найбільш ефективним і доступним 
засобом фізичного розвитку і реабілітації. Дана методика покращує апетит, сон, а також впливає на процеси обміну речовин. 
Є профілактикою гострих респіраторних захворювань, укріплює імунну систему, формує поставу, зміцнює опорно-руховий 
апарат. Плавання в басейні дозволяє зміцнити ЦНС, впливає на зменшення гіперактивності, а також покращує динаміку діток 
з ДЦП.

Висновок: Отож, гідрокінезіотерапія є одним із важливих засобів у фізичній терапії. Ця методика дозволяє нам працювати з 
дітьми до 1 року життя практично без жодних протипоказів, тому і є однією із ефективних.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ ТА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
PHYSICAL REHABILITATION, ERGOTHERAPY AND PHYSICAL EDUCATION

ÑÒÓÏ²ÍÜ ÄÅÍÍÎ¯ ÑÎÍËÈÂÎÑÒ² ÒÀ ÂÈÐÀÆÅÍ²ÑÒÜ ÁÅÇÑÎÍÍß Ó ÑÒÓÄÅÍÒ²Â ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ 
ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ, ÌÅÒÎÄÈ ¯Õ ÊÎÐÅÊÖ²¯

Сантар З.І.
Науковий керівник – асист. О.С. Бурба

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: sorjana1002@gmail.com
Актуальність. У зв’язку зі значним інформаційним навантаженням, інтенсивністю освітнього процесу, студентам часто 

доводиться видиліти час для навчання пізно ввечері та вночі, що в подальшому призводить до виникнення денної сонливості 
та порушень нічного сну. Отже, актуальним є вивчення даної проблеми та пошук простих та ефективних методів їх корекції.

Мета. Вивчити ступінь денної сонливості та вираженість безсоння у студентів медичного університету та провести їх 
корекцію за допомогою точкового самомасажу.

Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь 123 студенти ІФНМУ, з них: 21 студент І курсу, 31 – ІІ курсу, 27 – ІІІ 
курсу, 23 – ІV курсу та 21 – VІ курсу. Ступінь денної сонливості визначали за допомогою шкали сонливості Епворт (Epworth), 
вираженсть безсоння оцінювали за індексом вираженості безсоння (ISI). Студентам, у яких були виявлені виражена денна 
сонливість та порушення сну (безсоння), пропонувалось проводити точковий самомасаж протягом 2 тижнів з наступним 
повторним анкетуванням.

Результати. За результатами анкетування встановлено, що на І курсі денна сонливість та порушення сну наявні у 76,19% 
(16) студентів, на ІІ курсі – у 61,29% (19), на ІІІ курсі – у 66,67% (18), на ІV курсі – у 52,17% (12) та на VІ курсі – у 90,48% (19). 
При порівнянні ступеня вираженості даних порушень залежно від статі суттєвих відмінностей не виявлено. Після 2 тижнів 
застосування точкового самомасажу денна сонливість та порушення сну виявлені у 43,75% (7) студентів І курсу, у 36,84% (7) – ІІ 
курсу, у 33,33% (6) – ІІІ курсу, у 41,67% (5) – ІV курсу та у 52,63% (10) – VІ курсу.

Висновки. На основі отриманих результатів можна зробити висновок, що денна сонливість та безсоння частіше 
спостерігаються у студентів І та VІ курсів. У студентів І курсу це можна пояснити зміною оточення та процесом адаптації до 
нових вимог та умов навчання. Що стосується VІ курсу, наявні порушення сну можливо спричинені значним психо-емоційним 
навантаження у зв’язку з підготовкою до Кроку 2 та випускних екзаменів. Точковий самомасаж є дієвим та доступним методом 
корекції порушень сну, його проведення протягом 2 тижнів сприяло зменшенню проявів денної сонливості та безсоння на 
27,74%.

ÂÐÀÕÓÂÀÍÍß ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ ÏÀÖ²ªÍÒ²Â ²Ç ÏÅÐÅÍÅÑÅÍÈÌÈ ÇÀÏÀËÜÍÈÌÈ 
ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍßÌÈ ËÅÃÅÍÜ ÄËß ÏÎÁÓÄÎÂÈ ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯ 

Сарапук Р.І.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Д.В. Попович

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Кафедра фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання

м. Тернопіль, Україна, e-mail: rivo@tvnet.if.ua
Актуальність. Згідно прогнозів експертів ВООЗ запальні захворювання легень (ЗЗЛ) до 2020 року можуть зайняти третє 

місце серед основних причин смертності населення.
Мета. Вивчити функціональний стан пацієнтів із перенесеними (ЗЗЛ) для побудови програми реабілітації на санаторно-

курортному етапі.
Матеріали та методи. Обстежено 50 пацієнтів, які перенесли ЗЗЛ,які направляються на санаторно-курортну реабілітацію, 

та 10 практично здорових осіб. Функціональний стан вивчали оцінюючи частоту пульсу (ЧП), частоту дихання (ЧД), пробу 
Джеймса, вираженість задишки за шкалою Борга.

Результати. ЧП у практично здорових осіб становила 67,86±1,5уд/хв., тоді як у пацієнтів із перенесеними (ЗЗЛ) ЧП була 
вірогідно вищою і становила 80,1±0,14уд/хв. (р<0,05). ЧД у практично здорових осіб становила 16,5±0,8д.р./хв., тоді як у 
пацієнтів із перенесеними (ЗЗЛ) ЧД була вірогідно вищою і становила 27,6±0,7д.р./хв. (р<0,05). Оцінка проби Джеймса 
показала, що у пацієнтів із перенесеними (ЗЗЛ) середнє значення кількості сходжень на сходинку становило 16,7±2,5 та було 
вірогідно нижчим (p<0,05) за результат у практично здорових осіб - 83,1±2,9; і це свідчить про зниження працездатності у 
пацієнтів із перенесеними (ЗЗЛ) на 60-80%. У пацієнтів із перенесеними (ЗЗЛ) провели оцінку важкості задишки за шкалою 
Борга з виконанням 6-хвилинного тесту-ходи. Важкість задишки оцінювали перед проведення 6-хвилинного тесту-ходи та 
після його завершення. Важкість задишки за шкалою Борга у пацієнтів із перенесеними ЗЗЛ, перед проведенням 6-хвилинного 
тесту-ходи становила 3,93±0,14 балів і розцінювалася як помірна; після проведення 6-хвилинного тесту-ходи важкість задишки 
оцінювалася в 5,64±0,15 балів і вірогідно була більшою від такої на початку тесту (р1<0,05) і розцінювалася як важка. 

Висновки. Отже, за результатами проведеного обстеження пацієнтів із перенесеними (ЗЗЛ) та порівняння отриманих 
результатів із такими у практично здорових осіб ми констатували, що після перенесення (ЗЗЛ) відбувається погіршення 
функціонального стану серцево-судинної системи, що характеризується збільшенням ЧП. Зниження функціональної здатності 
дихальної системи підтверджується збільшенням ЧД, негативними результатами оцінки важкості задишки з використанням 
шкали Борга та зниженням загальної працездатності на 60-80% за результатами проби Джеймса. Розробляючи програму 
реабілітації пацієнтів із перенесеними ЗЗЛ необхідно оцінювати і враховувати їхній фізичний стан та функціональний стан 
дихальної системи.
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ÌÀÑÀÆ)
Труляєва Н.О.

Науковий керівник – асист. Н.І. Турчин
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: trulyaeva.98@gmail.com

Актуальність теми: Серед функціональних розладів шлунково-кишкового тракту важливе місце займають закрепи, тому 
актуальним є вивчення впливу фізичних методів їх лікування. Застосування немедикаментозного засобу впливу абдомінального 
масажу та його порівняльної ефективності з фармакологічним препаратом, який містять лактулозу.

Мета дослідження: вивчити ефективність дії масажу і препарату на основі лактулози у пацієнтів, що страждають хронічними 
закрепами.

Методи дослідження: проведено порівняльну характеристику динаміки покращення стану пацієнтів, яким застосовували 
абдомінальний масаж із результатами у пацієнтів, яким призначався препарат на основі лактулози. В дослідженні прийняло 
участь 35 людей, серед яких у 18 пацієнтів використовували фізикальний метод (масаж), а у 17 пацієнтів був використаний 
фармакологічний середник на основі лактулози.

Результати дослідження: Прийом фармакологічних середників дав результат у 88% тестованих, тобто у 15 пацієнтів із 17. 
Втім, застосування абдомінального масажу дало результат у 78% тестованих, тобто у 14 пацієнтів із 18. В ході дослідження 
було доведено, що абдомінальний масаж збільшує частоту акту дефекації із 1 разу на 2 тижні до 3-4 разів в тиждень, як засіб 
немедикаментозного впливу, доцільно застосовувати у пацієнтів із хронічним закрепом. Довготривала терапія за допомогою 
масажу не менш ефективна, ніж при застосуванні медикаментозних засобів на основі лактулози, дає довготривалий ефект, 
звикання у пацієнтів відсутнє.

Висновок: за допомогою немедикаментозного впливу, можна покращити якість життя пацієнтів, що страждають хронічними 
закрепами. При порівнянні дії абдомінального масажу відносно дії препарату на основі лактулози була підтверджена доцільність 
застосування даного засобу у боротьбі із вище вказаною патологією. До того ж, в ході дослідження стало зрозуміло, що до 
даного методу фізикального впливу відсутнє звикання, а також немає жодних побічних дій під час його застосування. Отже, за 
даними проведеного нами дослідження, можна зробити висновок, що застосування абдомінального масажу можна розглядати 
як один із методів боротьби із хронічними закрепами.

ÅÐÃÎÒÅÐÀÏÅÂÒÈ×ÍÀ ÎÖ²ÍÊÀ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒ² ÇÀÊËÀÄ²Â ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÃÎ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß 
Ì²ÑÒÀ ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÀ

Федорова А.Є.
Науковий керівник – к.н.фіз.в., доц. Н.Р. Голод

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: nfedorova0372@gmail.com
Актуальність. Після затвердження міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України №327 від 30 листопада 2018 року Державних будівельних норм (далі-ДБН) В.2.2-40:2018 Інклюзивність 
будівель і споруд, влада зобов’язалась виконати одну із першочергових вимог у зв’язку з ратифікацією Конвенції ООН про 
права людей з інвалідністю та Угоди про Асоціацію з ЄС: створення безбар’єрного простору для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення (далі-МГН). Заклади громадського харчування потребують аудитів не менше, ніж державні 
установи, адже їх відвідування сприяє покращенню рівня соціалізації та психологічної повноцінності осіб з особливими 
потребами.

Мета дослідження: ерготерапевтична оцінка закладів громадського харчування та їх доступність для осіб з інвалідністю та 
МГН.

Матеріали і методи дослідження. Проведена ерготерапевтична оцінка десяти найбільш відвідуваних закладів громадського 
харчування м. Івано-Франківська, методи синтезу, аналізу, математичної статистики.

Результати дослідження. Кожен заклад оцінювався за такими критеріями: доступність входу у приміщення, а саме: поріг 
менше 2 см або наявний пандус чи схил для заїзду. Далі проводилася оцінка достатності шляху руху для інвалідного візка; 
і остання оцінка відповідності вбиральні згідно норм для осіб з інвалідністю та МГН. Критерії оцінки: 3 бали – доступно, 
2 бали – частково доступно, 0-1 бал – недоступно. Сумуючи результати усіх обстежених закладів громадського харчування, 
встановлено, що загальна оцінка за вхід становить 0,4±0,15 бали; за шляхи руху всередині – 0,9±0,09 бали; оцінка доступності 
вбиральні – 0,4±0,15 бала.

Висновки. Аспекти навколишнього середовища закладів громадського харчування м. Івано-Франківська є погано обладнані 
входи до приміщень: вузькі вхідні прорізи, наявність високих порогів, відсутність пандусів. На нашу думку, проблему 
можна вирішити введенням у відповідні контролюючі інстанції посади штатного ерготерапевта, який буде проводити оцінку 
доступності приміщень, які здаються в експлуатацію, згідно ДБН, підняття даного питання на засіданнях міської ради.

ÊÎÐÅÊÖ²ß ÏÑÈÕÎÅÌÎÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ ÕÂÎÐÈÕ ÌÅÒÎÄÀÌÈ ÀÐÒ-ÒÅÐÀÏ²¯
Фітьо Ю.Р.

Наукові керівники: асист. Т.М. Фешовець, асист. Г.В. Козінчук
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: jula.fi tio@gmail.com

Актуальність. Усім відомий вислів Сократа, що «Не можна лікувати тіло, не лікуючи душу». Зміни психоемоційного 
стану відмічаються у більшості пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні. Хвороба будь-якого органу впливає на 
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емоційний стан людини загалом. Безліч вчених звертали увагу на цей тісний взаємозв’язок. Почуття тривожності розглядаються, 
як невід’ємна частина хвороби.

Мета дослідження. Визначити психоемоційний стан пацієнтів, що перебувають на стаціонарному лікуванні та можливості 
його корекції, за допомогою методів АРТ-терапії.

Матеріали і методи. В дослідження було включено 20 пацієнтів, що перебували на стаціонарному лікуванні в Університетській 
клініці ІФНМУ та 10 практично здорових людей, що склали контрольну групу. Середній вік обстежуваних 47+7,3 років. Тривалість 
перебування в стаціонарі на момент обстеження 2+2 дні. Психоемоційний стан оцінювали за допомогою Госпітальної шкали 
тривоги та депресії (HADS). Хворі були розділені на 2 групи, пацієнти І-ї групи отримували стандартне лікування, відповідно 
до міжнародних рекомендацій і протоколів, пацієнти ІІ-ї групи на фоні такого ж лікування щодня, протягом 10-15 хвилин, 7 днів 
підряд, проходили сеанси АРТ-терапії ( займалися малюванням, або слухали класичну музику).

Результати. У хворих обох груп мав місце підвищений рівень тривоги та депресії. При оцінці рівня тривоги у пацієнтів І-ї та 
ІІ-ї групи переважали клінічно виражений (66% та 70%, відповідно) та субклінічний рівень тривоги (24% та 22%, відповідно). 
Аналізуючи рівень депресії у пацієнтів І-ї та ІІ-ї групи відмічено переважання нормальних показників та субклінічно вираженої 
депресії ( І-а група 90% та 10 %, відповідно, а ІІ-а група - 88% та 12 %, відповідно), клінічно вираженої депресії у пацієнтів обох 
груп не зафіксовано.

Через тиждень після сеансів АРТ-терапії в пацієнтів ІІ групи переважав субклінічний рівень тривоги (64%) та наступила 
нормалізація його рівня (22%), у порівнянні з пацієнтами І-ї групи, в яких утримувалась клінічно виражена тривога (56%) та 
лише незначне збільшення показників її нормалізації (12%). Субклінічно та клінічно вираженої депресії у пацієнтів ІІ-ї групи 
не відмічалось, тоді як у обстежених І-ї групи все ще утримувались незначні підвищення рівня показників субклінічної депресії 
(0% та 4% відповідно)

Висновки. Використання методу АРТ-терапії, як допоміжного засобу для корекції психоемоційного стану у пацієнтів, 
значно знижує рівень тривоги та депресії, тим самим пришвидшуючи одужання.

ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²ß ÏÀÖ²ªÍÒÀ Ç ÏÅÐÅËÎÌÎÌ ÂÅÐÕÍÜÎ¯ Ê²ÍÖ²ÂÊÈ Ï²ÑËß ÏÅÐ²ÎÄÓ 
²ÌÌÎÁ²Ë²ÇÀÖ²¯

Червак М.В.
Наукові керівники: асист. Т.М. Фешовець, асист. Г.В. Козінчук
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mchervak1999@gmail.com

Актуальність: не викликає сумніву актуальність теми реабілітації пацієнтів після переломів. Перелом в ділянці ліктьового 
суглобу є найбільш поширеним. Як правило вони наступають через падіння на витягнуту руку. Ключовим моментом в лікування 
переломів є можливість ранньої реабілітації, так як продовжена іммобілізація швидко призводить до розвитку контрактур і 
стійкому обмеженню об’ємів рухів.

Мета дослідження: визначити стан верхньої кінцівки пацієнта після перелому, періоду іммобілізації, та можливості корекції 
цього стану за допомогою методів фізичної реабілітації

Матеріали і методи: необхідність реабілітації вивчалась на одному пацієнті, який мав перелом верхньої кінцівки в ділянці 
ліктьового суглобу. Пацієнт протягом всього іммобілізаційного періоду не виконував жодних вправ на уражену кінцівку. Після 
зняття гіпсової пов’язки було виявлено значну гіпотрофію м’язів та обмеження рухомості в ліктьовому та променево-зап’ястному 
суглобах. З 2-го дня після зняття іммобілізації, пацієнт, під наглядом, розпочав виконувати вправи, тривалість яких поступово 
зростала від 20 хвилин до 45-50 хвилин. Зростало і навантаження, що впливало на кінцівку. Окрім вправ застосовували і інші 
методи фізичної реабілітації, як ванни з морської солі по 20 хвилин щовечора протягом 2-х тижнів. Та обов’язковий щоденний 
масаж.

Результати: через 5 тижнів щоденного використання реабілітаційних засобів об’єм рухів в ураженій кінцівці відновився в 
повному обсязі. Динамометричні показники обох кінцівок відповідали віковій нормі.

Висновки: рання реабілітація у пацієнтів з переломами верхніх кінцівок є обов’язковим та невід’ємним процесом одужання. 
Зволікання з початком чи недооцінювання фізичної терапії, як складової відновлення нормального функціонування кінцівки, 
тягне за собою негативні наслідки.

ÀÍÀË²Ç ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ¯ ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²¯ ÔÓÍÊÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß, 
ÎÁÌÅÆÅÍÍß ÆÈÒªÄ²ßËÜÍÎÑÒ² ² ÇÄÎÐÎÂ’ß Â ÏÐÀÊÒÈ×ÍÎÌÓ ÄÎÑÂ²Ä²

Явір І.О.
Науковий керівник – к.мед.н.,доц. Н.Р. Закаляк

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Кафедра фізичної терапії, ерготерапії

м. Дрогобич, Українa, email: arey110399@gmail.com
Актуальність. У комплексі заходів з реформування системи охорони здоров’я в Україні важливу роль відведено 

впровадженню Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я (МКФ) за прикладом 
Європейського союзу. МКФ має прийти на зміну існуючої, ще з часів радянської епохи, системи поділу людей з важкими 
патологіями на групи інвалідності. Перевага класифікації полягає в тому, що стан людини оцінюється не тільки за клінічним 
діагнозом, а враховують всі аспекти її життя (розвиток, участь, середовище…), позаяк лише діагноз мало що може сказати про 
функціональні можливості людини. МКФ дозволяє це зробити більш детально, тобто перейти від біомедичної моделі аналізу 
людини до біопсихосоціальної. 

