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СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Вельмишановні колеґи! 
У 7-му числі «Львівського клінічного вісника», який, згідно з 

наказом МОН України № 793 від 04. 07. 2014 р., внесно до переліку 
наукових фахових видань України, продовжуємо реалізувати наш 
задум сприяти можливості клініцистів різних фахів обмінюватися 
інформацією, яка допоможе інтеґрувати їхні зусилля для розв’язання 
актуальних, часто на стику різних дисциплін, проблем сучасної 
медицини. 

У рубриці «Ориґінальні дослідження» вміщено працю доцента 
Л. М. Станіславчук, присвячену вивченню впродовж багатьох років 
помісячної динаміки стенозувального ларинґотрахеїту і рецидивного 
стенозувального ларинготрахеїту у дітей, порівняно з аналоґічною 
динамікою респіраторної вірусної інфекції.

Канд. мед. наук П. П. Кравчуном представлені результати оцінки  структурно-функціональних змін 
міокарда у хворих із пост інфарктним кардіосклерозом та супутнім цукровим діабетом 2-го типу  залежно від 
систолічної функції лівого шлуночка та функціонального класу хронічної серцевої недостатності.

Доктор медичних наук Н. Р. Кеч подала наукову працю, в якій охарактеризовано стан кісткової системи 
у дітей із еколоґічно чистих та забруднених реґіонів за показниками ультразвукової денситометрії.

Доцент У. О. Абрагамович опублікувала матеріали, присвячені особливостям показників добового 
моніторинґу підвищеного артеріального тиску у пацієнтів з різним ступенем активності системного червоного 
вовчака, що стали підставою для обґрунтування удосконалення алґоритму їх лікування. 

Професор О. А. Тарабрин зі співавторами подали інформацію щодо змін у системі гемостазу в разі 
загрози переривання вагітності та ефективності їх корекції «Транексамом», застосування якого дає змогу  
швидко припинити кровотечу та успішно пролонґувати вагітність.

Професор Н. П. Кіладзе зі співавторами представили результати визначення дерматоскопічних 
критеріїв безпіґментного базально-клітинного раку шкіри  за допомогою  алґоритму Г. Кітлера, що допомагає 
з’ясувати специфічні показники для ранньої і диференційної діаґностики всіх його клінічних субформ і 
уникнути суб’єктивних метафоричних описів.

Професор Н. І. Смоляр та доктор Н. І. Боднарук дали оцінку стану твердих тканин тимчасових зубів 
у дітей з ураженнями опорно-рухового апарату, дослідивши поширеність, інтенсивність карієсу та ступені 
активності каріозного процесу.

Доктор Х. І. Вольницька зі співавторами у цьому числі часопису подали визначені ними імунолоґічні 
критерії верифікації  хронічного обструктивного захворювання легень і бронхіальної астми у хворих з 
бронхообструктивним синдромом після завершення лікування  туберкульозу або пневмонії, які мають 
діаґностичну цінність.

Професор Є. Я. Скляров зі співавторами, з’ясувавши взаємозв’язок між рівнями сечової кислоти, 
креатиніном та індексом маси тіла у жінок і чоловіків з гіпертонічною хворобою, констатували, що у 88,6 % 
жінок та лише у 51,9 % чоловіків коректно проґнозовано підвищення рівня сечової кислоти.

Доцент Ол. Ол. Кіцера представив інформацію, в тому числі й з власного досвіду, про клінічні ознаки, 
сучасні засади діаґностики та лікування хронічного вушного шуму – одного з частих симптомів різноманітних 
патолоґічних станів. 

У рубриці «Тактика і стратеґія діаґностики та лікування» професор Я. Е. Варес та аспірант С. В. Кияк 
опублікували працю, присвячену оптимізації діаґностично-лікувальної тактики стосовно ретенованих нижніх 
третіх молярів із використанням авторської програми комп'ютерного моделювання, що окрім зручності у 
використанні в повсякденній практиці кваліфікованого хірурґа-стоматолоґа є цінним асистентом у роботі 
молодих фахівців, а також засобом візуалізації навчального процесу студентів і лікарів-інтернів. 

Доцент А. Л. Демидова на основі проведеного ретроспективного аналізу результатів лікування хворих 
на пептичну виразку дванадцятипалої кишки за 10 років від початку впровадження у клінічну практику 
положень Маастрихтських консенсусів, представила матеріал, який дає змогу оцінити ефективність їх 
курації у Львівській області.

До друку приймаються праці українською, російською, анґлійською, німецькою мовами. Наклад 
часопису дасть змогу донести інформацію до всіх, хто її потребує.

Запрошуємо всіх бажаючих до участі в нашому проекті. Будемо раді бачити Ваші праці на сторінках 
«Львівського клінічного вісника».

З найщирішими побажаннями успішної праці 
головний редактор часопису

         професор Абрагамович Орест Остапович 
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Highly esteemed colleagues! 
In the 7th issue of "Lviv Clinical Bulletin", which, according to the decree of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine N 793 dated 04 Jul 2014, was included into the List of the Scientific Professional Editions of 
Ukraine, we continue to implement our plan to promote the opportunities of clinicians of different specialties to 
share information, that will help to integrate their efforts to solve actual problems of modern medicine, which are 
often at the intersection of different disciplines.

In the section "Original research" there is a work of Associate Professor L. Stanislavchuk of many years, 
dedicated to the study of monthly dynamics of the constrictive laryngotracheitis and recurrent stenosing 
laryngotracheitis in children compared with the same dynamics of respiratory viral infections.

PhD P. Kravchun has presented the results of the evaluation of structural and functional changes of 
myocardium in patients with postinfarction cardiosclerosis and concomitant type 2 diabetes mellitus, depending on 
the systolic function of the left ventricle and functional class of chronic heart failure.

Doctor of Medical Sciences N. Kech has submitted the scientific work, in which was described the state of 
bone system in children living in environmentally clean and polluted regions based on the parameters of ultrasound 
densitometry.

Associate Professor U. Abrahamovych has published the materials, dedicated to the features of the elevated 
blood pressure daily monitoring indices in the patients with different degree of systemic lupus erythematosus 
activity, which became the basis for the reasoning of their treatment algorithm perfection.

Professor O. Tarabryn et al. have provided the information about changes in hemostatic system in case of 
threatened abortion and efficiency of their correction by "Traneksam", use of which allows to stop the bleeding 
quickly and to prolong the pregnancy successfully.

Professor N. Kiladze et al. have presented the results of determination of amelanotic basal cell skin cancer 
dermatoscopic criteria using H. Kittler’s algorithm, that help to find out the specific indices for early and differential 
diagnosis of its all clinical subforms and to avoid the subjective metaphorical descriptions.

Professor N. Smolar and Dr. N. Bodnaruk have assessed the state of hard tissue of deciduous teeth in 
children with lesions of the musculoskeletal system, investigated the prevalence and intensity of caries and degree 
of caries process activity.

Dr. H. Volnytska et al. in this issue of the journal have provided the immunological verification criteria of chronic 
obstructive pulmonary disease and asthma in patients with bronchial-obstructive syndrome after the finishing the 
treatment of tuberculosis or pneumonia that have diagnostic value.

Professor Y. Sklyarov et al. have found out the relationship between the levels of uric acid, creatinine and 
body mass index in men and women with arterial hypertension and have stated that in 88,6 % of women and only 
in 51.9 % of men the increase in the level of uric acid was correctly prognosed.

Associate Professor Ol. Kitsera has provided the information, including his own experience, about the clinical 
signs, modern principles of the diagnosis and treatment of the constant ear noise - one of the most common 
symptoms of various pathological disorders.

In the section "Tactics and Strategy of Diagnosis and Treatment" Professor Y. Vares and PhD student S. Kyyak 
have published the work focused on the optimizing of diagnostic and treatment tactics regarding the retention of 
the lower third molars using computer simulation authoring program that, besides the convenience in daily practice 
use of the qualified dental surgeon is a valuable assistant in the work of young professionals, and method of 
visualization of the educational process for the students and medical interns.

Associate Professor A. Demidova on the basis of retrospective analysis of the treatment results of the patients 
with peptic ulcer of the duodenum during 10 years since the beginning of implementation into the clinical practice of 
the provisions of the Maastricht consensus, has presented the material that allowed to evaluate the effectiveness 
of their curation in Lviv region.

Accepted for printing are works in Ukrainian, Russian, English, German. The circulation of the journal will 
make possible to convey the information to everyone who needs it. 

We invite all interested to participate in our project. Looking forward to seeing Your works on the pages of 
"Lviv Clinical Bulletin". 

With best wishes for a fruitful labor
the editor-in-chief of the bulletin

professor Orest Abrahamovych
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Л. М. Станіславчук
Вінницький національний медичний університет  
імені М. І. Пирогова 

Помісячна динаміка випадків  
стенозувального ларинґотрахеїту і рецидивного 
стенозувального ларинґотрахеїту у дітей; 
їх зв’язок із респіраторними вірусами

Вступ. Як відомо, біолоґічні ритми виявлені на 
всіх рівнях орґанізації живої природи. Вони є 
універсальним механізмом реґуляції багатьох функцій 
як одноклітинних орґанізмів, так і біосфери. Орґанізм 
людини також підпорядкований складній системі 
біоритмів – від короткотривалих на молекулярному 
рівні до багаторічних, зумовлених сонячною активністю. 
Циклічні варіації характерні не тільки для фізіолоґічних 
процесів, а й для захво рювань [9–11]. Один із 
найпоширеніших синдромів у педіатрії – стенозувальний 
ларин ґо трахеїт (СЛТ), у ґенезі якого провідна роль 
належить вірусам, також характеризується певними 
сезонними ритмами [5, 6, 8, 13]. На відміну від СЛТ, 
рецидивний стенозувальний ларинґотрахеїт (РСЛТ) 
деякі автори розглядають як поліфакторіальне 
захворювання, в патоґенезі якого мають значення 
хронічне алерґічне запалення з гіперерґією ди хальних 
шляхів, імунолоґічні порушення, ґенетична схильність 
і персистенція деяких збудників (вірусів ґрипу, параґрипу, 
аденовірусів, респіраторно-синци тіальних вірусів 
(рс-вірусів), хламідій) [1–3].

У деяких повідомленнях виокремлюються сезонні 
відмінності між РСЛТ і СЛТ. Так, РСЛТ ча стіше 
виникає восени та взимку за значного зниження 
максимальної чи мінімальної температури повітря. 
СЛТ зазвичай виникає восени і не залежить від 
температури повітря [4, 12]. Результати деяких 
досліджень є суперечливими, що пояснюється залежністю 
від епідемічної та еколоґічної ситуації, клімату, сезону 
та інших чинників [5–8,  13].

Докладних досліджень річної динаміки СЛТ і РСЛТ 
і їх зв’язку з респіраторними вірусами в доступній 
літературі ми не знайшли.

Мета дослідження. Вивчити (за результатами 
багаторічного спостереження) помісячну динаміку 

виникнення СЛТ і РСЛТ порівняно з аналоґічною 
динамікою наявності респіраторних вірусів.

Матеріали і методи дослідження. Проведено аналіз 
випадків СЛТ (1-3 епізоди захворювання) і РСЛТ (4 
епізоди захворювання і більше) в когорті дітей 1995–
1999 років народження за період 1995–2008 рр. у  
м. Вінниці за матеріалами Станції швидкої медичної 
допомоги та Обласної клінічної дитячої інфекційної 
лікарні. Мінімальну вікову межу вибирали за результатами 
розвідувального статисти чного аналізу, який засвідчив, 
що 95,0 % (кумулятивний відсоток) випадків СЛТ у 
дітей як загалом, так і окремо серед хлопчиків і дівчаток, 
припадає на вік 107 місяців. Це дало підстави обрати  
як мінімальну вікову межу вік 9 років (108 міс.). У 
ґрупах порівняння аналізували частоту випадків залежно 
від місяця року. 

Вивчали спектр респіраторних вірусів (вірусів 
ґрипу, параґрипу, аденовірусів, рс-вірусів), вияв-
лених за допомогою прямого імунофлюоресцентного 
аналізу (ІФА) в мазках зі слизової носа у дітей з 
СЛТ і РСЛТ, які перебували на лікуванні в Обласній 
клінічній дитячій інфекційній лікарні з 2002 по 
2008 рр. ІФА здійснено у вірусолоґічній лабораторії 
Вінницької обласної санітарно-епідеміолоґічної 
станції. 

Статистичний аналіз проводили за допомогою 
непараметричних методів: точного критерію Фішера 
та критерію хі-квадрат Пірсона. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Упродовж 1995–2008 рр. за медичною допомогою 
до Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної 
лікарні та Станції швидкої медичної допомоги 
звернулись 700 дітей із СЛТ та 30 дітей з РСЛТ 
1995–1999 років народження. За період спостереження 
в ґрупі дітей із СЛТ зареєстровано 877 випадків 
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захворювання, а в ґрупі з РСЛТ – 145 випадків. Аналіз 
показав істотні відмінності помісячної динаміки СЛТ 
та РСЛТ (рис. 1). 

Рис. 1. Помісячна динаміка стенозувального ларинґотрахеїту  
і рецидивного стенозувального ларинґотрахеїту  

у дітей м. Вінниці (1995–2008).

Помісячна динаміка СЛТ характеризувалась двома 
піками: в березні та жовтні. Значна кількість випадків 
траплялася також у грудні. Найменша кількість випадків 
зареєстрована в літні місяці. Співвідношення максимальної 
кількості випадків СЛТ за місяць (березнь) до мінімальної 
кількості за місяць (липень) склало 3,4:1. Загалом 
захворюваність за березень, жовтень, гру день, які 
характеризувались найвищими показниками кількості 
випадків СЛТ, склала 34,7 % проти 13,1 % за  червень,  
липень  і  серпень,  які  характеризувались найменшою 
кількістю випадків. 

Середньомісячна кількість випадків СЛТ за весь 
період  спостереження становила 73,1. У лютому, 
квітні, травні, вересні та листопаді зафіксована  
приблизно однакова кількість захворювань, трохи 
вище за середньомісячний показник (у лютому – на 
7,9, квітні – на 3,9, травні – на 6,9,  вересні – на 9,9,  
листопаді – на 6,9). Значне перевищення середньомі-
сячного показника спостерігалось у березні (на 30,9), 
жовтні (на 27,9), грудні (на 25,9). Натомість кількість 
випадків була меншою за середньомісячну в січні (на 
16,1), червні (на 33,1), липні (на 42,1) та серпні (на 
29,1). Загалом помісячна динаміка СЛТ характеризувалась 
чергуванням підняття і спаду різного ступеня (див. 
таблицю).

Розбіжності в кількості випадків стенозувального ларинґотрахеїту у дітей за місяцями року (1995–2008)

Місяць Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

Січень – p < 0,05 p < 0,0001 нд p < 0,05 нд P < 0,01 нд p < 0,05 p < 0,001 p < 0,05 p < 0,001

Лютий p < 0,05 – нд нд нд p < 0,0001 p < 0,0001 p < 0,001 нд нд нд нд

Березень p < 0,0001 нд – p < 0,05 нд p < 0,0001 p < 0,0001 p < 0,0001 нд нд нд нд

Квітень нд нд p < 0,05 – нд p < 0,001 p < 0,0001 p < 0,01 нд нд нд нд

Травень p < 0,05 нд нд нд – p < 0,001 p < 0,0001 p < 0,001 нд нд нд нд

Червень нд p < 0,0001 p < 0,0001 p < 0,001 p < 0,001 – нд нд p < 0,0001 p < 0,0001 p < 0,001 p < 0,0001

Липень p <0,01 p < 0,0001 p < 0,0001 p < 0,0001 p < 0,0001 нд – нд p < 0,0001 p < 0,0001 p < 0,0001 p < 0,0001

Серпень нд p < 0,001 p < 0,0001 p < 0,01 p < 0,001 нд нд – p < 0,001 p < 0,0001 p < 0,001 p < 0,0001

Вересень p < 0,05 нд нд нд нд p < 0,0001 p < 0,0001 p < 0,001 – нд нд нд

Жовтень p < 0,001 нд нд нд нд p < 0,0001 p < 0,0001 p < 0,0001 нд – нд нд

Листопад p < 0,05 нд нд нд нд p < 0,001 p < 0,0001 p < 0,001 нд нд – нд

Грудень p < 0,001 нд нд нд нд p < 0,0001 p < 0,0001 p < 0,0001 нд нд нд –

Примітки: р – достовірність відмінностей між місяцями; нд – статистично незначущі розбіжності (р > 0,05).
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Річні коливання кількості випадків РСЛТ були менш 
виражені, ніж СЛТ, лише з одним піком у жовтні (рис. 
1). Окрім жовтня, значна кількість випадків РСЛТ, на 
відміну від СЛТ, спостерігалась не лише в березні, 
вересні та грудні, а й у січні. Найменша кількість 
випадків зареєстрована в травні, липні та серпні (по 
8 випадків). Співвідношення максимальної кількості 
випадків РСЛТ за місяць (жовтень) до мінімальної 
кількості за місяць (травень, липень, серпень) склало 
2,4:1. Середньомісячна кількість випадків захворювання 
за період спостереження становила 12,1. Кількість 
випадків, що перевищувала цей рівень, спостерігалась 
у січні, березні, вересні, жовтні та грудні. Натомість 
кількість випадків захворювання в лютому, квітні, 
травні, червні, липні, серпні та листопаді була нижчою 
за середньомісячну. На відміну від РСЛТ, кількість 
випадків СЛТ в лютому і листопаді перевищувала, а 
в січні була меншою за середньомісячний показник. 

Значуща розбіжність (р < 0,05) у хворих з РСЛТ 
виявлена лише між найбільшою кількістю випадків 
за місяць (жовтень) та найменшою кількістю випадків, 
зареєстрованих у травні, липні, серпні та листопаді. 
Для решти порівнянь значущих розбіжностей не 
зафіксовано.

Щодо респіраторних вірусів, які виявляли у хворих 
із СЛТ та РСЛТ,  впродовж семирічного періоду 
спостереження отримано 250 позитивних результатів 
ІФА. Порівняльний аналіз частоти позитивних результатів 
за наявності СЛТ і РСЛТ значущих відмінностей не 
виявив. Серед виявлених патоґенів домінували віруси 
параґрипу (80,0 %). Частка інших вірусів була значно 
меншою:  рс-вірусів – 11,2 %, аденовірусів – 6,4 %, 
вірусів ґрипу А – 2,4 %. Ми проаналізували частоту 
виявлення кожного вірусу залежно від місяця року 
(рис. 2). 

Рис. 2. Помісячна динаміка респіраторних вірусів,  
виявлених за наявності стенозувального ларинґотрахеїту і 

рецидивного стенозувального ларинґотрахеїту  
у дітей м. Вінниці (2002–2008).

Віруси параґрипу найчастіше виявляли у хворих 
у березні та жовтні. Кількість позитивних результатів 
була високою також у листопаді й грудні. У вересні 
віруси параґрипу виявляли в 1,7 разу рідше, а в січні, 
лютому, квітні і травні приблизно удвічі рідше, ніж 
у березні. Найменша кількість позитивних результатів 

щодо вірусів параґрипу була зареєстрована в літні 
місяці з мінімальним показником у липні. Співвідношення 
максимального показника кількості позитивних 
результатів ІФА щодо вірусів параґрипу (березень) 
до мінімального показника (липень) становила 4,1:1. 
Найбільша кількість позитивних результатів ІФА 
щодо аденовірусів була зареєстрована в березні, рс-
вірусів – у березні й листопаді. Віруси ґрипу А виявляли 
в поодиноких випадках і лише в лютому та березні. 
У березні кількість зареєстрованих позитивних результатів 
ІФА була найбільшою (16,0 %), а в липні – найменшою 
(2,8 %). Порівняння кривих річної динаміки респіраторних 
вірусів показало, що найбільш наближеними вони 
були в березні та липні. В інші місяці чітких паралелей 
між кривими річної динаміки респіраторних вірусів 
не виявлено.

Як бачимо з рис. 1 і 2, крива помісячної динаміки 
випадків СЛТ відповідає кривій динаміки позитивних 
результатів ІФА щодо вірусів параґрипу, повторюючи 
її основні періоди підняття і спаду, криві інших 
респіраторних вірусів мають подібні підняття у березні 
й спад у липні. У березні була зареєстрована досить 
велика кількість позитивних результатів ІФА не тільки 
щодо вірусів параґрипу, а й аденовірусів, рс-вірусів, 
вірусів грипу А. В липні кількість позитивних результатів 
ІФА була найменшою: виявляли лише віруси параґрипу, 
і їх кількість була мінімальною порівняно з іншими 
місяцями. В інші місяці року крива річної динаміки 
випадків СЛТ відрізнялась від кривих аденовірусів, 
рс-вірусів, вірусів ґрипу А. Отже, роль вірусів параґрипу 
є визначальною у виникненні СЛТ.

Порівняння річної динаміки випадків РСЛТ з кривими 
річної динаміки кількості позитивних результатів ІФА 
респіраторних вірусів показало, що пік у жовтні 
збігається з ростом кривої вірусів парагрипу, а трохи 
менше підняття в березні та спад у липні збігаються 
відповідно з підняттям і спадом кривих усіх респіраторних 
вірусів. Порівняння інших місяців чітких закономір-
ностей не виявило.

Висновки. Випадки СЛТ реєструвались упродовж 
року з найвищими показниками в березні та жовтні 
й найнижчими – в літні місяці. Співвідношення 
максимальної кількості випадків СЛТ за місяць (березень) 
і мінімальної (липень) становило 3,4:1. Кількість 
випадків СЛТ в січні, червні, липні та серпні була 
меншою ніж середня, в інші місяці перевищувала 
середньомісячну.

Коливання кількості випадків РСЛТ впродовж року 
були менш виражені, ніж СЛТ, з піком у жовтні й 
спадом у травні, липні та серпні. Співвідношення 
максимальної кількості випадків РСЛТ за місяць 
(жовтень) і мінімальної (травень, липень, серпень) 
становило 2,4:1. Кількість випадків РСЛТ у січні, 
березні, вересні, жовтні та грудні перевищувала 
середньомісячну, в інші місяці була меншою ніж 
середня. 

Серед патоґенів, виявлених за допомогою ІФА у 
хворих з СЛТ і РСЛТ, домінували віруси парагрипу 
(80,0 %). Частка інших вірусів була значно меншою. 
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Найбільша кількість позитивних результатів ІФА 
зареєстрована в березні (16,0 %), найменша – у липні 
(2,8 %). Профілі кривих річної динаміки респіраторних 
вірусів найбільш подібні в березні та липні. В інші 
місяці чітких паралелей між кривими не виявлено.

Крива помісячної динаміки випадків СЛТ збігалася 
з кривою динаміки позитивних результатів ІФА щодо 
вірусів параґрипу, а також була наближена до кривих 
аденовірусів, рс-вірусів, вірусів ґрипу А в березні (підняття 
кривих) і липні (спад кривих). В інші місяці чітких 
паралелей між кривою помісячної динаміки СЛТ та 
кривими аденовірусів, рс-вірусів, вірусів ґрипу А не 

виявлено, що свідчить про визначальну роль вірусів 
параґрипу в генезисі СЛТ.

Пік помісячної динаміки випадків РСЛТ (жовтень) 
збігався з підняттям кривої динаміки вірусів параґрипу. 
Трохи менше підняття, що припадало на березень, 
та спад в липні збігалися з відповідними підняттям 
і спадом кривих динаміки всіх виявлених вірусів. В 
інші місяці чітких закономірностей між кривою 
виникнення РСЛТ і кривими наявності респіраторних 
вірусів не виявлено, що свідчить про суттєвий вплив 
інших чинників на виникнення РСЛТ.
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Помісячна динаміка випадків стенозувального ларинґотрахеїту  
і рецидивного стенозувального ларинґотрахеїту у дітей; 

їх зв’язок із респіраторними вірусами
Л. М. Станіславчук

Вивчено помісячну динаміку стенозувального ларинґотрахеїту (СЛТ) та рецидивного стенозувального 
ларинґотрахеїту (РСЛТ) у дітей порівняно з аналоґічною динамікою респіраторних вірусів за результатами 
багаторічного спостереження. З’ясовано, що випадки СЛТ реєструвались упродовж року з найвищими 
показниками в березні та жовтні й найнижчими – у літні місяці. Коливання кількості випадків РСЛТ були 
менш виражені, ніж СЛТ, з піком у жовтні й спадом у травні, липні та серпні. Серед патоґенів, виявлених 
у хворих із СЛТ і РСЛТ, домінували віруси параґрипу. Крива помісячної динаміки випадків СЛТ збігалася 
з кривою динаміки позитивних результатів імунофлюо рес центного аналізу щодо вірусів параґрипу, що 
свідчить про визначальну роль вірусів параґрипу в ґенезі СЛТ. Динаміка випадків РСЛТ збігалася з 
динамікою наявності вірусів параґрипу лише у жовтні (пік), а з динамікою всіх виявлених вірусів – у 
березні (підняття) та липні (спад). У інші місяці чітких закономірностей між кривою виникнення РСЛТ 
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та кривими наявності респіраторних вірусів не зафіксовано, що свідчить про суттєвий вплив інших чинників 
на виникнення РСЛТ.

Ключові слова: стенозувальний ларинготрахеїт, рецидивний стенозувальний ларинґотрахеїт, діти, респіраторні 
віруси, помісячна динаміка.

Monthly Dynamics of Cases of Laryngotracheitis and Recurrent Laryngotracheitis 
in Children and their Relation to Respiratory Viruses

L. Stanislavchuk

Based on the long-term observation the monthly dynamic of laryngotracheitis (LT) and recurrent laryngotracheitis 
(RLT) in children compared with similar dynamic of respiratory viruses was studied. It was found out that the cases 
of LT occurred during the year with the highest rate in March and October, and with the lowest rate  in the summer 
months. Unlike LT fluctuations the RLT fluctuations were less pronounced, with a peak in October and with a fall 
in May, July and August. Parainfluenza viruses were dominated among the pathogens identified in patients with LT 
and RLT. Curve of monthly dynamic of the cases of LT coincided with the curve of the dynamic of positive results 
of immunofluorescent assay on parainfluenza viruses. These data indicated a dominant role of parainfluenza viruses 
in  the genesis of LT. Dynamics of the cases of RLT coincided with the dynamics of parainfluenza viruses only in 
October (peak), and with the dynamics of all detected viruses  in March (increase) and in July (decrease). There 
were no clear patterns between the curves of respiratory viruses and the curve of RLT in the other months. These 
data indicated significant role of other factors in the development of RLT. 

Keywords: laryngotracheitis, recurrent laryngotracheitis, children, respiratory viruses, monthly dynamics.
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Структурно-функціональні зміни міокарда 
за умови коморбідності постінфарктного 
кардіосклерозу та цукрового діабету 2-го типу

Вступ. Захворювання на ішемічну хворобу серця 
(ІХС) та цукровий діабет (ЦД) трапляються часто і 
поширеність їх постійно зростає [1]. Інформація, 
накопичена в сучасній фаховій літературі, дає змогу 
вивчити особливості виникнення систолічної та 
діастолічної дисфункції у хворих на ІХС, насамперед 
після перенесеного інфаркту міокарда (ІМ), зумовлені 
появою структурно-функціональних змін міокарда, 
геометрії лівого шлуночка (ЛШ), його ремоделюванням, 
що значною мірою залежить від наявності факторів 
ризику, зокрема, ЦД 2-го типу [3].

На основі відомостей про роль структурно-
функціональних змін міокарда в патоґенезі серцево-
судинних захворювань за рахунок виникнення та 
проґресування хронічної серцевої недостатності (ХСН) 
сформована концепція про показники геометрії ЛШ 
як про мішені для профілактики та лікування патолоґічних 
процесів, що реалізують серцево-судинні захворювання  
ремоделюванням ЛШ, особливо у хворих, що перенесли 
ІМ [2, 4].

Ці положення стали підґрунтям нового напряму 
фундаментальних і клінічних досліджень – вивчення 
механізмів участі морфофункціональних змін міокарда 
в патоґенезі й виникненні систолічної дисфункції та 
ХСН у хворих на ІХС і ЦД 2-го типу, а також способів 
ефективного лікування. Адже лише контроль клінічних 
проявів ІХС у хворих із ЦД без корекції ремоделювання 
міокарда не може вважатися успішно розв’язаним 
клінічним завданням. 

Інноваційним напрямом є вивчення структурно-
функціональних параметрів міокарда та впливу на 
зазначені показники коморбідної патолоґії, а саме – 
ІХС та ЦД 2-го типу, обтяжуюча дія яких зумовлена 
єдністю патоґенезу.

Мета дослідження. Оцінити параметри ґеометрії 
лівого шлуночка у хворих із постінфарктним 
кардіосклерозом та супутнім цукровим діабетом 2-го 

типу залежно від систолічної функції лівого шлуночка 
та функціонального класу хронічної серцевої 
недостатності.