Мета дослідження. Перевірити ефективність МКФ у процесі реабілітації.
Матеріали і методи. Теоретичний аналіз літератури та практичне використання МКФ і МКФ-браузера в процесі реабілітації.
Результати. МКФ була розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) для покращення роботи різних 

секторів сфери охорони здоров’я. Структура МКФ складається з аналізу функцій і структур організму, діяльності та участі, 
факторів навколишнього середовища та персональних факторів. Ця система класифікації використовує загальноприйняте 
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кодування широкого спектру інформації для полегшення роботи з пацієнтом і є основою для організації та документування 
інформації про функціонування людини та ступінь втрати працездатності. Класифікація може використовуватися для запису як 
позитивних, так і негативних аспектів функціонування.

Міждисциплінарна команда фахівців-волонтерів, які працюють з дітьми, що відвідують Дрогобицьке добровільне 
товариство захисту дітей-інвалідів «Надія», вже понад рік використовує МКФ у процесі реабілітаційних втручань. Отримані 
результати показали, що використання МКФ дає змогу краще оцінити стан дитини з різними відхиленнями в стані здоров’я, 
завдяки детальному аналізу всіх сфер її діяльності, факторів середовища та персональних факторів. Використання МКФ дало 
змогу знайти ті чинники, які гальмували процес реабілітації. Усунення виявлених факторів значно полегшило визначення 
цілей реабілітації, побудову плану реабілітаційних втручань. Діагностичні тестування показали, що з використанням МКФ 
ефективність реабілітації дітей зросла на 32%.

Висновки. Використання МКФ в реабілітаційному процесі значно полегшує процес збору анамнезу, постановки цілей, 
прогнозу і планування реабілітаційних втручань. МКФ дає змогу аналізувати кожного пацієнта за принципом індивідуальності, 
що значно покращує ефективність процесу реабілітації та її результатів.

ÔÒÈÇ²ÀÒÐ²ß
PHTHYSIOLOGY

DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS IN ADOLESCENTS
Sakhelashvili – Bil Olga, Ortynska Andriana

Scientifi c supervisor – Prof. O. Kostyk, MD, PhD
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Department of Phthisiology and Pulmonology
Lviv, Ukraine, e-mail: ortynskuy@ukr.net

The epidemic situation in Ukraine remains complex. The greatest danger is spreading of drug-resistant tuberculosis in different age 
groups, especially in adolescents. 

Aim. To study features of drug-resistant tuberculosis course in adolescents from the centre of tuberculosis infection. 
Materials and methods. In 151 adolescents 16-17 years old were studied specifi c features of drug-resistant tuberculosis by using 

clinical, radiological and laboratory examinations. They were divided into 2 groups: the main group – 76 patients with drug-resistant 
tuberculosis and the control group-75 patients with susceptible tuberculosis. 

Results. 85,5 % (65) adolescents of the main group and 73,4 % (55) of the control group were diagnosed during appealing examina-
tion. In 50 (65,9 %) adolescents of the main group and in 23 (30,7 %) ) of the control group the process began acutely. Drug-resistant 
tuberculosis course had more pronounced phenomena of intoxication and pulmonary pathology, prevailed disseminated (42,1 %) and in-
fi ltrative (36, 8 %) forms and caseous pneumonia (18,4 %); 1,5 times more often destructive changes (53,3 % against 35,3 %) and 2,5 
times more often process progress (39,5 % against 16,6 %), 1,9 times more often – bronchial tuberculosis (10,5 % against 5,3 %), 2 
times more often – exudative pleuritis (26,3 % against 13,3 %), (p<0,05). Radiologically, the process was widespread in both groups 
(90,0 %), two-sided (63,4 % against 28,0 %, p < 0,05), prevailed multiple decay cavities. In the main group massive bacterial excretion is 
more common (52,7 % against 36,0 %, р < 0,05). In tuberculosis infection centre were infected and ill 66,7 % adolescents. 77,8 % cases 
the source of infection were parents and coincidence of the structure of drug-resistant tuberculosis with the source of infection was 63,2 %.

Conclusions. In drug-resistant tuberculosis, mono-resistant strains of MBT were found in 31.6% of adolescents, poly-resistant - in 
27.6%, multi-resistant - in 38.2%, while widespread resistance was present in only 2.6% of adolescents. Drug-resistant tuberculosis in ad-
olescents from the centre of tuberculosis infection shows more severe specifi c processes with progression(disseminated form and caseous 
pneumonia), than in drug-sensitive tuberculosis.

Õ²ÐÓÐÃ²ß
SURGERY

MODERN TACTICS OF CONDUCTING PATIENTS WITH AN INJURY OF EXTRAHEPATIC BILE 
DUCTS

Lesna A.S.
Scientifi c supervisor – Assist. V.V. Lesnoy, Ph.D.

Kharkiv National Medical University
Department of Surgery № 2

Kharkov, Ukraine, e-mail: lesnaalina@ukr.net
Introduction. According to the world Association of endosurgery (2017) iatrogenic injury of the extrahepatic bile ducts (EBD) after 

laparoscopic cholecystectomy hasn’t tendency to reduction and makes 0.49% (USA), 0.66% (UK).
Aim: to perform modern algorithm of diagnostics and treatment of injury EBD.
Materials and methods. A retrospective analysis of 9 case histories of patients hospitalized in the department of surgery in various 
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periods after the suspected injury EBD. The age of patients ranged from 24 to 62 years; men 2 (22.2%) women 7 (77.8%). The primary 
surgical intervention performed for acute destructive calculous cholecystitis in other medical institutions of the region in the amount of 
laparoscopic cholecystectomy, abdominal drainage.

Results. The detection in the postoperative period in patients after cholecystectomy clinic cholangitis, hyperbilirubinemia, enlargement 
of the extrahepatic bile ducts according to the sonography more than 8 mm, of intrahepatic ducts more than 3 mm, accumulation of exudate 
in the space of the Morris recommended endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP). If you can’t perform ERCP, but if 
you suspect the clinic of damage EBD, strictures of the biliary tract, obstructive jaundice, it is recommended coresidence percutaneous 
drainage of the lobar bile ducts.

According ERCP were diagnosed with the following injuries EBD by S. Strasberg (1995) type A – 5 (55,6%) patients; type b – 2 
(22,2%); type D – 2 (22,2%), and according to the classifi cation by E. I. Galperin (2002) had damage to the “type +2” in all patients.

All cases of damage EBD was diagnosed in time over 5 days (5-11 days), so it was a “late injury” on the background of severe somatic 
condition of the patients. In order to stabilize parameters of patients with the fi rst stage done endoscopic stenting of the common bile 
duct in 8 (88.9%) patients, the second stage after 6-8 months hepaticojejunostomy performed 3 (33.3%) patients. 5 (55.6%) patients with 
«small» injuries EBD endoscopic stenting of the damaged zone was suffi cient for recovery, the stents are removed after 6 months. In 1 
(11.1%) patients due to the complete block of the common bile duct to perform minimally invasive decompression of the biliary system 
could not, therefore, performed surgery in the amount of Roux-en-Y-hepaticojejunostomy.

Conclusion. The gold standard to diagnose damage EBD is ERCP, when it is impossible to implement the recommended coresidency 
percutaneous cholangiography. «Small» damage EBD can be eliminated through minimally invasive technologies, and «big» damage 
EBD are treated depending on the time of their diagnosis.

THE TREATMENT OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE BY USING MINIMALLY INVASIVE SURGERIES
Suhostavskiy V.O.

Scientifi c supervisor ̶ Prof. V.V. Boyko, MD, Ph.D.
Kharkiv National Medical University

Department Surgery №1
Kharkiv, Ukraine, e-mail: suh-lad@yandex.ru

Background. Obstructive jaundice is the most serious complication of diseases of hepatopancreatobiliary organs. At the present the 
preference is given to minimally invasive surgeries to eliminate this problem.

The aim of the work is to analyze the results of application the minimal invasive percutaneous transhepatic methods of biliary 
decompression in patients with obstructive jaundice.

Materials and methods. Minimal invasive percutaneous transhepatic methods of biliary decompression were performed in 48 
patients with obstructive jaundice. The reasons of obstructive jaundice were: choledocholithiasis in 5 (10.4%), cholangiocarcinoma in 
12 (25%), stricture of common bile duct in 6 (12.5%), cancer of the head of the pancreas 25 (52.1%). Percutaneous intervention were 
performed according to a standard technique on an angiograph “Integris Allura” (Siemens, Germany). Percutaneous transhepatic biliary 
drainage (PTBD) performed in 42 (87.5%), percutaneous transhepatic cholecystostomy in 6 (12.5%). External PTBD performed in 26 
(54.2%), external-internal PTBD in 22 (45.8%). After that stenting of the bile ducts performed in 15 (31.25%) cases. Postoperative 
complications were noted in 7 (14.6%) patients: migration of PTBD in 3 (6.25%), hemobilia in 2 (4.2%), bile leakage in abdominal cavity 
in 1 (2.1%), acute cholangitis in 1 (2.1%). Mortality was composed 6.25% - 3 patients. The causes of deaths became: acute cardiovascular 
insuffi ciency 1 (2.1%), and also multiorgan insuffi ciency 2 (4.2%).

Conclusions. Minimally invasive percutaneous transhepatic interventions are effective in the elimination of obstructive jaundice and 
can prepare the patient for surgical treatment, as well as be applied as independent surgical aid.

ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÅÍÄÎÂÀÑÊÓËßÐÍÈÕ ÌÅÒÎÄ²Â Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÕÐÎÍ²×ÍÎ¯ ÊÐÈÒÈ×ÍÎ¯ ²ØÅÌ²¯ 
ÍÈÆÍ²Õ Ê²ÍÖ²ÂÎÊ
Артеменко Р.Ю.

Науковий керівник  ̶  д.мед.н., проф. В.І. Ляховський
Українська медична стоматологічна академія

Кафедра хірургії №1
м. Полтава, Україна, e-mail: rartemenko11@gmail.com

Актуальність. На сьогоднішній день, хронічна критична ішемія нижніх кінцівок (ХКІНК) зустрічається у 3% населення 
планети, а в осіб у віці старших 50 років – в 9–10 %, а у старших за 60 років – у 35–50%. Причому кількість пацієнтів з такою 
патологією невпинно зростає і в найближчі роки досягне 5–7%. Дана патологія небезпечна розвитком гангрени нижньої кінцівки, 
що приводить до їх ампутацій та, навіть, летальних випадків. Частота ампутацій нижніх кінцівок як Україні, так і за її межами 
досягає 59%, а показник летальності доходить до 48%. Тому, удосконалення методів лікування хворих з такою патологією не 
перестає бути актуальним і в наш час.

Мета дослідження. Вивчити ефективність застосування ендоваскулярного лікування хворих з хронічною критичною 
ішемією нижніх кінцівок.

Матеріали і методи. Проведений аналіз лікування 98 хворих, які перебували на стаціонарному лікуванні з приводу 
оклюзійно-стенотичних уражень стегново-підколінно-гомілкового артеріального сегменту з проявами хронічної критичної 
ішемії нижніх кінцівок ІІІ ст. (за Фонтане). В залежності від виду проведення оперативного лікування пацієнти розподілені 
на дві групи дослідження. У І групу включили 45 осіб, яким виконувалися ендоваскулярні методи лікування: ангіопластики та 
стентування артерій, а у ІІ групу – 53 хворих, виконувалися відкриті реконструктивні операції: аутовенозне та алопротезування, 
ендректомія із артерій. У І групу включили 34 (75,6%) чоловіків та 11 (24,4%) жінок, середній вік становив 62,7±3,82 років, а ІІ 
групі було 39 (73,6%) чоловіків та 14 (26,4%) жінок, а їх середній вік – 63,4±4,05 років. Пацієнти обох груп отримували подібне 
консервативне лікування. Пацієнтам обох груп визначали інтенсивність болю, сатурацію кисню на ІІ пальці стопи на стороні 
критичної ішемії та визначали гомілково-плечовий індекс. Дослідження проводили перед початком, на 1 та 7 добу лікування.

Результати дослідження. Оперативні втручання у пацієнтів І групи виконувалися під місцевим, а хворим ІІ групи – під 
спиномозковим чи епідуральним знеболенням. Середня тривалість операцій у осіб І групи становила 62,4±5,43, а у ІІ – 
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114,6±7,13 хвилин.
Перед початком лікування у пацієнтів І групи інтенсивність болю у ішемічній нижній кінцівці становила 8,4±3.16, а у ІІ – 

8,7±2,42 балів. На першу добу дослідження даний показник у хворих І групи становив 5,1±2.08, а у ІІ – 7,4±2,85, на 7 добу – він 
відповідно дорівнював 3,6±1.67 і 5,4±1,92 балів.

Сатурація кисню на ІІ пальці стопи зі сторони критичної ішемії перед початком лікування у пацієнтів І групи становила 
72,3±4,69, а у ІІ – 70,9±5,06. На 1 добу дослідження ці показники відповідно становили 89,8±4,37 і 85,8±4,28. При огляді на 7 
добу показники сатурації кисню дорівнювали 92,5±3,96 у хворих І групи і 90,9±4,81 – у осіб ІІ гру п.

Згідно даних доплерометрії у пацієнтів І групи ГПІ на стороні враження перед початком лікування були рівними 0,35±0,32, 
а у осіб ІІ групи – 0,38±0,26. На 1 добу дослідження величина даного показника у хворих І групи становила 0,68±0,28, а у ІІ – 
0,70±0,33. На 7 добу дані показники у середньому дорівнювали 0,71±0,32, а у осіб ІІ групи – 0,72±0,29.

Висновок. Згідно отриманих даних середні показники сатурації кисню на та гомілково-плечового індексу зі сторони критичної 
ішемії нижньої кінцівки у пацієнтів обох груп дослідження під час лікування достовірно не відрізняються. Однак, хворі, яким 
виконували ендоваскулярні втручання, відмічали достовірно меншу інтенсивність болю в ранньому післяопераційному періоді 
у порівнянні з пацієнтами, що перенесли відкриті реконструктивні операції на артеріях нижніх кінцівок. Тому, враховуючи 
достовірно меншу тривалість операцій, для покращання результатів лікування хворих з оклюзійно-стенотичними ураженнями 
артерій нижніх кінцівок, які проявляються явищами хронічної критичної ішемії та за наявності вираженої супутньої патології 
можна рекомендувати проведення ендоваскулярних втручань. 

ÏÅÐÅÁ²Ã ÃÎÑÒÐÎÃÎ ÏÀÍÊÐÅÀÒÈÒÓ ÒßÆÊÎÃÎ ÑÒÓÏÅÍß
Барновський В.В., Гвоздик С.П.

Науковий керівник – к.мед.н., асист. М.Б. Федорків
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра загальної хірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: gvozdyk@leviathan.com.ua

Актуальність. Летальність при гострому панкреатиті тяжкого ступеня (ТГП) коливається в межах 47-69 % і має два піки, 
перший з яких наступає протягом семи днів з моменту виникнення захворювання і супроводжується розвитком органної дис-
функції, при якій, в першу чергу, уражаються легені.

Мета – зменшити післяопераційну летальність хворих гострим панкреатитом тяжкого ступеня.
Матеріали і методи. Хворих з ТГП, які звернулися в стаціонар протягом перших 48 год з моменту захворювання, розподілили 

на дві групи: І група –n=31 – хворі на ТГП, яким проведено лапароскопічне дренування черевнеої порожнини та/чи сальникової 
сумки (ДЧП); ІІ група – n=33 – хворі на ТГП, яким проводили евакуацію гострих парапанкреатичних рідинних скупчень (ГПРС) 
чи асциту (УЗ-контрольовані пункції або дренування).

Результати. Рівень амілази в сироватці крові у І групи впродовж перших 4 діб після госпіталізації знизився у 2,6 рази (p≤0,001), 
у хворих ІІ групи – у 3,1 рази (p≤0,05). Важкість стану за шкалою APACHE-II при госпіталізації в обох групах становила 11,7±0,5 
балів, протягом перших 4 діб в І групі показники зросли до 14,3±1,2 балів, в ІІ групі – до 13,9±1,0 балів, (p≤0,05).

У 57,1 % хворих протягом першої доби в стаціонарі діагностовано підвищений рівень інтраабдомінальний тиск (ІАТ) 
(18,17±1,03 mm Hg), що відповідало абдомінальному компартмент-синдрому (АКС) І-ІІІ ст., який є одним з чинників 
розвитку легеневої недостатності та погіршує перебіг ТГП.

Наростання балів за шкалою APACHE-II на фоні інфузійної терапії виявлено в обох групах хворих і є одним з показів до 
хірургічного лікування хворих на ТГП в найкоротші терміни. Серед пацієнтів І групи в перші 4 доби операційне лікування 
проведено у 83,9 % хворих проти 81,8 % у ІІ групі. Середній ліжко-день до операції в І групі становив 5,6±2,6 доби, тоді, 
як у ІІ групі – 3,2±2,4 доби. У хворих І групи операційні втручання проводилися під загальною довенною анестезією з ін-
тубацією трахеї та ШВЛ, додатково їм під час операційних втручань проводилася інсуфляція вуглекислого газу в черевну 
порожнину, що після операції спричинюють наростання дихальної дисфункції.

В післяопераційному періоді (через 48 год) у хворих на ТГП виявлено АКС у 61,1% хворих І групи (n=11) та у 41,7 % 
хворих ІІ групи (n=10). У ІІ групі вдалося зменшити на 40 % кількість хворих на АКС за рахунок нормалізації ІАТ.

При аналізі летальності хворих на ТГП в фазу асептичного запалення відмічено 4 летальні випадки в І групі та 2 – в ІІ групі.
Висновок. При застосуванні у лікуванні хворих мініінвазивних оперативних втручань, спрямованих на ранню евакуацію 

ГПРС, зниження ІАТ та покращення мікроциркуляції внутрішніх органів, досягнуто зменшення проявів респіраторної дис-
функції та зниження смертності з 12,9 % до 6,1 % .

ÊË²Í²×ÍÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ ÓÑÏ²ØÍÎÃÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÀÁÑÖÅÑÓ ÏÐÀÂÎ¯ ÄÎË² ÏÅ×²ÍÊÈ 
ËÀÏÀÐÎÑÊÎÏ²×ÍÈÌ ÌÅÒÎÄÎÌ

Безрука В.В.
Науковий керівник — к.мед.н., доц. І.В. Біцька

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра хірургії № 1

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: surgery1@ifnmu.edu.ua
Актуальність. Частота випадків абсцесів печінки стабільно висока і не знижується, складає по різних даних 0,08-2% від 

пацієнтів, госпіталізованих в хірургічний стаціонар. В 79,2% випадків абсцеси локалізувалися в правій долі печінки. Абсцеси 
печінки складають до 0,16% захворювань, з якими хворі госпіталізуються, потребують термінового хірургічного втручання й 
супроводжуються високою летальністю на рівні від 16,9 до 55%, а у випадку з міліарними абсцесами – до 63,6%. Чутливість 
і ефективність УЗД при процесах і кістах печінки складає 91%, КТ – 98 %. Під час обстеження найбільш точними методами 
диференційної діагностики доброякісних утворень печінки, особливо при їх невеликому розмірі (діаметром до 2 см) є КТ - 98% 
і УЗД - 91%.

Мета роботи. Враховуючи вищесказане ми хочемо представити клінічний випадок успішного хірургічного лікування хворо-
го з абсцесом правої долі печінки який був проведений лапароскопічним методом. 

Матеріали і методи дослідження. В клініку кафедри хірургії №1 в ургентному порядку поступив хворий Ш., 62 р. у якого 
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методом ультразвукової діагностики і комп’ютерної томографі було діагностовано абцес правої долі печінки. Після фізикаль-
ного, лабораторного і інструментального обстеження хворому проведено операцію: лапароскопічне дренування абсцесу правої 
долі печінки.

Результати. Післяопераційний період протікав без ускладнень, підвищення темпаратури тіла, болей у черевній порожнині 
не було. Хворий виписаний на амбулаторне лікування на 8-му післяопераційну добу.

Висновки. За наявності лапароскопічного обладнання, інструментарію та відповідних навичок практичних хірургів, засто-
сування лапароскопії у лікуванні внутрішньочеревних абсцесів має значну перевагу над відкритим методом, так як дозволяє 
значно скоротити термін перебування хворого у стаціонарі і в результаті зменшує виникнення післяопераційних ускладнень і 
летальності.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÃÎÑÒÐÎ¯ ÊÐÎÂÎÒÅ×² Ç ÂÀÐÈÊÎÇÍÈÕ ÂÅÍ ÑÒÐÀÂÎÕÎÄÓ
Боднар Є.І., Ткачова А.В.

Науковий керівник – к.мед.н., асист. В.В. Лєсний
Харківський національний медичний університет

Кафедра хірургії № 2
м. Харків, Україна, e-mail: lizalizabodnar@gmail.com

Актуальність. Основним ускладненням портальної гіпертензії є кровотеча з варикознорозширених вен стравоходу або 
кардіального відділу шлунку. Найбільш ефективним мініінвазивним методом профілактики рецидивів варикозної кровотечі є 
черезяремне внутрішньопечінкове портосистемне шунтування, але на жаль використання рентгенологічних ендоваскулярних 
методів лікування ускладнень цирозу печінки в Україні вкрай обмежено.

Мета: проаналізувати сучасний клінічний протокол надання допомоги хворим з гострою кровотечею з варикозних вен 
стравоходу при цирозі печінки.

Матеріали та методи: було проаналізовано 17 історій хвороб пацієнтів з гострою кровотечею з варикозних вен стравоходу. 
На момент госпіталізації хворі скаржилися на блювання незміненою кров’ю – 17 (100%) хворих; наявність мелени – 5 (%); 
біль у правому підребер’ї – 4 (%); запаморочення – 14 (%). З анамнезу життя виявлено, що тільки 5 (%) хворих перебували на 
диспансерному обліку у гастроентеролога з приводу цирозу печінки.

Результати. На фоні інфузійної терапії (з додаванням октреотиду у дозі 300 мкг/добу, реместипу 1000 мкг кожні 4-6 годи згідно 
рекомендацій Консенсуса Бавено IV) всім пацієнтам проведена екстрена фіброезофагогастроскопія. Верифіковано джерело 
кровотечі: варикозні вени стравоходу 2 ступеня – 6 (%) хворих; варикозні вени стравоходу 3 ступеня з наявними червоними 
маркерами – 11 (%). Проведена ендоскопічна склеротерапія 1% етоксисклеролом у 3 (%) хворих, у 2 (%) вдалося досягнути 
ендоскопічного гемостазу шляхом латексного лігування вен. 15 (%) хворим був введений зонд Блекмора-Сенгстейкена, який 
перебував у стравоході 1 добу – 10 (%) хворих; 1-2 доби – 5 (%). У 2 (%) пацєнтів відбувся рецидив кровотечі (виділення по 
зонду більше 100 мл свіжої крові; зменшення гематокриту на 3 одиниці або гемоглобіну на 10 г/л), не дивлячись на проведені 
консервативні та ендоскопічні заходи, що потребувало виконання оперативного втручання за Паціорою.

Висновок. Лікування данної категорії пацієнтів залишається складною мультидисциплінарною проблемою. Переваги слід 
надавати мініінвазивним методикам спрямованих на профілактику маніфестації грізних ускладнень цирозу печінки.

ÎÖ²ÍÊÀ ÐÈÇÈÊÓ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍÞ ÂÍÓÒÍÜÎ×ÅÐÅÂÍÈÕ ÀÁÑÖÅÑ²Â Ï²ÑËß ÇÀÊÐÈÒÎ¯ ÒÐÀÂÌÈ 
ÆÈÂÎÒÀ

Вишиванюк І.І., Кулачек Я.В.
Науковий керівник – к.мед.н., асист. І.М. Козловська 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
Кафедра хірургії №2

м. Чернівці, Україна, e-mail: nevidomkaira@gmail.com
Актуальність. Проблема посттравматичного перебігу абдомінальної травми залишається важливою та, на жаль, неперед-

бачуваною проблемою сучасної ургентної хірургії. Залишається відкритим питання посттравматичних внутрішньочеревних 
абсцесів у постраждалих із травмою паренхіматозних органів.

Матеріали та методи. З 2016 по 2019 рр. було обстежено 53 хворих із закритою травмою живота. Вік хворих складав 19-63 
роки. Механізм травми в переважній більшості складав дорожньо-транспотні пригоди із травмуванням водія та/або пасажирів 
79%, наїзд на пішоходів та пригоди пов’язані із збиттям мотоцикліста або велосипедиста 16%, напад на людину із завданням їй 
тілесних травм 5%. 

Оцінка постраждалих проводилась за допомогою шкали травми (Trauma Score) та шкали важкості пошкоджень (Injury Sever-
ity Score). В післяопераційному періоді проводився моніторинг температури тіла, рівня лейкоцитів, функції нирок та печінки, а 
також оцінювалась загальна клінічна картина у відповідності до часу з моменту пошкодження. Для діагностики внутрішньоче-
ревних абсцесів використовувались фізикальні методи, УЗД, КТ. Використовуючи ці методи нами було виявлено 7,4% внутріш-
ньочеревних абсцесів у постраждалих із закритою травмою живота.

Результати. Серед постраждалих із закритою травмою живота 92,5% було прооперовано. Середній показник шкали TS та 
ISS склав 13±3 та 32,8±14 відповідно. В структурі органних пошкоджень слід зазначити, що серед 53 хворих 39,7% склали 
пошкодження селезінки.

Слід зазначити, що ранні ознаки сепсису спостерігались вже з 2-го дня післяопераційного періоду, а максимально пізні з 16 
дня. Рівень лейкоцитів у цих хворих коливався від 11,500 до 19,100. Середня температура була у таких хворих 38,1°С, і була од-
ним із перших показників ускладненого посттравматичного періоду. У 47% хворих формування внутрішньочеревних абсцесів 
перебігало на тлі септичного перебігу післяопераційного періоду.

Триваючий сепсис був первинною причиною пізньої летальності у постраждалих із множинними пошкодженнями. Слід 
зазначити, що всі хворі, що мали посттравматичні внутрішньочеревні абсцеси мали як мінімум одне важке поза абдомінальне 
пошкодження. За бальною шкалою показник TS менше 10,9 та показником ISS більше 39 був асоційованим із розвитком усклад-
неного перебігу у 78,4% постраждалих.

Висновок. Оперативне лікування закритої травми живота не завжди завершується первинним закриттям рани, але і потре-
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бує подальшого ретельного та уважного спостереження, адже інфекційні посттравматичні ускладнення потребують подальших 
оперативних втручань, а негативна динаміка бальних показників та відсутня тривала позитивна динаміка мають вказувати на 
інфекційних характер ускладненого перебігу.

ÀÍÀË²Ç ÐÅÇÓËÜÒÀÒ²Â ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÈÕ ÎÏÅÐÀÖ²É ÏÐÈ ÂÐÎÄÆÅÍ²É 
ÀÍÎÊÎËÎÐÅÊÒÀËÜÍ²É ÏÀÒÎËÎÃ²¯ Ó Ä²ÒÅÉ

Галій Н.В., Гринів Н.М.
Науковий керівник – д.мед.н., проф. О.Д. Фофанов

Івано-Франківський національний медичний університет
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Актуальність. Одними з найбільш поширених вроджених вад, які супроводжуються обструкцією дистальних відділів 

травного тракту у дітей, є хвороба Гіршпрунга (ХГ) та аноректальні мальформації (АРМ). Хірургічне лікування даної патології 
досить складне, в багатьох випадках є багатоетапним, супроводжується великою кількістю ранніх та пізніх ускладнень. 
Незважаючи на розвиток малоінвазивної хірургії і удосконалення хірургічного лікування за останні десятиріччя, функціональні 
результати операцій не завжди вдовольняють хірургів. У 5-35% хворих спостерігаються ускладнення, які вимагають тривалого 
лікування, повторних реконструктивних операцій, призводять до зниження якості життя пацієнтів.

Мета. Встановити причини ускладнень реконструктивних операцій при хворобі Гіршпрунга та аноректальних мальформаціях 
у дітей та визначити оптимальну діагностичну і лікувальну тактику.

Матеріали і методи. Проведено обстеження та аналіз медичної документації 60 дітей віком від 1 доби до 14 років, оперованих 
в клініці дитячої хірургії ІФНМУ з приводу ХГ та АРМ протягом останніх 10 років. Серед них 38 дітей оперовані з приводу 
ХГ (співвідношення дівчаток і хлопчиків 1 : 4,4) і 22 дитини з приводу АРМ (співвідношення дівчаток і хлопчиків 1 : 1). Серед 
дітей з ХГ найбільш частою спостерігали ректосигмоїдну форму (20 дітей), у 8 хворих – ректальну, у 8 – субтотальну, у двох - 
тотальну форму. Серед дітей з АРМ найбільш часто спостерігали аноректальну атрезію (20 дітей), у 4 з них була висока атрезія, 
у 16 – низька або середня. У 15 хворих були норичні форми атрезії, у 5 – безноричні. У двох дітей були вроджені нориці без 
атрезії.

Результати. Характер хірургічного втручання залежав від виду вади та наявності доопераційних ускладнень. Дітям з низькими 
формами АРМ (6 хворих) проведено первинну реконструктивну операцію – задню сагітальну аноректопластику (ЗСАРП), дітям 
з високими і середніми формами проведено 3-етапні хірургічні втручання: першим етапом була колостомія, другим – ЗСАРП, 
третім – закриття колостоми. У 23 дітей з ХГ виконані первинні реконструктивні операції – резекція агангліонарної зони з 
колоанальним анастомозом, у 15 дітей першим етапом хірургічної корекції була колостомія. Показами до накладання стоми 
були доопераційні ускладнення: обтураційна кишкова непрохідність, перитоніт, Гіршпрунг-асоційований ентероколіт (ГАЕК).

Окрім загальнохірургічних ускладнень (нагноєння рани, перитоніт, злукова кишкова непрохідність, тощо) встановлено дві 
найбільш поширених групи ускладнень реконструктивних операцій при вродженій аноколоректальній патології у дітей: перша 
– ускладнення, що проявляються симптомами обструкції аноректальної зони (стеноз колоректального анастомоза, порушення 
моторики товстої кишки, рецидив ХГ), друга – порушення замикального апарату прямої кишки (анальна інконтиненція).

Висновки. Встановлено, що найбільш вагомими факторами ризику розвитку післяопераційних ускладнень при ХГ є 
наявність доопераційного ГАЕК, велика довжина агангліонарної зони, пізня діагностика і хірургічне втручання. Найбільша 
частота ускладнень у дітей з АРМ спостерігалася при високих формах атрезії та у дітей із супутніми вадами розвитку 
(особливо з вадами сечових шляхів). Більшість ускладнень зумовлені технічними та тактичними помилками під час первинного 
хірургічного втручання. Спектр ускладнень в значній мірі залежить від способу хірургічної корекції.

Õ²ÐÓÐÃ²×Í² ÂÀÐ²ÀÍÒÈ ÀÍÀÒÎÌ²¯ ÀÐÒÅÐ²É Ð²ÇÍÈÕ ÁÀÑÅÉÍ²Â ËÞÄÈÍÈ
Гарлінська І.Я.
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Актуальність. Під час виконання хірургічних операцій на артеріях різних басейнів з приводу їх атеросклеротичних уражень 
варіанти їх анатомії можуть відігравати значну роль. Неврахування аномалій розгалуження судин, місць їх відходження та 
шляхів проходження може призвести до неправильного вибору хірургічних доступів, пошкодження життєво важливих структур, 
а іноді, і до летальних наслідків. За даними літератури, аномалії анатомії артерій людини зустрічаються не менше ніж у 1/3 
населення. Тим не менше, детальних праць, які б чітко обгрунтовували хірургічну тактику при тих чи інших аномаліях нами 
виявлено не було.

Мета: зменшити частоту ускладнень при операціях на артеріях різних басейнів шляхом вивчення і опису варіантів їх анатомії.
Матеріали і методи. В дослідження включені 100 пацієнтів з атеросклеротичним ураженням артерій різних басейнів, яким 

проводили рентгенконтрастну ангіографію нижніх кінцівок (апарат «Infi nix CC», Toshiba, Японія) і / або комп’ютернотомографічну 
(КТ) аортографію, КТ-ангіографію нижніх кінцівок чи КТ-ангіографію екстра- та інтракраніальних судин головного мозку 
(апарат «Aquilion PRIME», Toshiba, Японія). При аналізі артеріограм, крім визначення рівнів і протяжності оклюзій та 
стенозів артерій, аналізували аномалії відходження та розгалуження судин та шляхи їх проходження. Частоту кожної аномалії 
представляли в абсолюних і відносних величинах з розрахунком точних довірчих інтервалів за критерієм Фішера.

Результати. При аналізі ангіограм нижніх кінцівок найчастіше виявлялися аномалії розгалуження підколінної артерії: 
відходження передньої великогомілкової артерії вище лінії колінного згину, поділ підколінної артерії на 3 гомілкові артерії 
(малогомілкову та передню і задню великогомілкові) в одній точці, значна варіабельність довжини тібіоперонеального стовбура. 
При КТ-ангіографії аорти виявлялася значна варіабельність кількості (від 2 до 5) та місць відходження (на рівні нижньої брижової 
артерії та від біфуркації аорти) ниркових артерій, аномалії трифуркації черевного стовбура (зокрема, відходження загальної 
печінкової артерії від верхньої брижової). При КТ-ангіографії екстра- та інтракраніальних судин головного мозку спостерігали 
відходження лівої загальної сонної артерії від брахіоцефального стовбура, аномалії порядку відходження брахіоцефальних 
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артерій.
Висновки. Знання численних варіантів анатомії артерій різних басейнів дає можливість оптимально планувати оперативні 

втручання та уникати пошкоджень життєво важливих структур.

ØËßÕÈ ÏÎÊÐÀÙÅÍÍß ÐÅÇÓËÜÒÀÒ²Â ÀÓÒÎÄÅÐÌÎÏËÀÑÒÈÊÈ Ó ÕÂÎÐÈÕ Ç ÑÈÍÄÐÎÌÎÌ 
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Вступ. Лікування СДС носить не тільки загальний, але й місцевий характер. Мова іде про лікування трофічних виразок, 

які виникають при гнійно-некротичних ускладненнях на стопі і гомілці. З метою їх ліквідації застосували аутодермопластику 
розщепленим перфорованим шкірним клаптем. Вдомо, що одним з сучасних та перспективних напрямків лікування ран є 
вакуум-терапія, яка покращує перебіг усіх станів ранового процесу, прискорюючи заживлення місця ушкодження, знижує рівень 
ексудації, сприяючи підтриманню помірно вологого ранового середовища, необхідного для нормального перебігу репаративно-
регенераторних процесів.

Мета. Покращення результати лікування трофічних виразок у хворих на СДС.
Результати дослідження. Під спостереженнями знаходилося 11 хворих на синдром діабетичної стопи. Вік пацієнтів 

коливався від 48 до 76 років. 7 з них було жіночої статі і 4-чоловіки. Всі пацієнти були хворі на цукровий діабет ІІ типу і мали на 
підошвовій, тильній, або на гомілці трофічні виразки площею від 16 до 36 см2. Штучно шкірний лоскут після забору перфорували 
і фіксували його до рани вузловими поодинокими швами. Після цього на рану з шкірним лоскутом накладали апарат вакуумної 
терапії. Вакуумну терапію рани проводили в режимі від`ємного тиску в межах 100-125 мм. вод. ст. На 3-ю добу вакуумний 
апарат знімали, за цей період він відсмоктував до 50 мл. рідини. Рана виглядала підсушеною. Колір підсадженого лоскута мав 
звичайний колір. На рану накладали пов`язки з стерильним вазеліном і вели його в подальшому в звичайному режимі. Аналіз 
результатів хірургічного лікування ранових дефектів показав, що на тлі вакуумної терапії відмічається позитивний перебіг 
процесу, що дозволило на 3-ю добу закрити трофічну виразку шляхом аутодермопластики. Вакуумна фіксація шкірних клаптів 
дозволила досягнути 100% результату. Хворі на 8-10 добу виписані додому.