Матеріал і методи дослідження. До дослідження 
ретроспективно включено 68 хворих із постінфарктним 
кардіосклерозом та супутнім ЦД 2-го  типу. Середній 
вік обстежених (32 чоловіки (47,0 %), 36 жінок  
(53,0 %)) становив 64,38 ± 1,08 року. У дослідження 
не залучали хворих із важкою супутньою патолоґією 
орґанів дихання, травлення, нирок та осіб з онколоґічними 
захворюваннями. Ґрупу порівняння склали 80 хворих 
на постінфарктний кардіосклероз. Середній вік пацієнтів 
ґрупи порівняння (42 чоловіки  (52,5 %), 38 жінок 
(47,5 %)) становив 63,47 ± 1,28 року. Ґрупи були зіставні 
за віком і статтю. До контрольної ґрупи включено 35 
практично здорових осіб. Середній вік практично 
здорових осіб 58,23 ± 1,39 року. Супутню артеріальну 
гіпертензію (АГ) мали 65 хворих (96,0 %) дослідної 
ґрупи, а також 75 хворих (94,0 %) ґрупи порівняння.

Діаґноз перенесеного ІМ визначали за критеріями 
ESC/ACCF/AHA/WHF (2012) [9]. 

Усім хворим проводили загальноклінічні та 
інструментальні обстеження. Ехокардіоґрафічні 
дослідження здійснювали за стандартною методикою 
Фейґенбаума на ультразвуковому апараті RADMIR 
(Ultima PRO 30) (Харків, Україна). У М-режимі визначали 
такі параметри ЛШ: кінцевий діастолічний розмір 
(КДР) (см), кінцевий систолічний розмір (КСР) (см), 
товщину задньої стінки (ТЗСЛШ) (см), товщину 
міжшлуночкової перегородки (ТМШП) (см). 

Кінцевий діастолічний об’єм (КДО) і систолічний 
об’єм (КСО) (мл) лівого шлуночка розраховували за 
методом Simpson (1991), після чого обчислювали 
фракцію викиду (ФВ) ЛШ (%). Масу міокарда ЛШ 
(ММЛШ) обчислювали за формулою R. Devereux і 
співавт.: 

1,04 × [(ТМШП+ТЗСЛШ+КДР)3] – [КДР]3 – 13,6.
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Індекс товщини стінки міокарда ЛШ (ІТСМЛШ) 
визначали за формулою: 

ІТСМЛШ=(ТЗСМЛШд+ТМШПд)/КДР.
Далі знаходили індекс маси міокарда ЛШ (ІММЛШ) 

по відношенню до росту пацієнтів:
ІММЛШ (г/м2) = ММЛШ/ППТ,

де ППТ – площа поверхні тіла, м2.
Також визначали ЛП (см) за розміром між задньою 

стінкою ЛП і задньою стінкою аорти на парастернальному 
зображенні по довгій осі. Аорту (см) вимірювали на 
парастернальному зображенні по довгій осі до осі 
аорти в чотирьох місцях від переднього краю проксимальної 
стінки до переднього краю дистальної стінки в кінці 
систоли і в кінці діастоли. Розміри аорти проіндексовані 
до квадратного кореня з площі поверхні тіла пацієнта. 
Для більш точної оцінки ґеометричного типу ремоделювання 
ЛШ окремо визначали відносну товщину задньої 
стінки (ВТЗСЛШ) та міжшлуночкової перегородки 
(ВТМШП), що дає змогу виявити асиметричний 
характер геометрії ЛШ за формулами:

ВТЗСЛШ = (2×ТМЗСЛШ)/КДР;
ВТМШП = (2×ТМШП)/КДР.

Статистичну обробку отриманих даних здійснювали 
за допомогою пакета статистичних проґрам Statistica 
8,0 (StatSoft Inc, США), Microsoft Office Exсel-2003. 
Кількісні ознаки при нормальному розподілі були 
представлені у вигляді середнє ± стандартна похибка 
середнього (М ± m), для порівняння середніх двох 
вибірок використовували критерій Стьюдента. Для 
всіх видів аналізу відмінності вважали статистично 
значущими при р < 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Зіставлення показників кардіогемодинаміки в ґрупах 
(порівнювали хворих із постінфарктним кардіосклерозом 
залежно від наявності діабету) показало, що достовірних 
відмінностей не виявлено (р > 0,05), окрім таких 
показників, як ТЗСЛШ, ТМШП, ВТМШП, ВТЗСЛШ, 
ІММЛШ та ІТСМЛШ (р < 0,05). ТЗСЛШ була більша на 
8,0 %, ТМШП – на 9,5, ВТМШП – на 24,0, ВТЗСЛШ – 
на 30,0, ІММЛШ – на 11,0, а ІТСМЛШ – на 15,0 (р < 
0,05) у хворих у разі поєднання постінфарктного 
кардіосклерозу та ЦД 2-го типу. Водночас середні 
значення показників ТЗСЛШ, ТМШП, ВТМШП, 
ВТЗСЛШ, ІММЛШ та ІТСМЛШ перевищували їх 
значення в ґрупі порівняння, що свідчить про наявність 
у пацієнтів гіпертрофії ЛШ, зокрема, її концентричного 
типу, а також може бути зумовлене тривалою АГ.

Таким чином, ЦД 2-го типу є предиктором розвитку 
концентричної гіпертрофії ЛШ у хворих із постінфарктним 
кардіосклерозом, що є реакцією серця на тривале 
підвищення навантаження і порушення мікроциркуляції 
в міокарді, а також призводить до комплексної структурно-
функціональної перебудови серця з виникненням 
переважно концентричного ремоделювання та 
концентричної гіпертрофії ЛШ з тенденцією до 
зменшення скоротливої здатності міокарда.

Для визначення специфіки впливу ЦД 2-го типу на 
структурно-функціональний стан ЛШ зіставлено дані 
порівняльних ґруп хворих залежно від ФВ (табл. 1).

Таблиця 1
Структурно-функціональний стан ЛШ у хворих  

з постінфарктним кардіосклерозом та ЦД 2-го типу 
залежно від ФВ (М ± m)

Показник ФВ > 45,0 %
(n = 35)

ФВ < 45,0 %
(n = 33) р

Вік, років 62,45 ± 1,02 65,61 ± 1,03 > 0,05
КСР, см 3,18 ± 0,10 4,51 ± 0,08 < 0,05
КДР, см 5,26 ± 0,10 7,54 ± 0,11 < 0,05
ТЗСЛШ, см 1,47 ± 0,02 1,49 ± 0,03 > 0,05
ТМШП, см 1,45 ± 0,03 1,47 ± 0,02 > 0,05
ІММЛШ, г/м2 159,30 ± 4,32 135,54 ± 4,51 < 0,05
КДО, мл 150,50 ± 3,46 185,34 ± 3,73 < 0,05
КСО, мл 76,66 ± 1,90 98,90 ± 2,10 < 0,05
ММЛШ, г 243,22 ± 6,80 295,57 ± 7,20 < 0,05
ЛП, см 3,56 ± 0,06 5,26 ± 0,08 < 0,05
Аорта, см 2,76 ± 0,04 3,84 ± 0,04 < 0,05

Як бачимо з табл. 1, у хворих зі зниженою ФВ 
(≤ 45,0 %) порівняно із хворими зі збереженою ФВ 
(> 45,0 %) зафіксовано вірогідне підвищення КСР 
на 29,49 % (р < 0,05), КДР – на 30,24 % (р < 0,05), 
ІММЛШ – на 14,91 % (р < 0,05), КДО – на 18,80 % 
(р < 0,05), КСО – на 22,49 % (р < 0,05), ММЛШ – на 
17,71 % (р < 0,05), розмірів ЛП – на 32,32 % (р < 
0,05) й діаметра аорти – на 28,13 % (р < 0,05). Не 
виявлено достовірних відмінностей між ґрупами 
щодо  ТМШП і ТЗСЛШ (р > 0,05). Ці результати 
дають змогу припустити, що у хворих із постінфарктним 
кардіосклерозом та діабетом зі зниженою ФВ 
відбуваються більш значущі порушення структури 
та функції міокарда ЛШ.

У табл. 2 представлені структурно-функціональні 
параметри ЛШ у хворих із постінфарктним кардіосклерозом 
та супутнім ЦД 2-го типу  залежно  від функціонального 
класу (ФК) ХСН.

Таблиця 2
Структурно-функціональні параметри ЛШ  

у хворих із постінфарктним кардіосклерозом  
та супутнім ЦД 2-го типу залежно від ФК ХСН (М ± m)

Показники ХСН II ФК
(n = 22)

ХСН III 
ФК

(n = 29)

ХСН IV 
ФК

(n = 17)
р

1 2 3 4 5

КДО, мл 149,46 ± 2,53 163,36 ± 2,33 189,45 ± 2,76
р1-2 < 0,05
р1-3 < 0,05
р2-3 < 0,05

КСО, мл 75,81 ± 1,71 82,16 ± 1,52 105,37 ± 1,46
р1-2 < 0,05
р1-3 < 0,05
р2-3 < 0,05

КДР, см 5,54 ± 0,09 6,11 ± 0,04 7,52 ± 0,07
р1-2 < 0,05
р1-3 < 0,05
р2-3 < 0,05

КСР, см 3,12 ± 0,04 3,76 ± 0,08 4,65 ± 0,05
р1-2 < 0,05
р1-3 < 0,05
р2-3 < 0,05

ФВ, % 51,57 ± 0,91 49,64 ± 1,23 43,18 ± 1,23
р1-2 > 0,05
р1-3 < 0,05
р2-3 < 0,05

ТЗСЛШ, 
см 1,48 ± 0,04 1,50 ± 0,02 1,47 ± 0,05

р1-2 > 0,05
р1-3 > 0,05
р2-3 > 0,05

ТМШП, см 1,43 ± 0,02 1,49 ± 0,04 1,46 ± 0,01
р1-2 > 0,05
р1-3 > 0,05
р2-3 > 0,05
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Закінчення табл. 2
1 2 3 4 5

ЛП, см 3,96 ± 0,12 4,28 ± 0,09 5,01 ± 0,11
р1-2 < 0,05
р1-3 < 0,05
р2-3 < 0,05

Аорта, см 3,28 ± 0,04 3,30 ± 0,06 3,33 ± 0,03
р1-2 > 0,05
р1-3 > 0,05
р2-3 > 0,05

ММЛШ, г 234,32 ± 5,70 275,44 ± 6,30 298,51 ± 5,20
р1-2 < 0,05
р1-3 < 0,05
р2-3 < 0,05

ІТСМЛШ 0,52 ± 0,08 0,51 ± 0,06 0,54 ± 0,01
р1-2 > 0,05
р1-3 > 0,05
р2-3 > 0,05

ІММЛШ, 
г/м2 128,53 ± 5,09 138,76 ± 4,46 173,97 ± 6,11

р1-2 < 0,05
р1-3 < 0,05
р2-3 < 0,05

Аналіз результатів дослідження параметрів центральної 
гемодинаміки у хворих із постінфарктним кардіосклерозом 
та супутнім ЦД 2-го типу  залежно від ФК ХСН показав, 
що в міру того як прогресувала ХСН, вірогідно 
збільшувалися рівні КДО, КСО, КДР, КСР, розміри 
ЛП, ММЛШ й ІММЛШ, а також зменшувалася ФВ 
(р < 0,05). Достовірних відмінностей ТЗСЛШ, ТМШП, 
розміру аорти та ІТСМЛШ залежно від ФК ХСН не 
виявлено (р > 0,05). Так, у хворих на ХСН IV ФК, що 
розвинулась на тлі постінфарктного кардіосклерозу 
та супутнього ЦД 2-го типу, КДО вище на 13,77 і 
21,11 %, КСО – на 22,03 і 28,05 %, КДР – на 18,75 і 
26,33 %, КСР – на 19,14 і 32,9 %, розмір ЛП – на 14,57 
і 20,96 %, ММЛШ – на 7,73 і 21,5 %, ІММЛШ – на 

20,24 і 26,12 %  порівняно з хворими на ХСН III ФК 
та II ФК відповідно (р < 0,05). ФВ, навпаки, мала 
тенденцію до зменшення у хворих на ХСН II ФК 
порівняно з хворими на ХСН III ФК, але вірогідних 
відмінностей не виявлено (р > 0,05). У хворих на ХСН 
IV ФК ФВ була вірогідно менша на 13,01 і 16,27 %, ніж 
у хворих на ХСН III ФК та II ФК відповідно (р < 0,05). 

Таким чином, наростання ФК ХСН у хворих із 
постінфарктним кардіосклерозом асоціювалося з 
проґресуванням гіпертрофії ЛШ, зниженням інотропної 
функції міокарда, збільшенням розмірів і об’ємів 
порожнини ЛШ, погіршенням функціонального статусу, 
що, поза сумнівом, є наслідком основного захворювання 
та ЦД 2-го типу.

Отримані нами результати не суперечать результатам 
інших дослідників [5–8] і дають можливість припустити, 
що механізми, які лежать в основі захворювання, 
пов’язані з порушенням метаболізму глюкози та 
інсуліну, що призводить до ремоделювання ЛШ у 
хворих із постінфарктним кардіосклерозом та ЦД 
2-го типу. 

Висновки. Цукровий діабет 2-го типу є потенціатором 
ремоделювання міокарда лівого шлуночка у хворих 
із систолічною дисфункцією, що виникла на ґрунті 
постінфарктного кардіосклерозу. Коморбідність 
постінфарктного кардіосклерозу та цукрового діабету 
2-го типу призводить до наростання важкості 
постінфарктного ремоделювання, асоційованого зі 
збільшенням функціонального класу хронічної серцевої 
недостатності.
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Структурно-функціональні зміни міокарда за умови коморбідності 
постінфарктного кардіосклерозу та цукрового діабету 2-го типу

П. П.  Кравчун

Розглянуто структурно-функціональні зміни міокарда у хворих із постінфарктним кардіосклерозом та 
супутнім цукровим діабетом 2-го типу  залежно від систолічної функції лівого шлуночка та функціонального 
класу хронічної серцевої недостатності. Обстежено 68 хворих на постінфарктний кардіосклероз та цукровий 
діабет 2-го типу. До ґрупи порівняння увійшли 80 пацієнтів із постінфарктним кардіосклерозом, до контрольної 
ґрупи – 35 практично здорових осіб. Цукровий діабет 2-го типу є потенціатором ремоделювання міокарда 
лівого шлуночка у хворих із систолічною дисфункцією, що виникла на ґрунті  постінфарктного кардіосклерозу. 
Коморбідність постінфарктного кардіосклерозу та цукрового діабету 2-го типу призводить до наростання 
важкості постінфарктного ремоделювання, асоційованого зі збільшенням функціонального класу хронічної 
серцевої недостатності.

Ключові слова: постінфарктний кардіосклероз, цукровий діабет 2-го типу, хронічна серцева недостатність, 
систолічна дисфункція.

Structural and Functional Changes of the Myocardium in Case of Comorbidity  
of Postinfarction Cardiosclerosis and Type 2 Diabetes 

P. Kravchun

In the article the structural and functional changes of the myocardium were estimated in patients with postinfarction 
cardiosclerosis and concomitant type 2 diabetes depending on the systolic function of the left ventricular and 
functional class of the chronic heart failure. The study involved 68 patients with infarction cardiosclerosis and type 
2 diabetes. The comparison group consisted of 80 patients with postinfarction cardiosclerosis and control group – of 
35 healthy individuals. Type 2 diabetes is potentiating left ventricular remodeling in patients with systolic dysfunction, 
which occurred against the backdrop of postinfarction cardiosclerosis. The comorbidity of postinfarction cardiosclerosis 
and type 2 diabetes leads to the progression of postinfarction remodeling, which is associated with an increase in 
functional class of chronic heart failure.

Keywords: postinfarction cardiosclerosis, type 2 diabetes, chronic heart failure, systolic dysfunction.
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Характеристика стану кісткової системи у дітей  
із еколоґічно чистих та забруднених реґіонів  
за показниками ультразвукової денситометрії

Вступ. За ступенем чутливості до дії неґативного 
впливу ксенобіотиків у дитини, на думку Ю. Г. Антипкіна, 
перше місце посідає щитоподібна залоза, далі – печінка, 
легені, нирки й кісткова система [4]. Різноманітні 
орґани та системи відповідають на антропоґенний 
вплив навколишнього середовища. Крім ендокринної 
системи [5],  нирок [2], шлунка та кишок [18], особливо 
часто реаґує кісткова система дитини [15]. 

За соціально-економічною та медичною значимістю 
метаболічні захворювання скелета з порушенням 
кальцієвого обміну, слідом за серцево-судинними, 
онколоґічними хворобами та цукровим діабетом, 
посідають важливе місце [20]. До них належать 
остеопенія та остеопороз – найбільш поширене системне 
захворювання скелета, яке характеризується зниженням 
кісткової маси й структурними змінами кісткової 
тканини, вираженими настільки, що навіть  незначна 
травма може завершитися переломом. Втрата кісткової 
маси і переломи кісток призводять до зниження якості 
життя пацієнтів і неґативно впливають на перебіг 
інших захворювань [6, 14, 19].

Останнім часом проблеми структурно-функціональних 
порушень кісткової тканини у дітей набули значної 
актуальності [9, 17]. 

Упровадження в медичну практику сучасних методів 
оцінювання  структурно-функціонального стану 
кісткової тканини та проведення масових обстежень 
дітей у цьому напрямі дало змогу уточнити вікові 
особливості формування кісткової тканини і час 
досягнення оптимального піку кісткової маси у хлопців 
та дівчат, виявити чинники, що позначаються на 
процесах кісткоутворення, уточнити критерії діаґностики 
остеопорозу й скласти об’єктивне уявлення про 
поширеність цих хвороб серед дітей та підлітків в 
Україні [8, 9].

Особливої ваги набуває обстеження кісткової системи 
в еколоґічно несприятливих реґіонах. Івано-Франківська 
область є однією з десяти областей (після Донецької, 

Луганської, Запорізької, Харківської), які формують 
еколоґічну ситуацію загалом в Україні. Еколоґічна 
ситуація в області склалася внаслідок багаторічного 
накопичення полютантів, особливо небезпечних твердих 
відходів промисловості [3]. Найбільш складна еколоґічна 
ситуація зафіксована на території Галицького району, 
де функціонує Бурштинська ТЕС (еколоґічно несприятливий 
реґіон – ЕНРб), Калуського – з потужним хімічним 
і гірничовидобувним виробництвом (ЕНРк) та 
Долинського – з нафтопромислами і нафтопереробним 
заводом (ЕНРд). Окрім цих районів, еколоґічно 
несприятливим вважається і Снятинський район (ЕНРс), 
який віднесено до зони посиленого радіаційного 
контролю після аварії на Чорнобильській АЕС. 

Городенківський район Івано-Франківської 
області вважається еколоґічно чистим реґіоном 
(ЕЧР) [3].

Особливості стану кісткової системи у дітей, які 
проживають в еколоґічно несприятливих районах 
Івано-Франківщини, досі не вивчені. 

Мета дослідження. З’ясувати стан кісткової системи 
у дітей з еколоґічно чистих і забруднених реґіонів за 
показниками ультразвукової денситометрії.

Матеріал і методи дослідження. У 2009 р. в містах 
Бурштин (ЕНРб) і  Снятин (ЕНРс) Івано-Франківської 
області методом ультразвукової денситометрії визначали 
мінеральну щільність кісткової тканини (МЩКТ) у 
дітей. В ЕНРб оглянуто 48 дітей, в ЕНРс – 53. У 2010 
р. в містах Долина (ЕНРд) і Городенка (ЕЧР) Івано-
Франківської області та у 2011 р. в м. Калуш (ЕНРк) 
методом ультразвукової денситометрії обстежено 185 
дітей: в ЕНРд – 54, в ЕНРк – 67, в ЕЧР – 64. Оскільки 
всі реґіони обстеження дітей розташовані в Івано-
Франківській області, ми вважали за доцільне порівняти 
результати цих досліджень із показниками дітей із 
загальнопопуляційної ґрупи контролю (ЗПҐК), 150 
здоровими дітьми з м. Львова, обраними методом 
випадкової вибірки. 
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Вік обстежених: 5–18 років. Стать: 51,8 % дівчат 
і 48,2 % хлопців.

Усім дітям проводили загальноклінічне обстеження: 
збір скарг і анамнезу (в тому числі ґенеалоґічного), 
вивчення первинної документації (медичної форми 
112/у), клінічний огляд, вимірювання артеріального 
тиску, ультразвукове дослідження стану внутрішніх 
орґанів та щитоподібної залози, ультразвукова денситометрія. 

Ультразвукова денситометрія – точний і атравматичний 
метод, необхідний для оцінювання мінеральної щільності 
кісткової тканини, ранньої діаґностики остеопенії, 
остеопорозу та оцінювання ефективності лікувально-
профілактичних заходів [1, 10, 11].  Найвідомішим у 
світі представником ультразвукових денситометрів є 
прилад Ahilles Lunar Corporation. Він дає змогу 
вимірювати час проходження ультразвукової хвилі 
крізь п’яткову кістку, визначає швидкість поширення 
ультразвуку, що залежить від щільності й стану кістки, 
обчислює широкосмугове послаблення ультразвуку 
та індекс міцності кісткової тканини [7, 8, 21]. Індексом 
міцності кісткової тканини (BQI) вище нижнього 
середнього значення людей молодого віку (20–39 років) 
є Т-критерій (T-score), індексом міцності вище або 
нижче значення, якого очікуємо для вікової норми, 
Z-критерій (Z-score); обидва критерії вимірюються в 
одиницях девіації (SD) [22, 23]. Згідно з рекомендаціями 
ВООЗ щодо Т-критерію, оцінюють виразність остеопенії 
(від –1 до –2,5 SD), остеопорозу (нижче –2,5 SD), 
діапазон нормальних коливань МЩКТ від 1 до –1 
SD, що відповідає:  < 67,0 %  –  остеопороз, від 67,0 
до 80,0 % – остеопенія; 100,0 ± 20,0 % – нормальна 
МЩКТ; > 120,0 % –  остеосклероз. Для визначення 
структурно-функціонального віку кісткової системи 
застосовують методику Поворознюка [12, 13]. Показники 
МЩКТ визначають і за Z-критерієм [16]. 

Ультразвукову денситометрію проводили в режимі 
реального часу на приладі Achilles Express безпосереднім 
контактуванням із п’ятковою кісткою обстежуваної 
дитини за допомогою ґелю для УЗД. Зібрану інформацію 
заносили в спеціально розроблені «Індивідуальні 
тематичні карти обстеження дитини, що проживає в 
еколоґічно забрудненому реґіоні».  Згідно з вимогами 
Комітету з біоетики «Про проведення лабораторних 
досліджень біолоґічного матеріалу», від батьків кожної 
дитини отримано письмову згоду на  обстеження.

Статистичну обробку клінічних і лабораторних 
показників здійснювали за загальноприйнятою методикою 
із застосуванням персонального комп’ютера в пакеті 
проґрам Statіstіca 7 та Mіcrosoft Excel 2007. 

Під час опрацювання обчислювали середнє значення 
М, стандартну похибку середнього арифметичного 
m та значення коефіцієнта Стьюдента t для кожного 
набору за такими формулами :

де xі – і-те значення набору;  N – кількість значень 
у наборі.

Достовірність отриманих результатів за значеннями 
коефіцієнта Стьюдента t й кількістю спостережень n 
у кожному наборі оцінювали за таблицями «Значення 
нормального інтеґрала ймовірностей у межах ± t» і 
«Площа кривої ймовірностей в межах ± t для малого 
об’єму сукупності».

Для кожного порівняння знайдено ймовірність р 
того, що різниця є недостовірною. Ймовірність р для 
більшості наборів не перевищувала 0,05. Значення 
ймовірності р знаходили в таблиці «Значення нормального 
інтеґрала ймовірностей в межах ± t» відповідно до 
коефіцієнта Стьюдента. Коефіцієнт Стьюдента t для 
середніх показників різниці визначали за формулами:

де М1, М2 – середні значення двох наборів; m1, 
m2 – похибки середнього арифметичного двох на-
борів.

Результати дослідження та їх обговорення. Піс-
ля проведення обсте жень, а особливо ультразвукової 
денситометрії, виявлені певні закономірності (табл. 1).

Таблиця 1
 Кількість обстежених дітей з різною мінеральною 

щільністю кісткової тканини з еколоґічно несприятливих 
та еколоґічно чистих реґіонів

Ґрупи 
дітей

Остеопороз Остеопенія N МЩКТ Остео- 
склероз

n % n % n % n %

ЕНРб, 
n = 48 10 20,8*,*** 13 27,1*** 22 45,8*,*** 3 6,3

ЕНРс,  
n = 53 5 9,4*,*** 16 30,2*** 29 54,7*,*** 3 5,7

ЕНРд, 
n = 54 16 29,6*,*** 14 26,0*** 18 33,3*,*** 6 11,1

ЕНРк, 
n = 67 10 15,0*,*** 16 23,8*** 39 58,2*,*** 2 3,0

ЕЧР,  
n = 64 18 28,1*,*** 11 17,2*** 33 51,6*,*** 2 3,1

ЗПҐК, 
n = 150 2  1,3 12 8 130 86,7 6 4

Примітки. * – вірогідна різниця показника між двома 
ґрупами дітей з ЕНР з різним характером забруднення; р < 0,001; 
** – вірогідна різниця між показниками у дітей із забрудненого 
району та контрольної ґрупи з ЕЧР;  р1 < 0,001; *** – вірогідна 
різниця між показниками у дітей із забрудненого району та 
ЗПҐК; р2 < 0,001.

За результатами наших досліджень, остеопороз 
(МЩКТ до 67,0 %) найбільш часто спостерігався у 
дітей із ЕНРд (29,6 %) та ЕНРб (20,8 %), його частота 
не мала вірогідної різниці у ґрупах ЕНР та ЕЧР, проте 
в 10–15 разів перевищувала частоту остеопорозу в ґрупі 
контролю (ЗПҐК). Остеопенія (МЩКТ 67,0–80,0 %) 
найчастіше спостерігалась у дітей із ЕНРс (30,3 %), ЕНРб 
(27,1%) та у дітей із ЕНРд (26,0 %), найнижче її значення 
(17,2 %) було у дітей з ЕЧР, а у дітей із ґрупи контролю 
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(ЗПҐК) частота остеопенії становила лише 8,0 %. Частота 
остеосклерозу (МЩКТ > 120,0 %) майже не відрізнялася 
в усіх ґрупах. Частота остеопенічного синдрому (остеопенія 
і остеопороз) була найвищою (55,6 %) у дітей з ЕНРд, 
що, очевидно, можна пояснити більш вираженою 
неґативною пролонґованою дією харчових ксенобіотиків 
(продуктів нафтопереробки).

Середній показник МЩКТ у дітей із еколоґічно чистого 
реґіону – ЕЧРл  був на рівні остеопенія – нижня межа 
вікової норми, а у дітей із ЕНРб – на 5,0 % нижчим. 
Показники рівня МЩКТ подані в табл. 2.

Таблиця 2
Середні значення мінеральної щільності кісткової тканини 

за показниками ультразвукової денситометрії  
у дітей із еколоґічно чистого  

та еколоґічно несприятливого реґіону, %

Ґрупи обстежених МЩКТ, %    T-score 
(T-критерій)

ЕЧРл, хворі, n = 47 82,08 **± 2,44 -1,5** ± 0,19

ЕЧРл, контроль, n = 20 99,5 ** ±  1,56 -0,12** ± 0,04

ЕНРб, хворі, n = 52 77,17 ** ±  1,46 -1,76** ± 0,11

ЕНРб, контроль, n = 15 103,53 ** ±  1,79 0,24** ± 0,14

Примітка. ** – вірогідна різниця між показниками у дітей 
із забрудненого району та контрольної ґрупи з ЕЧР,  р1 < 0,001.   

Середній рівень МЩКТ у хворих із остеопенічним 
синдромом із ЕНР  нижчий ніж рівень МЩКТ у 
хворих з ЕЧР, хоча діапазон причин захворювання 
у дітей із ЕЧР був набагато ширшим. Причому порогові 
значення МЩКТ у хворих із ЕНР сягали 49,0 ± 2,0 % 
(виражений остеопороз) та не були вищі за 95,0 ± 
2,0 %, тоді як у хворих із ЕЧР рівень МЩКТ сягав 
51,0–123,0 ± 2 %.                                                                                 

Висновки. На рівень МЩКТ у дітей із остеопенічним 
синдромом суттєво впливають не тільки загальновідомі 
причини, але й рівень антропоґенного (техноґенного) 
забруднення навколишнього середовища. Частота 
остеопенічного синдрому (остеопенія і остеопороз) 
була найвищою (55,6 %) в еколоґічно несприятливому 
реґіоні, забрудненому продуктами  нафтопереробки. 
Частота остеопорозу в еколоґічно несприятливих 
реґіонах у 10–15 разів перевищувала частоту остео-
порозу в ґрупі контролю.
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Характеристика стану кісткової системи у дітей із еколоґічно чистих  
та забруднених реґіонів за показниками ультразвукової денситометрії 

Н. Р. Кеч

Упродовж 4 років ми визначали мінеральну щільність кісткової тканини у 527 дітей із екозумовленими 
захворюваннями кісткової системи. Обстежено 287 дітей, які з народження проживають у еколоґічно 
несприятливих реґіонах Івано-Франківскої області, хімічно і радіаційно забруднених, та 234 дитини із 
еколоґічно чистого реґіону. Вік обстежених 5–18 років. Стать: 51,8 % дівчат та 48,2 % хлопців. Усім дітям 
проводили загальноклінічне, лабораторне та інструментальне дослідження, а саме – ультразвукове дослідження 
стану внутрішніх орґанів і щитоподібної залози та ультразвукову денситометрію. Методом ультразвукової 
денситометрії визначено мінеральну щільність кісткової тканини (МЩКТ): менше 67,0 % – остеопороз; 
80,0–67,0 % – остеопенія; 100,0 ± 20,0 % – нормальна МЩКТ; 120,0 % і більше – остеосклероз.  