Висновки. Вакуумна терапія трофічних виразок у хворих на СДС може бути методом вибору в місцевому лікуванні. Вона 
дозволяє покращити динаміку перебігу ранового процесу та утримує мікроциркуляторне русло на належному рівні.
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Актуальність теми. Інфекції сечової системи(ІСС) є найбільш поширеною групою інфекційних захворювань у всьому світі. 

В Україні щорічно збільшується поширеність ІСС, переважно за рахунок хронічного пієлонефриту (ХП), оскільки на його долю 
в структурі вказаної групи хвороб припадає більше 90% випадків [1,2,3]. На тлі хронічного тонзиліту, ХП діагностується прак-
тично у кожного четвертого хворого, що у 2-3 рази частіше, ніж в загальній популяції [7].

Мета дослідження. Підвищення ефективності терапії хворих на хронічний пієлонефрит із супутнім хронічним тонзилітом, 
на підставі вивчення та розробки методів подолання генних механізмів антибіотикорезистентності індукованих плазмідами.

Об’єкт дослідження: хронічний пієлонефрит із супутнім хронічним тонзилітом.
Предмет дослідження: Нами було обстежено 105 хворих. У всіх 105 (100%) хворих було діагностовано хронічний пієлонеф-

рит (ХП), у 73 (69,5 %) – із супутнім хронічним тонзилітом.
В залежності від виду емпіричного АБП, хворі були розподілені на 3 групи: лікування 1 (40 осіб) – отримали фторхінолони 

(левофлоксацин) 500 мг у вигляді внутрішньовенно-крапельних інфузій; лікування 2 (42 осіб) – цефалоспорини (цефтріаксон, 
цефіпім) 2 грами на добу у вигляді внутрішньовенних ін’єкцій та лікування 3 (23 пацієнтів) – комбінацію зазначених препаратів.

Висновки. За результатами нашого дослідження виявлено наявність плазмід-індукованих механізмів резистентності серед 
хворих на ХП 29,5% (31/105). У пацієнтів на ХП і хронічним тонзилітом, виявляємість плазмідних генів резистентності дещо 
вища і становить 31,5% (23/73), у пацієнтів із ХП без тонзиліту – 25% (8/32), проте достовірних відмінностей між групами не 
виявлено. У хворих з виявленими плазмід-індукованими механізмами резистентності кращу ефективність та найвищу інгібу-
ючу активність продемонстрували: 3-тя генерація цефалоспоринів, 3-тє покоління фторхінолонів, нітроксолін, фосфоміцин, 
ко-тримоксазол, нітрофурантоїн, карбапенеми.

Ì²ÑÖÅ ÄÈÂÅÐÒÈÊÓËßÐÍÎ¯ ÕÂÎÐÎÁÈ ÒÎÂÑÒÎ¯ ÊÈØÊÈ Â ÑÒÐÓÊÒÓÐ² ÃÎÑÒÐÎ¯ Õ²ÐÓÐÃ²×ÍÎ¯ 
ÏÀÒÎËÎÃ²¯
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м. Харків, Україна, e-mail: mega_olga_vlas@ukr.net

Актуальність. Дивертикулярна хвороба товстої кишки може протікати з мінімальними клінічними проявами, які не 
привертають увагу пацієнтів (непостійний біль в животі, здуття, нерегулярні випорожнення). Дійсно, частоту дивертикульозу 
товстої кишки важко визначити в основному через відсутність явної симптоматики у більшості пацієнтів. Так, до 40 років це 
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захворювання виявляється менш, ніж у 5% населення, у віці 40 - 60 років - 15%, у осіб старше 60 років - 30%. При цьому у 75% 
хворих дивертикульоз ускладнюється дивертикулітом.

Мета. Визначити місце ускладнень дивертикульозу товстої кишки у виникненні гострої хірургічної патології.
Матеріали та методи. На клінічній базі кафедри нами був проведений ретроспективний аналіз історій хвороб, за період 

2018-2019 рр. Виявлено 19 випадків дивертикульозу товстої кишки, з них 11 чоловіків і 9 жінок. Вік пацієнтів варіював від 
34 до 72 років. Хворих було ургентно госпіталізовано та прооперовано з приводу: гострого апендициту, защемленої грижі, 
перфоративної виразки шлунку, розлитого перитоніту.

Результати. При проведенні інтраопераційної ревізії органів черевної порожнини був виявлений дивертикульоз товстої 
кишки у хворих, які були прооперовані з приводу: гострого апендициту у 4 випадках, защемленої грижі у 5, перфоративної 
виразки шлунку у 5 пацієнтів. П’ятеро пацієнтів було прооперовано з приводу розлитого перитоніту причина котрого не була 
діагностована до операції, а інтроопераційно виявилося, що у 4 випадках це був дивертикуліт, який ускладнився перфорацією 
та у 1 випадку перфорація тонкої кишки риб’ячою кісткою.

Встановлено, що дивертикульоз товстої кишки в більшості випадків протікав без симптомно, так як ми виявили діагноз 
лише у результаті інших ургентних оперативних втручань, в інших випадках це причини, котрі привели до дивертикуліту з 
перфорацією. Розрізності за статтю статистично недостовірні.

Висновки. Проведене нами дослідження, дає можливість стверджувати, що така малосимптомна патологія як дивертикульоз 
товстої кишки, може привести до розвитку гострої хірургічної патології.

ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÂÀÊÓÓÌ-ÒÅÐÀÏ²¯ ÄËß Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÐÀÍ Ç ÏÎÐÓØÅÍÍßÌ ÀÐÒÅÐ²ÀËÜÍÎÃÎ 
ÊÐÎÂÎÏËÈÍÓ Â ÍÈÆÍ²Õ Ê²ÍÖ²ÂÊÀÕ

Зорій Д.Я.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. А.В. Симчич

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра загальної хірургії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Zorii_Di@ifnmu.edu.ua
Актуальність. На сьогоднішній день непростим у вирішенні залишається питання лікування хворих з виразково-

некротичними дефектами дистальних відділів нижніх кінцівок, які виникли внаслідок довготривалої (хронічної) недостатності 
артеріального кровопостачання. На жаль, великий відсоток таких пацієнтів поступають вже в стадії 3 класифікації хронічної 
ішемії за Фонтейном, коли не завжди можна відновити притік артеріальної крові настільки, щоб відбулося самостійне загоєння 
наявних виразково-некротичних змін тканин кінцівки. Важкості в таких випадках додає наявність захворювань, що викликають 
значні якісні зміни складу крові (цукровий діабет і т.п.). Тому найбільш ефективним є комплексний підхід до лікування цих 
пацієнтів. Він включає максимально можливе відновлення об’ємного кровоплину, корекцію якісного складу крові та активне 
місцеве лікування дефектів тканин.

Мета. На основі інформаційного пошуку вивчити пристрої (апарати) для ВТР, які сьогодні найбільше використовуються в 
світі та порівняти їх ефективність. 

Матеріали і методи. Нами вивчено характеристики (технічні, лікувальний ефект) і проведено аналіз таких пристроїв: Exsu-
dex Type W1, 1000 ml, Нідерланди, Exsudex XL-i, Нідерланди, Exsudex XS Home, 300ml, Нідерланди, NP32 P, Heaco, Великобри-
танія, NP32 PRO, Heaco, Великобританія.

Результати. Оцінку клінічної ефективності проводили у хворих з синдромом діабетичної стопи (СДС). 1)
Exsudex Type W1,1000ml, Нідерланди. Ступінь важкості хронічної ішемії за Фонтейном: 2. Розміри і кількість виразкових 
дефектів: 15см в діаметрі і 2см глибини, 1. Тривалість лікування ВТР до появи грануляцій: 14 днів. 2)Exsudex XL-i, Нідер-
ланди. Ступінь важкості хронічної ішемії за Фонтейном: 2. Розміри і кількість виразкових дефектів: 22.8, 21см, 2. Тривалість 
лікування ВТР до появи грануляцій: 7-10 днів. 3)Exsudex XS Home,300ml, Нідерланди. Ступінь важкості хронічної ішемії 
за Фонтейном: 2. Розміри і кількість виразкових дефектів: 2, 3, 7, 5см; 4. Тривалість лікування ВТР до появи грануляцій: 14 днів. 
4)NP32 P,Heaco, Великобританія. Ступінь важкості хронічної ішемії за Фонтейном: 2. Розміри і кількість виразкових дефектів: 
6.8, 5, 2, 4.1, 3см; 5. 2. Тривалість лікування ВТР до появи грануляцій: 7днів. 5) NP32 PRO,Heaco, Великобританія. Ступінь 
важкості хронічної ішемії за Фонтейном: 2. Розміри і кількість виразкових дефектів:10, 15, 6 см; 3. Тривалість лікування ВТР до 
появи грануляцій: 10днів. 

Висновки. Найсучаснішими пристроями для ВТР є пристрої фірм-виробників Exsudex, Нідерланди (Exsudex Type W1,1000 
ml, Exsudex XL-i, Exsudex XS Home, 300 ml) та Heaco, Великобританія (NP32 P, NP32 PRO). Найефективнішим пристроєм із 
порівнюваних є Exsudex XL-i, Нідерланди.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÕÂÎÐÎÁÈ ÒÀÊÀßÑÓ Â ÏÎÐ²ÂÍßÍÍ² Ç ²ÍØÈÌÈ ÂÀÑÊÓË²ÒÀÌÈ
Корійчук М.І., Олексюк Р.В.

Науковий керівник  ̶  к.мед.н., доц. А.В. Симчич
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра загальної хірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: mikoriychuk2@gmail.com

Вступ: хвороба Такаясу (неспецифічний аортоартериїт) – самостійне поліетіологічне аутоімунне захворювання гіперчутли-
вого, сповільненого або змішаного типу з переважним ураженням магістральних еластичних артерій (аорта та її гілки). 

Актуальність: неспецифічний аортоартериїт виявляють в 2,6 випадках на 1млн. населення. В останні роки з’явилася тен-
денція до збільшення його виникнення. Захворювання виникає в перші дві декади життя людини, а в деяких випадках – у вну-
трішньоутробному періоді. Зустрічається у людей, молодших 40 років, 80% - у жінок.

Мета: встановити сучасні критерії, що характеризують рідкісну ревматологічну проблему – аортоартереїт Такаясу та дозво-
ляють відрізнити його від інших системних васкулітів

Методи дослідження: Аналіз та узагальнення даних науково-медичної літератури, документальні джерела та матеріали ме-
режі Internet. 

Результати: Хвороба Такаясу відноситься до групи васкулітів великих судин. Системні васкуліти — це гетерогенна група 
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захворювань, основною морфологічною ознакою яких є запалення судинної стінки, а клінічні прояви надзвичайно різноманітні, 
не мають чітко окресленої симптоматики, залежать від типу, розміру (великий, середній малий калібр) і локалізації уражених 
судин.

Саме переважне ураження судин різних ділянок тіла, органів і тканин організму створює своєрідне поєднання синдромів, що 
дозволяє виділяти ряд нозологічних форм при системній судинній патології.

Хвороба Такаясу зустрічається у всіх країнах світу, проте найбільш поширена в Японії. Критерії для постановки діагнозу:
1. Розвиток клінічних проявів, властивих артеріїту Такаясу, у віці до 40 років.
2. Кульгавість. Розвиток або наростання м’язової слабкості чи дискомфорту в одній або більше кінцівках (особливо верхніх).
3. Зниження висоти пульсу на брахіальній артерії.
4. Різниця в рівнях систолічного АТ на руках> 10 мм рт.ст.
5. Наявність систолічного шуму над однією або обома підключичними артеріями або черевною аортою.
6. Ангіографічні зміни: звуження та/або оклюзія аорти, її проксимальних гілок або великих артерій в проксимальних відділах 

верхніх або нижніх кінцівок.
Згідно даних статистики протягом п’яти років, можна сказати, що 5 річне виживання хворих НАА становить 90%, 10 річне 

— близько 88%, 15 річне — 80–85%, 20 річне — приблизно 74%.
Висновки:
1. Використання сучасних методів додаткової лабораторно-інструментальної діагностики в повній мірі дозволяє провести 

диференційну діагностику з іншими васкулітами та поставити кінцевий діагноз «Аортоартереїт Такаясу».
2. Прогноз життя хворих із неспецифічним аортоартериїтом залежить від своєчасного встановлення діагнозу та початку 

лікування. 
3. Наявність таких несприятливих чинників, як артеріальна гіпертензія, ретинопатія, аортальна регургітація та аневризма 

аорти, ішемія життєво важливих органів, зменшує тривалість життя таких пацієнтів. 

ÑÓ×ÀÑÍÈÉ Ï²ÄÕ²Ä ÄÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÍÈÐÊÎÂÎ¯ ÊÎË²ÊÈ
Коцовська О.О.

Науковий керівник – д.мед.н., проф. М.В. Зеляк
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра урології
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olya141999@ukr.net

Актуальність теми: ниркова коліка являє собою одну з найтяжчих серед відомих форм болю в людини. Однак ідеальне 
лікування при нирковій коліці залишається невідомим.

Мета. У своїй роботі ми ставили метою встановлення можливості застосування різних підходів до традиційного та 
альтернативного знеболення при нирковій коліці.

Матеріали та методи: під нашим спостереженням протягом 1-го року було 180 хворих з нападом ниркової коліки віком від 
7-ми до 72 років. Проводили клініко – діагностичні та лабораторні методи обстеження, УЗД сечовидільної системи, оглядову та 
видільну урограми, КТ органів черевної порожнини, без внутрішньовенного введення контрасту, для заперечення захворювання 
аорти, сечових і статевих органів. Схема лікування включала парентеральне або пероральне введення ННЗП або традиційних 
спазмолітичних ліків, при потребі– наркотичних аналгетиків.

Результати дослідження: в усіх обстежуваних пацієнтів досягнули повного послаблення болю. Традиційне лікування 
ниркової кольки може включати внутрішньо-м’язове введення папаверину гідрохлориду, метамізолу натрію + фенпіверину 
броміду + пітофенону гідрохлориду, но-шпи, баралгіну. Зрозуміло, що у випадку непереносимості НПЗП, опіоїдів або вагітності 
хворої можуть виникати великі труднощі. Альтернативне лікування може включати локальне активне зігрівання живота та 
попереку, яке є ефективним знеболенням у хворих з запідозреною нирковою колікою. Так само, може допомагати гаряча ванна, 
внутрішкірна ін’єкція стерильної води, призначення ін’єкції гідрохлориду папаверину тощо. Акупунктура не має побічних 
ефектів. Вона може діяти за рахунок збільшених рівнів ендогенних опіатів в цереброспінальній рідині, оскільки ліки, здатні 
блокувати морфін так само пригнічують біль, однак в наших спостереженнях вона була недоступною.

Висновок. На сьогодні НПЗП та опіоїдні аналгетики є найбільш ефективними загальноприйнятими ліками при лікуванні 
ниркової коліки.

Ï²ÑËßÎÏÅÐÀÖ²ÉÍ² ÓÑÊËÀÄÅÍÍß ÒÐÀÍÑÏËÀÍÒÎÂÀÍÎ¯ ÍÈÐÊÈ
Кульчицький І.Т., Касянюк Б.В., Плахіна О.С.
Науковий керівник  ̶  к.мед.н., доц. В.А. Кацал

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова

Кафедра хірургії №1
м. Вінниця, Україна, e-mail: Ferrlando1@gmail.com

Актуальність. Трансплантація нирки протягом останніх десятиліть отримала широке поширення в трансплантології, 
оскільки цей метод є найбільш ефективним в лікування термінальної хронічної ниркової недостатності (ТХНН). Сприятливому 
перебігу післяопераційного періоду та відповідно успіху проведеного лікування загрожують численні ускладнень, одним з яких 
являється утворення лімфоцеле (ЛЦ) заочеревинного простору - скупчення лімфи навколо всього ниркового трансплантата або 
його певної частини. Попри те, що проблема накопичення лімфатичної рідини навколо транплантанту існує протягом всього 
часу, починаючи з першої пересадки нирки до тепер, формування лімфоцеле залишається досить частим ускладненням в 
післяопераційному періоді ( від 11 до 41 %)

Мета. Визначити особливості анатомії ниркових судин у реципієнтів, як фактор розвитку ускладнень. Дослідити частоту та 
терміни виникнення лімфоцеле в післяопераційному періоді у пацієнтів, яким було проведено трансплантацію нирки, визначити 
ймовірні причини даного ускладнення та принципи їх профілактики. 

Матеріали та методи. Проаналізовані результати 69 хворих на ТХНН за період з 2014 по 2019 роки , яким була виконана 
трансплантації нирки на базі Національного інституту хірургії та трансплантології ім.О.О Шалімова. З них чоловіків було 32 
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(46,3 %), жінок – 37 (53,7 %); вік хворих коливався від 16 до 65 років.
Результати. Згідно аналізу нашого клінічного матеріалу з 69 реципієнтів у 39 (57,6 %) в післяопераційному періоді 

зформувалось ЛЦ, при цьому у 5 (13,2 %) з них – симптомне. ЛЦ було діагностоване в середньому на (21,8±11,7) добу після ТН. 
При УЗД виявляли рідинне утворення біля ниркового трансплантанта об’ємом від 195,0 мл до 490,0 мл.

У 2 пацієнтів симптомне ЛЦ було рецидивуючим незважаючи на повторні пункції та аспірації. Усім 5 хворим виконували 
мінілапаротомію та фенестрацію ЛЦ з дренуванням в черевну порожнину. Згідно нашого аналізу такі фактори ризику як 
ожиріння, цукровий діабет, похилий вік, тривалість теплової ішемії практично не впливали на частоту формування симптомного 
ЛЦ.

Висновок. Головною причиною утворення симптомного лімфоцеле після трансплантації нирки є недостатнє інтраопераційне 
перекриття лімфатичних клубових судин і/або ниркового трансплантату. Застосування високочастотного електрозварювання в 
поєднанні з прошиванням і лігуванням лімфатичних судин являється етіопатогенетично обґрунтованим методом профілактики 
симптомного лімфоцеле та дозволило зменшити частоту формування симптомного лімфоцеле після трансплантації нирки.

ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÎÏÅÐÀÖ²ÉÍÈÕ ÄÎÑÒÓÏ²Â ÏÐÈ ÐÅ²ÌÏËÀÍÒÀÖ²¯ Ë²ÂÎ¯ 
ÍÈÐÊÎÂÎ¯ ÂÅÍÈ

Кучер Д.О., Нестеренко О.В.
Науковий керівник – д.мед.н., асист. І.Р. Нестеренко

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра загальної хірургії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: frank24zzz@gmail.com
Актуальність: аорто-мезентеріальна компресія (АМК) – рідко діагностована патологія, що спричинена компресією лівої 

ниркової вени між верхньою брижовою артерією і аортою. Тактика лікування пацієнтів з АМК сформувалась на основі окремих 
клінічних спостережень, а не рандомізованих досліджень і може бути класифікована наступним чином: консервативне лікування 
та динамічне спостереження, відкрите хірургічне лікування, ендоваскулярна хірургія та лапароскопічне стентування. Методом 
вибору у хірургічній корекції АМК є реімплантація лівої ниркової вени, яка вперше була виконана в 1982 р. Stewart і передбачала 
від´єднання лівої ниркової вени від нижньої порожнистої вени, ушивання дефекту нижньої порожнистої вени та реаностомоз 
нижче верхньої брижової артерії. Актуальним залишається вибір оперативного доступу при реімплантації лівої ниркової вени 
для забезпечення оптимального доступу до анатомічних структур, покращення перебігу післяопераційного періоду та якості 
життя пацієнта.

Мета: порівняти різні види оперативних доступів для реімплантації лівої ниркової вени.
Матеріали і методи: оглянуто 20 пацієнтів із синдромом АМК віком 16-64 роки, яким була проведена реімплантація лівої 

ниркової вени в період з 1999 – 2020 рр. Проведено опитування, огляд пацієнтів, аналіз медичної документації.
Результати: для реімплантації лівої ниркової вени було використано 3 види оперативних доступів: серединна лапаротомія 

(8), лапаротомний доступ типу «мерседес» (10) та субкостальний позаочеревинний доступ (2). За даними порівняльного аналізу 
(зручність, легкість виконання, перебіг раннього та віддаленого післяопераційного періоду) переваги має лапаротомний доступ 
типу «мерседес».

Висновки: у віддаленому післяопераційному періоді різниці у якості життя пацієнтів з різними видами операційних доступів 
не виявлено, проте для оптимального доступу до анатомічних структур під час реімплантації лівої ниркової вени значні переваги 
має доступ типу «мерседес».

ÃÎÑÒÐÈÉ ÏÀÍÊÐÅÀÒÈÒ – ÊÐÈÒÅÐ²¯ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ
Мойсеєнко А.Б., Вінчук А.В.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. Я.М. Кучірка
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хірургії стоматологічного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: 200200mab@gmail.com

Вступ. Актуальність проблеми діагностики гострого панкреатиту (ГП) пов’язана зі значним збільшенням цієї патології в 
структурі гострих хірургічних захворювань живота. Для ГП характерне різке підвищення амілазної активності підшлункової 
залози (ПЗ). За даними більшості авторів, підйом активності амілази наступає через 12-24 год. від початку хвороби і досягає 
максимуму, як правило, через 48 год., триваючи 2-4 доби.

Мета. Визначити роль а-амілази крові як критерію діагностики ГП.
Матеріали і методи. Під спостереженням знаходились 34 хворих, які проходили лікування у хірургічному відділенні ЦМКЛ 

м. Івано-Франківська у 2019 р. З них; чол. – 21, жін. – 13. Вік хворих коливався в межах 28-83 р.
Терміни поступлення; до доби – 9 хв., 1-2 доби – 17 хв., після 3 доби – 14 хв.
В залежності від форми хвороби; аліментарний ГП – 21 хв., біліарний ГП-11хв, панкреонекроз – 3 хворих. Оперовано 14 

пацієнтів з різними формами гострого панкреатиту.
 Відповідно до мети роботи аналізували дані а-амілази крові. Для підтвердження діагнозу ГП усім хворим проводили 

ультрасонографію черевної порожнини з ретельним описом стану ПЗ ( збільшення розмірів, розмитість країв, наявність 
рідинного скупчення навколо залози).

Результати та обговорення. Нами встановлено, що підвищення рівня а-амілази крові спостерігалося у 26 пацієнтів з ГП. У 
решти хворих рівень вказаного ферменту знаходився в межах норми. Слід зауважити, що ці пацієнти поступили в клініку через 
3-5 діб від початку хвороби. У 19 хворих з аліментарним ГП рівень амілази крові становив 160 – 800 Од. У 7 хворих з біліарним 
панкреатитом кількість амілази крові була в межах 600 – 2250 Од. Ще потрібно додати, що рівень амілази крові не відповідав 
ступеню тяжкості перебігу ГП. Усім хворим проводили моніторинг а-амілази крові кожної доби з ультрасонографією ПЗ. При 
цьому. зміни в структурі ПЗ корелювали з показниками амілази крові.

Висновки. 1. Визначення а-амілази крові є одним з головних маркерів ГП з обов’язковим врахуванням терміну хвороби до 
поступлення у стаціонар.

2. Рівень амілази крові хворих ГП володіє характерною динамікою , паралельною динаміці перебігу запального процесу.
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3. Нормальні показники а-амілази крові не заперечують наявності ГП, що підтверджено змінами структури ПЗ при проведенні 
ультрасонографії органів черевної порожнини.

4. При тяжких формах ГП обов’язковим є моніторинг а-амілази крові та ультрасонографії ПЗ.

ÑÏÅÖÈÔ²ÊÀ Õ²ÐÓÐÃ²×ÍÈÕ ÂÒÐÓ×ÀÍÜ ÏÐÈ ÍÈÇÕ²ÄÍÎÌÓ ÃÍ²ÉÍÎÌÓ ÌÅÄ²ÀÑÒÈÍ²Ò²
Москалюк А.В., Кузенко Р.Т., Підлісна М.В.

Науковий керівник ̄ ̶  к.мед.н., доц. Р.Т. Кузенко
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хірургії №2 та кардіохірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: alinamoskaluk190gmail.com

Актуальність. Медіастиніт – інфекційно обумовлене, гнійне або серозне запалення клітковини середостіння. За останні 
10 років, його частота досягла 0,4-2,1% , летальність досягає 14-23%, а без лікування - 100%. Гострий низхідний медіастиніт 
(ГНМ) — залишається найважчим і найнебезпечнішим для життя ускладненням флегмон шиї (ФШ). На сьогоднішній 
день запропоновано багато оперативних доступів при ГНМ, та найбільш оптимальним вважається двобічна цервікотомія із 
черезшийною медіастинотомією та застосування відеоасистованої торакоскопії.

Мета роботи. Порівняльна оцінка ефективності лікування пацієнтів на низхідний гнійний медіастиніт при застосуванні 
різних оперативних доступів.

Матеріали та методи. Було дослідженно 67 хворих із діагнозом передньо-верхній медіастиніт та верхній медіастиніт (ВМ) 
із 184, що перебували на стаціонарному лікуванні у відділені торакальної хірургії Івано-Франківської обласної клінічної лікарні 
з 2001 по 2020 рр. Серед пацієнтів переважали чоловіки – 40 (59,7%), жінок було 27 (40,3 %), віком від 23 до 77 р.

Результати. Передньо-бокову цервікотомію проведено у 64 (96,9%) хворих. У 47(25,5%) хворих було використано 
оригінальну методику інтрамедіастинального введення антибактеріальних середників (ІМВА). Ефективність проведеного 
втручання було доведено на 44 (93,6%) хворих. Ускладнення у вигляді НГМ виявлено у 3 (6,4%) хворих. При ВМ у 38 (56,7%) із 
67 хворих, дренування гнійних вогнищ проведено через шийний доступ, у 33 (49,2%) виконані повторні оперативні втручання. 
Торакотомія– у 25 (75,7%) хворих, відеоасистована торакоскопія із додатковою медіастинотомією та дренуванням середостіння 
та плевральної порожнини – у 5 (15,2%), двобічна торакотомія – у 1 (9,1%) хворого.

В зв’язку з ризиком ускладнень, у 18(26,8%) хворих із ВМ одномоментно із цервікотомією проведено додаткове розкриття 
медіастинальної плеври, у 11 (16,4%) пацієнтів – було виконано розкриття медіастинальної плеври верхнього середостіння за 
допомогою ВАТС.

Висновки. Отже, при використанні інтрамедіастинального введення антибактеріальних середників знизилася частота 
розвитку низхідного гнійного медіастиніту із 54,0% до 6,4% випадків. Відеоасистована торакоскопія при низхідних гнійних 
медіастинітів сприяє проведенню повноцінного огляду медіастинальної плеври та ефективній санації уражених ділянок 
середостіння.

ÑÊÐÈÍ²ÍÃÎÂÀ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÔÀÊÒÎÐ²Â ÒÐÎÌÁÎÒÈ×ÍÎÃÎ ÐÈÇÈÊÓ Ó ÏÀÖ²ªÍÒ²Â Ç 
ÕÐÎÍ²×ÍÈÌÈ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍßÌÈ ÂÅÍ

Олійник І.В., Ісаєнко М.І., Дрогомирецька О.О., Шастун О.О.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. Ю.М. Диб’як

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра загальної хірургії

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: yana.oliynyk.tf@gmail.com
Актуальність. Однією з найважливіших проблем при хірургічному лікуванні хронічних захворювань вен (ХЗВ) є профілак-

тика післяопераційних тромбоемболічних ускладнень (ТЕУ), які не лише подовжують терміни реабілітації, але й становлять 
реальну загрозу життю пацієнтів. Не дивлячись на широке міжнародне вивчення цієї проблеми та розробку цілої системи про-
філактики таких периопераційних ускладнень, частота ТЕУ при оперативному лікуванні ХЗВ все ж сягає 3,6-5,3%. А отже, 
удосконалення периопераційної тромбопрофілактики, при хірургічному лікуванні ХЗВ, безсумнівно, залишається актуальним.

Мета роботи: вдосконалити профілактику післяопераційних тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів оперованих з при-
воду ХЗВ.

Матеріали і методи. Під спостереженням знаходилось 48 пацієнтів з ХЗВ. У 30 пацієнтів прояви хвороби відповідали С2-
С3 стадії (по класифікації CEAP), у 10 пацієнтів – С4, і у 8 пацієнтів – С5-С6. Жінок було 31 (64,6%), чоловіків – 17 (35,4%). В 
передопераційному періоді всім пацієнтам, окрім клінічного обстеження, проводились лабораторні дослідження і дуплексне 
сканування підшкірних і глибоких вен нижніх кінцівок. Всім пацієнтам з ХЗВ проводились оперативні втручання: стрипінг 
великої підшкірної вени + мініфлебектомія (72,9%); стрипінг великої підшкірної вени + флебектомія (16,7%); флебектомія/
мініфлебектомія (8,3%); стрипінг великої підшкірної вени (2,0%).

На етапі поступлення в стаціонар всі пацієнти умовно розподілялись на дві групи, з збереженням максимальної відповідності 
по статі і віку. Розподіл пацієнтів по групах носив випадковий характер.

В першу групу було віднесено 22 (45,8% від всіх пацієнтів) пацієнтів. У пацієнтів першої групи виконувалась стандартна під-
готовка до оперативного втручання. Пацієнтам другої групи (26 пацієнти – 54,2%) в передопераційному періоді пропонувалось 
заповнити скринінгову анкету в, якій на основі аналізу симптоматики різних форм вроджених і набутих тромбофілій, поставлені 
доволі прості запитання, аналіз яких дозволяє запідозрити наявність тромбофілії.

Результати. По результатах анкетування і аналізу коагуляційних тестів пацієнтів ІІ-ї групи, формувалась група потенційного 
ризику розвитку післяопераційних тромботичних ускладнень. В дану групу були віднесені 8 (16,6%) пацієнтів, які хоча б на 
одне питання в анкеті дали позитивну відповідь, або мали гіперкоагуляційні відхилення в лабораторних показниках. У пацієнтів 
І-ї групи рутинний збір анамнезу і аналіз коагуляційних показників дозволив виявити лише 2-х пацієнтів (4,1%) з потенційною 
схильністю до тромботичних ускладнень. Аналіз виявлених чинників тромботичного ризику за шкалою Сaprini дозволив вста-
новити у цих 10-ох пацієнтів середній (14,5%) і високий (6,25%) ступінь ризику ТЕУ, що в свою чергу вимагає обов’язкової 
фармацевтичної тромбопрофілактики.

Висновок. Використання скринінгового виявлення прихованих тромбофілічних станів, дозволяє своєчасно виявити па-
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цієнтів з підвищеним ризиком виникнення післяопераційних венозних тромбозів, і проводити у них належну профілактику ТЕУ.

ÊË²Í²×ÍÈÉ ÂÈÏÀÄÎÊ ÓÑÏ²ØÍÎÃÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÃÎÑÒÐÎÃÎ ÀÏÅÍÄÈÖÈÒÓ ÓÑÊËÀÄÍÅÍÎÃÎ 
Ã²ÃÀÍÒÑÜÊÈÌ ÀÁÑÖÅÑÎÌ ×ÅÐÅÂÍÎ¯ ÏÎÐÎÆÍÈÍÈ

Острівна А.А. Федів М.Я.
Науковий керівник – к.мед.н., доц. І.В. Біцька

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра хірургії 1

м. Івано-Франківськ, Україна. e-mail: anna.ostrivna@gmail.com
Актуальність. Гострий апендицит – найбільш поширене хірургічне захворювання органів черевної порожнини. 

Апендектомія становить 50% від усіх операцій на органах черевної порожнини при «гострому животі». Ускладнені форми 
гострого апендициту зустрічаються у 20 – 70% хворих. У структурі післяопераційної летальності гострого апендициту гнійно-
септичні ускладнення займають 9-45%.

Мета. Представити клінічний випадок успішного лікування хворого на гострий гангренозно – перфоративний апендицит, 
ускладнений гігантським абсцесом черевної порожнини.

Матеріали та методи.У клініку кафедри хірургії №1 госпіталізовано пацієнта Р., 55р., який направлений з районної лікарні 
на дообстеження. З анамнезу відомо, що пацієнт хворіє місяць до моменту поступлення без покращення. На комп’ютерній 
томографії органів черевної порожнини виявлено гіганський абсцес, який займає майже всю ліву половину черевної порожнини. 
Під контролем УЗД проведено пункцію абсцесу, отримано гній. Хворому проведено операцію: лапаротомія, розкриття і санація 
абсцесу, апендектомія, дренування черевної порожнини і заочеревинного простору.

Результати. Післяопераційний діагноз - гострий гангренозно перфоративний ретроперитонеальний апендицит, ускладнений 
гігантським абсцесом черевної порожнини. Післяопераційний період протікав відповідно до важкості та об’єму оперативного 
втручання .Хворий у задовільному стані виписаний на 20 добу стаціонарного лікування.

Висновок. Таким чином, даний клінічний випадок ще раз підтверджує наскільки важкою може бути діагностика гострого 
апендициту пов’язана з атиповим розміщенням апендикулярного відростка, в нашому випадку ретроперитонеального, частота 
якого, за даними літератури, становить до 1%.

Õ²ÐÓÐ²×ÍÅ Ë²ÊÓÂÀÍÍß EÕ²ÍÊÎÊÎÂÈÕ Ê²ÑÒ ÏÅ×²ÍÊÈ
Полюк І.І., Самборська Б.Р., Мамедова Г.З., Качмар В.І.

Науковий керівник ̶ д.мед.н., проф. А.І. Гуцуляк
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хірургії №1
м. Івано-Франківськ, Україна , e-mail: irynap99@gmail.com

Актуальність. Ехінококоз – біогельмінтоз, який спричиняє у людей личинкова стадія ціп’яка Echinococcus granulosus. Згад-
ки про ехінококоз зустрічаються ще в працях Гіппократа, який описав ураження печінки як «печінка, що наповнена водою». 
Ехінококоз поширений на всіх континентах, особливо у регіонах з розвиненим пасовищним скотарством, часто реєструється 
в Україні. Щорічно в світі на ехінококоз хворіють до 1 млн людей, показники захворюваності на 100 000 жителів варіюють в 
широких межах, від менш ніж 1 випадку (країни Західної Європи) до 220 (деякі райони Кенії).

Люди – проміжні господарі, які заражаються від випадкового попадання яєць паразита, як правило, від взаємодії із собаками, 
великою та малою рогатою худобою. Ехінококоз характеризується хронічним перебігом з розвитком у печінці (в 44-85 % випад-
ків), легенях (10%) та інших органах (нирки, селезінка, головний мозок, тощо) солітарних або множинних кістозних утворень. В 
більшості випадків хвороба виявляється випадково на фоні захворювань органів черевної порожнини і профілактичних оглядів. 
Ехінококові кісти ростуть повільно, часто з безсимптомним перебігом.

Мета. Вивчити ефективність хірургічної тактики лікування, що полягає в лапароскопічній ехінококектомії, при ехінококових 
кістах печінки.

Матеріали та методи. Проведено аналіз історій хвороб 3 пацієнтів з ехінококовими кістами печінки різної локалізації (VI, 
VII та VIII сегменти). Жінок було 2, чоловіків – 1, вік пацієнтів становив 34, 43 та 65 років. Пацієнт чоловік працював на бійні, 
в жінок прямий причинно-наслідковий зв’язок появи даного захворювання встановити не вдалося. У всіх пацієнтів попередній 
діагноз «Кіста печінки» було встановлено під час проведення УЗД ОЧП (гіпоехогенне утворення правильної округлої форми) та 
підтверджено за допомогою МРТ чи КТ ОЧП (кістозний утвір з неоднорідним вмістом). У однієї пацієнтки виявлено високий 
титр антитіл lgG до ехінококу, в двох інших – аналіз на антитіла був негативний. Всім пацієнтам проведена лапароскопічна 
ехінококектомія. 