З’ясовано, що на рівень МЩКТ у дітей із остеопенічним синдромом суттєво впливають не тільки загальновідомі 
причини, але й рівень антропоґенного (техноґенного) забруднення навколишнього середовища.

Ключові слова: навколишнє середовище, ксенобіотики, екозумовлені остеопатії, мінеральна щільність 
кісткової тканини, діти.

Characteristics of Bone System Condition in Children from Clean and Polluted 
Regions by Indexes of Ultrasound Densitometry

N. Kech

 We investigated bone mineral density in 527 children with ecologically determined bone diseases  during 4 years. 
287 children from ecologically unfriendly region, polluted with radiation and/or chemicals and 234 children from 
ecologically clean area were examined. The age of children – from 3 to 18 years, sex – 48,2 % boys and 51,8 % – 
girls. All children were clinically observed, instrumental (ultrasound investigation, ultrasound densitometry) and 
laboratory diagnostics was done.

 Bone mineral density and bone system degree of changes were measured by ultrasound densitometry: bone 
mineral density < 67,0 % – osteoporosis, bone mineral density from 80,0–67,0 % – osteopenia, 100,0 ± 20,0 % – 
normal bone mineral density, 120,0 % and more – osteosclerosis.  

Keywords: environment, xenobiotics, ecologically determined bone diseases, bone mineral density, children.  
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Особливості показників добового моніторинґу 
підвищеного артеріального тиску  
у пацієнтів із різним ступенем активності 
системного червоного вовчака

Вступ. Системний червоний вовчак (СЧВ) – муль-
тисистемне захворювання сполучної тканини, яке 
характеризується гетероґенною поліклональною ав-
тоантитільною відповіддю з можливим ураженням 
усіх орґанів та систем, – є одним із найбільш поши-
рених і важких захворювань сполучної тканини [1]. 

Сьогодні рання смертність пацієнтів із СЧВ зни-
зилася [5], але 10,0 % пацієнтів усе ж таки помира-
ють упродовж 5 років після визначення діаґнозу [4, 
6]. Основною причиною смертності у хворих на 
СЧВ, особливо у жінок, тривалість захворювання 
у яких перевищує 5 років, є серцево-судинні захво-
рювання. 

За інформацією з літературних джерел, у 12,0– 
49,0 % хворих на СЧВ спостерігається артеріальна 
гіпертензія (АГ). За результатами Фремінґемського 
дослідження, підвищення артеріального тиску (АТ) 
призводить до підвищення серцево-судинної захво-
рюваності у 4–5 разів  порівняно із загальною попу-
ляцією,  а ризик серцево-судинних ускладнень у па-
цієнтів із СЧВ у 50 разів більший, ніж у тих, хто не 
хворіє на СЧВ [2, 3].

Нові можливості розв’язання проблеми діаґности-
ки АГ у хворих на СЧВ дає добовий моніторинґ АТ 
(ДМАТ), як важлива складова комплексного клініко-ін-
струментального обстеження. Він має суттєві пере-
ваги перед  епізодичним оцінюванням АТ, дає змогу 
виявити рівні, а також особливості зміни показників 
АТ, частоти серцевих скорочень (ЧСС) не лише під 
час активного, а й пасивного періоду.

Не викликають сумнівів важливість значення АГ для 
пацієнтів із СЧВ, необхідність поглибленого вивчення 
її залежності від клінічно вагомих показни ків – проявів 
СЧВ, а також безперечні переваги ДМАТ. Проте у 
доступній нам літературі праць, присвячених з’ясуванню 

особливостей ДМАТ упродовж доби залежно від 
активності хвороби, ми не знайшли.

Мета дослідження. З’ясувати особливості показ-
ників добового моніторинґу підвищеного АТ у хворих 
на СЧВ з різним ступенем активності патолоґічного 
процесу.

Для досягнення зазначеної мети окреслено такі 
завдання:

1. Проаналізувати середньодобові рівні ЧСС упродовж 
доби, окремо оцінити активний і пасивний періоди.

2. Дослідити середньодобові рівні систолічного, 
діастолічного та середнього АТ (СисАТ, ДіаАТ і СерАТ 
відповідно) упродовж доби.

3. Дослідити середньодобові рівні СисАТ, ДіаАТ, 
СерАТ активного та пасивного періодів.

4. Проаналізувати добовий індекс (ДІ) СисАТ, Діа-
АТ, СерАТ.

5. З’ясувати індекс часу (ІЧ) АТ впродовж доби 
(СисАТ, ДіаАТ та СерАТ).

6. Дослідити ІЧ СисАТ, ДіаАТ, СерАТ з урахуван-
ням активного та пасивного періодів.

Матеріал і методи дослідження. В обстеження 
включено 83 особи (71 жінка (85,5 %) та 12 чоловіків 
(14,5 %)) віком від 17 до 68 років (на час проведення 
ДМАТ середній вік – 38,6 ± 1,3), у яких діаґностовано 
СЧВ згідно з критеріями Американської колеґії рев-
матолоґів (1982, 1997) та підвищений АТ, – дослідна 
ґрупа. Цих осіб поділено на три ґрупи за рандомізо-
ваним принципом із попередньою стратифікацією за 
активністю патолоґічного процесу основного захво-
рювання – СЧВ на момент ДМАТ. До першої ґрупи 
(з першим ступенем активності) включено 30 осіб 
(25 жінок (83,3 %) та 5 чоловіків (16,7 %)) віком від 
22 до 66 років (середній вік – 42,9 ± 2,1). До другої 
ґрупи (із другим ступенем активності) ввійшли 39 
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осіб (33 жінки (84,6 %) та 6 чоловіків (15,4 %)) віком 
від 17 до 68 років (середній вік – 37,9 ± 1,8). До третьої 
ґрупи (із третім ступенем активності) включено 14 
осіб (13 жінок (92,9 %) та 1 чоловік (7,1 %)) віком від 
23 до 55 років (середній вік – 31,3 ± 2,8).

Особливості показників ДМАТ у хворих на СЧВ з 
різним ступенем активності вивчали порівнянням їх 
із контрольною ґрупою (32  практично здорові особи 
відповідних віку і статі).

ДМАТ проводили за допомогою апарата ABPM-04 
(фірма Meditech, Угорщина), який стандартизовано 
за двома міжнародними класами точності – Associa-
tion for Advancement of Medicals Instrumentation (AAMI) 
(США) та British Hypertension Society (BHS) (Велика 
Британія). Згідно зі стандартним протоколом, монітор 
активували через кожних 15 хв у денний (з 0600 до 
2159 год.) та через кожних 30 хв у нічний час (з 2200 
до 0559 год.). Тридцять практично здорових добро-
вольців відповідних віку і статі становили контроль-
ну ґрупу. Статистичний аналіз опрацьовано в проґрамі 
Statistica 6.0 (Stat Soft, США). Для оцінювання різ-
ниці між хворими застосовували параметричний кри-
терій Стьюдента.

Для усіх пацієнтів проведено заходи щодо безпеки 
здоров’я, дотримання їхніх прав, людської гідності 
та морально-етичних норм відповідно до принципів 
Гельсинкської декларації прав людини, Конвенції Ради 
Європи про права людини і біомедицину та відповід-
них законів України.

Результати дослідження та їх обговорення. Для 
виконання першого завдання  проаналізовано ЧСС за 
показниками ДМАТ, яка за результатами нашого до-
слідження підвищується у хворих на СЧВ порівняно 
з контрольною ґрупою (табл. 1, рис. 1), що може бути 
зумовлене як безпосереднім ураженням серцево-су-
динної системи у хворих на СЧВ, так і високою ак-
тивністю захворювання загалом.

Таблиця 1
Середня частота серцевих скорочень у пацієнтів  

із системним червоним вовчаком за добу,  
активний та пасивний періоди з урахуванням активності 

захворювання 

№ 
з/п

Показники 
ДМАТ–ЧСС,  

за 1 хв

Хворі на СЧВ Контрольна 
ґрупа
M ± m

І ґрупа  
M ± m, p

ІІ ґрупа 
 M ± m, p

ІІІ ґрупа
M ± m, p

1 За добу 75,67 ± 
1,60*

73,69 ± 
1,40

80,42 ± 
2,78 *** 71,33 ± 1,21

2 За активний 
період

81,63 ± 
1,86**

79,26 ± 
1,52

83,64 ± 
2,77 ** 75,51 ± 1,40

3 За пасивний 
період

65,43 ± 
1,52

63,38 ± 
1,30

74,03 ± 
3,12 *** 62,77 ± 1,02

Примітки: *– р < 0,05 за t-критерієм Стьюдента порівняно 
з показниками у пацієнтів контрольної ґрупи; **– р < 0,01 за 
t-критерієм Стьюдента порівняно з показниками у пацієнтів 
контрольної ґрупи; ***– р < 0,001 за t-критерієм Стьюдента 
порівняно з показниками у пацієнтів контрольної ґрупи.

Рис. 1. Середня частота серцевих скорочень у пацієнтів 
із системним червоним вовчаком за добу, активний  

та пасивний періоди з урахуванням активності захворювання.

У хворих із І ступенем активності СЧВ середня 
ЧСС достовірно вища за добу (на 6,1 ± 2,0 %; р < 
0,05) та за активний період (на 8,1 ± 2,3 %; р < 0,01), 
а у хворих із ІІІ ступенем активності – за добу (на 
12,74 ± 3,0 %; р < 0,001), за активний період (на 10,78 ± 
3,1 %; р < 0,01), за пасивний період (на 17,89 ±  
3,3 %; р < 0,001) порівняно з контрольною ґрупою 
практично здорових добровольців. 

Отже, маємо підстави стверджувати, що середня 
ЧСС упродовж доби, активного та пасивного періодів 
достовірно вища у хворих із І та ІІІ ступенями актив-
ності порівняно з контрольною ґрупою. 

Відповідно до другого завдання дослідили серед-
ньодобові рівні СисАТ, ДіаАТ, СерАТ впродовж доби 
(табл. 2, рис. 2).

Таблиця 2
Рівні систолічного, діастолічного та середнього 
артеріального тиску впродовж доби у пацієнтів  
із системним червоним вовчаком з урахуванням  

активності захворювання 

№ 
з/п

Показники 
ДМАТ,  

мм рт. ст.

Хворі на СЧВ Контрольна 
ґрупа 
M ± mІ ґрупа

M ± m, p
ІІґрупа

M ± m, p
ІІІґрупа
M ± m, p

1 СисАТсер. 118,3 ± 2,2 125,6 ± 2,3 138,9 ± 
2,8 *** 120,8 ± 1,3

2 ДіаАТсер. 73,3 ± 1,6 76,2 ± 1,7 83,9 ±  
2,0 *** 73,5 ± 1,1

3 СерАТсер. 88,3 ± 1,8 92,7 ± 1,8 102,1 ± 
2,1 *** 89,3 ± 1,0

Примітки: *– р < 0,05 за t-критерієм Стьюдента порівняно 
з показниками у пацієнтів контрольної ґрупи; **– р < 0,01 за 
t-критерієм Стьюдента порівняно з показниками у пацієнтів 
контрольної ґрупи; ***– р < 0,001 за t-критерієм Стьюдента 
порівняно з показниками у пацієнтів контрольної ґрупи.
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Рис. 2. Рівні систолічного, діастолічного та середнього 
артеріального тиску впродовж доби у пацієнтів із системним 
червоним вовчаком з урахуванням активності захворювання.

З’ясовано, що достовірно підвищеними були 
середньодобові рівні СисАТ, ДіаАТ та СерАТ у хво-
рих із ІІІ ступенем активності порівняно з контрольною 
ґрупою. Так, середньодобовий СисАТ  вищий на 
15,0 ± 3,0 % (р < 0,001), ДіаАТ  – на 14,1 ± 2,3 % (р 
< 0,001), СерАТ – на 14,4 ± 2,3 % (р < 0,001) у хворих 
із ІІІ ступенем активності СЧВ. 

Відповідно до третього завдання досліджували 
середньодобові рівні СисАТ, ДіаАТ, СерАТ впродовж 
активного та пасивного періодів (табл. 3, рис. 3).

Таблиця 3
Середньодобові рівні систолічного, діастолічного  

та середнього артеріального тиску впродовж активного 
та пасивного періодів у пацієнтів із системним червоним 

вовчаком з урахуванням активності захворювання 

№ 
з/п

Показники 
ДМАТ, мм рт. ст.

Хворі на СЧВ Контрольна 
ґрупа
M ± m

І  ґрупа
M ± m, p

ІІ ґрупа
M ± m, p

ІІІ  ґрупа
M ± m, p

1 СисАТсер. 
(активний період)

122,4 ± 
2,0

127,4 ± 
2,4

141,4 ± 
2,6*** 124,9 ± 1,3

2 ДіаАТсер. 
(активний період)

76,8 ± 
1,6

78,6 ± 
1,7

87,4 ± 
2,3 *** 77,5 ± 1,2

3 САТсер.  
(активний період)

92,0 ± 
1,7

94,9 ± 
1,8

105,5 ± 
2,2 *** 93,3 ± 1,2

4 СисАТсер. 
(пасивний період)

110,7 ± 
2,6

121,6 ± 
2,4 ***

133,7 ± 
3,6 *** 111,0 ± 1,1

5 ДіаАТсер. 
(пасивний період)

66,2 ± 
1,8

71,3 ± 
2,0 **

77,1 ± 
2,1 *** 64,6 ± 1,0

6 СерАТсер. 
(пасивний період)

81,4 ± 
2,1

88,1 ± 
1,9 ***

95,9 ± 
2,4 *** 80,1 ± 0,9

Примітки: *– р < 0,05 за t-критерієм Стьюдента порівняно 
з показниками у пацієнтів контрольної ґрупи; **– р < 0,01 за 
t-критерієм Стьюдента порівняно з показниками у пацієнтів 
контрольної ґрупи; ***– р < 0,001 за t-критерієм Стьюдента 
порівняно з показниками у пацієнтів контрольної ґрупи.

Вірогідні відмінності за всіма досліджуваними 
показниками виявлені під час порівняння хворих із 
ІІІ ступенем активності СЧВ та контрольною ґрупою 
практично здорових осіб упродовж активного та па-
сивного періодів. Так, середньодобовий СисАТ за 
активний та пасивний періоди перевищував резуль-

тати контрольної ґрупи на 13,2 ± 2,9 % (р < 0,001) та 
на 20,43 ± 3,7 % (р < 0,001) відповідно, середньодо- 
бовий ДіаАТ – на 12,77 ± 2,6 % (р < 0,001), 19,30 ± 
2,3 % (р < 0,001); середньодобовий СерАТ – на  
13,11 ± 2,5 % (р < 0,001) та 19,81 ± 2,6 % (р < 0,001) 
відповідно. Окрім цього, впродовж пасивного періо-
ду у хворих із ІІ ступенем активності СЧВ також ви-
явлено вірогідні відмінності: середньодобові рівні 
СисАТ, ДіаАТ та СерАТ  вірогідно вищі на 9,5 ±  
2,6 % (р < 0,001), 10,4 ± 2,2 % (р < 0,01), 10,0 ± 2,1 % 
(р < 0,001) порівняно з контрольною ґрупою.

Рис. 3. Середньодобові рівні систолічного, діастолічного 
та середнього артеріального тиску впродовж активного 

та пасивного періодів у пацієнтів із системним червоним 
вовчаком з урахуванням активності захворювання.

Відповідно до четвертого завдання проаналізува-
ли ДІ – показник, який характеризує ступінь  знижен-
ня АТ уночі (табл. 4, рис. 4). Виявлено, що ДІ був 
вірогідно нижчим у хворих із ІІ та ІІІ ступенями ак-
тивності  порівняно з контрольною ґрупою практич-
но здорових осіб як за СисАТ, ДіаАТ, так і СерАТ 
упродовж доби. Так, ДІ СисАТ вірогідно нижчий на 
58,7 ± 1,4 % (р < 0,001), ДІ ДіаАТ – на 44,1 ± 1,8 % 
(р < 0,01), ДІ САТ – на 49,3 ± 1,5 % (р < 0,001) у хво-
рих із ІІ ступенем активності порівняно з контролем. 

Таблиця 4
Добовий індекс систолічного, діастолічного та середнього 

артеріального тиску впродовж доби у пацієнтів 
 із системним червоним вовчаком з урахуванням 

активності захворювання 

№ 
з/п

Показник 
ДМАТ–
добовий 
індекс

Хворі на СЧВ
Контрольна 

ґрупа
M ± m

І  ґрупа
M ± m, p

ІІ ґрупа
M ± m, p

ІІІ ґрупа
M ± m, p

1 СисАТ 9,6 ± 1,5 4,5 ±  
1,0 ***

5,2 ±  
1,5 *** 10,9 ± 0,9

2 ДіаАТ 13,3 ± 
1,4

9,2 ±  
1,5 ***

11,6 ± 
2,2 * 16,5 ± 1,1

3 СерАТ 11,8 ± 
1,3

7,1 ±  
1,2 ***

8,9 ±  
1,8 ** 14,0 ± 0,9

Примітки: *– р < 0,05 за t-критерієм Стьюдента порівняно 
з показниками у пацієнтів контрольної ґрупи; **– р < 0,01 за 
t-критерієм Стьюдента порівняно з показниками у пацієнтів 
контрольної ґрупи; *** – р < 0,001 за t-критерієм Стьюдента 
порівняно з показниками у пацієнтів контрольної ґрупи.
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Такі ж закономірності простежуються і в осіб з ІІІ 
ступенем активності порівняно з контрольною ґрупою: 
ДІ СисАТ достовірно нижчий на 52,33 ± 1,7 % (р < 
0,001), ДІ ДіаАТ – на 29,33 ± 2,8 % (р < 0,05) і ДІ 
СерАТ – на 36,79 ± 2,04 % (р < 0,01). 

Рис. 4. Добовий індекс систолічного, діастолічного  
та середнього артеріального тиску впродовж доби  

у пацієнтів із системним червоним вовчаком  
з урахуванням активності захворювання.

Під час виконання п’ятого завдання з’ясовано ІЧ 
СисАТ, ДіаАТ, СерАТ упродовж доби (табл. 5, рис. 5).

Таблиця 5
Індекс часу систолічного, діастолічного та середнього 

артеріального тиску впродовж доби у пацієнтів  
із системним червоним вовчаком  

з урахуванням активності захворювання 

№ 
з/п

Показник 
ДМАТ–ІЧ

Хворі на СЧВ Контрольна 
ґрупа
M ± m

І ґрупа
M ± m, p

ІІ ґрупа
M ± m, p

ІІІ ґрупа
M ± m, p

1 СисАТ 17,5 ± 3,0 33,3 ±  
4,5 ***

60,6 ±  
6,8 *** 14,1 ± 1,8

2 ДіаАТ 15,4 ± 3,2 22,0 ± 
3,8 *

40,1 ±  
7,0 *** 10,4 ± 1,8

3 СерАТ 13,8 ± 3,0 24,1 ±  
3,9 **

49,6 ± 
7,3*** 9 ,9 ± 1,7

Примітки: *– р < 0,05 за t-критерієм Стьюдента порівняно 
з показниками у пацієнтів контрольної ґрупи; **– р < 0,01 за 
t-критерієм Стьюдента порівняно з показниками у пацієнтів 
контрольної ґрупи; ***– р < 0,001 за t-критерієм Стьюдента 
порівняно з показниками у пацієнтів контрольної ґрупи.

Рис. 5. Індекс часу систолічного, діастолічного та середнього 
артеріального тиску впродовж доби у пацієнтів із системним 
червоним вовчаком з урахуванням активності захворювання.

ІЧ – показник, що вказує на кількість вимірювань, 
за яких АТ перевищував допустимі норми. Аналіз 
отриманої інформації показав, що ІЧ є достовірно 
вищим за рахунок як СисАТ, ДіаАТ, так і СерАТ у 
пацієнтів із ІІ та ІІІ ступенями активності СЧВ. Так, 
у ІІ ґрупі ІЧ СисАТ на 57,6 ± 4,9 % (р < 0,001) пере-
вищував показники контрольної ґрупи, ІЧ ДіаАТ – на 
52,5 ± 4,2 % (р < 0,05), ІЧ СерАТ – на 58,8 ± 4,2 % (р 
< 0,01), а у ІІІ ґрупі – на 76,7 ± 7,1 % (р < 0,001), на 
76,5 ± 7,4 % (р < 0,001) та на 76,9 ± 8,0 % (р < 0,001) 
відповідно. 

Для виконання шостого завдання досліджували 
ІЧ СисАТ, ДіаАТ, СерАТ з урахуванням активного та 
пасивного періодів (табл. 6, рис. 6).

Таблиця 6
Індекс часу систолічного, діастолічного та середнього 

артеріального тиску впродовж активного та пасивного 
періодів

№ 
з/п

Показники  
ДМАТ–ІЧ

Хворі на СЧВ
Контрольна 

ґрупа
M ± mІ ґрупа

M ± m, p
ІІ ґрупа
M ± m, p

ІІІ ґрупа
M ± m, p

1 СисАТ  
(активний період)

11,87 ± 
2,28

23,95 ± 
4,15*

52,93 ± 
7,10***

12,43 ± 
2,12

2 ДіаАТ  
(активний період)

14,22 
±2,99

19,18 ± 
3,59

41,50 ± 
8,06***

12,44 ± 
2,34

3 СерАТ  
(активний період)

11,13 ± 
2,36

18,10 ± 
3,63

45,79 ± 
7,82***

10,33 ± 
1,91

4 СисАТ  
(пасивний період)

27,03 ± 
5,24

49,59 ± 
5,86***

75,43 ± 
7,71***

17,43 ± 
2,28

5 ДіаАТ  
(пасивний період)

17,73 ± 
4,77*

26,85 ± 
4,96***

37,57 ± 
6,85***

6,37 ±  
1,67

6 СерАТ  
(пасивний період)

18,73 ± 
5,11

34,64 ± 
5,12***

57,42 ± 
9,22***

8,21 ±  
2,02

Примітки: *– р < 0,05 за t-критерієм Стьюдента порівняно 
з показниками у пацієнтів контрольної ґрупи; **– р < 0,01 за 
t-критерієм Стьюдента, порівняно з показниками у пацієнтів 
контрольної ґрупи; ***– р < 0,001 за t-критерієм Стьюдента 
порівняно з показниками у пацієнтів контрольної ґрупи.

Рис. 6. Індекс часу систолічного, діастолічного та середнього 
артеріального тиску впродовж активного та пасивного 

періодів.
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Як бачимо з табл. 6 і рис. 6, у хворих із І ступенем 
активності СЧВ виявлено достовірні відмінності ІЧ 
ДіаАТ упродовж пасивного періоду. Так, ІЧ ДіаАТ є 
достовірно вищим на 64,1 ± 5,1 % (р < 0,05) у дослід-
ній ґрупі порівняно з цим показником у контрольній 
ґрупі. У ІІ ґрупі ІЧ СисАТ, ДіаАТ та СерАТ впродовж 
пасивного періоду був достовірно вищим на 64,9 ± 
6,3 % (р < 0,001), 76,3 ± 5,2 % (р < 0,001), 76,3 ±  
5,5 % (р < 0,001) відповідно порівняно з контрольною 
ґрупою. Щодо активного періоду виявлено достовірні 
відмінності лише за ІЧ СисАТ – він достовірно вищий 
на 48,1 ± 4,7 % (р < 0,05) порівняно із контрольною 
ґрупою. У ІІІ ґрупі ІЧ СисАТ, ДіаАТ та СерАТ впродовж 
активного та пасивного періодів був значно вищим 
порівняно з контрольною ґрупою практично здо - 
ро вих осіб на 74,0 ± 7,2 % (р < 0,001),  
70,1 ± 8,4 % (р < 0,001), 83,0 ± 7,1 % (р < 0,001),  
80,0 ± 7,5 % (р < 0,001), 77,4 ± 8,0 % (р < 0,001),  
85,7 ± 9,6 % (р < 0,001) відповідно.

Наведена інформація дає змогу стверджувати, що: 
1) у хворих із І та ІІІ ступенями активності середня 
ЧСС упродовж доби, активного та пасивного періодів 
достовірно вища; 2) у хворих із ІІІ ступенем активності  
достовірно підвищені середньодобові рівні СисАТ, 
ДіаАТ та СерАТ; 3) у хворих із ІІІ ступенем активності 
достовірно підвищені рівні СисАТ, ДіаАТ та СерАТ 
впродовж активного та пасивного періодів; 4) у хворих 
із ІІ та ІІІ ступенями активності достовірно підвищені 
рівні ДІ СисАТ, ДіаАТ та СерАТ; 5) у пацієнтів із ІІ 
та ІІІ ступенями активності СЧВ ІЧ впродовж доби 
достовірно вищий за рахунок як СисАТ, ДіаАТ, так і 
СерАТ; 6) у хворих із І ступенем активності СЧВ 
виявлено достовірні відмінності ІЧ ДіаАТ упродовж 
пасивного періоду; 7) у хворих із ІІ ступенем активності 
ІЧ СисАТ, ДіаАТ та СерАТ упродовж пасивного періоду 

був достовірно вищим; у активному періоді виявлено 
достовірні відмінності ІЧ СисАТ; 8) у пацієнтів із ІІІ 
ступенем активності ІЧ СисАТ, ДіаАТ та СерАТ 
упродовж активного та пасивного періодів були значно 
вищими порівняно із контрольною ґрупою практично 
здорових осіб.

Висновки. Проведений аналіз отриманих показників 
за результатами добового моніторинґу підвищеного 
АТ у хворих із різними ступенями активності СЧВ, 
порівняно з контрольною ґрупою практично здорових 
осіб, дав змогу визначити, що: а) у пацієнтів із І сту-
пенем активності СЧВ достовірно підвищені лише 
рівні середньої частоти серцевих скорочень упродовж 
доби, активного й пасивного періодів та індексу часу 
діастолічного АТ упродовж пасивного періоду; б) у 
пацієнтів із ІІ ступенем активності СЧВ достовірно 
підвищені рівні середньої частоти серцевих скорочень 
упродовж доби, активного й пасивного періодів, до-
бового індексу систолічного, діастолічного та серед-
нього АТ, індексу часу систолічного, діастолічного 
та середнього АТ упродовж доби й пасивного періо-
ду, а також індексу часу систолічного АТ впродовж 
активного періоду; в) у пацієнтів із ІІІ ступенем ак-
тивності СЧВ достовірно підвищені рівні середньої 
частоти серцевих скорочень впродовж доби, актив-
ного й пасивного періодів; середньодобові рівні 
систолічного, діастолічного та середнього АТ упродовж 
доби, активного й пасивного періодів; добового ін-
дексу систолічного, діастолічного та середнього АТ; 
індексу часу систолічного, діастолічного та серед-
нього АТ впродовж доби, активного та пасивного 
періодів. Крім цього, виявлено закономірності, які 
дадуть змогу оптимізувати лікування АГ у хворих на 
СЧВ.
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Особливості показників добового моніторинґу  
підвищеного артеріального тиску у пацієнтів  

із різним ступенем активності системного червоного вовчака
У. О. Абрагамович

Проаналізовано особливості показників добового моніторування артеріального тиску (ДМАТ) у пацієнтів 
із різним ступенем активності системного червоного вовчака (СЧВ), що мають підвищений артеріальний 
тиск (АТ). У пацієнтів із І ступенем активності СЧВ виявлено достовірно підвищені рівні середньої частоти 
серцевих скорочень (ЧСС) упродовж доби, активного й пасивного періодів та індексу часу (ІЧ) діастолічно-
го артеріального тиску (ДіаАТ) упродовж пасивного періоду; інших достовірних відхилень показників ДМАТ 
не зафіксовано. У пацієнтів із ІІ ступенем активності СЧВ виявлено достовірно підвищені рівні середньої 
ЧСС упродовж доби, активного й пасивного періодів,  добового індексу (ДІ) систолічного АТ (СисАТ), Діа-
АТ та середнього АТ (СерАТ); ІЧ СисАТ, ДіаАТ і СерАТ упродовж доби та пасивного періоду, а також ІЧ 
СисАТ упродовж активного періоду. У пацієнтів із ІІІ ступенем активності СЧВ виявлено достовірно підви-
щені рівні середньої ЧСС упродовж доби, активного й пасивного періодів; середньодобові рівні СисАТ, 
ДіаАТ й СерАТ впродовж доби, активного й пасивного періодів; ДІ СисАТ, ДіаАТ та СерАТ; ІЧ СисАТ, 
ДіаАТ та СерАТ впродовж доби, активного й пасивного періодів.  Виявлені закономірності дають змогу 
оптимізувати лікування артеріальної гіпертензії у хворих на СЧВ.