Результати. Перед проведенням операції всі пацієнти пройшли тривалі курси попереднього лікування протигельмінтним 
препаратом Альбендазол (Ворміл). Ефективність лікування оцінювалася по кальцифікації та відшаруванню зародкової оболон-
ки кісти, а також кальцифікації дочірніх сколексів в її порожнині. Після цього була проведена лапароскопічна ехінококектомія, 
яка полягала в лапароскопічній руфектомії, аспірації вмісту кісти, санації її розчинами 96% етилового спирту та бетадину. За-
вершували операцію дренуванням залишкової порожнини кісти поліхлорвініловою трубкою. Тривалість операції в середньому 
становила близько 1,5 год., післяопераційний період перебігав без ускладнень, пацієнти перебували в стаціонарі впродовж 3 
днів. Після операції всім пацієнтам обов’язково призначався ще один курс протигельмінтної терапії та гепатопротектори.

Висновки. Лапароскопічна ехінококектомія є ефективним методом лікування ехінококових кіст печінки, який дозволяє без-
печно видалити кісту, запобігти поширенню та вторинному ураженню дочірніми сколексами інших органів черевної порожни-
ни та несе мінімальний ризик розвитку інтра- та післяопераційних ускладнень.
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ÄÂÀÍÀÄÖßÒÈÏÀËÎ¯ ÊÈØÊÈ
Поштак Є.В., Козловська І.М.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. В.Б. Рева
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Кафедра хірургії №2
м. Чернівці, Україна, e-mail: evheniiaposhtak@gmail.com

Актуальність. Питання оперативного лікування хворих на виразкову хворобу (ВХ) шлунку та дванадцятипалої кишки 
(ДПК) досі залишається актуальним не зважаючи на впровадження сучасних схем ерадикації Helicobacter Pylori та застосування 
високоефективних інгібіторів протонної помпи (ІПП). Даній категорії хворих виконують резекції шлунку та, в переважній біль-
шості, органозберігаючі операції. Внаслідок хірургічного лікування виникає зниження кислотоутворюючої функції шлунку, що 
поряд з позитивом має негативні наслідки, зокрема, виникнення лужного гастроезофагеального рефлюксу. Постійний контакт 
слизової оболонки нижньої третини стравоходу з шлунковим та дуоденальним вмістом веде до розвитку рефлекс-гастритів і 
езофагітів, що підвищує ризик виникнення пухлини кукси шлунку та стравоходу Барретта.

Мета: довести необхідність ранньої діагностики лужного гастроезофагеального рефлексу, що може попередити розвиток 
цілої низки ускладнень.

Матеріали і методи. Нами було обстежено 34 хворих на ВХ віком від 21 до 64 років, що знаходились на лікуванні у 1-му 
хірургічному відділенні ЛШМД за останні п’ять років. З них, 26 хворим (73,5%) було виконано висічення виразки з пілоропла-
стикою та одним з видів ваготомій, а 8 хворим (26,5%) виконано резекції шлунку. Усім пацієнтам було проведено езофагодуо-
деноскопію та рН-метрію шлунку та нижньої третини стравоходу. При проведенні ендоскопії було зроблено забір біоматеріалу 
для гістологічного дослідження слизової оболонки нижньої третини стравоходу в зоні Z-лінії та набрано рефлюксат для аналізу 
на білірубін, холестерин та жовчні кислоти.

Результати дослідження. При проведенні аналізу отриманих результатів ендоскопії у 23 хворих (67,6%) діагностовано 
незмикання кардії та гастроезофагеальний рефлюкс, у 13 пацієнтів (41,1%) виявлено ендоскопічні ознаки запального процесу 
слизової оболонки стравоходу (у всіх випадках катаральний езофагіт). Аналізуючи результати гістологічного дослідження за 
допомогою шкал оцінки морфологічних змін стравоходу (гіперплазія базального шару, збільшення висоти сосочків, запальна 
інфільтрація ендотелію та власної пластинки слизової оболонки, ширина міжклітинних просторів) було виявлено переважання 
гіперрегенераторних змін над запальними. При цьому у 3 пацієнтів було діагностовано стравохід Барретта (кишкова метаплазія 
на фоні потовщеного багатошарового плоского епітелію). Позитивний результат аналізу рефлюксату на білірубін і жовчні кис-
лоти отримано у 27 хворих (79,4%). Результати рН-метрії шлунку та нижньої третини стравоходу засвідчили підвищення показ-
ників у шлунку до рівня 4,3 – 5,1, а в нижній третині стравоходу показники рН були у межах норми 6,1 – 6,7.

Висновок. Отже хворим оперованим з приводу виразкової хвороби шлунка та ДПК в післяопераційному періоді з метою 
ранньої діагностики лужного гастроезофагеального рефлюксу слід ендоскопічне обстеження стравоходу та шлунку, яке за необ-
хідністю доповнюється біопсією, та рН-метрію шлунку і нижньої третини стравоходу.

ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÏÐÎÒÈÇËÓÊÎÂÈÕ ÏÐÅÏÀÐÀÒ²Â ÏÐÈ ÏËÀÍÎÂÎÌÓ ² ÓÐÃÅÍÒÍÎÌÓ 
ÅÍÒÅÐÎË²Ç²
Сідляр І.В.

Науковий керівник – к.мед.н., доц. С.Б. Телемуха
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хірургії стоматологічного факультету 
М. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: irinasidlar@gmail.com

Актуальність: злукова хвороба очеревини (ЗХО) є однією з важких і невирішених проблем хірургії. За даними авторів після 
однієї лапаротомії злуки розвиваються у 10,4 % хворих, а після повторних – у 70-93 %. Злуки – це основна причина гострого або 
хронічного болю, безпліддя в гінекології, і злукової кишкової непрохідності в хірургії. Ентероліз при клінічно маніфестованій 
злуковій хворобі очеревини - необхідна і рутинна процедура, але він не запобігає формуванню нових злук, а 12-19 % пацієнтів 
потребують повторних операцій.

Мета роботи: вивчити і порівняти результати лікування хворих з злуковою хворобою очеревини після планових і ургентних 
оперативних втручань, яким проведено роз‘єднання зрощень і використано препарат “Дефенсаль”.

Матеріали і методи: за період з 2013 по 2019 роки обстежено та проліковано 80 хворих із злуковою хворобою, яким прове-
дено роз’єднання зрощень, у віці від 21 до 79 років. Хворі розділені на наступні групи по 20 хворих: 1) група контролю - яким із 
хворобою зрощень очеревини, інцізійними грижами великих розмірів проведене планове оперативне і консервативне лікування 
загальноприйнятими методиками; 2) проведено планове оперативне втручання і роз’єднання зрощень з використанням препара-
ту “Дефенсаль”; 3) яким із гострою злуковою тонкокишковою непрохідністю проведено ургентний ентероліз без використання 
препарату “Дефенсаль”; 4) яким із гострою злуковою тонкокишковою непрохідністю проведений ургентний ентероліз з вико-
ристанням препарату “Дефенсаль”.

Результати: добрі безпосередні, короткотермінові і віддалені результати терміном спостереження до 6 років отримано у 
другій групі після проведення планових оперативних втручань і використання препарату Дефенсаль. Проте в четвертій групі 
хворих після ургентного ентеролізу і використання препарату видно покращення безпосередніх результатів, проте віддалені 
результати практично не відрізняються від третьої групи хворих. 

Висновки: доказано ефективність препарату «Дефенсаль» у первинній профілактиці злукової хвороби. Досягти покращення 
результатів лікування можна при використанні комплексного підходу до профілактики і лікування хвороби зрощень очеревини, 
використанні сучасних і нових протиспайкових препаратів.
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м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: yskrypko99@ukr.net
Метою роботи є дослідження проблеми попередження інтра- і післяопераційних ускладнень, а також покращення результа-

тів лікування хворих з хірургічною патологією органів шлунково-кишкового тракту на підставі комплексного вивчення особли-
востей електрохірургічного та ультразвукового впливу на тканини з метою дисекції та коагуляції. 

Матеріали та методи дослідження: Для досягнення поставленої мети були використані клінічні, гістологічні і морфоло-
гічні дослідження фрагментів органів шлунково-кишкового тракту й судин, а також змін які відбулися в них після застосування 
фізичних способів дисекції та коагуляції тканин з використанням різних видів енергії (електрична й ультразвукова). Електро-
хірургічні установки для зручності опису умовно нами були об’єднані й отримали назву «Монополярний електроскальпель» 
(МЕС) та «Ультразвуковий скальпель» (УЗС). Експеримент проведений на 13 безпородних кролях відповідно з положеннями 
«Європейської конвенції про захист тварин» (Страсбург, 1985г.). Під загальним знеболенням р-н «Тіопенталу», виконувалася 
серединна лапаротомія. За допомогою МЕС або УЗС розкривався просвіт органів шлунково-кишкового тракту. Після розсічен-
ня стінки шлунка, тонкої або товстої кишки одним з досліджуваних апаратів, ушивання рани не проводили, а місце розтину 
вирізали в межах візуально незмінених тканин, фіксували й відправляли на гістологічне дослідження. Окремо виконувалася 
коагуляція судин. Евтаназія тварин проводилася шляхом введення летальних доз р-н «Тіопенталу». Тварини були розподілені 
на три групи, у I групу (n=6) включені тварини, яким гастро-, ентеро- і колотомія виконувалася МЕС, у II групу (n=6) тварини, 
у яких використовувався УЗС. ІІІ група (n=1) контрольна. Експериментально вивчалася ефективність розтину органів шлунко-
во-кишкового тракту й коагуляції, виконаних МЕС і УЗС. 

Результати дослідження: У результаті експериментальних досліджень, проведених у гострому періоді, встановлено, що 
розсічення стінок органів ШКТ за допомогою МЕС не забезпечує повний гемостаз по лінії розрізу. Тканини по лінії розрізу 
набували білого забарвлення, а іноді піддавалися карбонізації. Так само в ряді спостережень при розсіченні стінки шлунка або 
кишечнику мав місце ефект “біологічного зварювання” шарів, що проявлялося у фіксації останніх на одному рівні по краю рани. 
Проте коагуляційна плівка, що склеює між собою серозну, м’язову, підслизову й слизову оболонки, легко руйнувалася при що-
найменших маніпуляціях. Розтин стінок шлунку, тонкої й товстої кишок УЗС відбувався швидко, по лінії розрізу спостерігався 
повний гемостаз. При роботі УЗС була відсутня карбонізація тканин. Необхідно відзначити, що при використанні МЕС некробі-
отичні зміни реєструвалися постійно, тоді як після ультразвукової дисекції дана зона визначалася не завжди.

Висновки: 1.Застосування ультразвукового скальпеля характеризується контрольованою дією на тканини, зона латерального 
некрозу після ультразвукової дисекції в 2,5 рази менша, ніж після застосування високочастотних електрогенераторів. 

2.Дисекція та коагуляція за допомогою ультразвукової енергії характеризується суворо локальним ефектом, наявністю «біо-
логічного зварювання» шарів, органу який розсікали й надійним гемостазом.

3.Дослідження характеру змін судин при ультразвуковій дисекції та коагуляції встановило ефект «заварювання» їх просвіту 
коагульованими тромботичними масами, при меншій виразності некробіотичних змін у стінці судини і тканинах, що оточують 
його, на відміну від електродисекції та коагуляції, при яких розвиваються поширені некрози всіх шарів стінки судини з її роз-
ривами.

4.Виконання операцій із застосуванням УЗС забезпечує кращий перебіг післяопераційного періоду, що дозволяє поліпшити 
результати лікування.

ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎ¯ ÊÀÂ²ÒÀÖ²¯ Ó Ë²ÊÓÂÀÍÍ² ÒÐÎÔ²×ÍÈÕ ÂÈÐÀÇÎÊ
Слюсар В.Т.

Науковий керівник  ̶  к.мед.н., доц. І.В. Біцька
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хірургії №1
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: surgery1@ifnmu.edu.ua

Актуальність. Хронічна виразка - це рана, яка не дає позитивної реакції на лікування протягом 3 місяців, або не загоїлась 
протягом 12 місяців. За статистикою венозна етіологія визначається лише у половини пацієнтів з виразками різної локалізації, 
у 10 % - це виразки артеріального походження, у 20%- змішаного, і ще у 20% - патологія виникає з інших причин. Тривалий 
перебіг захворювання, часті рецидиви та розвиток ускладнень призводить до інвалідизації пацієнтів, що має також важливе 
соціально-економічне значення.

Мета. Представити метод швидкої і ефективної підготовки виразкової поверхні до наступних етапів місцевого лікування 
– це ультразвукова кавітація (дебрідмент, очищення), а саме видалення некротичних тканин і фібринного налету з допомогою 
ультразвукового апарату СОНОКА 300.

Матеріали і методи. В роботі ми представляємо пацієнтів з трофічними виразками, у яких виразкову поверхню готували 
шляхом проведення ультразвукової кавітації. В даний час основними напрямками в терапії виразок різноманітної локалізації, 
незалежно від етіологічного фактору їх виникнення є: корекція порушень гемодинаміки ділянки локалізації виразки шляхом 
еластичної компресії чи оперативного втручання; медикаментозний вплив на венозний тонус, мікроциркуляцію з допомогою су-
часних препаратів, які мають комплексну дію; місцеве лікування, характер якого визначається стадією раневого процесу. Як пра-
вило пацієнти звертаються з трофічними виразками різної локалізації, які вимагають спеціальної підготовки перед проведенням 
місцевого лікування, яке включає в себе мазеві пов’язки, накладання цинк-желатинового чобітка, застосування гідрогелевих 
пов’язок, накладання VAK-апарату, проведення пересадки шкіри і т. д. Одним із основних етапів підготовки трофічної виразки 
в стадії гідратації є її очищення від некротичних тканин і гнійно-фібринного налету з допомогою численних некректомій, про-
мивання виразкової поверхні розчинами антисептиків, що займає в середньому до 2-3 тижнів лікування.

Результати. Методика ультразвукової кавітації трофічних виразок дозволяє підготувати виразкову поверхню до проведення 
наступних етапів лікування одномоментно, максимально скоротивши термін перебування хворого у стаціонарі.
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Висновки. Таким чином, в умовах сучасного реформування медицини, при якому пріоритетним є скорочення термінів ста-
ціонарного чи амбулаторного лікування хворого, методика ультразвукової кавітації трофічних виразок дозволить швидко і ефек-
тивно підготувати виразкову поверхню до наступних етапів місцевого лікування.

ÑÏÎÑ²Á Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ ÐÀÍ ÄÎ ÄÅÐÌÎÏËÀÑÒÈÊÈ
Смеречанська С.В.

Науковий керівник  ̶  к.мед.н., асист. І.М. Козловська
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Кафедра хірургії №2
м. Чернівці, Україна, e-mail: irkakim1@ukr.net

Актуальність. Останнім часом з метою швидкого загоєння раневих дефектів, особливо великих розмірів, все частіше 
застосовують аутодермопластику (АДП) розщепленими шкірними клаптями. Для пригоєння донорського пересаджуваного 
аутодермотрансплантату, достатньою є дифузія поживних речовин з рецепієнтної поверхні рани. Але частота ускладнень даного 
методу залишається на сталому, відносно високому рівні від 25 до 42%. Успіх та результат загоєння таких ран залежить, в першу 
чергу, від адекватності підготовки рани та правильно підібраного терміну операції.

Метою нашого дослідження було пришвидшити терміни та результати загоєння ран після АДП завдяки оптимізації 
підготовки ранової поверхні до операції.

Матеріали і методи. Враховуючи, що головною перешкодою до загоєння таких ран та їх готовності до АДП є нашарування 
фібрину та некротичні процеси у рані, ми запропонували використання методу вологої ферментації та лізису останніх. 
Проліковано 37 пацієнтів із гнійно-некротичними ранами та опіками, площа рани яких булла від 70 до 1100 см2. Основна група 
включала 19 пацієнтів де в якості підготовки рани до АДП використовували метод «вологої камери» із комплексом лікарських 
мазей та розчинів. У контрольній групі (18 хворих) виконували стандартні перев’язки. Обидві групи були однотипними за 
етіологією ран та віком пацієнтів. Ступінь готовності рани до АДП оцінювалася візуально.

Результати. Середній термін повного очищення і підготовки рани до АДП в основній групі склав 14,7±1.31 доби, в групі 
порівняння – 26,9±1.58 доби (р<0,05). Грануляційна тканина зявлялася в раніна 5,72±0,41 добу, що вірогідно швидше, ніж у групі 
порівняння – 13,22±0,59 (р<0,05). Тобто, при накладанні «вологої камери» вдалося швидко і без виконання некректомій очистити 
ранові дефекти та зменшити терміни підготовки рани до АДП в 1,83 рази. Відсоток площі пригоєння аутотрансплантату в 
основній групі був 88,1±2,5%, в групі порівняння 63,4±7,2% (р<0,05), не зважаючи, що в обох группах виконувалася однотипна 
АДП однаковою бригадою хірургів, що свідчить про своєчасність та оптимальність підготовки рани до дермопластики. 
Післяопераційний період до повної епітелізації рани в основній групі також вдалося скоротити в 1,34 рази.

Висновки. Запропонованний метод вологого лізису нежиттєздатних тканин та фібрину в якості передопераційної підготовки 
раневого дефекту до АДП, значно прискорює термін очищення рани, стимулює утворення грануляційної тканини та швидку 
епітелізацію післяопераційної рани, збільшує частоту приживлюваності донорського клаптя.

ÌÅÒÎÄ ÎÏÅÐÀÖ²ÉÍÎÃÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÏÓÏÊÎÂÈÕ ÃÐÈÆ
Федук Ю.Р., Стеблик М.В.

 Науковий керівник – д.мед.н., проф. М.Г. Гончар
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хірургії стоматологічного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: fedukulia19@ukr.net

Актуальність. Лікування грижі має важливе соціальне значення, так як кількість рецидивів їх становить від 3 до 60%. 
Оперативні втручання з приводу пупкових гриж, доля яких складає 75-80%, від загальної кількості гриж черевної стінки, є 
найчастішими в загальній хірургії. Не дивлячись на використання допоміжних пластичних матеріалів, частота виникнення 
рецидивів залишається на рівні 10-15%.