Ключові слова: системний червоний вовчак, добовий моніторинґ артеріального тиску, артеріальна гіпер-
тензія.

Features of the High Blood Pressure Daily Monitoring Indices  
in  Patients with Different Degree of Systemic Lupus Erythematosus Activity

U. Abrahamovych

Features of the indices of blood pressure daily monitoring (BPDM) in the patients with different degree of systemic 
lupus erythematosus (SLE) activity and high blood pressure (BP) were analyzed. It was found, that in patients with 
SLE of the 1st activity degree the levels of mean heart rate (HR) during the day, active and passive periods and 
diastolic blood pressure (DiaBP) time index (TI) during the passive period were significantly elevated; other significant 
deviations of BPDM parameters weren’t recorded. In the patients with the 2nd degree of SLE activity the significantly 
elevated levels of mean HR during the day, active and passive periods, systolic blood pressure (SysBP) daily index 
(DI), DiaBP and mean BP (MBP), SysBP TI, DiaBP TI and  MBP TI during the day and the passive period, SysBP 
TI during the active period were found. In the patients with SLE of the 3rd activity degree were recorded the 
significantly elevated levels of mean HR during the day, the active and passive periods; average daily levels of 
SysBP, DiaBP and MBP throughout the day, the active and passive periods; SysBP DI, DiaBP DI and MBP DI; 
SysBP TI, DiaBP TI, MBP TI throughout the day and active and passive periods. The detected regularities help to 
optimize the treatment of arterial hypertension in patients with SLE.

Keywords: systemic lupus erythematosus, blood pressure daily monitoring, arterial hypertension.
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О. А. Тарабрин, М. Ю. Голубенко, И. А. Лёшенко
Одесский национальный медицинский университет 

Изменения в системе гемостаза при угрозе 
прерывания беременности и их коррекция

Введение. Система гемостаза во время беременности, 
как известно, претерпевает ряд компенсаторно-
приспособительных, адаптационных изменений, 
физиологическая роль которых состоит в остановке 
кровотечения и предотвращении чрезмерной кровопотери 
в родах. По мере прогрессирования беременности потенциал 
свертывания крови возрастает и достигает максимума 
к концу третьего триместра, когда система гемостаза 
оптимально подготовлена к предупреждению чрезмерной 
кровопотери в родах. Эти изменения являются уникальной 
особенностью гестационного процесса, поддерживаемого 
фетоплацентарным комплексом. В тоже время состояние 
гиперкоагуляции при определенных неблагоприятных 
условиях может привести как к развитию тромботических 
осложнений, так и к быстрому переходу в гипо коагуля-
ционную стадию ДВС-синдрома [3, 5].

Таким образом, во время беременности претерпевают 
изменения все звенья системы гемостаза: сосудисто-
тромбоцитарное, прокоагулянтное, фибринолиз и 
звено ингибиторов свертывания.

Изменения в сосудисто-тромбоцитарном звене 
включают: умеренную тромбоцитопению, ускорение 
метаболизма тромбоцитов и повышение их адгезивно-
агрегационных свойств, что компенсируется повышением 
скорости их продукции [5, 6].

Повышается активность почти всех прокоагулянтов, 
циркулирующих в плазме. При этом активация одних 
(II, V, IX факторы) повышается незначительно, других 
(VII, VIII, X, XII факторы) – весьма ощутимо. Содержание 
фибриногена к концу беременности вдвое превышает 
концентрацию до беременности. Таким образом, 
происходит активация внутреннего пути свертывания, 
а компенсаторно – угнетение внешнего пути, инициируемого 
тканевым фактором. При беременности снижается  
активность антикоагулянтной системы, что выражается 
в снижении уровня протеина С и S [5], развивается 
резистентность к активированному протеину С. Падает 
активность  антитромбина III из-за его потребления, 
снижается уровень свободного АТ III, определение 

которого следует считать прогностическим критерием 
риска развития ДВС-синдрома [3, 5]. Происходит 
угнетение фибринолитической системы, что связано 
с постоянной продукцией в плацентарном ложе PAI-
2 (ингибитор активатора плазминогена 2-го типа), 
троекратным увеличением экспрессии PAI-1 на 
эндотелии, угнетением уровня свободного и связанного 
t-PA (тканевого активатора плазминогена). Прогрессивно 
увеличивается уровень продуктов деградации фибриногена, 
в частности D-димера (S. Eichinger, 2005). При этом 
уровень D-димера отражает скорее не активность 
фибринолитической системы, а усиление продукции 
фибрина. Повышенный уровень D-димера связан с 
ускорением обмена фибриногена [5].

При физиологической беременности в системе 
гемостаза возникают изменения адаптивного характера, 
свидетельствующие о состоянии напряжения в системе 
регуляции агрегатного состояния крови. В организме 
беременной женщины создаются определенные условия 
для развития синдрома ДВС. Физиологическая адаптация 
гемостаза является уникальной особенностью 
беременности. Этапность физиологических изменений 
заключается в усилении гиперактивности системы 
гемостаза по мере прогрессирования беременности, 
а затем в обратном развитии в послеродовом периоде 
без признаков коагулопатии.  

Кровотечение на ранних сроках беременности 
является опасным симптомом, который может быть 
проявлением различных состояний.

Причинами кровотечения в первом триместре 
беременности может быть имплантационное кровотечение, 
внематочная беременность, угрожающий, начавшийся 
или свершившийся аборт, неразвивающаяся беременность, 
пузырный занос [8, 12]. К причинам угрожающего 
аборта относятся различные инфекционно-воспалительные 
факторы, нарушения гормонального фона, иммуно-
логический конфликт, анатомические причины, 
нарушение процессов формирования плодного яйца 
(генетические проблемы).
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Причинами кровотечения во втором триместре 
беременности являются: отслойка плаценты без 
образования гематомы или с формированием 
ретроплацентарной, заоболочечной гематомы, «миграция» 
формирующейся плаценты при низком ее расположении 
или предлежании, децидуальная реакция пустующей 
полости матки при пороках развития матки, редукция 
одного эмбриона из двойни или тройни [8].

Наиболее частой причиной появления кровянистых 
выделений первой половины беременности является 
угроза прерывания беременности с отслойкой плодного 
яйца или плаценты от стенок матки. При этом 
повреждаются кровеносные сосуды слизистой оболочки 
матки и возникает кровотечение, интенсивность 
которого зависит от степени отслойки. Однако возможно 
и формирование ретроплацентарной и заоболочечной 
гематомы без кровотечения [12].

Очень важно своевременно остановить кровотечение. 
В противном случае нарушается функционирование 
фетоплацентарного комплекса, возникают предпосылки 
для формирования плацентарной недостаточности и 
активации воспалительных процессов в полости матки. 
Для этих целей в последнее время достаточно широко 
применяется транексамовая кислота (препарат 
«Транексам» компании «Мир-Фарм») [1, 4].

Транексамовая кислота синтезирована в 1964 г. в 
Японии, введена в практику в 1969 г. в Швеции. В Украине 
ранее использовались такие препараты, как «Трансамин», 
«Трансамча». В настоящее время на отечественном рынке 
представлен препарат «Транексам» – транс-пара(аминометил)
циклогексанкарбоновая кислота, синтетическая 
аминокислота с молекулярной массой 157 Да, являющаяся 
антагонистом лизинового остатка в полипептидной 
цепи фибрина; гемостатический эффект ее основывается 
на ингибировании фибринолиза. Основной фактор 
фибринолиза плазмин существует в плазме крови в 
неактивном виде – в форме плазминогена. Для его 
активации плазминогенактивирующим фактором 
(тканевым или почечным) необходимо связывание 
молекулы плазминогена с фибрином в месте расположения 
лизинового остатка в полипептидной цепи фибрина. 
«Транексам» связывается с плазминогеном, препятствуя 
таким образом его реакции с фибрином, по типу 
конкурентного ингибирования [4, 7, 11]. 

«Транексам» связывается также с плазмином, 
предупреждая действие на фибрин; при этом прочность 
связывания с  плазмином у «Транексама» самая высокая  
из всех антифибринолитиков [1].

Транексамовая кислота стимулирует синтез коллагена, 
повышая эластичность фибринового сгустка и ускоряя 
остановку кровотечения, а также нормализует исходно 
сниженную активность тромбоцитов, время кровотечения, 
снижает патологическую проницаемость сосудистой 
стенки, оказывает противоинфекционное, 
противоопухолевое действие [14, 15]. Обладая 
способностью тормозить кининогенез, обладает также 
аналгетическим эффектом, что послужило основанием 
для разработки способов неопиатного обезболивания 
с использованием транексамовой кислоты в качестве 

компонента общей анестезии и интенсивной терапии 
ряда критических состояний [1, 13].

Основываясь на многогранности свойств транексамовой 
кислоты, мы  изучили эффективность данного препарата 
у женщин на ранних сроках беременности с патологией 
отслойки хориона или плаценты.

Цель исследования. Оценка эффективности лечения 
с использованием препарата «Транексам» у женщин 
с угрозой прерывания беременности в сроке гестации 
8–21 неделя, сопровождающейся отслойкой хориона/
плаценты.

Материалы и методы исследования. Проведено 
проспективное исследование у  38 беременных женщин 
в сроке гестации 8–21 неделя с угрозой прерывания 
беременности и диагностированной отслойкой хориона 
или плаценты. Контрольную группу составили 30 
женщин в сроке гестации 8–21 неделя с физиологическим 
течением беременности. 

Критерии включения в группу исследования: 
срок беременности 8–21 неделя, наличие кровянистых 
выделений из половых путей или кровотечения, наличие 
отслойки хориона/плаценты, подтвержденной УЗИ, 
с визуализацией ретрохориальной/ретроплацентарной 
гематомы.

Критерии исключения: беременные с тяжелой 
экстрагенитальной патологией,  принимающие препараты, 
влияющие на гемостаз, страдающие наркоманией, 
алкоголизмом,  с отягощенным аллергологическим 
анамнезом.

Пациентки были сопоставимы по возрасту, тяжести 
состояния, сопутствующей патологии. Пациентки с 
угрозой прерывания беременности были разделены 
на две группы в зависимости от проводимого лечения. 
Основную группу составили 19 женщин, которым 
проводилась специфическая антифибринолитическая 
терапия «Транексамом» в дозе 15,0 мг/кг внутривенно, 
с переходом затем на таблетированную поддерживающую 
дозу 500,0 мг (2 таблетки) 3 раза в день 5 дней. Группу 
сравнения составили 19 женщин, которым не проводилось 
специфическое гемостатическаое лечение. Все женщины 
получали одинаковую спазмолитическую, седативную, 
гормональную терапию препаратами прогестерона. 

Состояние системы гемостаза оценивалось до 
введения «Транексама», через час и через сутки после 
введения с помощью метода низкочастотной вибрационной 
пьезоэлектрической гемовискозиметрии (НВПГ). 
Портативный анализатор реологических свойств крови 
АРП-01М «Меднорд» позволяет осуществлять контроль 
самых незначительных изменений агрегатного состояния 
крови в процессе ее свертывания, производить вычисления 
амплитудных и хронометрических констант, 
характеризующих основные этапы гемокоагуляции 
и фибринолиза, выявлять патологические изменения 
этих характеристик в целях ранней диагностики 
различных нарушений.

Принцип действия прибора заключается в регистрации 
вязкостных характеристик крови или плазмы в процессе 
её свёртывания путем измерения энергии затухания 
колебаний механического резонансного элемента 
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(зонда), находящегося в исследуемой пробе, помещенной 
в термостатируемую кювету. Возбуждающий 
пьезоэлектрический преобразователь приводит к 
плоским звуковым колебаниям зонда с заданной 
амплитудой. Механическая энергия затухания колебаний 
зонда, зависящая от изменяющихся характеристик 
исследуемой среды, преобразуется приемным 
пьезоэлектрическим преобразователем в электрический 
потенциал и регистрируется потенциометром. При 
этом измерение исследуемых характеристик пробы 
происходит непрерывно. Прибор обеспечивает вывод 
на персональный компьютер графика изменения 
сопротивления исследуемой среды колебаниям зонда, 
закрепленного на виброэлектрическом датчике, а 
программное обеспечения (ИКС ГЕМО-3) обеспечивает 
расчет соответствующих амплитудных и хронометрических 
параметров [2, 9, 10].

Оценивались также время прекращения кровотечения 
из половых путей, динамика ретрохориальной/
ретроплацентарной гематомы, исход беременности.

Результаты исследования и их обсуждение. В 
табл. 1 приведены  значения гемовискозиграммы в 
контрольной группе при физиологической беременности. 
В табл. 2 представлены показатели гемовискозиметрии 
в группах исследования женщин с отслойкой хориона/
плаценты.

Таблица 1
Значения основных показателей при физиологической 

беременности (контрольная группа)

Показатель Принятое 
сокращение Ед. изм.

Здоровые 
беременные 
женщины

Начальный показатель 
агрегатного состояния 
крови

А0 отн. ед. 138,6 ± 14,9

Время контактной фазы 
коагуляции Т1 мин. 1,90 ± 0,06

Интенсивность 
контактной фазы 
коагуляции

ИКК отн. ед. 14,6 ± 1,7

Константа тромбиновой 
активности КТА отн. ед. 45,3 ± 6,8 

Время свёртывания крови ВСК (Т3) мин. 7,4 ± 1,6

Интенсивность 
коагуляционного драйва ИКД отн. ед. 43,7 ± 7,1

Интенсивность 
полимеризации сгустка ИПС отн. ед. 16,1 ± 2,7

Максимальная плотность 
сгустка МА отн. ед. 546,0 ± 34,9

Интенсивность 
тотального свёртывания 
крови

ИТС отн. ед 17,2 ± 2,4

Интенсивность ретракции 
и лизиса сгустка ИРЛС % 0,87 ± 0,06

Таблица 2
Данные гемовискозиграммы на этапах исследования

Показатель

До лечения
Через час 

после введения 
«Транексама»

Через 24 часа
после введения 
«Транексама»

1-я группа 2-я 
группа

1-я 
группа
(с «Тра-

нек- 
самом»

2-я 
группа

(без 
«Транек- 

сама»)

1-я 
группа
(с «Тра-

нек- 
самом»)

2-я группа
(без 

«Транек- 
сама»)

А0, отн. ед. 148,4 
± 16,5

156,8 
± 16,0

162,8 
± 15,2

170,7 
± 14,5

158,5
± 16,8

172,4 
± 12,5

Т1, мин. 1,60 
± 0,04

1,60 ± 
0,045

1,60 
± 0,04

1,60 
± 0,04

1,60 
± 0,05

1,60 
± 0,05

ИКК,  
отн. ед.

17,0 
± 1,8

16,6 
± 2,0

16,5 
± 1,7

16,0 
± 1,7

18,0
± 1,8

17,0 
± 2,1

КТА,  
отн. ед.

56,8
± 8,2

58,5 
± 7,1

59,6
± 7,2

59,9
± 8,5

50,3
± 7,6

53,5
± 6,8

ВСК, мин. 6,3
± 1,2

6,4
± 1,4

6,5
± 1,1

6,5
± 1,3

6,9
± 1,6

6,8
± 1,7

ИКД,  
отн. ед.

53,4
± 6,2

52,6
± 7,0

54,2
± 5,8

52,8
± 6,5

50,4
± 6,5

49,8
± 7,6

ИПС,  
отн. ед.

19,4
± 2,5

18,1
± 3,2

17,8
± 2,9

18,6
± 2,3

20,1
± 2,5

19,6
± 2,0

МА,  
отн. ед.

659,5 
± 32,7

647,6 
± 38,2

663,5 
± 36,3

668,9 
± 28,9

586,6
± 31,4

598,1
 ± 35,9

ИТС,  
отн. ед.

19,6 
± 3,5

20,1
± 4,0

21,8
± 3,6

22,4
± 3,9

18,5
± 3,1

19,1
± 2,8

ИРЛС, % 11,400 
± 1,620

11,000 
± 

1,840

3,200
± 0,280

10,800 
± 0,360

0,900 
± 0,081

9,600 
± 0,250

Примечание. р < 0,05.

На основании полученных данных гемовискозиметрии 
можно утверждать, что:

—  на ранних сроках беременности уже наблюдается 
гиперкоагуляция в тромбоцитарном и плазменном 
звеньях гемостаза и угнетение фибринолитической 
активности, что, впрочем, менее выражено, чем в 
последнем триместре беременности. Это проявляется 
в уменьшении времени контактной коагуляции, увеличении 
интенсивности контактной фазы коагуляции, увеличении 
константы тромбиновой активности, интенсивности 
коагуляционного драйва, интенсивности тотального 
свертывания крови, максимальной плотности сгустка, 
снижении  интенсивности ретракции и лизиса сгустка;

—  при отслойке хориона/плаценты отмечается 
некоторое усиление гиперкоагуляции в тромбоцитарном 
и плазменном звеньях гемостаза (повышение ИКК, 
ИКД, КТА, Т3, МА), однако наибольшие изменения 
отмечаются в фибринолитическом звене – повышение 
ИРЛС на 10,53 % в 1-й группе и на 10,13 % во 2-й 
группе;

—  после введения «Транексама» фиксируется отчетливое 
снижение активности фибринолиза уже через час – 
уменьшение ИРЛС на 8,20 % в 1-й группе, что клинически 
выражается в уменьшении кровянистых выделений и 
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остановке кровотечения в дальнейшем. Подобного не 
наблюдается во 2-й группе без применения «Транексама»; 
через сутки после внутривенного введения «Транексама» 
15,0 мг/кг и при продолжении приема поддерживающей 
дозы 500,0 мг 3 раза в день перорально отмечается 
выраженное снижение ИРЛС до 0,90 % в 1-й группе. Во 
2-й группе без применения «Транексама» сохраняется 
высокая фибринолитическая активность – ИРЛС 9,60 %.

Проводилась клиническая оценка эффективности 
применения «Транексама». Так, в 1-й группе кровотечение 
прекращалось на 1-2-е сутки лечения. Во 2-й же группе 
без применения «Транексама» кровотечение прекращалось 
на 4-е сутки. Как следствие остановки кровотечения 
наблюдались более быстрая организация и рассасывание 
гематом в полости матки или их уменьшение в 1-й 
группе исследования по сравнению со 2-й группой, 
что контролировалось УЗИ. Дальнейшее успешное 
пролонгирование беременности наблюдалось у  
91,6 % женщин в 1-й и у 79,8 % во 2-й группе.

Таким образом, применение «Транексама» по 
указанной схеме позволяет добиться эффективного 
гемостаза у беременных в первом-втором триместрах 
с угрозой прерывания беременности и отслойкой 
хориона/плаценты, уменьшения размеров/рассасывания 
ретрохориальной/ретроплацентарной гематомы, 
успешного пролонгирования беременности.

В нашем исследовании «Транексам» применялся по 
схеме 15,0 мг/кг внутривенно однократно, с  переходом 
затем на пероральное применение по 500,0 мг (2 таблетки) 
3 раза в день 5 дней. Оптимальным является назначение, 
начало и прекращение приема транексамовой кислоты под 

контролем гемовискозиметрии с учетом показателя ИРЛС, 
отражающего фибринолитическую активность крови. 

Побочных эффектов и осложнений применения 
транексамовой кислоты в наших исследованиях не 
выявлено.

Выводы. Включение препарата транексамовой 
кислоты в схему патогенетической терапии женщин 
с кровотечениями в первом и втором триместрах 
беременности с отслойкой хориона/плаценты позволяет 
быстро достичь нормализации гемостаза и способствует 
успешному пролонгированию беременности. 
Использованная схема применения препарата (15,0 
мг/кг внутривенно однократно, с  переходом затем 
на пероральное применение по 500,0 мг (2 таблетки) 
3 раза в день 5 дней) является эффективной. Применение 
метода НВПГ с контролем показателя ИРЛС является 
оптимальным и необходимым как в начале лечения  
транексамовой кислотой, так и при его отмене. Это 
позволяет своевременно и адекватно контролировать 
длительность лечения транексамовой кислотой, ее 
адекватность и эффективность. В наших исследованиях 
не было отмечено осложнений в результате применения 
транексамовой кислоты, что подтверждает данные о 
ее безопасности и эффективности. Выборочное влияние 
«Транексама» на фибринолитическую активность 
крови и отсутствие воздействия на сосудисто-
тромбоцитарное и плазменное звенья гемостаза 
объясняют отсутствие тромботических осложнений 
при его применении и высокую  клиническую 
эффективность.
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Изменения в системе гемостаза при угрозе прерывания беременности  
и их коррекция

О. А. Тарабрин, М. Ю. Голубенко, И. А. Лёшенко

Произведена оценка эффективности лечения с использованием препарата «Транексам» у женщин с угрозой 
прерывания беременности в сроке гестации 8–21 неделя, сопровождающейся отслойкой хориона/ плаценты. 
В результате исследования установлено, что при данной патологии всегда наблюдается патологическая 
активация фибринолитической активности крови. Включение препарата транексамовой кислоты в схему 
патогенетической терапии женщин с кровотечениями в первом и втором триместрах беременности с отслойкой 
хориона/плаценты является патогенетически обоснованным и необходимым, позволяет быстро достичь 
нормализации гемостаза, способствуя успешному пролонгированию беременности. Применение метода 
низкочастотной вибрационной пьезоэлектрической гемовискозиметрии позволяет своевременно и адекватно 
контролировать длительность лечения транексамовой кислотой, её адекватность и эффективность.

Ключевые слова: отслойка хориона/плаценты, фибринолиз, «Транексам».

Changes in the Hemostatic System in Threatened Abortion  
and Their Correction

O. Tarabrin, M. Golubenko, I. Lоshenko

The purpose of the investigation was the assessment of the efficacy of therapy with the use of the Tranexam 
medication in women with threatened abortion at the gestation term of 8-21 weeks, accompanied by the  chorionic/
placental abruption. As a result of the investigation it was established that pathological activation of the blood 
fibrinolytic activity is always observed in patients with this pathology. Inclusion of the tranexamic acid medication 
in the plan of the pathogenetic therapy of women with bleedings in the first and second trimesters of pregnancy 
with the chorionic/placental abruption is pathogenetically substantiated and necessary, and allows to achieve a rapid 
normalization of hemostasis, promoting successful prolongation of pregnancy. Application of the method of low-
frequency vibrating piezoelectric hemoviscosimetry allows to control the duration of therapy with tranexam acid 
timely and adequately as well as its adequacy and efficacy.

Keywords: chorionic/ placental abruption, fibrinolysis, Tranexam.
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Dermatoscopic Criteria of Non-pigmented  
Basal Cell Carcinoma

Introduction. Basal cell skin cancer (BCC) is one of 
the most common human cancers, it constitutes about 70,0 
% of keratinocyte tumors that comprise 90,0 % of all ma-
lignant skin diseases [2, 7]. The risk for Caucasian race 
individual to develop BCC varies between 33,0 and  
39,0 % for men and 23,0 and 28,0 % for women. As a rule, 
the tumor grows slowly and is characterized by non-ag-
gressive behavior, usually occurs in elderly patients, es-
pecially those who were frequently and intensively exposed 
to solar radiation. The tumor has slow progression and 
metastases are found in only 0,5 % of the cases [5],  but it 
can result in considerable local destruction and disfigure-
ment when treatment is neglected or inadequate. The BCC 
affects mainly photo exposed areas, in about 80 % of pa-
tients it appears on the head, and in half of them it affects 
the skin of cheeks and the nose [2]. Other photo exposed 
areas such as the trunk and the limbs are less affected and 
in about 4,0 % of patients lesions may appear on genitals 
and perianal area. Non-melanoma skin tumors are not 
included into the analysis of the International Agency for 
Research on Cancer (IARC) and are often not taken into 
account in routine analyses of cancer registers. The eval-
uation of the incidence is based on statistical data from 
different countries. Characteristics differ significantly from 
low in the regions with low level exposure to extremely 
high in tropical countries. BCC is the most common neo-
plasm in humans. Moreover, due to the long and non-ag-
gressive trend the real incidence of this type of tumor is, 
probably, more than registered [6]. BCC has different 
clinical varieties and commonly lacks pigmentation that 
often causes diagnostic difficulty. Dermatoscopy as a sim-
ple non-invasive investigation technique for a long time 
takes an important place in the diagnosis not only of me-
lanocytic tumors, but different non-pigmented neoplasms 
as well. Nevertheless, the dermatoscopic criteria for de-
termining of non-pigmented basal cell carcinoma are pro-
miscuous and require detalization and systematization. 
Another problem is metaphorical and subjective language 
for description of dermatoscopic picture. 

The goal of the present study – definition and detal-
ization of dermatoscopic criteria for non-pigmented bas-
al cell carcinoma of the skin. 

Materials and methods. During the three years study 
were revealed 75 cases of non-pigmented basal cell 
carcinoma in 58 men and 17 women aged from 47 to 80 
years (mean age – 62 years). All patients were with I–II 
type of skin photosensitivity in accordance to Fitzpatrick. 
The diagnosis was exhibited on the basis of clinical, 
dermatoscopic picture and further cytological or histological 
studies. Dermatoscopic images were received due to 
DermLite 3 GEN DL3 connected to Sumsung Galaxy 
(Android) smartphone. The evaluation of dermatoscopic 
picture of different types of BCC was done in accordance 
with H. Kittler patter analysis algorithm [1]. 

Study results. Clinical varieties were presented as 
follows: 58 (77,3 %) were superficial, 15 (20,0 %) – 
nodular, 2 (2,6 %) – morphoeic. Clinical picture of su-
perficial tumors was described as located mainly on the 
upper trunk or shoulders well-demarcated scaly erythem-
atous plaques with central clearing and thread-like board-
er, sometimes with bleeding and in all cases with slow 
non-aggressive growth over months or years. Nodular tumors 
were presented mainly on the face or head (91,0 %)  
and only in 9,0 % on the trunk as solitary, shiny, pearly 
or red nodules with large telangiectatic vessels, sometimes 
ulcerated. In the case of morphoeic variety the site, as a 
rule, was located in the middle part of the face as a rather 
big thickened yellowish plaque. 

Dermatoscopic study of all cases was provided in 
accordance with H. Kittler pattern analysis algorithm 
which practically is more useful than other systems of 
evaluation as based on a logical structure, using simple, 
easily comprehensible, and clearly defined terms and 
avoiding fanciful descriptions and metaphoric terms.

The analysis of dermatoscopic features of non-pigmented 
basal cell carcinoma has shown that the most characteristic 
is the pattern of blood vessels. In the cases of superficial 
(fig. 1) clinical variety the pattern of vessels was monomorphic, 



Ориґінальні дослідження

Львівський клінічний вісник, № 3 (7) 2014 33

usually thin and serpentine, their arrangement in majority 
of cases was branchy. The polymorphous pattern of vessels 
represented by serpentine and coiled vessels was fixed 
as well. Clinical erythema dermatoscopic was described 
as red or pink structureless area. In the case of ulcerations 
or erosions (fig. 2) in the dermatoscopic picture they were 
presented as structureless area often with adherent fibers.  
The main additional features are randomly spaced white 
lines. In the case of nodular BCC (fig. 3) clinical variety 
the same dermatoscopic vessels pattern was fixed, by 
type the vessels were monomorphic – serpentine and by 
arrangement – branched. Also white lines and structureless 
white area were noticed. The morphoeic variety differed 
with white structureless area and white lines.  

a

b
Fig. 1. Clinical (a) and dermatoscopic (b) images of superficial 

BCC.

                                                b
Fig. 2. Clinical (a) and dermatoscopic (b) images of nodular 

ulcerated BCC.

                    a                            b

Fig. 3. Clinical (a) and dermatoscopic (b) images of nodular BCC.

Conclusion. In patients with light skin types the non-
pigmented forms of basal cell carcinoma are dominant; 
such forms are often described as pink pearl nodes or 
sites of erythema with desquamation and ulceration located 
mainly on the open photo exposed areas. In such cases 
the clinical diagnosis is often uncertain or implicates a 
variety of differential diagnoses. In this context, dermoscopic 
features may be of primary importance. The main 
dermatoscopic criteria for the diagnosis of non-pigmented 
BCC is the pattern of blood vessels according to the 
existing literature. A further important hint in the diagnosis 
might be found in the presence of small ulcerations, which 
appear on dermoscopy as red to yellow or skin colored 
structureless area. The most consistent global pattern of 
vessels in all categories of non-pigmented BCCs was 
mono- or polymorphic pattern of vessels, which in  the 
majority of cases was represented by serpentine and coiled 
vessels with branchy arrangement. Such a picture was 
observed in 92,0 % of our cases. Other additional features 
were structureless area often with adherent fibers and 
randomly spaced white lines. Our findings, regarding 
vessels are in accordance with the currently available 
literature [3, 4, 8]; some minor differences concerning 
the rates of vessels morphology are due to the lack of 
metaphoric terminology which is the main methodological 
disadvantage of dermatoscopy. It proves once again that 
in this situation an affordable and logical method based 
on the analysis of the pattern is urgently needed. Presented 
by H. Kittler algorithmic method based on pattern analysis 
fully meets these requirements and gives the possibility 
to establish the specific dermatoscopic criteria which are 
essential for early and accurate diagnosis of different 
BCC subtypes. Further studies are needed to evaluate the 
specificity and sensitivity of these dermatoscopic features.

a
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Dermatoscopic Criteria of Non-Pigmented Basal Cell Carcinoma
N. Kiladze, T. Shulaia, A. Bulinska, L. Abrahamovych

Basal cell carcinoma is one of the most common malignant tumors, which accounts for about 75 % of all skin 
cancers. Despite the fact that the characteristic manifestations of BCC are fairly typical, different clinical sub-varieties 
can vary greatly and require extended differential diagnosis. In recent years the dermatoscopy plays an increasingly 
important role in the early and differential diagnosis of skin tumors. Although non-pigmented BCC is prevalent in 
individuals with light skin type, in the literature one can find only a small number of works studying the dermatoscopic 
criteria of non-pigmented tumors. The purpose of this work is the study of dermatoscopic criteria of non-pigmented 
BCC using the algorithm of H. Kittler. In the study of 75 cases of non-pigmented BCC the main dermatoscopic 
indicator for all clinical types was mono – or polymorphous vascular pattern, presented by serpentine vessels with 
branched arrangement, structureless areas, and as an additional criterion, white lines. The algorithm of H. Kittler 
gives a possibility to set specific indicators for early and differential diagnosis of all clinical sub-forms of BCC and 
avoid metaphorical subjective descriptions.

Keywords: basal cell carcinoma, dermatoscopy, dermatoscopic criteria.

Дерматоскопічні критерії безпіґментного базально-клітинного раку шкіри
Н. Кіладзе, Т. Шулаіа, А. Булінська, Л. Абрагамович

Базально-клітинний рак шкіри (БКР) – одна з найпоширеніших злоякісних пухлин, частка якої складає 
близько 75,0 % усіх випадків раку шкіри. Попри те що прояви БКР шкіри мають досить типові характеристики,  
різні клінічні форми можуть значно відрізнятися й інколи вимагають  розширеної диференційної діаґностики. 
Сьогодні щораз більшого значення в диференційній і ранній діаґностиці новоутворень шкіри набуває 
дерматоскопія. Незважаючи на те що безпіґментна форма БКР переважає у пацієнтів зі світлою шкірою, 
лише незначна кількість праць присвячена вивченню дерматоскопічних критеріїв безпіґментної пухлини. 
Мета роботи – визначити дерматоскопічні критерії безпіґментного БКР за допомогою  алґоритму Г. Кітлера. 
Вивчення 75 випадків безпіґментного БКР показало, що основними дерматоскопічними показниками у всіх 
клінічних формах є моно- або поліморфний судинний рисунок, представлений серпентинними  судинами з 
розгалуженим розташуванням, безструктурні ділянки та білі лінії, як додатковий критерій. Алґоритм  
Г. Кітлера дає змогу з’ясувати специфічні показники для ранньої і диференційної діаґностики всіх клінічних 
субформ БКР і уникнути суб’єктивних метафоричних описів.

Ключові слова: базально-клітинний рак шкіри, дерматоскопія, дерматоскопічні критерії.



Ориґінальні дослідження

Львівський клінічний вісник, № 3 (7) 2014 35

УДК 616.314.9:616.7

Н. І. Смоляр, Н. І. Боднарук
Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького

Стан твердих тканин тимчасових зубів у дітей 
з ураженнями опорно-рухового апарату

Вступ. Упродовж останнього десятиріччя спостерігається 
зростання захворюваності дитячого населення України. 
У 80,0 % дошкільнят є відхилення від норми стану 
здоров’я [8], оскільки діти до 7 років найбільш чутливі 
до впливу неґативних чинників, позаяк саме в цьому 
віці формується орґанізм дитини. У структурі захворювань 
випускників дошкільних закладів 37,2 % займають 
хвороби опорно-рухового апарату (ОРА) [12]. У дошкільнят  
виявлено більше порушень ОРА, ніж у дітей шкільного 
віку, проте в останніх діаґностовано більший відсоток 
запущених структурних деформацій [3]. Із огляду на 
це, період дошкільного дитинства важливий для 
формування і збереження здоров’я. З віком у кістковій 
тканині дітей накопичуються мінерали, утворюючи 
«резервний кістковий банк» на майбутнє і підтримуючи 
оптимальну мінеральну щільність кісткової тканини 
(МЩК). Основними чинниками досягнення оптимального 
піку кісткової маси в дитячому віці є достатній рівень 
споживання кальцію, його висока біодоступність, 
належна кількість вітаміну D в добовому раціоні, 
фізична активність, статевий розвиток та особливості 
фізичного розвитку дитини [5, 6, 10, 13, 15]. Будь-який 
стан, що може порушувати нормальну мінералізацію 
кістки, знижує її щільність і вносить дисбаланс у 
гомеостаз, стаючи системною проблемою. У разі 
виникнення соматичної хвороби, зумовленої порушенням 
кісткового метаболізму, відносний ризик виникнення 
каріозної хвороби збільшується вдвічі. Існує зв’язок 
дефіциту кальцію з карієсом, порушенням постави, 
зміною форми грудної клітки, Х- та О-подібною 
деформацією нижніх кінцівок, зниженням м’язового 
тонусу. Особливо ця проблема актуальна для дітей 
віком 5–7 років, коли відбувається перший «стрибок» 
росту [1, 2, 4, 7, 11, 14].

Мета дослідження. Вивчити й проаналізувати 
ураженість карієсом тимчасових зубів у дітей із 
захворюваннями ОРА.

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 357 
дітей (183 хлопчики, 174 дівчинки) віком 3–6 років, 
що відвідують дитячий садочок (спеціалізовані ґрупи 

для дітей з порушеннями ОРА). Щоб оцінити характер 
порушень ОРА, ми скористалися витягами з протоколів 
діаґностичних засідань Львівської міської психолоґо-
медико-педаґоґічної консультації. Стоматолоґічне 
обстеження дітей проводили з дозволу батьків та керівництва 
дошкільних закладів. Ураженість карієсом тимчасових 
зубів визначали за індексами поширеності (%) та 
інтенсивності (кп). Ступені активності каріозного 
процесу оцінювали за Біденко (2005). Отримані під 
час обстеження результати вносили в карту епідеміолоґічного 
обстеження, згідно з рекомендаціями ВООЗ. Результати 
опрацьовані статистично з використанням критерію 
Стьюдента [9].

Результати дослідження та їх обговорення. У 
обстежених дітей  виявлено такі захворювання ОРА: 
у 118 (33,05 %) плоскостопість, у 110 (30,81 %) порушення 
постави (ПП), у 129 (36,14 %) поєднані хвороби ОРА, 
що включає деформацію грудної клітки та Х- або 
О-подібну деформацію нижніх кінцівок. 

Поширеність карієсу тимчасових зубів у дітей із 
хворобами ОРА становить у середньому 87,40 ± 1,76 % 
за інтенсивності кп = 6,12 ± 0,16 зуба. У дівчаток 
поширеність карієсу значно менша і становить 82,18 ± 
2,90 % за інтенсивності кп = 5,95 ± 0,22 зуба порівняно 
з хлопчиками (92,35 ± 1,96 % за кп = 6,30 ± 0,23 зуба 
відповідно, р1 < 0,01, р2 < 0,05).

Аналіз поширеності карієсу тимчасових зубів 
у дітей залежно від характеру порушень ОРА 
виявив найбільше значення у дітей із поєднаними 
хворобами, а саме 94,57 ± 1,10 %, тоді як у дітей 
із плоскостопістю та порушенням постави воно 
значно менше і становить 81,36 ± 2,58 %, (р < 
0,001) та 85,45 ± 3,26 %, (р < 0,01) відповідно. 
Оцінювання поширеності карієсу тимчасових 
зубів за статтю і характером уражень ОРА показало, 
що в ґрупі дівчаток із плоскостопістю та порушенням 
постави спостерігається значно менша кількість 
осіб (75,00 ± 3,41 % та 77,78 ± 3,66 %) із ураженими 
тимчасовими зубами порівняно з хлопчиками 
(88,89 ± 2,28 % і 92,86 ± 2,44 % відповідно,  
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р1 < 0,001, р2 < 0,001). Натомість за поєднання 
уражень зафіксовано майже однакові показники 
поширеності карієсу як у дівчаток (94,64 ± 3,00 %), 
так і у хлопчиків (94,52 ± 2,66 %, р > 0,05).

Інтенсивність каріозного процесу тимчасових зубів 
у дітей залежно від характеру уражень ОРА показана 
в табл. 1.

Таблиця 1
Інтенсивність карієсу тимчасових зубів у дітей 3–6 років 

з ураженнями ОРА з урахуванням статі 

Вік,  
років

Плоскостопість,  кп Порушення 
постави, кп

Поєднані ураження, 
кп

хлопчики дівчатка хлопчики дівчатка хлопчики дівчатка

3 - - - - 4,14 ± 0,61 4,18 ± 0,73

4 5,10 ± 1,0 4,59 ± 0,80 4,87 ± 0,81 5,05 ± 0,94 6,50 ± 0,74 6,10 ± 1,14

5 5,88 ± 0,54 5,50 ± 0,53 5,90 ± 0,50 5,40 ± 0,41 7,57 ± 0,44 6,90 ± 0,45

6 7,26 ± 0,81 6,90 ± 0,94 7,73 ± 1,0 7,26 ± 0,70 8,41 ± 1,04 7,94 ± 0,77

Cе-
реднє

6,08 ± 0,45 5,66 ± 0,41 6,17 ± 0,41 5,90 ± 0,35 6,66 ± 0,35 6,28 ± 0,35

5,87 ± 0,31 6,03 ± 0,28 6,47 ± 0,35

Інтенсивність ураження карієсом тимчасових 
зубів залежно від структури хвороб ОРА у дітей з 
поєднаними ураженнями в середньому вища (6,47 ± 
0,35 зуба), ніж у дітей, що мають лише плоскостопість 
(5,87 ± 0,31 зуба). Виявлено вищі показники інтен-
сивності карієсу серед хлопчиків з усіма ураженнями 
ОРА (плоскостопість – 6,08 ± 0,45 зуба; порушення 
постави – 6,17 ± 0,41 зуба; поєднані ураження – 6,66 
± 0,35 зуба) порівняно з дівчатками (5,66 ± 0,41 зуба, 
5,90 ± 0,35 зуба, 6,28 ± 0,35 зуба відповідно).

Аналіз інтенсивності карієсу тимчасових зубів ви-
явив зростання показника кп у дітей 3–6 років з усі-
ма ураженнями ОРА (в середньому з 4,16 ± 0,37 зуба 
до 7,92 ± 0,34 зуба; р1 < 0,001). У всіх вікових ґрупах 
та за наявності всіх видів уражень ОРА інтенсивність 
карієсу тимчасових зубів  вища у хлопчиків. Лише у 
хлопчиків 3 років із поєднаними хворобами та хлоп-
чиків 4 років із порушенням постави інтенсивність 
карієсу нижча  порівняно з дівчатками (4,14 ± 0,61зуба 
та 4,87 ± 0,81зуба проти 4,18 ± 0,73 зуба та 5,05 ± 0,94 
зуба відповідно).

Результати табл. 2 свідчать, що у дітей з ураженнями 
ОРА віком 3–6 років значно частіше трапляється суб-
компенсована форма карієсу (42,86 ± 2,62 %) порів-
няно з декомпенсованою (35,02 ± 2,52 %, р < 0,05) та 
компенсованою (9,52 ± 1,55 %, р < 0,001). У 12,60 ± 
1,76 % дітей були інтактні зуби.

Таблиця 2
Активність каріозного процесу у дітей 3–6 років  

з ураженнями ОРА

Ступені 
активності 

карієсу

Плоско- 
стопість

Порушення 
постави

Поєднані 
ураження Усього

абс. число, % абс. число, % абс. число, % абс. число, %

Інтактні
зуби

22
(18,64 ± 3,58 %)

16
(14,54 ± 3,36 %)

7
(5,43 ± 2,00 %)

45
(12,60 ± 1,76 %)

Компен-
сована

14
(11,86 ± 2,98 %)

9
(8,18 ± 2,61 %)

11
(8,53 ± 2,46 %)

34
(9,52 ± 1,55 %)

Субком-
пенсована

45
(38,14 ± 4,47 %)

53
(48,18 ± 4,76 %)

55
(42,63 ± 4,35 %)

153
(42,86 ± 2,62 %)

Деком-
пенсована

37
(31,36 ± 4,27 %)

32
(29,10 ± 4,33 %)

56
(43,41 ± 4,36 %)

125
(35,02 ± 2,52 %)

Усього 118 110 129 357

Аналіз ступеня активності карієсу з урахуванням 
характеру ураження ОРА показав, що серед дітей із 
поєднаними ураженнями найбільший відсоток осіб 
із субкомпенсованим та декомпенсованим ступенями 
активності карієсу (42,63 ± 4,35 % та 43,41 ± 4,36 % 
відповідно) та найменший відсоток осіб з інтактними 
зубами (5,43 ± 2,00 %). У дітей із порушенням постави 
частіше виявляють субкомпенсований ступінь активності 
карієсу (48,18 ± 4,76 %), компенсований становить 
лише 8,18 ± 2,61 % (р < 0,001). Аналоґічно розподілено 
за ступенями активності карієсу  дітей із плоскостопістю 
(38,14 ± 4,47 %, 11,86 ± 2,98 % відповідно).

Оцінюючи стан твердих тканин зубів у дітей із ура-
женням ОРА, важливо виявити частку дітей з інтакт-
ними зубами. Із загальної кількості обстежених у 45 
(12,60 ± 1,76 %) виявлено інтактні зуби. Серед них 14 
(31,11 ± 6,90 %) хлопчиків і 31 (68,89 ± 6,90 %) дів-
чинка. Серед дітей із плоскостопістю виявлено 18,64 
± 3,58 % з інтактними зубами, що є найбільшим від-
сотком  порівняно з відсотком дітей із порушенням 
постави (14,54 ± 3,36 %, р < 0,05) та поєднаними 
ураженнями (5,43 ± 2,0 %, р < 0,01).

Серед дітей з інтактними зубами майже полови-
ну – 22 (48,90 ± 7,45 %) становлять діти з плоскостопістю. 
Трохи менше, а саме 16 (35,55 ± 6,71 %) – діти з по-
рушенням постави. Найменше, лише 7 (15,55 ±  
5,40 %) осіб з інтактними зубами виявлено з-поміж 
дітей із поєднаними ураженнями. Оцінювання кіль-
кості дітей з інтактними зубами залежно від статі та 
ураження ОРА показало, що хлопчиків з інтактними 
зубами з  порушеною поставою втричі менше, ніж 
дівчаток (8,90 ± 4,24 % проти 26,70 ± 6,60 %, р < 0,05). 
Така ж тенденція простежується і серед дітей із 
плоскостопістю (хлопчиків – 13,30 ± 5,06 %, дівча - 
ток – 35,50 ± 7,13 %; р < 0,02). У ґрупі дітей з поєд-
наними ураженнями відсоток хлопчиків з інтактними 
зубами трохи більший, ніж дівчаток, і становить 8,90 
± 4,24 % проти 6,70 ± 3,73 % (р < 0,05) (див. рисунок).
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Відсоток дітей з інтактними зубами залежно  
від ураження ОРА і статі.

Висновки. Поширеність карієсу тимчасових зубів 
у дітей із ураженнями ОРА в середньому становить 
87,40 ± 1,76 % за інтенсивності кп = 6,12 ± 0,16 
зуба. У хлопчиків ураженість тимчасових зубів 
карієсом трохи вища (92,40 ± 1,96 %), ніж у дівча-
ток (82,18 ± 2,90 %) за інтенсивності кп = 6,30 ± 
0,23 зуба та кп = 5,95 ± 0,22 зуба відповідно. Серед 
дітей із поєднаними ураженнями ОРА поширеність 
карієсу тимчасових зубів є найвищою і становить 
94,57 ± 1,10 % за інтенсивності каріозного проце-
су кп = 6,47 ± 0,35 зуба, а також значно частіше 
трапляються субкомпенсований і декомпенсований 
ступені активності каріозного процесу (42,63 ± 4,35 
% та 43,41 ± 4,36 % відповідно)  порівняно з діть-
ми з окремими ураженнями ОРА.
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Стан твердих тканин тимчасових зубів у дітей  
з ураженнями опорно-рухового апарату

Н. І. Смоляр, Н. І. Боднарук

Карієс тимчасових зубів у дітей із ураженнями опорно-рухового апарату (ОРА) вивчений недостатньо. 
Обстежено 357 дітей віком 3-6 років, що відвідують дитячі садочки, на базі яких є спеціалізовані ґрупи для 
дітей з порушенням ОРА. Оцінено поширеність (%), інтенсивність (кп) карієсу та ступені активності каріоз-
ного процесу за Біденко (2005). Поширеність карієсу тимчасових зубів у дітей з ураженням ОРА становить 
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у середньому 87,40 ± 1,76 % за інтенсивності кп = 6,12 ± 0,16 зуба. У дівчаток поширеність карієсу  значно 
нижча і становить 82,18 ± 2,90 % за інтенсивності кп = 5,95 ± 0,22 зуба порівняно з хлопчиками – 92,35 ± 
1,96 % за кп = 6,30 ± 0,23 зуба відповідно (р1 < 0,01, р2 < 0,05). У дітей із поєднаними ураженнями поширеність 
карієсу тимчасових зубів найвища і становить 94,57 ± 1,10 % за інтенсивності кп = 6,47 ± 0,35 зуба. Серед 
дітей із поєднаними ураженнями ОРА також значно частіше фіксуються субкомпенсований та декомпенсований 
ступені активності каріозного процесу (42,63 ± 4,35 % та 43,41 ± 4,36 % відповідно) порівняно з дітьми з 
окремими ураженнями ОРА.

Ключові слова: карієс тимчасових зубів, ураження опорно-рухового апарату.

Condition of Hard Tissues of the Primary Teeth in Children  
with the Pathology of the Musculoskeletal System

 N. Smolyar, N. Bodnaruk 

Caries of the primary teeth in children with the pathology of the musculoskeletal system is insufficiantly studied. 
In order to study and analyze this issue were examined 357 children aged 3-6 years who were attending kindergartens 
with specialized groups for children with disorders of the musculoskeletal system. Prevalence (in %), intensity (df) 
of caries and the degree of the caries process activity according to N. Bidenko (2005) were estimated. The prevalence 
of caries of primary teeth in children with pathology of musculoskeletal system of 87,40 ± 1,76 % with the intensity 
of df = 6,12 ± 0,16 of a tooth. In girls caries prevalence is much lower and makes 82,18 ± 2,90 % with the intensity 
of df = 5,95 ± 0,22 of a tooth compared with boys - 92,35 ± 1,96 % with the df = 6,30 ± 0, 23 of a tooth respectively; 
(р1<0,01, р2<0,05). In children with combined pathologies prevalence of caries of primary teeth is the highest and 
is 94,57 ± 1,10 % with intensity of caries process df = 6,47 ± 0,35 of a tooth. Also, among the children with combined 
pathologies of the musculoskeletal system are significantly more common the states of subcompensated and 
decompensated stages of the caries process activity (42,63 ± 4,35 % and 43,41 ± 4,36 % respectively) compared 
with the children with specific pathologies of the musculoskeletal system. 

 Keywords: caries of primary teeth, pathology of the musculoskeletal system.
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Імунолоґічні критерії верифікації  хронічного 
обструктивного захворювання легень  
і бронхіальної астми у хворих  
з бронхообструктивним синдромом  
після завершення лікування туберкульозу  
або пневмонії

Вступ. Захворювання бронхолегеневої системи 
мають важливий вплив на формування здоров’я 
населення. Особливе місце серед них належить хронічним 
неспецифічним захворюванням легень (ХНЗЛ) [1, 2, 21]. 
У структурі ХНЗЛ до 70,0 % випадків припадає на 
хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), 
решта 30,0 % – на бронхіальну астму (БА) [7, 8, 22]. 
Останні десятиліття характеризуються неухильним 
ростом захворюваності як на ХОЗЛ, так і на БА, що 
спричинено значним забрудненням довкілля, поширенням 
паління тютюну, зниженням загальних й локальних 
адаптаційно-захисних механізмів орґанізму людини, 
неконтрольованим використанням лікарських засобів, 
особливо антибіотиків, тощо. Це й виокремило їх як 
одну з найважливіших проблем сучасної медицини 
[3, 19, 28]. 

На клінічні ознаки перебігу ХОЗЛ і БА,  в тому 
числі й після завершення основного курсу лікування 
туберкульозу або пневмонії [1, 16, 18], великою мірою 
впливає бронхообструктивний синдром (БОС) – важлива 
імунозалежна ланка їх патоґенезу, що визначає основні 
прояви захворювання, швидкість наростання важкості 
та ймовірність виникнення різних ускладнень [4, 5, 
9, 17, 24–27]. 

У сучасній медичній літературі зафіксовано високий 
відсоток діаґностичних помилок верифікації ХОЗЛ і 
БА з  БОС [10, 23], зокрема, у хворих після завершення 
основного курсу лікування туберкульозу або пневмонії, 
а також недостатність визначення у них інформативності 
імунолоґічних показників стану клітинної та гуморальної 
ланок  імунітету. 

Мета дослідження. З’ясувати діаґностичну цінність 
параметрів, які характеризують стан імунної системи 
у хворих на ХОЗЛ і БА з БОС, після завершення 
основного курсу лікування туберкульозу або пневмонії.

Матеріал і методи дослідження. Для визначення 
інформативності імунолоґічних параметрів, які 
характеризують стан клітинного та гуморального 
імунітету, обстежено 129 (100,0 %) хворих (79 чоловіків, 
50 жінок) віком від 22 до 67 років, які перебували на 
лікуванні в терапевтичних та пульмонолоґічному 
відділеннях Львівського реґіонального  фтизіо-
пульмонолоґічного центру. 

Зі всіх хворих із  недеструктивними формами 
туберкульозу (перша або третя клінічні катеґорії 
обліку) і нешпитальною пневмонією, які потрапляли 
на лікування, виокремлено тих, у кого діаґностовано 
БОС. Проведено комплексне лікування згідно з 
затвердженими МОЗ України протоколами (наказ 
№ 128 МОЗ України «Про затвердження клінічних 
протоколів надання медичної допомоги за 
спеціальністю «Пульмонологія» на основі клініко-
рентгенологічних, бактеріологічних та лабораторно-
інструментальних методів обстеження» від 19.03.2007 
р., наказ № 1091 МОЗ України «Про затвердження 
та впровадження медико-технологічних документів 
зі стандартизації меддопомоги при туберкульозі» 
від 21.12.2012 р.). Після його завершення 
спіроґрафічним дослідженням повторно оцінена 
вентиляційна функція легень. До дослідної ґрупи 
увійшли хворі з БОС після завершення основного 
курсу лікування.
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До контрольної ґрупи увійшли 15 здорових осіб – 
донорів крові.

Кількісні показники Т- і В-ланок імунітету вивча-
ли за допомогою непрямого імунофлюоресцентного 
методу з використанням моноклональних антитіл 
проти антиґенів лімфоцитів CD3, CD4, CD8, CD16, CD25 
[15].

Проліферативну активність Т-лімфоцитів визна-
чали в реакції бластної трансформації лімфоцитів 
(РБТЛ) із фітогемаглютиніном (ФГА) за методом  Bach, 
Hirschhorn [20] у модифікації Григор’євої та  Копелян 
[13]. Кількість В-лімфоцитів оцінювали  визначенням 
CD+

22-маркера. Функціональну активність В-лімфоцитів 
визначали за продукцією сироваткових імуноґлобулінів 
(Ig) класів Ig A, Ig M, Ig G за методом Mancini. Рівень 
загального Ig E визначали методом Чекотило, Желтвай 
[6]. Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) вивчали за 
методикою Haskova (1977) в модифікації  Максимович, 
Желтвай [14].

Одержані результати статистично опрацьовані з 
визначенням середньоарифметичного (М), середньоква-
дратичного відхилення (m), показника вірогідності 
(t) й різниці вірогідності (р). Рівень значущості для 
всіх показників р < 0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати вивчення стану Т-системи імунітету на 
основі визначення кількісного складу різних субпопуляцій 
Т-лімфоцитів дали змогу з’ясувати, що у хворих на 
ХОЗЛ і БА відбулося зниження CD3

+- і CD4
+-лімфоцитів 

порівняно з показниками у здорових донорів у 1,6 
разу  – відповідно 47,28 ± 1,43 % і 46,22 ± 1,25 % 
проти 73,25 ± 1,46 % (p < 0,05).

Кількість CD4
+-лімфоцитів у хворих на ХОЗЛ і 

БА в 1,7 разу була знижена порівняно зі здоровими 
донорами – відповідно 24,69 ± 1,14 % і 23,98 ± 1,39 % 
проти 41,68 ± 1,56 %  (р < 0,05). Число CD8

+-лімфоцитів 
у хворих на ХОЗЛ і БА було в 1,2 разу нижчим від 
норми – відповідно 19,58 ± 1,26 % і 19,93 ± 1,17 % 
проти 24,37 ± 1,36 % у здорових донорів (р < 0,05). 
Індекс співвідношення СD4

+/СD8
+-лімфоцитів був 

знижений у обох ґрупах обстежених в 1,4 разу по-
рівняно зі здоровими донорами і становив 1,27 ± 0,12 
у хворих на ХОЗЛ та 1,25 ± 0,13 у хворих на БА 
проти 1,76 ± 0,22 у здорових донорів (р < 0,05). Рі-
вень CD16

+-лімфоцитів у хворих на ХОЗЛ і БА знач-
но зріс. Так, у хворих на ХОЗЛ рівень CD16

+-лімфоцитів 
перевищував показники здорових донорів у 3,5 разу 
(23,04 ± 1,13 % проти 6,64 ± 0,53 %, р < 0,05), а у 
хворих на БА – в 3,4 разу (19,46 ± 1,35 % проти 
6,64 ± 0,53 %, р < 0,05). Рівень реґуляторних (або 
супресорних) CD25

+-лімфоцитів у хворих на ХОЗЛ 
і БА був нижчим, ніж у здорових донорів. Так, рівень 
CD25

+-лімфоцитів у хворих на ХОЗЛ був нижчим, 
ніж у здорових донорів у 1,7 разу (24,36 ± 1,18 % 
проти 42,10 ± 1,12 %, р < 0,05), а у хворих на БА 
– у 1,8 разу (23,12 ± 1,33 % проти 42,10 ± 1,12 %, 
р < 0,05), (табл. 1).

Таблиця 1 
Кількісний склад субпопуляцій лімфоцитів периферійної 
крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання 

легень і бронхіальну астму

CD –
популяційний 

склад 
лімфоцитів

Здорові 
донори 
(n = 15)

Обстежені хворі

ХОЗЛ
(n = 62)

БА
(n = 32)

(M±m)

CD3
+, % 73,25 ±1,46 47,28 ± 1,43* 46,22 ± 1,25*

CD4
+, % 41,68 ± 1,56 24,69 ± 1,14* 23,98 ± 1,39*

CD8
+, % 24,37 ± 1,36 19,58 ± 1,26* 19,93 ± 1,17*

CD4
+/CD8

+ 1,76 ± 0,22 1,27 ± 0,12* 1,25 ± 0,13*

CD16
+, % 6,64 ± 0,53 23,04 ± 1,13*’** 19,46 ± 1,35*

CD25
+, % 42,10 ±1,12 24,36 ±1,18* 23,12 ±1,33*

Примітки: * – вірогідність різниці порівняно з показниками 
у здорових донорів, p < 0,05; ** – вірогідність різниці між 
ґрупами порівняння хворих на ХОЗЛ і БА, p < 0,05.

Отже, субпопуляційний склад Т-лімфоцитів у хворих 
на ХОЗЛ характер изувався вищим рівнем CD3

+- і CD4
+-

лімфоцитів, нижчим рівнем CD8
+- лімфоцитів, вищим 

індексом співвідношення CD4
+/CD8

+, вищим рівнем 
CD16

+- лімфоцитів і CD25
+-супресорних лімфоцитів, 

ніж у хворих на БА. 
Таким чином, зміни, виявлені в субпопуляційному 

складі лімфоцитів периферійної крові у хворих на 
ХОЗЛ і БА, свідчать про більш виражені прояви депресії 
Т-ланки імунітету у хворих на ХОЗЛ, що є наслідком 
сильніших запальних процесів у них. 