Мета – опрацювати методику операційного лікування пупкових гриж.
Матеріали і методи. У хірургічному відділенні центральної міської клінічної лікарні м. Івано-Франківська за 2017-2019 роки 

прооперовано 267 пацієнтів з пупковими грижами. 230 хворим виконано традиційні оперативні втручання за методикою Мейо, 
Сапежко або із застосуванням алотрансплантантів. 37 пацієнтам застосована оригінальна методика операції із збереженням 
пупка, яка була розроблена в клініці.

Результати. Суть полягає в наступному: розріз шкіри та підшкірної клітковини до апоневрозу проводимо через пупок 
вертикально по відношенню до тулуба людини. Грижовий мішок обробляли традиційно. Проводили пластику за Мейо, або 
іншими способами. Після цього, при необхідності, висікали частину шкіри пупка, якщо вона його деформувала і накладали 
оригінальний косметичний погружний шов, який захоплював дермальний шар шкіри і апоневроз. Вузол зав’язувався всередині. 
Остання зашивалася косметичним швом. Запропонований метод хірургічного лікування пупкових гриж немає істотного впливу 
на тривалість операції і навіть займає дещо менше часу. Так сумарний показник тривалості операції традиційним методом 
складав 56,4 +- 10,5 хв, а при виконанні оригінальної методики 51,4 +-7,7 хв. За частотою ранових ускладнень групи оперованих 
хворих не відрізнялися. Це стосується і терміну перебування в стаціонарі 3,11 +- 1,1 ліжко/дня.

Висновок. Запропонована методика хірургічного лікування пупкових гриж невеликого розміру сприяє збереженню 
природних форм живота, шляхом відновлення пупка і ліквідації його деформованої частини.

ÂÏËÈÂ ÌÅÒÎÄÓ ÂÈÄÀËÅÍÍß ÊÈËÈ ÍÀ ²ÍÒÅÍÑÈÂÍ²ÑÒÜ ÁÎËÜÎÂÎÃÎ ÑÈÍÄÐÎÌÓ
Цимбал І.М., Пилипенко Д.В., Квітанова Н.Г.
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Кафедра хірургії № 2
м. Харків, Україна, e-mail: irinkatsym99@ukr.net

Актуальність. Пахові кили є одними з найбільш розповсюджених захворювань, найчастіше зустрічаються у віці хворих 
55-64 роки. Щорічно у світі проводиться близько 20 млн операцій із приводу кил. Найбільш часто проводяться оперативні 
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втручання по Ліхтенштейну та трансабдомінальна преперитоніальна герніопластика. Ці види оперативних технік відрізняються 
за багатьма ознаками, проте найбільш важливий для пацієнта період відновлення після оперативного втручання, а також 
больовий синдром, що супроводжує хворобу.

Мета: проаналізувати інтенсивність больового синдрому в залежності від методів герніотомії при пахових килах.
Матеріали та методи. Проведено ретроспективне дослідження 56 історій хвороб пацієнтів, госпіталізованих у плановому 

порядку з приводу пахових кил, серед них – чоловіків 49 (87,5%), жінок – 7 (12,5%), середній вік хворих 38,5±3,6 років. При 
госпіталізації хворі скаржились на: наявність випинання в одній паховій ділянці – 36 (64,2%), у двох пахових ділянках – 10 
(17,8%), дизуричні явища – 6 (10,7%), наявність больового синдрому при фізичних навантаженнях у ділянці кили – 4 (7,1%). 
При об’єктивному дослідженні виявлена коса пахова кила у 42 (75%) хворих, пряма пахова кила у 14 (25%) хворих, двостороння 
пахова кила у 12 (21,4%) пацієнтів. Для оцінки больового синдрому в післяопераційному періоді використовувалася Visual 
Analog scale.

Патологічних змін зі сторони інших органів та систем за допомогою додаткових методів досліджень (УЗД, ФГДС) не виявлено.
Результати. У 30 (53,6%) пацієнтів проведено оперативне втручання по Ліхтенштейну. На 1 добу больовий синдром був 

виражений на рівні 6-7 балів у 10 (33,3%) пацієнтів, менше 6 балів – 20 (66,7%) пацієнтів. На 3 добу больовий синдром на рівні 
6 балів у 5 (16,7%) пацієнтів, менше 6 балів – 25 (83,3%).

У 26 (46,4%) хворих після трансабдомінальної преперитоніальної герніопластики на 1 добу за візуально-аналоговою шкалою 
індекс склав 6-7 балів – 5 (19,2%) хворих, менше 6 балів – 21 (80,8%). На 3 добу больовий синдром на рівні 6 балів у 1 (3,8%) 
пацієнта, менше 5 балів – 25 (96,2%).

Висновки. Після лапароскопічної преперитоніальної герніопластики в ранньому післяопераційному періоді, починаючи з 1 
доби, інтенсивність больового синдрому менше виражена у порівнянні з оперативним втручанням по Ліхтенштейну за даними 
Visual Analog scale.

Ä²ÀÃÍÎÑÒÈ×Í² ÊÐÈÒÅÐ²¯ ÀÎÐÒÎ-ÌÅÇÅÍÒÅÐ²ÀËÜÍÎ¯ ÊÎÌÏÐÅÑ²¯
Чапрянська Н.В., Цуканов Я.В.

Науковий керівник  ̶  асист. І.Р. Нестеренко
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра загальної хірургії
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: nadiya2017allo@gmail.com

Актуальність: аорто-мезентеріальний пінцет (АМП) - патологія, що спричинена компресією лівої ниркової вени між 
верхньою брижовою артерією і аортою. Провідними клінічними симптомами є гематурія, протеїнурія, тягнучі болі в лівій 
поперековій ділянці, лівобічне варикоцеле у чоловіків та пудендальний варикоз у жінок. Слід також зазначити, що відсутність 
алгоритму проведення діагностики призводить до високої частки невиявлення АМП чи діагностично-лікувальної помилки. 
Через неспецифічність симптомів та низьку інформованість патологія рідко діагностована, тому заслуговує особливої уваги в 
плані виявлення.

Мета дослідження: визначення поширеності симптомів аорто – мезентеріальної компресії, формування діагностичного 
алгоритму для виявлення даної патології.

Матеріал і дослідження: дослідження проведено шляхом анонімного анкетування 208 студентів (112 дівчат і 96 хлопців) 
медичного факультету ІФНМУ віком від 19-23 років на наявність симптомів, які свідчать про наявність АМК. Розроблена 
анкета для опитування з ураховуванням наступних критеріїв: наявність гематурії, протеїнурії, болю у лівій поперековій ділянці 
чи у лівій половині живота, коливання артеріального тиску, еректильної дисфункції, лівобічного варикоцеле і гемоспермії у 
чоловіків, порушення менструального циклу, болю під час статевого акту і лівобічного пудендального варикозу у жінок. 9 
опитуваним проведено ультразвукове обстеження, де оцінювались діаметр і розташування ниркових і гонадних вен, швидкісні 
характеристики та наявність патологічних рефлюксів в них, звертаючи особливу увагу на різницю діаметрів лівої ниркової вени 
в дистальній частині та в аорто-мезентеріальному сегменті, а також на різницю між піковими швидкостями кровотоку в даних 
ділянках.

Результати дослідження: 34% опитаних вказують на періодичний біль в лівій половині живота та лівій поперековій ділянці, 
28 % відмічають коливання артеріального тиску, у 14% чоловіків – виявлено лівобічне варикоцеле, у 2 % жінок – лівобічний 
пудендальний варикоз, 6 % вказує на епізоди гематурії в анамнезі, 9% - на епізоди протеїнурії, дисменорею відмічають 54% жінок, 
еректильну дисфункцію - 5% чоловіків. 9 опитаних з наявною клінічною симптоматикою погодились пройти ультразвукове 
обстеження, у 2 – х - виявлено некритичний стеноз лівої ниркової вени, критичний стеноз лівої ниркової вени та збільшення 
розмірів лівої нирки діагностовано у 1 обстежуваного.

Висновок: синдром аорто-мезентеріальної компресії – патологія, яка рідко діагностується через нетиповість клінічної 
симптоматики, проте заслуговує особливої уваги, в першу чергу гінекологів та урологів, щодо правильної діагностики і 
подальшого лікування.

ÍÅÊÐÎÒÈÇÓÞ×ÈÉ ÔÀÑÖ²¯Ò – ÌÎÆËÈÂÎÑÒ² ÑÓ×ÀÑÍÈÕ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈ×ÍÎ-Ë²ÊÓÂÀËÜÍÈÕ 
Ï²ÄÕÎÄ²Â ÍÀ Ï²ÄÑÒÀÂ² ÎÏÈÑÓ ÊË²Í²×ÍÎÃÎ ÂÈÏÀÄÊÓ

Шкірко С.М.
Науковий керівник – к.мед.н, доц. Ю.С. Лисюк

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Кафедра загальної хірургії

м. Львів, Україна, e-mail: s.shkirko@bigmir.net
Актуальність. Некротизуючий фасціїт(НФ) – тяжка швидко прогресуюча хірургічна інфекція з ураженням поверхневої 

фасції та підшкірної клітковини із високими (6-76%) показниками летальності.
Мета. Проаналізувати особливості клінічного перебігу випадку НФ в контексті сучасних діагностично-лікувальних підходів.
Матеріали і методи. Дані медичної карти стаціонарного хворого, результати гістоморфологічного дослідження; джерела 

літератури (2010-2019).
Результати. Пацієнтка Г., 65 років, госпіталізована у тяжкому стані із ознаками НФ черевної стінки. Анамнез хвороби – 2 
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доби, фонове захворювання – ЦД ІІ типу. 
При госпіталізації процес маніфестувався виразним інтоксикаційним синдромом із ознаками органної дисфункції. 

Об’єктивно: відмічено інтенсивний біль у поєднанні із нечіткою гіперемією шкіри та поодинокими ціанотичними плямами і 
набряком передньої черевної стінки, верхньої третини правого стегна та правої статевої губи. З метою визначення поширеності 
ураження виконано КТ-дослідження: виявлено включення газу із набряком та інфільтрацією тканин промежини, великої статевої 
губи із поширенням на верхню третину правого стегна та через пахвинну ділянку на передню і праву латеральну черевну стінки.

Після короткої передопераційної підготовки виконано розкриття, санацію і дренування НФ черевної стінки, статевої губи, 
правого стегна. При інтраопераційній ревізії було відмічено, що підшкірна жирова клітковина сірого кольору, не кровоточила, із 
рідким мутним ексудатом з неприємним запахом та краплями жиру.

Діагноз НФ стверджено на підставі типових шкірних змін, КТ-даних, інтраопераційно виявлених ознак ураження м’яких 
тканин, бактеріологічного (ß-гемолітичний Str. групи А) та гістоморфологічного дослідження.

На 5-у післяопераційну добу під час другої ресанації констатовано некротичне ураження фасціальних структур за ходом 
круглої зв’язки в правий пахвинний канал. Загалом, у перші 2 тижні п/о періоду виконано 8 ресанацій із некректоміями (підшкірної 
клітковини, частини піхви правого прямого м’яза живота). В комплексному лікуванні було застосовано антибіотикотерапію 
трьома послідовними режимами, 12 сеансів ГБО, VAC-терапію ран та вторинні шви. На 72-у добу пацієнтку виписано зі 
стаціонару із дефектом шкіри 4х3 см у пахвинній ділянці.

Висновки. 1. Некротизуючий фасціїт – захворювання зі швидким поширенням некротичного ураження м’яких тканин, що 
вимагає застосування невідкладних діагностично-лікувальних заходів.

2. Інформативним для діагностики поширення некротизуючого фасціїту є КТ-дослідження – виявлення газу та потовщення 
фасції є важливими ознаками для окреслення обсягу та ураження глибоких структур. 

3. Застосування стратегії ранньої діагностики некротизуючого фасціїту та виконання адекватного хірургічного втручання із 
використанням в подальшому VAC-терапії ран сприяє досягненню функціонального і косметичного ефекту.

ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÌÅÒÎÄ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÃÍ²ÉÍÈÕ ÐÀÍ
Ющишен Л.Ю.

Науковий керівник  ̶  д.мед.н., проф. О.В. Пиптюк
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хірургії стоматологічного факультету
м. Івано-Франківськ, Україна, email: ifforum25@gmail.com

Актуальність. Однією з актуальних проблем у хірургії впродовж багатьох років залишається лікування гнійних ран різного 
генезу. Число таких хворих не знижується і складає близько 40% хворих хірургічного профілю.

Гнійні і запальні процеси продукують значну кількість ексудату - до 0,35 мл/см2 на добу. Тому, найважливішим елементом 
місцевого лікування є видалення з порожнини гнійної рани мікробів і ранового вмісту.

Ефективними сорбційно-активними перев’язувальними засобами є гідроколоїдні пов’язки, представником цієї групи є 
Нуdrocoll (Hімеччина).

Мета: покращити результати лікування хворих із гнійними ранами, в I фазу ранового процесу шляхом використання пов’яз-
ки Нуdrocoll.

Матеріали і методи. У дослідження увійшли 21 хворий із гнійними ранами pізного походження без супутньої патології. 
Всім хворим в I фазу ранового процесу був виконаний стандартний комплекс хірургічних заходів, який включав хірургічну 
обробку гнійної рани, розтин, дренування гнійних запливів, некректомії і т.д. Місцеве лікування хворих включало перев’язки з 
обробкою ран антисептиками, накладанням пов’язок. У контрольній групі (11 хворих) використовувалася мазь «Левомеколь», 
у досліджуваній групі (10 хворих) Hydrocoll. Oбидві групи хворих були співставимі за віком (χ2=1,06), статтю (χ2=0,73), 
супутньою патологією, якісним і кількісним складом мікрофлори в ранах до початку терапії (р≥0,05).

3 метою оцінки ефективності лікування в обох групах ми використовували вульнографію з вимірюванням площі і об’єму 
рани, цитологію мазків-відбитків з центру і країв рани, бактеріологічне дослідження на 1, 5 i 10-ту добу. Середній рівень лейко-
цитів крові при госпіталізації в у хворих становив 12,1±0,8 тис. в 1 мм3.

Результати. Температура тіла і загальне самопочуття нормалізувалися в основній групі на 3-4-у добу, а в контрольній на 2-у 
добу (р <0,05). Зменшення набряку м’яких тканин і гіперемії шкірного покриву навколо рани зазначалося в основній групі в 
середньому до 5,1±2,3 доби, в досліджувальній до 3,2±1,5 доби (р <0,05). На 3-ю добу середній рівень лейкоцитів крові в I групі 
склав 8,1±10,3 тис. в 1 мм3, в II групі - 7,2±0,4 тис. в 1 мм3 (р <0,05).

У контрольній групі зниження бактеріальної контамінації на 50% відзначено у 47,6% пацієнтів, в досліджувальній – у 59,3%. 
В другій групі відзначено більш швидке очищення рани від гною і фібрину та поява грануляційної тканини.

Висновок. Застосування сучасних ранових покриттів дозволяє поліпшити результати лікування пацієнтів з гнійними ранами 
різної етіології, знизити терміни госпіталізації.
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ÑÓÄÎÂÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÍÀÑÈËÜÍÈÖÜÊÎ¯ ÑÌÅÐÒ² ÂÍÀÑË²ÄÎÊ ÎÒÐÓªÍÜ ÅÒÈËÎÂÈÌ ÀËÊÎÃÎËÅÌ ÒÀ 
ÉÎÃÎ ÑÓÐÎÃÀÒÀÌÈ ÑÅÐÅÄ  ÏÐÀÖÅÇÄÀÒÍÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÍß ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÎ¯ ÎÁËÀÑÒ² 

Ó 2019 Ð. (ÇÀ ÄÀÍÈÌÈ ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÎÁÑÌÅ)
Вдовиченко А.В.

Науковий керівник − д.мед.н., Н.М. Козань
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра судової медицини та медичного права
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: Vdovychenko22@gmail.com 

Вступ. Насильницька смерть працездатного населення України останніми роками має тенденцію до зростання. У структурі 
насильницької смерті окреме місце займають отруєння, насамперед алкоголем та його сурогатами. За експертними оцінками 
ВООЗ (WHO Global Status Report Alcohol, 2004), рівень споживання офіційно зареєстрованого алкоголю на душу населення 
у віці 15 років і більше становив 4,0 літрів чистого спирту, незареєстрованого – 7,0-8,0 літрів. За даними опитування World 
Health Survey (2003) пересічний українець споживав 11,1 л чистого алкоголю за рік. Погіршення соціального самопочуття через 
невпевненість у завтрашньому дні, відсутність перспектив, страх залишитися без роботи призводять до зниження мотивації 
в житті людини, погіршення стану здоров’я і є причинами поширення таких явищ, як зловживання алкоголем та споживання 
наркотичних речовин.  

Мета роботи: проаналізувати структуру смертності від отруєнь населення Івано-Франківської області у 2019 році. 
Матеріали і методи: матеріалом дослідження були річні звіти відділу судово-медичної експертизи трупів Івано-Франківського 

обласного бюро судово-медичної експертизи, дані яких підлягали одномірному статистичному аналізу.
Об›єкт дослідження:  структура смертності від різних видів отруєнь.
Результати дослідження: відділом судово-медичної експертизи Івано-Франківська у 2019 році було досліджено  1663 трупів, 

серед них насильницька смерть становить – 760 (45.7%) випадків. Основними причинами насильницької смерті є механічна 
травма – 46.4%, механічна асфіксія – 30.2%, отруєння – 17.6%,  ураження електрикою, смерть від крайніх температур становить 
– 5.8%. Серед випадків смертельних отруєнь на першому місці є отруєння алкоголем – 48 (40.3%) та чадним газом – 47  (39.4%). 
За розподілом статі летальні наслідки смертельної інтоксикації алкоголем переважають у чоловіків – 38 (79.1%) випадків, тоді 
як серед жінок лише – 10 (20.9%). Серед усіх  померлих  насильницькою смертю переважає група осіб працездатного віку (18-65 
років) – 712 осіб (93.6%).