Визначений кількісний дефіцит Т-лімфоцитів у 
хворих на ХОЗЛ та БА супроводжувався також 
пригніченням їх проліферативної активності. У хворих 
на ХОЗЛ, поряд із більш вираженим кількісним 
імунодефіцитом Т-лімфоцитів, визначалось також 
сильніше пригнічення їх проліферативної активності 
на неспецифічний мітоґен ФГА, рівень якого був 
нижчим, ніж у здорових донорів у 1,4 разу і становив 
57,6 ± 1,8 % (норма 78,4 ± 1,6 %, р < 0,05). Проліферативна 
активність Т-лімфоцитів у хворих на БА виявилася 
менш пригніченою, ніж у хворих на ХОЗЛ. Рівень 
РБТЛ з ФГА у хворих на БА був лише в 1,2 разу нижчим, 
ніж у здорових донорів і становив 67,3 ± 1,2 % (норма 
78,4 ± 1,6 %, р < 0,05), (див. рисунок).

Стан В-системи лімфоцитів оцінювали за кількістю 
В-лімфоцитів (CD22

+-маркер), рівнями імуноґлобулінів 
різних класів (Ig A, Ig G, Ig М і загального Ig Е) та 
ЦІК у сироватці крові (табл. 2).
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Порушення показника в реакції бластної трансформації 
лімфоцитів із фітогемаглютиніном у хворих на хронічне 
обструктивне захворювання легень і бронхіальну астму.

Таблиця 2
Показники гуморального імунітету в обстежених хворих  

на хронічне обструктивне захворювання легень  
і бронхіальну астму

Показники
Здорові 
донори 
(n = 15)

Обстежені хворі

ХОЗЛ (n = 62) БА (n = 32)

CD22
+, % 16,31 ± 1,5 26,43 ±  1,17*,** 20,12 ±  1,48*

Ig А, мг/дл 223,7 ± 14,8 298,5 ± 13,2* 316,2 ±  10,5*
Ig G, мг/дл 1201,3 ± 22,4 1392,3 ± 25,8*,** 1224,2 ±  21,7*
Ig M, мг/дл 172,1 ± 15,9 164,1 ± 12,6** 142,0 ±  12,8*
Ig E, МО 125,7 ± 20,4 192,4 ± 18,6*,** 286,0 ±  20,4*
ЦІК, 
ум.од. 106,0 ± 15,6 210,5 ± 16,2*,** 134,2 ± 10,6*

Примітки: * – вірогідність різниці порівняно з показниками 
у здорових донорів, p < 0,05; ** – вірогідність різниці між 
ґрупами порівняння хворих на ХОЗЛ і БА, p < 0,05.

У хворих на ХОЗЛ і БА був підвищений рівень 
В-лімфоцитів (CD22

+-маркер). Так, у хворих на ХОЗЛ 
рівень В-лімфоцитів перевищував показники  здорових 
донорів у 1,6 разу  і становив 26,43 ± ,17 % проти 
16,31 ± 1,5 % у хворих на БА (р < 0,05). У хворих на 
БА рівень В-лімфоцитів перевищував  показники 
здорових донорів у 1,2 разу і становив 20,12 ± 1,48 % 
проти 16,31 ± 1,5 % (р < 0,05). Порівняння CD22

+-мар-
кера у хворих обох ґруп показало, що відносне число 
В-лімфоцитів у хворих на ХОЗЛ у 1,3 разу перевищувало 
їх рівень у хворих на БА (26,43 ± 1,17 % проти 
20,12 ± 1,48 %, р < 0,05). 

Рівень Ig А у хворих на ХОЗЛ перевищував показ-
ники у здорових донорів у 1,3 разу і становив 
298,5 ± 13,2 мґ/дл проти 223,7 ± 14,8 мґ/дл (р < 0,05), 
а у хворих на БА – в 1,4 разу і становив 316,2 ± 10,5  
мґ/дл проти 223,7 ± 14,8 мґ/дл (р < 0,05). Статистич-
но вірогідної різниці між рівнем Ig А у хворих на 
ХОЗЛ і БА не виявлено (298,5 ± 13,2 мґ/дл проти 
316,2 ± 10,5 мґ/дл, р > 0,05). У хворих на ХОЗЛ рівень 
Ig G в 1,2 разу перевищував показник у здорових 
донорів і становив 1392,3 ± 25,8 мґ/дл, а у хворих на 
БА визначався в межах норми (1224,2 ± 21,7 мґ/дл 
проти 1201,3 ± 22,4 мґ/дл, р > 0,05). У обстежених 
хворих на ХОЗЛ і БА, рівень Ig М визначався в межах 
норми – відповідно 164,1 ± 12,6 мґ/дл і 142,0 ± 12,8  
мґ/дл проти 172,1 ± 15,9 мґ/дл (р > 0,05). 

Вміст загального Ig E у хворих на ХОЗЛ переви-
щував показники  здорових осіб у 1,5 разу і становив 192,4  
± 18,6 МО проти 125,7 ± 20,4 МО у здорових донорів 
(р < 0,05). Аналоґічну тенденцію зростання рівня Ig 
Е виявлено у хворих на БА, але інтенсивність їх змін 
була більш виражена й він у 2,3 разу перевищував 
показники здорових донорів і становив 286,0 ± 20,4 МО 
проти 125,7 ± 20,4 MO (р < 0,05). 

Вміст ЦІК у хворих на ХОЗЛ і БА перевищував їх 
вміст у здорових осіб, але більш виражено це зро-
стання спостерігалося у хворих на ХОЗЛ, у яких його 
рівень перевищував показники здорових донорів удвічі 
й становив 210,5 ± 16,2 ум. од. проти 106,0 ± 15,6  
ум. од. (р < 0,05). У хворих на БА рівень ЦІК пере-
вищував показники здорових донорів у 1,3 разу і 
становив 134,2 ± 10,6 ум. од. проти 106,0 ± 15,6  ум. 
од. (р < 0,05). 

Підсумовуючи динаміку порушень показників В-си-
стеми імунітету в обстежених хворих, можна конста-
тувати, що активація В-системи імунітету в хворих 
на ХОЗЛ, порівняно з хворими на БА, характеризу-
валася більш вираженим підвищенням відносної 
кількості В-лімфоцитів (CD22

+-мapкep) (у 1,3 разу), 
зростанням рівня ЦІК у 1,6 разу та дисімуноґлобулі-
немією, яка характеризувалася зростанням рівня Ig 
G, рівня Ig А, зростанням рівня Ig Е в 1,5 разу. Акти-
вація В-системи імунітету в хворих на БА характе-
ризувалася підвищенням відносної кількості В-лім-
фоцитів (СD22

+-маркер) в 1,2 разу, зростанням рівня 
Ig Е в 2,3 разу, підвищенням вмісту ЦІК в 1,3 разу та 
дисімуноґлобулінемією, яка характеризувалася зни-
женням рівня Ig М та підвищенням рівня Ig А в 1,4 
разу, а рівень Ig G не зазнавав змін і визначався в 
межах норми.

Серед імунолоґічних показників, за допомогою 
яких виокремлено характерні зміни в обстежених 
хворих, найвищий індекс інформативності стосувався 
рівня Ig G (у 55 хворих, або 88,7 %) і ЦІК (у 50 хворих, 
або 80,6 %) для хворих на ХОЗЛ та рівня Ig Е (у 
25 хворих, або 78,1 %) і вмісту ЦІК (у 23 хворих, або 
71,9 %) для діаґностування БА, ніж CD22

+-маркера 
(51,6 і 46,9 % відповідно, р < 0,05).

Підсумовуючи результати проведених досліджень 
стану клітинного імунітету, можна констатувати, що 
в більшості хворих на ХОЗЛ і БА зафіксовано пригнічення 
Т-системи імунітету, що виявилося в порушенні 
кількісного складу субпопуляцій Т-лімфоцитів, 
дисбалансі імуноґлобулінів різних класів та зміні 
рівня ЦІК.

Порівняння показників, які характеризували стан 
Т- і В-систем імунітету між ґрупами, показало, що у 
хворих на ХОЗЛ, порівняно з хворими на БА, інтенсивність 
зростання кількості В-лімфоцитів була в 1,3 разу вищою 
(26,43 ± 1,17 % проти 20,12 ± 1,48 %, p < 0,05), рівень 
Ig Е – в 1,3 разу нижчим (192,4 ± 18,6 МО проти 
286,0 ± 20,4 МО, p < 0,05), рівень Ig G – трохи вищим 
(1392,3 ± 25,8 мґ/дл проти 1224,2 ± 21,7 мґ/дл, p < 0,05). 
Між рівнями Ig А достовірної різниці не виявлено 
(відповідно 298,5 ± 13,2 мґ/дл проти 316,2 ± 10,5 мґ/дл, 
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p > 0,05). Зниження рівня Ig М у хворих на ХОЗЛ було 
в 1,2 разу менш вираженим, ніж у хворих на БА 
(164,1 ± 12,6 мґ/дл проти 142,0 ± 12,8 мґ/дл, р < 0,05), 
рівень ЦІК був у 1,6 разу вищим  (210,5 ± 16,2 ум.од. 
проти 134,2 ± 10,6 ум. од., р < 0,05).

Отже, діаґностичну цінність для верифікації ХОЗЛ 
із БОС у хворих на туберкульоз або пневмонію мали 
показники РБТЛ з ФГА, CD3

+-, CD4
+-, CD4

+/CD8
+-, 

CD16+-лімфоцитів, ЦІК, Ig G, а для верифікації БА – 
показники СD22

+-лімфоцитів, ЦІК, Ig Е.
Висновки. Виявлені в субпопуляційному складі 

лімфоцитів периферійної крові у хворих на ХОЗЛ і 
БА зміни свідчать про більш виражені прояви депресії 

Т-ланки імунітету в хворих на ХОЗЛ, що є наслідком 
сильніших запальних процесів у них. Активація В-си-
стеми імунітету в хворих на ХОЗЛ, порівняно з хво-
рими на БА, характеризується підвищенням відносної 
кількості В-лімфоцитів (CD22

+) в 1,5 разу, зростанням 
рівня ЦІК у 1,5 разу та дисімуноґлобулінемією, яка 
виявилася зростанням рівня Ig G в 1,2 разу, рівня Ig 
А в 1,3 разу, менш вираженим, ніж у хворих на БА, 
зростанням рівня Ig Е та визначенням рівня Ig М у 
межах норми. Найвищий індекс інформативності 
стосувався рівня Ig G (у 55 хворих, або 88,7 %) і ЦІК 
(у 50 хворих, або 80,6 %) для хворих на ХОЗЛ, рівня 
Ig Е (у 25 хворих, або 78,1 %) і вмісту ЦІК (у 23 хво-

рих, або 71,9 %) для діаґностики БА. 
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Імунолоґічні критерії верифікації  хронічного обструктивного захворювання 

легень і бронхіальної астми у хворих з бронхообструктивним синдромом після 
завершення лікування  туберкульозу або пневмонії

Х. І. Вольницька, І. Г. Ільницький, О. П. Костик, Л. І. Білозір

Бронхіальна обструкція у хворих після завершення основного курсу лікування туберкульозу або пневмонії, 
що є важливою імунозалежною ланкою їх патоґенезу і визначає основні прояви захворювання, швидкість 
наростання важкості та можливість виникнення різних ускладнень, може бути основним клінічним синдромом 
як хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), так і бронхіальної астми (БА), а це значно 
утруднює діаґностику та призначення відповідного лікування. З метою вивчення імунолоґічних критеріїв 
верифікації ХОЗЛ і БА з бронхообструктивним синдромом (БОС) у хворих після лікування туберкульозу 
або пневмонії обстежено 129 (100,0 %) хворих на неускладнені форми туберкульозу, без деструктивних змін 
у легенях (перша або третя клінічні катеґорії обліку хворих), а також на нешпитальну пневмонію з БОС, які 
лікувалися в терапевтичних і пульмонолоґічному відділеннях Львівського реґіонального фтизіопульмонолоґічного 
центру.

Зміни в субпопуляційному складі лімфоцитів периферійної крові у хворих на ХОЗЛ і БА свідчать про 
більш виражені прояви депресії Т-ланки імунітету у хворих на ХОЗЛ, що є наслідком сильніших запальних 
процесів у них, ніж у хворих на БА. Кількісний дефіцит Т-лімфоцитів у хворих супроводжувався також 
пригніченням їх проліферативної активності, і у хворих на ХОЗЛ це пригнічення було більш вираженим. 
Активація В-системи імунітету у хворих на ХОЗЛ, порівняно з хворими на БА, характеризувалася більш 
вираженим підвищенням відносної кількості В-лімфоцитів, зростанням рівня ЦІК та дисімуноґлобулінемією, 
яка виявлялася зростанням рівня IgG, Ig А у них та зростанням рівня Ig Е у хворих на БА.

Отримані результати досліджень дали змогу стверджувати, що діаґностичну цінність для верифікації ХОЗЛ 
у хворих з БОС на туберкульоз або пневмонію мали показники РБТЛ з ФГА, CD3

+-, CD4
+-, CD4

+/CD8
+-, CD16

+-
лімфоцитів, ЦІК, Ig G, а для верифікації БА – показники СD22

+-лімфоцитів, ЦІК, Ig Е.
Ключові слова: хворі на туберкульоз або пневмонію, бронхообструктивний синдром, хронічне обструктивне 

захворювання легень, бронхіальна астма, імунолоґічні показники.

Immunological Criteria of Verification of Chronic Obstructive Pulmonary Disease  
and Asthma in Patients with Bronchial Obstructive Syndrome after Treatment  

of Tuberculosis or Pneumonia 
H. Volnytska, I. Ilnytskyj, O. Kostyk, L. Bilozir

Bronchial obstruction that persists in patients after primary treatment of tuberculosis or pneumonia is an important 
immunodependent link for their pathogenesis, defining the main manifestations of the disease, the rate of increase 
of the severity and probability of various complications, can be a major clinical syndrome of both chronic obstructive 
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pulmonary disease (COPD) and bronchial asthma (BA), which greatly complicates the diagnostic process and the 
appointment of an adequate treatment. To study the immunological criteria for verification of the COPD and asthma 
with bronchial obstructive syndrome (BOS) in patients, who took tuberculosis or pneumonia treatment, were examined 
129 (100 %) patients with uncomplicated TB without destructive changes in the lungs (first or third clinical category 
of registered patients) and community acquired pneumonia with BOS who were treated at the therapeutic and 
pulmonology departments of the Lviv regional pulmonology center. 

The changes found in the subpopulation composition of peripheral blood lymphocytes in patients with COPD 
and asthma indicate more expressed manifestations of depression in the immunity of T-area in patients with COPD, 
which is a consequence of more severe inflammation in patients with COPD than in ones with asthma. Established 
quantitative deficiency of T lymphocytes in patients was also accompanied by inhibition of their proliferative activity, 
and in patients with COPD, this inhibition was more pronounced. The activation of B-system of immunity in patients 
with COPD compared with patients with asthma, was characterized by a more pronounced increase in the relative 
number of B-lymphocytes, increased levels of CIC and dysimmune globulinemia, manifested in an increased level 
of Ig G, Ig A in patients with the COPD and growth of Ig E in patients with asthma . 

These research findings have made it possible to affirm that of the diagnostic value for verification of the COPD in 
tuberculosis or pneumonia patients with BOS were indicators RBTL with PHA, CD3

+-, CD4
+-, CD4

+ / CD8
+-, CD16

+-
lymphocytes, CIC, Ig G, and for the verification of BA – indicators of CD22

+ lymphocytes, CIC, Ig E. 
Keywords: patients with tuberculosis or pneumonia, bronchial obstructive syndrome, chronic obstructive pulmonary 

disease, asthma, immunological parameters.
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Є. Я. Скляров, О. Б. Пилипів, Т. Г. Гутор
Львівський національний медичний університет  
імені Данила Галицького

Взаємозв’язок між рівнями сечової кислоти, 
креатиніном та індексом маси тіла у жінок  
і чоловіків з гіпертонічною хворобою

Вступ. Гіпертонічна хвороба (ГХ) посідає одне з 
чільних місць у структурі серцево-судинної захво-
рюваності. Станом на 01.01.2011 р. в Україні зареєстро-
вано 12 122 512 хворих на артеріальну гіпертензію 
(АГ), що становить 32,2 % дорослого населення (за 
матеріалами Центру медичної статистики МОЗ Украї-
ни) [5]. Як відомо, серед ризиків виникнення АГ важ-
ливе значення мають ожиріння, гіподинамія, надмір-
не споживання харчової солі, гіперхолестеринемія, 
тютюнопаління, надмірне вживання алкоголю [4].

На особливу увагу заслуговують не лише 
загальноприйняті, але й недостатньо досліджені 
предиктори розвитку АГ та ускладень, пов’язаних з 
нею. Серед таких чинників слід виокремити безсимптомну 
гіперурикемію (ГУ), що розглядається як незалежний 
фактор ризику серцево-судинних захворювань [3, 11, 12]. 
Виявлено взаємозв’язок ГУ з АГ, ожирінням, захво-
рюванням нирок, порушенням вуглеводного та жи-
рового обміну, цукровим діабетом, інсулінорезистент-
ністю та оваріальною дисфункцією [1, 6, 8, 9].

Однак, незважаючи на проведені раніше дослід-
ження кореляційних зв’язків між абдомінальним 
ожирінням, ураженням нирок та безсимптомною ГУ 
[2, 6, 7], не до кінця вивчено механізми й проґностич-
ну цінність впливу креатиніну та індексу маси тіла 
на рівень сечової кислоти (СК) у пацієнтів з ГХ.

Суперечливою залишається інформація щодо 
гендерних особливостей розвитку ГУ. За результатами 
дослідження MONICA [10], зв’язок між рівнем СК і 
кардіоваскулярним ризиком більш характерний для 
чоловіків, тоді як у інших дослідженнях наводяться 
докази сильнішої залежності розвитку серцево-судинних 
захворювань за наявності ГУ в жінок [2].

Мета дослідження. Дослідити залежність рівня 
СК від індексу маси тіла та креатиніну в жінок та 
чоловіків, хворих на ГХ.

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 74 
пацієнтів з ГХ ІІ стадії (37 жінок і 37 чоловіків) віком 
30–78 років (середній вік 59,7±1,7 року).

Верифікацію стадії і ступеня ГХ проводили на 
підставі результатів клініко-інструментального 
обстеження та згідно з класифікаціями, рекомендованими 
експертами ЄТГ/ЄТК (2007) і Українською асоціацією 
кардіолоґів (2007). Ступінь ожиріння оцінювали 
відповідно до критеріїв International Diabetes Federation 
(IDF, 2005) на підставі визначення індексу маси тіла 
(ІМТ). Індекс маси тіла обчислювали за формулою 
Кетле: ІМТ = маса тіла (кґ) / зріст (м)2. Серед обсте-
жених пацієнтів 9 мали нормальну масу тіла, 22 – 
надмірну, 32 – ожиріння І ступеня, 8 – ожиріння ІІ 
ступеня і 3 – ожиріння ІІІ ступеня. Середній ІМТ 
дорівнював 30,8 ± 0,7 кґ/м2. 

Усім хворим проводили ехокардіоґрафію, ультра-
звукове дослідження внутрішніх орґанів, загально-
клінічне обстеження, визначали показники ліпідного 
спектра крові, креатиніну та сечової кислоти. 

Статистичну обробку отриманих результатів ви-
конували на персональному комп’ютері з викори-
станням пакетів ліцензійних проґрам Microsoft Excel 
2007 (Microsoft), Statistica® 6.0 (StatSoft Inc., США). 
Запропоновано спосіб індивідуального проґнозу-
вання підвищення рівня сечової кислоти у чоловіків 
та жінок з ГХ залежно від ІМТ та рівня креатиніну. 
Проґностичну модель будували за допомогою ме-
тоду лоґістичної реґресії, що дає змогу виявити 
залежність досліджуваної ознаки від інших ознак 
і проґнозувати зміну ознаки, яку вивчаємо, щодо 
змін, включених у реґресійну модель ознак. Адек-
ватність і достовірність отриманої моделі дослід-
жена з використанням критеріїв Вальда та ксі-ква-
драта.

Результати дослідження та їх обговорення. Роз-
роблено спосіб індивідуального прогнозування підви-
щення рівня СК у жінок та чоловіків з діаґнозом ГХ 
залежно від ІМТ та вмісту креатиніну.

Передовсім були розраховані парні коефіцієнти 
кореляції поміж досліджуваними ознаками. Виявлено, 
що у жінок підвищений рівень СК поєднувався з 
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великими значеннями ІМТ (r = +0,20; p > 0,05) та 
креатиніну (r = +0,76; p < 0,05).

Для побудови прогностичної моделі застосували 
метод лоґістичної реґресії. Результати аналізу з 
використанням методу лоґістичної регресії представлені 
в табл. 1.

Таблиця 1
Результати досліджень за методом лоґістичної реґресії 

щодо проґнозування підвищення рівня сечової кислоти  
у жінок

№ 
з/п

Показники Коефіцієнти 
реґресії (βі)

Достовірність
коефіцієнтів 
реґресії (р)

Стала β0 -15,845 0,004

1 Індекс маси тіла 0,255 0,015

2 Рівень креатиніну, 
мкмоль/л 0,096 0,025

Імовірність підвищення рівня СК у жінок з ГХ (R) 
залежно від обраних  показників обчислюємо за формулою

                          R = еZ / (1+еZ),              (1)
де е = 2,72... – основа натуральних логарифмів;  

Z – обчислюється за формулою
               Z = K + β1x1 + β2x2 + ... β

n
x

n
,    (2)

де K – стала β0; βi
 – коефіцієнти кожного показни-

ка; xі – значення показників.
Теоретично R може набувати значень від 0 (немож-

лива подія) до 1 (подія відбувається завжди). Підста-
вивши у формулу (2) результати, отримані за методом 
лоґістичної реґресії, отримаємо значення Z для проґ-
нозування підвищення рівня СК у жінок з ГХ:

Z = –15,845 + 0,255 * ІМТ + 
+0,096* рівень креатиніну.    (3)
Отримані результати свідчать, що наша модель 

достовірна з вірогідністю похибки менше 1,0 % (р < 
0,01). Водночас перевірка цього рівняння щодо нашої 
бази даних показала, що у 88,6 % випадків відбулося 
коректне проґнозування підвищення рівня СК (див. 
рисунок).

У чоловіків підвищений рівень СК мав дуже слаб-
ку тенденцію до поєднання з малими значеннями ІМТ 
(r = -0,10; p > 0,05) та високим вмістом креатиніну 
(r = 0,06; p > 0,05) (табл. 2).

Взаємозв’язок між рівнями сечової кислоти, креатиніну  
та індексом маси тіла у жінок.

Таблиця 2
Результати досліджень за методом лоґістичної реґресії 
щодо проґнозування підвищення рівня сечової кислоти  

у чоловіків

№ 
з/п

Показники Коефіцієнти реґресії 
(βі)

Достовірність
коефіцієнтів 
реґресії (р)

Стала β0 1,355 0,727

1 Індекс маси тіла -0,930 0,399

2 Рівень креатиніну, 
мкмоль/л 0,110 0,621

Отримані результати свідчать, що наша модель є 
недостовірною з вірогідністю похибки більше 5,0 % 
(р > 0,05). Перевірка цього рівняння щодо нашої бази 
даних показала, що лише у 51,9 % випадків відбуло-
ся коректне проґнозування підвищення рівня СК.

Висновки. Методом лоґістичної реґресії визначе-
но залежність показників рівня СК від ІМТ і креатиніну 
в крові, яка має тендерні відмінності. Для жінок ха-
рактерне достовірне зростання рівня СК за умов поєд-
нання великих значень ІМТ та підвищеного вмісту 
креатиніну (коректне проґнозування у 88,6 % випад-
ків). Натомість у чоловіків проґностична модель ви-
явилась недостовірною.
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Стаття надійшла до редакції журналу 15 вересня 2014 р. 

Взаємозв’язок між рівнями сечової кислоти, креатиніном та індексом маси 
тіла у жінок і чоловіків з гіпертонічною хворобою

Є. Я. Скляров, О. Б. Пилипів, Т. Г. Гутор

Обстежено 74 пацієнтів з гіпертонічною хворобою ІІ стадії (37 жінок і 37 чоловіків) віком 30–78 років 
(середній вік 59,7±1,7 року). З’ясовано, що у жінок підвищений рівень сечової кислоти поєднувався з вели-
кими значеннями індексу маси тіла (r = +0,20; p > 0,05) та креатиніну (r = +0,76; p < 0,05). У 88,6 % випадків 
відбулося коректне проґнозування підвищення рівня сечової кислоти. У чоловіків підвищений рівень сечо-
вої кислоти мав дуже слабку тенденцію до поєднання з малими значеннями індексу маси тіла (r = -0,10; p > 
0,05) та високим вмістом креатиніну (r = 0,06; p > 0,05). Лише у 51,9 % випадків відбулося коректне проґ-
нозування підвищення рівня сечової кислоти.

Ключові слова: сечова кислота, креатинін, індекс маси тіла, гіпертонічна хвороба.

Relation between Uric Acid Levels, Creatinine and Body Mass Index  
in Hypertensive Women and Men

E. Sklyarov, O. Pylypiv, T. Gutor 

The study involved 74 patients with hypertension (37 females and 37 males) aged 30–78 years (mean age 59,7 
± 1,7 years). It was demonstrated that increased levels of uric acid were combined with high values of body mass 
index (BMI) (r = +0,20; p > 0,05) and creatinine (r = +0,76; p < 0,05). Predicted increase of uric acid level was 
confirmed for 88,6 % of females. Increased levels of uric acid had a weak tendency to correlate with low BMI (r = 
-0,10; p > 0,05) and high concentration of creatinine in men (r = 0,06; p > 0,05). The prediction of uric acid increase 
was correct only for 51,9 % of cases for males.

Keywords: uric acid, creatinine, body mass index, hypertension.
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Клінічні ознаки, діаґностика  
та лікування хронічного вушного шуму

Вступ. Вушний шум (ВШ, tinnitus) – це патолоґічні 
слухові відчуття або звукові феномени, що виникають 
у вусі або в голові [1, 4, 5, 9, 14, 15, 19]. Проблема 
ВШ вивчена не до кінця, позаяк його асоціюють із 
великою кількістю чинників, що стосуються не лише 
орґана слуху, а й інших систем та орґанів [1–3, 6, 11, 
13, 20]. 

На ВШ скаржиться, за різними даними, 15,0–40,0 % 
населення, 25,0 % осіб, що мають ВШ, він ускладнює 
життя і професійну діяльність, а навіть спричинює 
самоізоляцію [7, 8, 10, 12, 16, 18]. Тому в багатьох країнах 
видаються журнали, присвячені питанню вушного шуму, 
створюються товариства хворих на ВШ, працюють 
спеціалізовані клініки [4, 9, 10, 12, 17].

Мета дослідження. Визначити етіолоґічні, патоґенетичні 
та клінічні аспекти у хворих з основною скаргою на 
ВШ та раціональні засади діаґностики й лікування 
патолоґічних станів, що супроводжуються ВШ.

Матеріал і методи дослідження. На базі аудіолоґічної 
лабораторії ЛОР-клініки та ЛОР-поліклінічного відділу 
Львівської ОКЛ упродовж 2008–2013 рр. проводилось 
розширене обстеження пацієнтів, які звертались за 
консультацією з приводу ВШ як основної або єдиної 
скарги. Опрацюванню підлягала інформація про хво-
рих із шумом у вухах чи в голові, що тривав понад 
місяць (452 випадки).

Серед пацієнтів були 231 чоловік та 221 жінка, 
тобто не виявлено достовірної залежності частоти 
виникнення ВШ від статі. Вік хворих коливався 
від 15 до 83 років, середнє значення – 46,9 року, 
найчастіше звертались особи віком 40–59 років 
(226 – 50,0 %). 168 пацієнтів – мешканці сільської 
місцевості, 284 – міст.

Із анамнезу випливає, що у більш ніж половини 
досліджуваних хворих (51,2 %) причина ВШ невідома 
(шум виникав нібито без причини і в жодному випадку 
не був діаґностований). У решті випадків причиною 
могли стати: перехолодження (8,2 %), механічна травма 
(7,4 %), гіпертонічна хвороба (7,0 %), виробничий 

шум та/або вібрація (7,0 %), середній отит (5,3 %), 
недостатність мозкового кровообігу та гіпотонія (4,9 %), 
акустична травма (3,7 %), стрес (2,1 %), вірусні інфекції 
(2,1 %), побічна ототоксична дія медикаментів (0,8 %), 
отосклероз (0,8 %) і т. ін.

Наявність хронічного ВШ у близьких родичів, 
найчастіше – у батьків або у інших родичів по материнській 
лінії, відзначено у 25,6 % обстежених хворих з ВШ.

ВШ у половині випадків локалізований в одному 
вусі (50,2 %). Серед досліджуваних хворих однобічний 
ВШ значно частіше був у лівому вусі (62,6 %), ніж у 
правому (37,4 %). В інших випадках хворі відчували 
шум в обох вухах (35,6 %), причому також частіше з 
переважанням у лівому вусі (66,2 %). Зрідка ВШ 
фіксувався в голові або без чіткої локалізації (14,2 %). 

Таблиця 1 
Суб’єктивні характеристики ВШ

Характеристики ВШ N %
1 2 3

Дзвін (не визначений) 101 22,3
Шипіння (не визначене) 60 13,3
Писк (не визначений) 41 9,0
Гул дротів 34 7,6
Гомін лісу 28 6,2
Свист (не визначений) 25 5,7
Шум телевізора, радіо 25 5,7
Шум води, водоспаду 19 4,3
Шум моря 15 3,3
Свист чайника 13 2,9
Шум вітру 13 2,9
Дзижчання комах 13 2,8
Звук порохотяга 11 2,4
Звук холодильника 10 2,4
Пульсація 9 1,9
Шум двигуна 7 1,5
Тріск 6 1,3
Тональний звук 3 0,7



Ориґінальні дослідження

Львівський клінічний вісник, № 3 (7) 2014 49

Закінчення табл. 1
1 2 3

Дзижчання бджоли 3 0,6
Шум поїзда 2 0,4
Звук струни 2 0,4
Шум літака 2 0,3
Шум мушлі 2 0,4
Не визначений 8 1,7
Усього 452 100

Пацієнти частіше характеризували ВШ як дзвін 
(22,3 %), шипіння (13,3 %), писк (9,0 %), у поодиноких 
випадках як звук двигуна, струни, тріск тощо 
(табл. 1).

У 48,6 % випадків, незалежно від причини й 
тривалості, пацієнти характеризували ВШ  як не-
постійний (зникав у гамірній обстановці або на 
якийсь час припинявся за певних обставин без 
лікування). ВШ відчувався лише в повній тиші (І 
ступінь інтенсивності) у 32,5 % обстежених, 
заглушувався навколишнім галасом (ІІ ступінь) у 
43,9 %, був нестерпним і постійним (ІІІ ступінь) 
у 23,6 %. 

Суб’єктивна інтенсивність шуму за відсутності 
лікування зростала від моменту появи приблизно у 
половини хворих (47,7 %); у решти пацієнтів 
інтенсивність шуму не змінювалась від моменту 
виникнення.

ВШ як основний симптом супроводжувався запа-
мороченням (46,5 %), відчуттям закладеності вух 
(35,4 %), суб’єктивним зниженням слуху (23,3 %). 
Незначне зниження слуху виявляли здебільшого під 
час активного опитування. Хворі з ВШ, окрім основ-
ного симптому, відзначали тривалий біль голови (18,8 
%), невроз (6,4 %), незначний біль у вухах (3,2 %).

Усім хворим, окрім огляду ЛОР-орґанів і отомікро-
скопії, проводили тональну порогову аудіометрію, 
надпорогові тести та імпедансну аудіометрію. За ізо-
льованого сенсоневрального ураження слуху прово-
дили аудіометрію викликаних слухових потенціалів 
(реєстрація коротколатентних викликаних слухових 
потенціалів із застосуванням шумових і тональних 
дискретних сигналів). 

Хворим проводили суб’єктивну тінітометрію – 
суб’єктивне вимірювання аудіолоґічних характеристик 
ВШ за допомогою шумових і тональних сиґналів різної 
частоти й інтенсивності (рис. 1, 2).

Тональна порогова аудіометрія виявила нормальний 
слух на обидва вуха у 17,3 % хворих із ВШ, вікове 
зниження слуху – у 8,6 %. У 74,2 % зафіксовано 
незначне зниження порогів слуху, переважно 
сенсоневрального або змішаного ґенезу (50,3 %). 
Здебільшого (72,0 %) підвищення аудіометричних 
порогів за повітряною провідністю було незначним 
– до 30 дБ СВПС (табл. 2). Підвищення порогів слуху 
було найбільш вираженим на частотах, що відповідали 
аудіолоґічним характеристикам ВШ, отриманим 
завдяки тінітометрії.

Рис. 1. Аудіо- і тінітоґрама у хворого з ВШ за кондуктивного 
ураження.

Рис. 2. Аудіо- і тінітоґрама у хворого з ВШ  
за сенсоневрального ураження.

Таблиця 2
Аудіометричні характеристики слуху за наявності ВШ

Стан слуху 
за результатами аудіометрії

Праве вухо Ліве вухо
N % N %

Нормальний слух 
(0–10 дБ) 80 17,7 72 15,9

Практично нормальний 
слух (10–15 дБ) 210 46,5 201 44,5

І ступінь зниження слуху 
(15–45 дБ) 148 32,7 162 35,8

ІІ–ІІІ ступінь зниження 
слуху 14 3,1 17 3,8

Усього 452 100 452 100
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Надпорогові тести здебільшого не виявляли пору-
шення функції гучності й перебували в межах норми. 

Тимпанометрія у осіб із хронічним ВШ здебільшо-
го виявляла нормальний тип тимпаноґрам А (88,9 %), 
інколи – зі зниженим комплаєнсом (As). Серед пато-
лоґічних тимпаноґрам найчастіше реєструвався тип С 
(9,1 %). Акустичний рефлекс реєструвався майже в 
усіх випадках (95,1 %), і тоді пороги його фіксувалися 
в межах норми (65,2 %), рідше – підвищені за наявності 
деяких або всіх типів стимуляції. Клінічно значимого 
розпаду акустичного рефлексу не спостерігали.

Дослідження коротколатентних викликаних слу-
хових потенціалів виявило незначне подовження ла-
тентних періодів хвиль ІІІ і V у межах фізіолоґічної 
норми та деяке зниження амплітуди хвиль на боці 
ураження. Додаткові хвилі з’явилися на частотах, що 
відповідають аудіолоґічним характеристикам ВШ. 
Зміни СВП були найбільш вираженими за результа-
тами тестування тональними сиґналами, що відповіда-
ли частоті ВШ.

За результатами тінітометрії ВШ здебільшого (60,3 %) 
був високочастотним (4–8 кГц), рідше – низькоча-
стотним і дуже рідко – середньочастотним. Відносний 
поріг ВШ ніколи не перевищував 40 дБ і переважно 
становив 25–30 дБ (59,2 %).

Хворих консультували терапевти і невропатолоґи, 
а також, якщо останні виявляли хвороби, – інші 
спеціалісти.

Серед досліджуваних хворих із хронічним ВШ ви-
явлено такі хвороби вуха (табл. 3): сенсоневральна при-
глухуватість (23,0 %); сенсоневральна приглухуватість 
і дисфункція слухової труби (тубоотит) (20,6 %); дис-
функція слухової труби (19,9 %); пресбіакузис (8,6 %); 
тубоотит (7,3 %); хронічний секреторний отит (1,8 %); 
отосклероз (1,5 %). У 17,3 % хвороб вуха не виявлено.

Відповідно до отриманих результатів обстеження 
і діаґнозу на першому етапі призначали таке лікуван-
ня: вазоактивні препарати, ноотропні ліки, препара-
ти Гінгко Білоба, вітамінні комплекси ґрупи В, від-
новне та стимуляційне лікування. 

Із фізпроцедур застосовували д’арсонвалізацію 
привушних ділянок, ендауральний електрофорез 
лідази. 

За неефективності цих заходів у хворих із тривалим 
ВШ радили проводити TRT із застосуванням маскерів, 
шумову стимуляцію тощо. 

Лікування було ефективним у більшості хво-
рих із ВШ.

За неефективності перелічених методів лікування 
застосовували метод немедикаментозної седації частот-

ним фототриґеруванням біохвиль мозку приладом, роз-
робленим кафедрою електронних приладів Національ-
ного університету «Львівська політехніка». Цей метод 
виявився ефективним у 56,2 % пацієнтів. Неґативного 
впливу цього методу на стан пацієнта не зафіксовано.

У хворих, що лікувались за представленою схемою, 
шум істотно зменшився або припинився.

Таблиця 3
Отолоґічні діаґнози у хворих із ВШ

Діагноз
Праве вухо Ліве вухо
n % n %

Сенсоневральна 
приглухуватість 105 23,2 104 23,0

Сенсоневральна приглу-
ху ватість, дисфункція 
слухової труби

61 13,5 66 14,6

Дисфункція слухової 
труби 87 19,2 89 19,7

Сенсоневральна приглуху-
ватість, тубоотит 30 6,6 32 7,1

Тубоотит 32 7,1 34 7,5
Хронічний секреторний 
отит 8 1,8 6 1,3

Пресбіакузис (вікове 
зниження слуху) 40 8,8 38 8,4

Отосклероз 7 1,5 7 1,5

Отолоґічно здоровий 82 18,1 76 16,8

Усього 452 100 452 100

Висновки. ВШ – один із симптомів, інколи – єди-
ний, хвороб середнього та внутрішнього вуха, судин 
головного мозку або ЦНС. У більшості хворих із 
ВШ відзначено сенсоневральне або комбіноване 
підвищення порогів слуху незначного ступеня, більш 
виражене на високих частотах. Підвищення порогів 
слуху було найбільш вираженим на частотах, що 
відповідали аудіолоґічним характеристикам, отри-
маним за допомогою тінітометрії, що переважно 
виявляла високочастотний ВШ. Зміни короткола-
тентних слухових викликаних потенціалів були 
найбільш вираженими за результатом тестування 
тональними сигналами, що відповідали частоті ВШ. 
Комплексне етіопатоґенетичне лікування було ефек-
тивним практично у всіх хворих із ВШ. Усебічне 
аудіолоґічне обстеження при ВШ доцільне з метою 
вибору раціонального лікування. Метод немедика-
ментозної седації фототриґеруванням досить ефек-
тивний у більшості пацієнтів, що дає підстави вва-
жати перспективним його подальше розроблення.
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Клінічні ознаки, діаґностика та лікування хронічного вушного шуму 
Ол. Ол. Кіцера

Вушний шум – один із частих симптомів різноманітних патолоґічних станів. Визначено етіолоґічні та 
клінічні аспекти цієї проблеми у хворих, основною скаргою яких є вушний шум з метою вироблення раціональних 
засад  діаґностики та лікування цих патолоґічних станів. Особливу увагу приділено аудіолоґічним дослідженням, 
зокрема, тінітометрії та іншим сучасним методам дослідження слуху.

Ключові слова: вушний шум, аудіометрія, тінітометрія.

Clinic, Diagnosis and Treatment of Chronic Tinnitus
Al. Kitsera

Tinnitus is one of the most common symptoms of a variety of pathological conditions. The publication identified 
etiologic and clinical aspects of the patients, whose main complaint is tinnitus, in order to develop rational approaches 
to diagnosis and treatment of these pathological conditions. General attention is paid to audiological research, 
particulary – tonometry and other modern methods of hearing investigation. 

Keywords: tinnitus, audiometry, tinitometry.
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Оптимізація діаґностично-лікувальної тактики 
стосовно ретенованих нижніх третіх молярів 
із використанням авторської проґрами 
комп’ютерного моделювання

Вступ. Значний відсоток внутрішньо- та 
післяопераційних ускладнень вимагає пошуку нових 
підходів до прийняття рішення щодо доцільності й 
вибору методики атипового видалення нижніх третіх 
молярів, а саме – визначення об’єктивних критеріїв 
передопераційного проґнозування складності й 
травматичності операційного втручання.

Мета дослідження. На основі аналізу сучасних 
публікацій, присвячених проблемі діаґностики 
та лікувальної тактики стосовно ретенованих 
нижніх третіх молярів, запропонувати авторську 
проґраму комп’ютерного моделювання різних 
видів ретенції та операції атипового видалення 
таких зубів.   

Матеріал і методи дослідження. Беручи до уваги 
опубліковані раніше результати наукових досліджень 
і власний попередній багаторічний досвід проведення 
операції атипового видалення нижніх «зубів мудрості», 
ми ініціювали створення й впровадження у клінічну 
практику комп’ютерної проґрами «X-ray analyzer» 
для діаґностики ретенції нижніх третіх молярів, 
планування та проґнозування перебігу операції їх 
видалення, аналізу ймовірних післяопераційних 
ускладнень тощо, на яку отримано патент України на 
корисну модель [1]. 

Проґрама включає широкий спектр зага-
льносоматичних характеристик, локальних клінічних 
і рентґенолоґічних критеріїв, які вносяться у 
відповідні ґрафи проґрамного інтерфейсу на етапі 
консультації пацієнта, а згодом автоматично 
опрацьовуються й виводяться на екран у вигляді 
інформації щодо доцільності видалення чи збереження 
зуба, можливих інтра- та післяопераційних ризиків, 
а найважливіше – схематичного «step-by-step» 
алґоритму операції атипового видалення нижнього 
«зуба мудрості» (рис. 1–3).

Рис. 1. Інтерфейс у процесі роботи з проґрамою.

Рис. 2. Вигляд друкованого звіту результатів планування 
операції атипового видалення нижнього третього моляра  

за допомогою проґрами (стор. 1).
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Рис. 3. Вигляд друкованого звіту результатів планування 
операції атипового видалення нижнього третього моляра  

за допомогою комп’ютерної проґрами (стор. 2).

Результати дослідження та їх обговорення. У 
фаховій літературі накопичено досить багато інформації 
стосовно засад передопераційної оцінки ретенованих 
нижніх третіх молярів, класифікаційних принципів і 
проґнозування їх операційного видалення, більшість 
із яких ґрунтується, безперечно, на результатах 
променевого обстеження. 

L. Andersson et al. [15] вважають основними клінічними 
принципами діаґностики скарги пацієнта, вік, соціальний 
статус, загальносоматичні та стоматологічні  порушення 
в анамнезі, зовнішньо- і внутрішньоротові дослідження. 

Методики з використанням паралельної рентґеноґрафії 
та ортоґрафічної проекції прицільної рентґеноґрафії 
дають змогу отримати добрі результати, однак інколи 
в таких проекціях корені нашаровуються на вісь зуба, 
зокрема, за умов горизонтальної ретенції третіх молярів. 
У таких ситуаціях А. Соїхіро, К. Ясунорі [2] рекомендують 
проводити рентґеноґрафію в ексцентричній проекції, 
тобто променеву трубку скеровувати з дистального 
боку. На прицільних рентґенівських знімках дистально 
від нижнього «зуба мудрості» візуалізуються внутрішня 
та зовнішня косі лінії. Експеримент із металевим 
дротом показав, що верхня лінія на знімку є зовнішньою 
косою лінією, а нижня – внутрішньою [2]. Ця інформація 
є необхідною, оскільки внутрішню косу лінію 
використовують для визначення рівня розташування 
гребеня альвеолярної кістки дистально від нижнього 
третього моляра [8]. Незважаючи на достатню 
інформативність прицільних стоматолоґічних рентґеноґрам 
для того щоб оцінити положення ретенованих третіх 
молярів нижньої щелепи, глибоке або дистальне їх 
розташування вимагає проведення панорамної 
рентґеноґрафії. Деякі науковці вважають панорамну 
рентґеноґрафію обов’язковою для оцінки ретенції 
нижніх «зубів мудрості» [5]. Y. Javad [12], наприклад, 
зазначає що анґуляція ретенованого «зуба мудрості» 
буде клінічно дистальнішою, ніж вона виглядає на 

панорамному зображенні. До 13 років рентґенолоґічне 
дослідження не застосовують для оцінювання третіх 
молярів, а найкраща оцінка ймовірності прорізування 
третього моляра  може бути поставлена, починаючи 
з 20-річного віку пацієнта [24].

Оцінювання стану та перспектив прорізування 
ретенованих третіх молярів була і є одним із найскладніших 
завдань у практиці хірурґічної стоматолоґії. Як зазначають 
S. Thiango et al. [20], перші спроби моделювання 
ретенції нижніх третіх молярів на підставі результатів 
панорамної рентґеноґрафії були здійснені  у 1979 р. 
Власне на рентґенолоґічній оцінці ґрунтуюється і 
більшість класифікацій ретенції та алґоритмів лікувальної 
тактики. Однією із найпоширеніших є класифікація, 
яка полягає у визначенні нахилу довгої осі ретенованого 
третього моляра стосовно довгої осі сусіднього другого 
моляра, яка дає початкову корисну інформацію щодо 
важкості видалення [17]. Анґуляції бувають мезіальними 
(найлегші для видалення), горизонтальними (наступні 
після мезіальних за важкістю видалення), вертикальними 
(треті за важкістю видалення), дистальними (найважче 
видаляються) [4, 15, 19]. Є ще класифікація орального 
чи щічного нахилу [3], але вона не має суттєвого 
практичного значення і майже не використовується 
через важкість рентґенологічного визначення.

Класифікація G. Pell  та G. Gregory  [18] ґрунтується 
на відношенні ретенованого зуба до переднього краю 
гілки нижньої щелепи. У ній виокремлюють три класи: 
клас 1 – мезіодистальний діаметр коронки міститься 
спереду від переднього краю гілки; клас 2 – 1/2 коронки 
вкрита гілкою; клас 3 – коронка повністю вкрита 
гілкою. 

Наступним критерієм, який враховує ця класифікація, 
є відношення ретенованого зуба до оклюзійної площини, 
що позначається класами А, В, С: клас А – оклюзійна 
площина ретенованого нижнього «зуба мудрості» є 
на рівні або близько від рівня оклюзійної площини 
сусіднього другого моляра, клас В –між оклюзійною 
площиною та цервікальною лінією другого моляра, 
клас С – під цією лінією [4].

М. Diniz-Freitas et al. [17] вважають, що оцінка 
важкості атипового видалення нижнього третього 
моляра має враховувати й інші чинники, а не лише 
анатомічне розташування зуба. Вони заявили, що 
шкала «Peterson» не дає достовірної інформації щодо 
проґнозу видалення нижнього третього моляра.  
Н. Yuasa et al. [25] вважають, що складність атипового 
видалення залежить від глибини ретенції (клас С) 
стосовно оклюзійної площини, наявності місця між 
сусіднім другим моляром та гілкою нижньої щелепи 
(клас 3), ширини коренів (корені повністю сформовані, 
об’єднані, ширші у середній третині від шийки зуба) 
або комбінації всіх зазначених чинників. 

Важливим чинником, який впливає на ступінь 
важкості видалення «зуба мудрості», є також морфолоґічний 
стан кореня, зокрема його довжина. Оптимальний час 
для видалення ретенованого «зуба мудрості» – період, 
коли корінь сформований від 1/3 до 2/3, а його верхівки 
є  тупими. Якщо такий зуб вчасно не видалити і 
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формування кореня завершується, збільшується 
ймовірність аномальної будови кореня і перелому 
його верхівки під час видалення. Якщо розвиток коренів 
обмежений (до 1/3), видалити такий зуб ще важче, 
оскільки під час елевації він крутиться в межах своєї 
фолікулярної оболонки. Інші критерії потенційної 
важкості видалення такі: наявність декількох чи одного 
конічного кореня; ступінь його викривлення; співвідношення 
мезіодистальної ширини коренів і ширини в ділянці 
цервікальної лінії; ширина періодонтальної зв’язки 
[2, 4, 6, 15].

Важливу роль у видаленні нижніх третіх молярів 
відіграють також розмір фолікулярного мішечка 
навколо ретенованого зуба, щільність прилеглої кістки, 
контакт із нижнім другим моляром, відношення до 
нижнього альвеолярного нерва, вид тканин, що 
вкривають зуб (м’які тканини, частково кістка, повністю 
кістка [2, 4]. 

Орієнтуючись на так звані WAR – лінії Вінтера,  
G. Howe [9] повідомляє, що з кожним подовженням 
«червоної лінії» на 1 мм утричі  ускладнюється операція 
атипового видалення ретенованого нижнього третього 
моляра.

Залежно від виду ретенції та її характеристик 
проґнозуються характерні ускладнення. Так, А. Nieves  
et al. [14] наголошують, що вертикально розташовані 
треті моляри в позиції ІІА та ІІВ, згідно з класифікацією 
G. Pell і G. Gregory, із частковою м’якотканинною та 
кістковою ретенцією супроводжуються найбільшим 
відсотком негативних результатів. 

Як стверджує Yun-Hoa Jung [26], під час видалення 
нижнього третього моляра можлива експозиція (оголення) 
нижнього альвеолярного нерва, особливо за умов 
язикового розташування останнього. Володіючи такою 
інформацією, хірурґ-стоматолоґ може уникнути згаданого 
вище ускладнення, наприклад, вивихуванням зуба у 
протилежний (вестибулярний) бік. 

Комп’ютерна томоґрафія дає інформацію стосовно 
розташування нижнього «зуба мудрості» щодо нижнього 
щелепного каналу у всіх площинах, а також точнішу 
інформацію щодо морфолоґічного стану кореня 
досліджуваного зуба [11, 21], а за умов важких форм 
дистопії уточнює розташування нижнього «зуба 
мудрості»: в куті, гілці нижньої щелепи тощо. Цей 
вид діаґностики застосовується також для післяопераційних 
ускладнень: зміщення нижнього третього моляра в 
крилощелепний простір [10], виникнення осифікуючого 
міозиту [13] тощо. 

Існує низка досліджень, присвячених полегшенню 
видалення ретенованого нижнього третього моляра. 
Так, праця A. Tuzi et al. [22] була спрямована на 
3D-реконструкцію ретенованих нижніх третіх молярів 
для порівняння вислідів панорамної рентґеноґрафії 
та комп’ютерної томоґрафії стосовно відношення 
нижнього третього моляра до нижнього альвеолярного 
нерва, де констатовано, що комп’ютерна томоґрафія 
дає більш вичерпну інформацію. A. Scucs et al. [7] на 
підставі комп’ютерної томоґрафії  проаналізували 
наслідки видалення різної кількості кістки навколо 

ретенованого нижнього третього моляра з метою 
передбачення можливості ятроґенного перелому 
щелепи. Здійснено електронну симуляцію різних 
операційних втручань не проґрамою автоматично, а 
хірурґом, що давало змогу змінювати спосіб видалення 
зуба у певних клінічних ситуаціях. Проте це та подібні 
дослідження включали доволі вузький спектр 
передопераційних характеристик, які не давали 
повноцінної інформації для комплексного планування 
операції.

Як відомо, можна застосовувати ультрасоноґрафічне 
дослідження для визначення віддалі нижнього «зуба 
мудрості» до язикового нерва [23], ендоскопії як 
інтраопераційного методу діаґностики при важких 
формах дистопії третього моляра [16]. 

Із 2012 р. у клініці кафедри хірурґічної стоматолоґії 
та щелепно-лицевої хірурґії Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького з 
використанням комп’ютерного планування проведено  
30 операцій атипового видалення нижніх третіх молярів. 

Запропонований спосіб планування такої операції 
дає змогу поліпшити передопераційну діаґностику 
ретенованих третіх молярів, а завдяки малоінвазивності 
– мінімізувати виникнення внутрішньо- та післяопераційних 
ускладнень, зокрема, болю, набряку і тризму, скоротити 
тривалість операції та періоду післяопераційної 
реабілітації. За умов використання комп’ютерної 
програми значно спрощується перед операційна клінічна 
та рентґенолоґічна діаґностика, за результатами якої 
користувач також отримує інформацію щодо поетапності 
операції атипового видалення досліджуваного зуба 
з відповідним зображенням усіх операційних етапів 
на моніторі. Відтак проґрама зручна у використанні 
в повсякденній практиці кваліфікованого хірурґа-сто-
матолоґа, є  цінним асистентом у роботі молодих 
фахівців, а також засобом візуалізації навчального 
процесу студентів та лікарів-інтернів вищих медич-
них навчальних закладів.  

Висновки. Планування операції атипового видалення 
нижніх третіх молярів вимагає врахування низки 
загальносоматичних і місцевих клінічних характеристик, 
вміння трактувати анатомічну будову досліджуваного 
зуба й прилеглих структур на рентґеноґрафії та 
комп’ютерній томоґрафії, прогнозування всіх можливих 
ускладнень для безпечного перебігу операції та 
уникнення важких ускладнень у післяопераційному 
періоді, володіння при цьому різноманітними хірурґічними 
методиками. 

 Створена нами комп’ютерна проґрама звертає увагу 
хірурґів-стоматолоґів на найдокладніші характеристики 
на етапах діаґностики, операційного втручання та 
реабілітаційного періоду, що сприяє скороченню часу 
операції, кількості внутрішньо- і післяопераційних 
ускладнень.
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Оптимізація діаґностично-лікувальної тактики стосовно ретенованих нижніх 
третіх молярів із використанням авторської програми комп’ютерного 

моделювання
Я. Е. Варес, С. В. Кияк

Значний відсоток внутрішньо- і післяопераційних ускладнень змусив  шукати нові засади діаґностики, 
вибору методики операції атипового видалення нижніх третіх молярів, проґнозування перебігу операції та 
післяопераційного періоду.

Ініційовано створення та впровадження в клінічну практику комп’ютерної проґрами для діаґностики 
ретенції нижніх третіх молярів і планування операції їх атипового видалення, яка дає змогу полегшити 
передопераційну діаґностику ретенованих третіх молярів, мінімізувати виникнення внутрішньо- і післяопераційних 
ускладнень, зокрема, болю, набряку та тризму, скоротити тривалість операції та реабілітаційного періоду. 
Окрім зручності у використанні в повсякденній практиці кваліфікованого хірурґа-стоматолоґа, проґрама є 
цінним асистентом у роботі молодих фахівців, а також засобом для візуалізації навчального процесу студентів 
і лікарів-інтернів.  

Ключові слова: ретеновані нижні треті моляри, комп’ютерна проґрама, діаґностика, атипове видалення.

Optimization of Diagnostic and Treatment Tactics Regarding Impacted Lower 
Third Molars with the Employment of Author’s Program of Computer Modelling 

Y. Vares, S. Kyyak

Searching for new approaches in making decision for removal and giving preference to this or that method of 
atypical removal is forced by continuously great number of intra- and postoperative complications. One of the main 
issues to consider is the determination of objective methods to predict the difficulty and level of injury of surgical 
removal. Hence, we created and implemented a computer program for evaluation of mandibular third molar impaction 
and planning of their atypical removal. Using this program surgeon improves preoperative evaluation of impacted 
third molars, reduces operative complications, operative time, postoperative complications (in particular pain, 
swelling, and trismus), and consequently postoperative period after atypical removal of mandibular third molars. 
Therefore besides the convenience in using of the above mentioned program in everyday practice of experienced 
dental surgeon, it is highly valuable assistant for young specialists and is a great way for visualization for students 
during educational process. 

Keywords: impacted mandibular third molars, computer program, evaluation, atypical removal.



Тактика і стратеґія діаґностики та лікування     

Львівський клінічний вісник, № 3 (7) 2014 57

УДК 616.342–002.44–08:313.13

А. Л. Демидова
Львівський національний медичний університет  
імені Данила Галицького 

Ефективність лікування хворих  
на пептичну виразку дванадцятипалої кишки  
у Львівській області (ретроспективний аналіз)

Вступ. Епідеміолоґічні дослідження у багатьох 
країнах світу свідчать про поступове, але постійне 
зниження поширеності інфекції Н. pylori впродовж 
останніх 15 років. Загальна поширеність Н. pylori 
перевищувала 50,0 % серед природних популяцій 
по всьому світу, але спостерігалися значні відмін-
ності між різними реґіонами [6]. Інфекція Н. рylori 
поширена  головним чином у країнах Латинської 
Америки (79,40 %), у Портуґалії (66,20 %), в Ірані 
(64,20 %), менше – у Північній Америці, Західній 
Європі (Чехія – 23,50 %; Словаччина – 30,0 %) та 
Австралії (15,50 %) [5, 7, 9, 12].

Захворюваність на інфекцію Н. pylori зменшилася 
в реґіонах як із високою, так із низькою поширеністю. 
Серед населення Західної  Європи з 1996 р. захворю-
ваність зменшилася з 36,2 % до 15,2 % у 2011 р., тоді 
як для населення Північної Африки та Південної 
Америки цей показник знизився з 71,7 до 40,0 % [7, 
8, 11]. Такі явища зумовлені насамперед розумінням 
суті цього захворювання [10, 11].

Частота рецидивів пептичної виразки дванадцяти-
палої кишки (ПВДПК) також знизилася, як упродовж 
року після ерадикації (через реколонізацію H. pylori), 
так і через реінфекцію, з 60,0–100,0 % до 3,0–10,0 % 
[9, 11].

Таким чином, поширеність інфекції H. pylori зни-
жувалася в останні роки. Проте процеси міґрації на-
селення нівелюють цю різницю, а зниження темпів 
поширення Н. pylori останнім часом сповільнюється 
[3]. Крім цього, частота невдалої ерадикації різко 
зросла в багатьох країнах через стійкість до антибі-
отиків. Лікувати H. pylori у клінічній практиці стає 
щораз важче [11, 12]. 

В Україні, за матеріалами Центру медичної стати-
стики України, захворюваність на пептичну виразку 
за той самий період зросла на 38,4 % і не має тенден-
ції до зниження [2], а поширеність ПВДПК досягла 
150 випадків на 100 тис. населення. Навіть інтенсив-

не впровадження нових проґрам лікування, попри їх 
переваги, суттєво не змінює загальні показники за-
хворюваності та шпиталізації цього континґенту хво-
рих [3].