Висновок: вживання алкоголю несе велику небезпеку для здоров›я людини, є причиною таких тяжких захворювань, як 
цироз печінки, алкогольні енцефалопатії, поліневрити. Гостре та хронічне отруєння алкоголем призводить до незворотніх змін в 
центральній нервовій системі , викликає психічні розлади, такі як алкогольний делірій, в стані гострої алкогольної інтоксикації 
людина втрачає контроль над своєю поведінкою, що часто закінчується летальними наслідками. Алкоголь знищує людину, як 
особистість, негативно відбивається на працездатності, розумовій праці – руйнування інтелекту, постійна втома, відсутність 
задоволення від роботи, соціальна деградація.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÑÓÄÎÂÎ-ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ÅÊÑÏÅÐÒÈÇÈ Â ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÎÌÓ ÎÁËÀÑÍÎÌÓ 
ÁÞÐÎ ÑÓÄÎÂÎ-ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ÅÊÑÏÅÐÒÈÇÈ Ó 2019 ð.

Коцовська О.О.
Науковий  керівник – д.мед.н. Н.М. Козань

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра судової медицини та медичного права Україна
м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: olya141999@ukr.net

Актуальність теми: У світлі медичної реформи в Україні постає питання реформування судово-медичної служби як такої, 
що вирішує важливі питання не лише правоохоронних органів, а й системи охорони здоров’я, адже приводами призначення 
судово-медичної експертизи є вирішення питань про адекватність надання медичної допомоги, а також дослідження трупів осіб, 
що померли раптово від недіагностованих захворювань.

Мета: Визначення характеру навантаження районних відділень Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної 
експертизи (ІФЛБСМЕ) за 2019р.

Матеріали та методи:  річні звіти ІФОБСМЕ та районних і міжрайонних відділень за 2019р.
Результати дослідження: Всього за 2019 рік було проведено  1482 експертизи трупів, з яких  48% - в Івано-Франківському 

відділенні, 15,6% - у Коломийському райвідділеннні, 5,8% - у Снятинському міжрайвідділеннні, 6,9% - у Надвірнянсько-
му міжрайвідділенні, 8,2% - у Косівському міжрайвідділенні, 13,3% - у Калуському райвідділенні, 4,9% - у Галицькому 
міжрайвіддділенні, 5,2% - у Долинському міжрайвідділенні. Всього за 2019 рік було проведено 2136 експертиз потерпілих, з яких 
34,9% - в Івано-Франківському відділенні, 13,5% - у Коломийському райвідділеннні, 6,6% - у Снятинському міжрайвідділеннні, 
13,2% - у Надвірнянському міжрайвідділенні, 9,5% - у Косівському міжрайвідділенні, 15,6% - у Калуському райвідділенні, 2,3% 
- у Галицькому міжрайвіддділенні, 4,2%  -у Долинському міжрайвідділенні. Всього за 2019 рік було здійснено 474 виїздів судо-
во-медичних експертів на місця події, з яких72,1% - в Івано-Франківському відділенні, 5,6%  -у Коломийському райвідділеннні, 
5,8% - у Снятинському міжрайвідділеннні, 5,2%  - у Надвірнянському міжрайвідділенні, 2,7% - у Косівському міжрайвідділенні, 
5,2% - у Калуському райвідділенні, 2,1%  - у Галицькому міжрайвіддділенні, 0,8% - у Долинському міжрайвідділенні.

Висновок: Таким чином, проведений нами статистичний аналіз навантаженості відділень ІФОБСМЕ дозволяє стверджувати, 
що максимальне навантаження стосовно експертизи трупів та живих осіб припадає на м. Івано-Франківськ та Калуське 
райвідділення, стосовно  виїздів експертів на місця події - на м.Івано-Франківськ. Нерівномірність навантаження, навіть з ураху-
ванням кількості посад у відділеннях, дозволяє міркувати про можливість реорганізації міжрйавідділень шляхом їх  укрупнення.
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ÌÎÆËÈÂÎÑÒ² ÑÓ×ÀÑÍÈÕ ÌÅÒÎÄ²Â ÎÁÐÎÁÊÈ ÄÀÍÈÕ Â ÇÁ²ËÜØÅÍÍ² ²ÍÔÎÐÌÀÒÈÂÍÎÑÒ² 
ÌÅÒÎÄ²Â Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ ÄÀÂÍÎÑÒ² ÌÅÕÀÍ²×ÍÈÕ ÓØÊÎÄÆÅÍÜ

Мизинюк Ю.Я., Довгалюк О.М.
Науковий керівник - к.мед.н., доц. О.І.  Моканюк

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права
м. Вінниця, Україна, e-mail: mizynyukmed18@gmail.com

Актуальність: На сучасному етапі розвитку судової медицини потрібно шукати нові інформативніші, доступніші, 
раціональніші методи судово-медичної діагностики, шляхом впровадження в судово-медичну практику нових експертних 
діагностичних програм. Це призведе до зростання ефективності цих методів, зокрема і при визначенні давності виникнення 
пошкоджень шкіри.

Мета: Проаналізувати можливості сучасних статистичних методів обробки даних в збільшенні інформативності методів 
діагностики давності механічних ушкоджень на прикладі дослідження синців.

Матеріали та методи: Проаналізовано архівні документи відділу судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачуваних 
та інших осіб Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи за 2013-2014 роки й опрацьовано 4289 «Висновків 
експерта» з приводу визначення характеру і ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Серед них інформація про синці є  у 523 
висновках, в яких описано 2290 синців.  Математичний аналіз проводився за моделлю Кокса та Ординальною логіт моделлю з 
використанням статистичної аналітичної системи R, бібліотека survival, процедура coxph. Визначалися наступні характеристи-
ки: β-коефіцієнт регресії, m-помилка коефіцієнта регресії β, Z-статистика, показник що дорівнює коефіцієнту регресії β поділе-
ному на помилку коефіцієнта регресії β, P-рівень достовірності, k1-k5-порогові коефіцієнти.

Результати: Встановлено, що синці локалізовані на верхніх кінцівках загоюються найшвидше, а ті що розташовані на стегнах 
і сідницях – найповільніше. Чим більша площа ушкодження, тим більше часу необхідно для його загоєння. Вік потерпілих має 
вплив на динаміку зміни кольору синця (особливо в останню стадію розвитку), а стать не впливає. Між давністю ушкодження 
і кольором синця існує співвідношення, тому ця діагностична характеристика є найінформативнішою. Від давності також 
достовірно залежить наявність набряку шкіри і характеризує початкові етапи розвитку синця.

Висновки: Математичного аналізу, за моделлю Кокса та Ординальною логіт моделлю з використанням статистичної 
аналітичної системи R, бібліотека survival, процедура coxph.  шести діагностичних характеристик синців, ми встановили, що 
для встановлення давності їх виникнення  можна використовувати п’ять: вік потерпілого, локалізацію, площу, колір синця та 
наявність набряку шкіри в ділянці ушкодження. Їх можна вносити в алгоритм розробки комп’ютерної діагностичної програми. 
Найінформативнішим з характеристик, які можна використовувати є тип кольору ушкодження. Стать потерпілого інформатив-
ності не має.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÊÎÌ²Ñ²ÉÍÈÕ ÑÓÄÎÂÎ-ÌÅÄÈ×ÍÈÕ ÅÊÑÏÅÐÒÈÇ ÑÒÎÑÎÂÍÎ 
ÏÐÈÒßÃÍÅÍÍß ÄÎ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² Ë²ÊÀÐ²Â

Полюк І.І.
Науковий керівник - д.мед.н., доц. Н.М. Козань

Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра судової медицини та медичного права

м. Івано-Франківськ, Україна, e-mail: irynap99@gmail.com
Актуальність. У ході реформи системи охорони здоров`я зростає попит на надання якісних і ефективних медичних послуг. 

Проте, з кожним роком збільшується кількість скарг на неналежне виконання лікарями професійних обов`язків у зв’язку з 
розвитком правової грамотності населення. Незадоволення пацієнтів лікарськими послугами лежить в основі кримінальних і 
цивільних проваджень проти медичних працівників. 

Мета. Проведення аналізу комісійних судово-медичних експертиз стосовно професійно-посадових правопорушень медич-
них працівників, виконаних у Івано-Франківському обласному бюро судово-медичної експертизи у 2019 році. 

Матеріали та методи. Заключення судово-медичних експертиз стосовно професійно-посадових правопорушень медичних 
працівників, виконаних у Івано-Франківському обласному бюро судово-медичної експертизи у 2019 році.  

Результати. При вивченні річного звіту відділу комісійних судово-медичних експертиз встановлено, що у 2019 році  
проведено 8 (9,6% від загальної кількості комісійних експертиз) комісійних судово-медичних експертиз за лікарськими 
справами, 1 з яких (12,5%) - стосовно хірургів, 2 (25,0%) стосовно акушер-гінекологів, 2 (12,5%) стосовно анестезіологів, інші 
– 5 (50%). У порівнянні з 2018 роком кількість комісійних судово-медичних експертиз за лікарськими справами зменшилась
(8 проти 10 ), однак їх структура залишилась такою самою. Після проведеного аналізу було встановлено, що лікарями були 
вчинені діагностичні, лікувальні, організаційно-тактичні, деонтологічні та комбіновані помилки, які мали прямий (29%) або 
опосередкований (26%) зв’язок із настанням смерті чи несприятливими наслідками для здоров’я пацієнта.
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ÂÈÂ×ÅÍÍß ÌÎÆËÈÂÎÑÒÅÉ ÂÈÐÎÙÓÂÀÍÍß ÐÎÇÌÀÐÈÍÓ Ë²ÊÀÐÑÜÊÎÃÎ Â ÓÌÎÂÀÕ 
ÇÀÕ²ÄÍÎÃÎ ÐÅÃ²ÎÍÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Біксей М.Е., Рибак О.В.
Науковий керівник – к.фарм.н., доц. Н.В. Шаповалова

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Кафедра фармакогнозії і ботаніки

м. Львів, Україна, e-mail: marianna280801@gmail.com
Актуальність. Кліматичні зміни в Україні обумовлюють нові підходи до вирощування багатьох видів рослин, в тому числі 

й лікарських. Через збільшення попиту в останні роки на лікарські засоби на основі лікарської рослинної сировини розмарину 
лікарського, вважаємо актуальним питання вивчення можливостей вирощування цієї рослини. 

Метою нашої роботи було зібрати та опрацювати сучасні дані інформаційних джерел щодо можливостей вирощування 
розмарину лікарського в умовах західного регіону України.

Результати. Розмарин лікарський – Rosmarinus offi cinales L. з родини глухокропивних (Lamiaceae) - відомий напівчагарник 
з приємним деревинно-камфорним запахом, найбільш інтенсивно культивується в Іспанії, Франції, Італії та ін. На основі листя 
розмарину зареєстровані в Україні лікарські засоби: розмарину лікарського листя, тринефрон-здоров’я, нефродол, канефрон®н, 
тутукон та ін. Сировинна база листя розмарину у нашій країні імпортована. Методи вирощування розмарину лікарського в Україні 
вивчалися у Нікітському ботанічному саду. Відомо 6 сортів даного виду, хоча у Державний реєстр сортів рослин придатних для 
поширення в Україні внесено лише один сорт розмарину - «Горізонт». Для розмноження розмарину використовують насіннєвий 
спосіб та вегетативні способи – живцювання, відводка й поділ куща. 

Нами було закладено експериментальну ділянку з вирощування  розмарину лікарського. Для живцювання у травні з 
однорічних пагонів нарізали молоді пагони завдовжки 8-10 см із трьома або чотирма міжвузлями, звільняли нижню частину 
пагонів від листків, занурювали нижній зріз у стимулятор коренеутворення і висаджували у пухкий, добре дренований ґрунт. 
При появі на живцях нових листочків робили висновок, що живці укорінені. Через тиждень на живцях прищипували верхівки 
для стимуляції розгалуження. Молоді кущики швидко розвивалися і до жовтня досягали 25-30 см заввишки. У жовтні їх 
розсаджували по окремих горщиках діаметром 10-12 см і переносили на зимовий період у теплицю. Догляд за рослиною поля-
гає в розпушуванні ґрунту, прополюванні, поливанні, підживленні й обрізуванні. Уперше розмарин зацвіте тільки на другий рік 
після висаджування.

Висновки. Сучасні тенденції вивчення методів вирощування розмарину лікарського в умовах західного регіону України 
можуть полягати у пошуку морозостійких сортів розмарину лікарського з метою вирощування у відкритому ґрунті, опрацюванні 
нових сучасних методів його вирощування (можливо гідропонічний), виборі певних районів для вирощування зі специфічним 
мікрокліматом (райони Закарпатської обл.) з метою одержання з нього доброякісної лікарської рослинної сировини.

ÎÕÎÐÎÍÀ Ð²ÄÊ²ÑÍÈÕ Ë²ÊÀÐÑÜÊÈÕ ÐÎÑËÈÍ ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ 
ÏÀÐÊÓ «ÏÐÈÏ’ßÒÜ-ÑÒÎÕ²Ä»

Домальчук Ю., Рибак О.
Науковий керівник – к. фарм. н., доц. Н.В. Шаповалова

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Кафедра фармакогнозії і ботаніки

м. Львів, Україна, e-mail: yulia_domalchuk@ukr.net 
Актуальність. При заготівлі лікарської рослинної сировини дикорослих видів рослин необхідно брати до уваги території 

природо-охоронного фонду України з метою збереження та охорони цінних видів рослин. Нашу увагу привернув Національний 
природний парк «Прип’ять-Стохід».

Мета нашої роботи було ознайомитися зі структурою природного національного парку як наукової і природоохоронної 
установи і основними видами лікарських рослин, які проростають на території парку.

Результати. Національний природний парк «Прип’ять-Стохід» площею 39315,5 га розташований у Волинській області 
(Любешівський район), створений 13 серпня 2007 року, вважається одним з наймолодших парків України. В 2010 році вперше 
в країні національний парк отримав статус трансграничної території міжнародного значення. Трансгранична Рамсарська 
територія «Стохід-Прип`ять-Простир» об`єднала заплави українських та білоруських річок - Стоходу, Прип`яті та Простиру. 
Тут знаходяться 2 водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення: заплава річки Прип’яті та заплава річки Стохід, а також 
одне транскордонне водно-болотне угіддя «Прип’ять-Стохід-Простир». Прип’ять та Стохід – дві річки, що утворюють тисячі 
русел та островів. А перлинами волинського Полісся є шість озер – Біле, Люб’язь, Рогізне, Добре, Бережновільське, Нобель. Тут 
сформувався своєрідний рослинний покрив, у якому переважає гідрофільний комплекс рослинності. 

У водах рік Прип’яті і Стоходу частими є угрупування з домінуванням глечиків жовтих. В річках моновидовими є зарості 
куги озерної, у каналах часто домінують рдести,  ряска та багатокорінники. На прибережних ділянках формуються зарості 
їжачої голівки. Зрідка трапляються зарості рогозу та жабурника.

На території боліт, лук та лісів національного парку зростає 21 вид рослин, занесених до Червоної книги України: щитолисник 
звичайний, який ще донедавна вважався взагалі зниклим з території України, альдрованда пухирчаста, сальвінія плаваюча, 
баранець звичайний, лілія лісова, зозулині черевички справжні, латаття сніжно-біле та береза низька, любка дволиста, а також 
близько 20-ти регіонально рідкісних видів рослин. Особливе наукове значення мають в парку евтрофні карбонатні болота, на 
яких домінує центральноєвропейський вид осока Девелла, а з мохів ростуть дрепаноклади Зендтнера і багатодомний, каліергон 
гігантський, кампілій зірчастий, гаматокауліс глянсуватий, занесений до Червоної книги мохоподібних Європи, а також сфагни 
великий та рожевий, що охороняються у Волинській області.

Висновки. Проведено обстеження території природного національного парку в плані вивчення основних фітоценозів та 
здійснено аналіз флористичного різноманіття досліджуваної території. 
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Актуальність. Раціональне використання, збереження, дбайливе ставлення і відтворення рослинних ресурсів є важливою 
складовою проблеми охорони рослинного світу.

Охорона природних ресурсів лікарських рослин є найбільш актуальною проблемою при заготівлі дикорослих видів лікарської 
рослинної сировини. В плані вивчення природоохоронних заходів та збереження природних рослинних ресурсів нашу увагу 
привернули види флори Поділля.

Метою нашої роботи було вивчення структури заповідника, видів лікарських та червонокнижних рослин, які проростають 
на території національного природного парку «Подільські Товтри».

Результати. Національний природний парк «Подільські Товтри» загальною площею 261 316 га розташований у Хмельницькій 
області на території Кам’янець-Подільського, Чемеровецького та Городоцького районів. Створений Указом Президента 
України від 27 червня 1996 року, для збереження, відтворення та раціонального використання природних ландшафтів Поділля 
з унікальними історико-культурними комплексами, які мають високе природоохоронне, естетичне, наукове, рекреаційне та 
оздоровче значення. До його складу увійшло більше 130 територій та об’єктів природно-заповідного фонду; на території парку 
перебуває під охороною 161 об’єкт природно-заповідного фонду. Найбільший у Європі і з 13 липня 2017 року,  входить до світо-
вої спадщини Юнеско. 

Флора «Подільських Товтр» нараховує 2977 видів рослин. Серед них є рідкісні лікарські рослини. Так, 75 видів рослин 
із території природоохоронної установи занесено до Червоної книги України. Це беладонна лікарська (Atropa belladonna L.), 
шафран Палласа (Crocus pallasii), лілія лісова (Lilium Martagon), зозулинець болотний (Orchis palustris), булатка великоквіткова 
(Cephalanthera damasonium), зозулині черевички справжні (Cypripedium calceolus) та багато інших. Також багато видів флори 
Поділля входять до Зеленої книги України (офіційного державного документа, в якому зведено відомості про сучасний стан 
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають 
охороні). Це такі як: дуб звичайний, липа серцелиста, клен гостролистий, зірочник ланцетовидний, яглиця звичайна, медунка 
темна, копитняк європейський, підмаренник запашний, зеленчук жовтий, ліщина звичайна, ясен звичайний, фіалка дивна, 
лазурник трилопатевий та інші.

Висновки. Вивчення рідкісних, зникаючих видів лікарських рослин, внесених до Червоної і Зеленої книг України, а 
також системи заходів з охорони, раціонального природокористування і відтворення запасів лікарських рослин на Поділлі є 
необхідними організаційними заходами заготівлі лікарської рослинної сировини.
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