Мета роботи. З’ясувати ефективність лікування 
хворих з ПВДПК та потребу в повторному їх ліку-
ванні з часу запровадження Маастрихтських кон-
сенсусів.

Матеріал і методи дослідження. Вивчено історії 
хвороби пацієнтів на ПВДПК (віком від 17 до 72 років, 
середній вік 43,9 ± 1,3 року, з них чоловіків 2 191 
(63,60 %), жінок 1 255 (36,40 %) осіб), що проходили 
стаціонарне лікування в ґастроентеролоґічному 
відділенні Львівської обласної клінічної лікарні (1996–
2006). Аналіз результатів здійснювали за допомогою 
критерію Стьюдента для залежних вибірок (за нормального 
розподілу) та критерію Вілкоксона (за розподілу за 
законом, що відрізняється від нормального). Вірогідними 
вважали відмінності за рівнем значимості р < 0,05. 
Якісні номінальні ознаки описували абсолютними та 
відносними частотами. 

Результати дослідження та їх обговорення. Здій-
снено ретроспективний аналіз 3 446 історій хвороб 
пацієнтів з ПВДПК. Кількість пацієнтів з ПВДПК, 
що перебували у спеціалізованому стаціонарі, суттєво 
не зменшувалася впродовж 10 років і складала в се-
редньому 310 осіб за рік (рис. 1).

Рис. 1. Кількість пацієнтів з пептичною виразкою 
дванадцятипалої кишки, що перебували в спеціалізованому 

стаціонарі з 1996 по 2006 рік. 
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Приблизно третину хворих 973 (28,24 %) зафіксо-
вано у віковій ґрупі 40–49 років, 594 (17,24 %) хворі 
мали понад 60 років, а число хворих працездатного 
віку (17–59 років) становило 2 852 (82,76 %) (див. 
таблицю).

Розподіл хворих на пептичну виразку 
 дванадцятипалої кишки за віком

(архівні дані, n = 3446)

Вік, 
років

Чоловіки Жінки Разом

N % N % n %

до 19 101 4,61* 59 4,70* 160 4,64

20–29 284 12,96* 91 7,25* 375 10,88

30–39 473 21,59* 180 14,34* 653 18,95

40–49 621 28,34* 352 28,05* 973 28,24

50–59 419 19,12* 272 21,67* 691 20,05

Понад 60 293 13,37* 301 23,98* 594 17,24

Разом 2191 63,58** 1255 36,42** 3446 100,00

Примітки: * – Відсоток загальної кількості чоловіків та 
жінок відповідно; ** – відсоток загальної кількості пацієнтів.

До 2000 р. практично кожен п’ятий пацієнт потре-
бував повторного лікування. З 2001 р. кількість хво-
рих, які лікувались повторно, достовірно зростала 
(рис. 2). Кількість пацієнтів із повторною шпиталі-
зацією впродовж року після попереднього лікування 
(з 1996 по 2001 рік) достовірно зросла (з 20,72 до 
36,28 %; р < 0,01). Тоді традиційний лікувальний ком-
плекс являв собою комбінацію блокаторів Н2-гістамі-
нових рецепторів (фамотидин, ранітидин), метроніда-
золу, колоїдного вісмуту. 

Від 2002 р. почали запроваджувати потрійний 
комплекс, запропонований Маастрихтським консенсусом-2 
(2000) (блокатор водневої помпи (БВП)+амокси-
цилін+кларитроміцин) [1, 3]. У 2002 р. зафіксовано 
спад повторної шпиталізації, порівняно з 2001 р.  (22,87 
% проти 36,28 %, р < 0,05), що збігається з активним 
упровадженням макролідних антибіотиків для лікування 
інфекцій дихальних шляхів (накази МОЗ України  
№ 311 від 30.12.1999 р. та № 499 від 28.10.2003 р. 
про лікування пневмонії у дорослих) [4]. Із 2003 р. 
кількість повторної шпиталізації зростала і в 2006 р. 
становила 38,82 %. Цей факт можна пояснити зростанням 
кількості пацієнтів зі штамами Н. рylorі, резистентними 
до антибіотиків. 

Частота повторних звернень упродовж року після 
лікування інфекції H. pylori може свідчити про ча-
стоту реколонізацій H. pylori через безуспішну ера-
дикацію інфекції [9, 10].

Докладний аналіз повторних звернень за віком ви-
явив, що серед найбільш працездатної частини насе-
лення (20–59 років) практично кожен третій пацієнт 
(33,20 %) звернувся для повторного лікування. Па-
цієнти віком понад 60 років зверталися повторно 
упродовж року в 32,50 % випадків. Найнижчі показ-

ники повторних звернень впродовж року зафіксовано 
у хворих віком до 19 років (6,25 %), найвищі – у хво-
рих віком 40–49 років (41,52 %).

Отже, серед найбільш працездатної частини насе-
лення Львівської області практично кожен третій па-
цієнт з ПВДПК звертався для повторного лікування.

Не виявлено достовірної різниці за ґендерним скла-
дом серед пацієнтів з ПВДПК, що зверталися для 
повторного лікування впродовж року. 

Таким чином, кількість пацієнтів із повторною 
шпиталізацією впродовж року після попереднього 
лікування з 1996 по 2006 рік достовірно зросла (з 
20,72  по 36,28 %, р < 0,01).

Проаналізовано також відсоток реінфікування у 
пацієнтів з ПВДПК (див. рис. 2). Реінфекцією вва-
жається зміна Н. рylorі-статусу з неґативного на по-
зитивний більш ніж через рік після останнього ефек-
тивного лікування [9, 10]. Як бачимо, відсоток 
повторно інфікованих пацієнтів зріс з 5,80 % у 1996 р. 
до 24,71 % у 2006 р. (р < 0,001). У 90-х роках кількість 
реінфікованих хворих становила в середньому 8,00 %, 
проте, починаючи з 2000 р., таких пацієнтів стало 
втричі більше (в середньому 20,10 %). Імовірно, од-
нією з причин збільшення кількості реінфікованих 
пацієнтів може бути зростання поширеності інфекції 
H. pylori серед мешканців Львівщини.

Рис. 2. Необхідність повторного лікування серед пацієнтів  
з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки.

Аналіз вікового складу пацієнтів показав, що від-
соток реінфікувань у осіб віком 60 років і більше 
зафіксовано в 11,50 % випадків. У віці 20−59 років 
(найбільш працездатний вік) 16,20 % пацієнтів були 
повторно інфіковані. Найменшу кількість реінфікувань 
зафіксовано у ґрупі хворих віком до 19 років (5,62 %). 
Чоловіки та жінки майже однаково часто зверталися 
за лікарською допомогою з приводу реінфікування. 

Таким чином, виявлено зростання за означений 
період кількості реінфікованих пацієнтів, відсутність 
різниці в ґендерному та віковому складі хворих. Ці 
факти можуть свідчити про відсутність зменшення 
поширеності інфекції H. pylori серед соціально ак-
тивної частини населення Львівської області.

Отже, за період з 1996 по 2006 рік за допомогою 
зверталися від 206 (у 1997 р.) до 384 (у 2000 р.) хворих 
на рік (різниця між показниками не достовірна) –  



Тактика і стратеґія діаґностики та лікування     

Львівський клінічний вісник, № 3 (7) 2014 59

в середньому 310 хворих. Достовірно зростала кіль-
кість повторних звернень з приводу хвороби (20,72 % 
у 1996 р. проти 38,82 % у 2006 р.; р < 0,01). Достовір-
но також зріс відсоток реінфікованих пацієнтів – з 
5,80 у 1996 р. до 24,71 у 2006 р. Не зафіксовано різ-
ниці в ґендерному складі серед реінфікованих хворих 
і тих, що звернулися повторно через невдалу еради-
кацію. Частота реінфекування складала 16,20 % ви-
падків серед пацієнтів працездатного віку. Вдвічі 
частіше, порівняно з реінфікованими пацієнтами, 
спостерігалися  повторні звернення з приводу реко-
лонізації у найбільш працездатної частини населен-
ня Львівської області (33,20 %).

Висновки. За період з 1996 по 2006 рік частота 
звернень пацієнтів з приводу ПВДПК не  зменшилась. 
Достовірно збільшилася кількість повторних звернень 

(реколонізація H. pylori) (20,72 % у 1996 р. проти 
38,82 % у 2006 р.; р < 0,01). Достовірно зріс відсоток 
реінфікованих пацієнтів – з 5,80 у 1996 р. до 24,71 у 
2006 р. Не зафіксовано різниці в ґендерному складі 
серед реінфікованих хворих і пацієнтів з реколоніза-
цією H. pylori. У найбільш працездатної частини на-
селення Львівської області кожен третій пацієнт на 
ПВДПК звертався для повторного лікування впродовж 
року.

На перспективу заплановано вивчити частоту по-
вторних звернень з 2006 по 2013 рік з метою аналізу 
ефективності лікування хворих на ПВДПК після впро-
вадження у клінічну практику Маастрихтських кон-
сенсусів (2005, 2010). 

Список літератури
1. Вдовиченко В. І. Регіональна та індивідуальна резистентність штамів Helicobacter pylori до антибіотиків 

у Львівській області: стан та перспектива / В. І. Вдовиченко, Б. Б. Бодревич, А. Л. Демидова // Крымский 
терапевтический журнал. – 2010. – Т. 2, № 2. – С. 67–70. 

2. Ерозивно-виразкові ураження гастродуоденальної локалізації : діагностична тактика і лікувальні підходи /  
А. Е. Дорофєєв, О. В. Томаш, М. М. Руденко, А. В. Сибільов // Гастроэнтерология : Новости медицины и фармации. – 
2013. – № 451. – С. 3–7. 

3. Радченко О. М. Досягнення, перспективи та проблеми лікування інфекції Нelicobacter pylori / О. М.  Радченко //  
Раціональна фармакотерапія. – 2010. – № 2. – С. 50–54. 

4. Мостовой Ю. М. Макролиды : известное и малоизвестное / Ю. М. Мостовой, А. В. Демчук // Medicus Amicus. – 
2007. – N 8. – С. 29–31. 

5. Bastos J. Prevalence, incidence and risk factors for Helicobacter pylori infection in a cohort of  Portuguese adolescents 
(EpiTeen) / J. Bastos, B. Peleteiro, H. Pinto [et al.] // Dig. Liver Dis. – 2013. – Vol. 45. – P. 290–295. 

6. Epidemiology and diagnosis of Helicobacter pylori infection / A. Tonkic, M. Tonkic, P. Lehours, F. Mégraud // Helico-
bacter. – 2012. – Vol. 17. – P. 1–8. 

7. Epidemiology of Helicobacter pylori infection in six Latin American countries (SWOG Trial S0701) / C. Porras, J. No-
dora, R. Sexton [et al.] // Cancer Causes Control. – 2013. – Vol. 24. – P. 209–215. 

8. Gisbert J. P. Helicobacter pylori-related diseases / J. P. Gisbert // Gastroenterol. Hepatol. – 2012. – Vol. 35. – P. 12–25. 
9. Kim S. Y. Helicobacter pylori recurrence after first- and second-Line eradication therapy in Korea : the problem of  recru-

descence or reinfection / S. Y. Kim, J. J. Hyun, S. W. Jung [et al.] // Helicobacter. – 2014. – Vol. 19, N 3. – P. 202–206. 
10. Megraud F. Antimicrobial resistance and approaches to treatment / F. Megraud // Helicobacter pylori in the 21st Century 

/ ed. P. By Sutton, H. Mitchell. – Wallingford, UK : CABI, 2010. – 223 р. 
11. Rongli C. Helicobacter pylori infection: an overview in 2013, focus on therapy / C. Rongli, Z. Liya // Chinese Med. J. – 

2014. – Vol. 127, N 3. – P. 568–573. 
12. Sonnenberg A. Review article: historic changes of Helicobacter pylori-associated diseases / A. Sonnenberg // Aliment 

Pharmacol. Ther. – 2013. – Vol. 38. – P. 329–342. 

Стаття надійшла до редакції журналу  15 вересня 2014 р.

Ефективність лікування хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки 
у Львівській області (ретроспективний аналіз)

А. Л. Демидова

Проведено ретроспективний аналіз ефективності лікування хворих на пептичну виразку дванадцятипалої 
кишки (ПВДПК) за 10 років від початку впровадження у клінічну практику положень Маастрихтських кон-
сенсусів. Виявлено, що частота звернень пацієнтів з приводу ПВДПК не зменшилась. Констатовано достовір-
не збільшення частоти повторних звернень через невдалу ерадикацію (20,72 % у 1996 р. проти 38,82 % у 
2006 р., р < 0,01) та зростання відсотка реінфікованих пацієнтів – з 5,80 у 1996 р. до 24,71 у 2006 р. Не 
зафіксовано різниці в ґендерному складі реінфікованих хворих і тих, що звернулися повторно. Серед най-
більш працездатної частини населення (віком від 20 до 50 років) Львівської області кожен третій пацієнт з 
ПВДПК звертався для повторного лікування впродовж року.

Ключові слова: Helicobacter pylori, пептична виразка, ерадикація.
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The Effectiveness of Treatment of the Duodenum Peptic Ulcer in the Lviv Region 
(Retrospective Analysis)

A. Demydova

The article represents the results of retrospective analysis of treatment efficiency in patients with duodenal peptic 
ulcer (DPU) for the period of 10 years since the implementation of Maastricht consensus statements into the clini-
cal practice. It was showed that the re-hospitalisation frequency among patients with DPU did not change. The 
frequency of repeated referrals due to the unsuccessful eradication in this category of patients increased significantly 
(20,72 % in 1996 vs. 38,82 % in 2006; p < 0,01) as well as the percentage of the reinfected patients (5,80 % in  
1996 vs. 24,71 % in 2006). No difference was noticed in gender composition between reinfected patients and the 
patients who requested the treatment repeately after after the unsuccessful eradication. In the most working capable 
part of the Lviv region population every third patient with DPU requested the repeated treatment during a year.

Keywords: Helicobacter pylori, peptic ulcer, eradication.
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

I. Загальні вимоги

1. До друку приймаються завершені наукові статті, що раніше не публікувалися, за всіма напрямами клінічної 
медицини та фармації, описи клінічних випадків з практики, лекції, огляди літератури, рецензії, короткі повідомлення 
тощо, які  не перебувають на розгляді до друку в інших редакціях.

2. Мова: українська, російська, анґлійська, німецька.
3. У наукових статтях мусить бути (див.: Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1. – С. 2):
3.1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
3.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання поставленої проблеми; виділення 

не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; 
3.3. Формулювання мети статті (постановка завдання); 
3.4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
3.5. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 

ІІ. Вимоги до написання та оформлення статей

1. У заголовку статті: 
1.1. Назва рубрики, для якої призначається стаття; 
1.2. Індекс УДК (у лівому верхньому куті); 
1.3. Назва статті (коротка, конкретна, без абревіатур); 
1.4. Ініціали та прізвище автора (-ів), місце праці. Якщо автори працюють у різних закладах − персоніфікувати  

їх позначками 1, 2, 3…; 
1.5. Фото (електронне, з роздільною здатністю 300 dpi) першого автора, якщо тільки два автори − дві фотоґрафії;
2. Вимоги до написання тексту статті:
2.1. Ориґінальна стаття має містити виділені півжирним шрифтом такі розділи: 1) вступ (актуальність пробле-

ми); 2) мета дослідження; 3) методолоґія, методи і методики із вказанням способу (-ів) статистичного опрацювання 
матеріалу; 4) результати й обговорення; 5) висновки та/чи практичні рекомендації; 6) список використаної літератури. 
2.2. Усі позначення мір, одиниці фізичних величин подавати за Міжнародною системою одиниць (СІ), терміни – за 
Міжнародною анатомічною та гістолоґічною номенклатурами, назви хвороб – за МКХ ХХ перегляду, назви фарма-
колоґічних лікарських засобів (ЛЗ) – за Державною Фармакопеєю (ХХІ). Назви фірм та ЛЗ подавати в ориґіналі (з 
перекладом). Називаючи ЛЗ, надавати перевагу міжнародній непатентованій назві (INN), її писати з малої літери. 2.3. 
У експериментальних фраґментах дослідження вказати про дотримання «Правил проведення робіт з використанням 
експериментальних тварин». 2.4. Якщо є опис експериментів над людьми, вказати, чи відповідала методика їх прове-
дення Гельсинкській декларації 1975 р. та її перегляду 1983 р. чи погоджена з Етичною комісією; 2.5. Текст друкувати 
на стандартному аркуші (формат А4 210х297 мм) у редакторі Microsoft Word, шрифтом TimesNewRomanCyr, кеґль 14, 
інтерліньяж 2 інтервали. 2.6. За умови частого вживання назви хвороби, орґана або методу після першого їх написання 
доцільно утворити абревіатуру. 2.7. Не використовувати примусовий та ручний перенос слів. Обов’язкова нумерація 
сторінок. Посилання на використану літературу в тексті позначати цифрою у квадратних дужках, у разі зазначення 
конкретних сторінок у цитованому виданні вказувати, що це саме номери сторінок, а не номер позиції в списку літера-
тури, наприклад: [1, с. 20]. 2.8. Таблиці подаються безпосередньо в тексті після абзаців, де на них вміщено посилання. 
Кожна таблиця має мати заголовок мовою роботи, який потрібно писати в окремому рядку по центру над таблицею. 
Над заголовком також у окремому рядку праворуч пишеться слово «Таблиця» та її порядковий номер (арабськими 
цифрами). Примітки та виноски до таблиць потрібно друкувати під ними. 2.9. Усі ілюстративні матеріали (фотоґрафії, 
креслення, діаґрами, ґрафіки тощо) позначаються як «рис.», уміщуються в тексті після посилання на них та нумеру-
ються за порядком їхнього згадування у статті. Фотоґрафії пацієнтів уміщуються з їхньої письмової згоди. Хімічні та 
математичні формули вдруковувати або вписувати. Структурні формули оформляти як рисунки. Підписи мають бути 
набрані окремо від рисунка, вміщені безпосередньо під ним і починатися зі слова «Рис.» та його порядкового номера 
(арабськими цифрами). Розмір кеґля тексту на ілюстраціях – не більше 8, на звороті ілюстрації простим м’яким олів-
цем вказати: порядковий номер розміщення в тексті, прізвище першого автора, назву роботи, позначки «верх», «низ». 
Якщо рисунок чи таблиця не можуть бути вставлені в текст, на полях рукопису вручну навпроти місця їх бажаного 
розташування ставиться квадратик з номером таблиці чи рисунка.

3. Список використаної літератури за алфавітом − спочатку кирилицею, а потім латиницею в ориґіналі 
(оформляти згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бі-
бліоґрафічний опис. Загальні вимоги та правила складання»; Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 9–13). Скоро-
чення слів і словосполучень наводять за стандартами «Скорочення слів і словосполучень на іноземних європейських 
мовах у бібліографічному описі друкованих творів» (ГОСТ 7.11–78 та 7.12–77), а також за ДСТУ 3582–97 «Скорочення 
слів в українській мові в бібліографічному описі»). У списку літератури ориґінальних праць (за останніх пять–вісім 
років) – до 15 джерел, в оглядах – до 50 джерел (50,0 % не менш ніж п`ятирічної давності). Кожне джерело починати з 
окремого рядка. Посилання на бібліоґрафічні джерела (номер) в тексті подавати у квадратних дужках. За вірогідність 
бібліоґрафічних даних відповідає автор.

4. Анотації двома мовами − українською чи російською та анґлійською чи німецькою (не більше 0,5 стор.; 
14−15 рядків по 57−60 знаків), залежно від мови тексту (якщо українська – українською та анґлійською, якщо росій-
ська – російською та анґлійською, якщо анґлійська – анґлійською та українською, якщо німецька − німецькою (або 
анґлійською) та українською мовами.
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4.1. Ключові слова (від 3 до 10 слів чи словосполучень мовами анотацій).
5. Обсяг ориґінальної статті 7−10 стор., оглядової, проблемної – до 12 стор., коротких повідомлень – 3−5 стор. 

Більші за обсягом статті приймаються до розгляду лише на підставі рішення редколеґії.
6. Адреса, номер телефону, e-mail одного з авторів.

ІІІ. Вимоги до порядку подання статті до редакції

1. Лист-клопотання з підписом керівника; 2. Два примірники авторського ориґіналу тесту статті (формат 
А4 з одного боку аркуша). Другий примірник власноруч підписаний автором (-ми) з візою керівника установи, в якій 
її виконано, на право публікування. Додати ксерокопії авторських свідоцтв, патентів, посвідчень на рацпропозиції, 
які згадуються в рукописі; 3. Електронний варіант (на маґнітному носії або надісланий e-mail). Один без переносів 
текстовий файл на CD-R або DVD-R (зі швидкістю запису мін. 4х) повинен мати формат Microsoft Word. Назву файла 
вказувати латинськими літерами відповідно до прізвища першого автора і зазначити на обкладинці диска. Якщо є 
ґрафічний файл на диску, то ілюстрації, фотоґрафії подавати окремими файлами у форматі TIFF, JPЕG, CDR із розділь-
ною здатністю зображення не менш ніж 300 dpi, формули −в  форматі Microsoft Equation, ґрафіки та діаґрами за до-
помогою Microsoft Graph та Exсel. Рисунки (ескізи, діаґрами, ґрафіки, схеми, креслення, карти тощо) у чорно-білому 
варіанті або у відтінках сірого; тло — біле, без рамки; 4. Висновок Експертної комісії про можливість публікування 
(згідно з «Положенням про порядок підготовки матеріалів, призначених для відкритого публікування», Київ, 1992); 
5. Відомості про автора(-ів) на окремому аркуші (й у файлі після статті на магнітному носії, який потрібно про-
дублювати в каталозі COPY): прізвище, повні ім’я, по батькові, науковий ступінь і звання, професійна посада, адреса, 
телефон, факс, e-mail. 

До уваги авторів

1. Статті, що не відповідають викладеним вище вимогам, редакція не приймає, ориґінали, не прийняті до опу-
блікування, авторам не повертаються; 2. Усі статті рецензуються. Редакція залишає за собою право на їх наукове і 
літературне редаґування. При потребі праця може бути повернена авторам для доопрацювання; 3. Автор(-и) несе 
(-уть) повну відповідальність за зміст і вірогідність публікації, а рекламодавці – за зміст реклами; 4. Гонорар авторам 
не виплачується, після публікації всі авторські права належать редакції, без її дозволу передрук праць заборонено; 

5. Публiкацiї матерiалiв у журналi платні. Оплата здiйснюється пiсля їх рецензування, про що авторiв повiдом-
ляють додатково. Кошти перераховуються згідно з виставленим рахунком. 

Матеріали до редакції можуть надходити:

1. Надсиланням поштою на адресу: редакцiя журналу «Львівський клінічний вісник», І поверх терапевтичної 
клініки ЛОКЛ, вул. Некрасова, 4, м. Львів, 79010, Україна.

2. Пересиланням e-mail на адресу: «lkvisnyk@gmail.com»;
3. Передаванням відповідальному секретареві доц. Абрагамович Уляні Орестівні в офіс «ЛКВ» за адресою: 

редакцiя журналу «Львівський клінічний вісник», І поверх терапевтичної клініки ЛОКЛ, вул. Некрасова, 4, м. Львів 
79010, Україна. 

Тел./факс +38(032) 260-15-56; тел. +38(032) 2786-386; +38067-757-21-09.
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REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES

I. General requirements for the works

1. For the print are accepted complete unpublished previously scientific articles in all areas of clinical medicine and 
pharmacy, descriptions of clinical cases from practice, lections, literature and other reviews, short reports, etc., which are not 
pending for publication in other editions.

2. Language of works: Ukrainian, Russian, English and German.
3. Scientific articles must include (see «Bulletin of HAC of Ukraine». – 2003. – № 1. – P. 2):
3.1. Stating of the problem in general and its connection with the important scientific or practical tasks; 
3.2. Analysis of the recent researches and publications initiating the solution of the raised problem on which the author 

relies; singling out of the unsolved earlier parts of the general problem, to which the article is devoted; 
3.3. Formulating of the article’s aim (raising a task); 
3.4. Presentation of the main materials of the research with a thorough reasoning of the obtained scientific results; 
3.5 Conclusions from the research and recommendations for further surveys in this area.

II. Requirements for the writing and arrangement of the scientific articles

1. In the headline of the article: 
1.1. Name of rubric for which the article is assigned; 
1.2. UDC index (in the upper right corner over the name (-s) of the author (-s));
1.3. Title of the article (short, specific, without abbreviations);
1.4. The initials and the surname of the author (-s), place of work. If the authors work at different establishments – 

they should be personalized with marks 1, 2, 3 ...;
1.5. Photographs (electronic, with a resolution of 300 dpi) of the first author, if there are only two authors – two pho-

tographs;
1.6. Annotations in two languages – Ukrainian or Russian and English or German (not more than 0.5 page – 14–15 

lines with 57–60 characters each), depending on the language of the text (if it is written in Ukrainian, then in Ukrainian and 
English, if in Russian – Russian and English, if in English – English and Ukrainian, if German – German (or English) and 
Ukrainian languages). 

1.6.1. Key words (from 3 to 10 words or word-combination in the language of annotation).
2. Requirements to the writing of the article text:
2.1. It should consist of the following sections highlighted in semi-bold: 1) introduction (topicality of the problem), 2) 

volume and results of the research (methodology of the research performance, methods and techniques with specifying in the 
end the approach (-es) of statistical processing of the material), 3) results and discussions; 4) conclusions and/or practical rec-
ommendations, 5) used literature. 2.2. All the denotations of measures, physical quantity units should be presented according 
to the International System of Units (SI), terms – according to the International Anatomical and Histological Nomenclature, 
names of diseases – according to the ICD-10, names of pharmaceutical drugs (LS) – according to the State Pharmacopoeia 
(XXI). The names of companies and LS should be presented in the original (without translation). Naming the LS preference 
should be given to the International Nonproprietary Name (INN), writing it with a lowercase letter. 2.3. In experimental frag-
ments of the research it should be stated about the compliance with «The rules of conducting the works using experimental 
animals». 2.4. If there is a description of the experiments on human beings, it should be stated whether the methodology of 
their conduction complied with the Helsinki Declaration of 1975 and its revision of 1983 and whether it is coordinated with 
the Ethics Committee. 2.5. The text should be printed on a standard sheet (format A4 210x297 mm) in the Microsoft Word 
editor, in type Times New Roman Cyr, size 14. 2.6. Provided the name of the disease, organ or method is being frequently 
used, after its initial use it is practical to create an abbreviation and further to write it in the text. 2.7. Do not use the forced 
and manual word wrapping. Pages should be numbered. References to the used literature in the text have to be indicated by 
a figure in square brackets, in case it refers to the specific pages in the edition cited, it should be indicated that these are the 
page numbers, and not number of the position in the list of references, for example [1, p. 20]. 2.8. Tables are to be presented 
directly in the text after the paragraphs. Each table has to have a title written in a language of work, which should be written 
in a separate line through the center above the table. Above the headline on the right, also in a separate line, is to be written 
the word «Table» and its ordinal number (in Arabic figures). Notes and footnotes to the tables are to be printed below them. 
2.9. All the illustrative materials (photographs, drawings, sketches, diagrams, charts, etc.) should be marked as “Fig.” and be 
located in the text after the reference to them and are to be numbered in the same order as they are mentioned in the article. 
Patients’ photographs are to be submitted with their written consent. Chemical and mathematical formulas have to be typed in 
or inserted. Structural formulas should be executed as pictures. Captions should be typed separately and numbered according 
to the numbering of the figures, placed directly under them and should start with the word «Fig.» and its ordinal number (with 
Arabic figures). Type size of the text on illustrations should be no bigger than 8, numbered on the back of the illustration in a 
soft ordinary pencil, and the following information should be indicated: the ordinal number of placement in the text, the sur-
name of the first author, paper title, labels «top», «bottom». If the figure or table, for whatever reason cannot be inserted into 
the text, it is advisable to place a square with the number of table or figure by hand in the margins of the script in front of the 
place of their desired location.

3. Reference list in alphabetical order – in Cyrillic alphabet first, and then in the Roman alphabet in the original (should 
be arranged in accordance with the DSTU GOST 7.1:2006 «System of standards on information, librarianship and publishing. 
Bibliographic description. General requirements and rules of composition»; Bulletin of the HAC of Ukraine. – 2008. – № 
3. – P. 9–13). Shortenings of words and word-combinations are to be given according to the standards of «Rules for the ab-
breviation of words and word combinations in foreign European languages in bibliographic descriptions of printed works» 
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(GOST 7.11–78 and 7.12–77), as well as DSTU 3582–97 «Abbreviation of words in the Ukrainian language in bibliographic 
description». In the reference list of the original works (for the last five to eight years) – up to 15 sources, in reviews – up to 
50 sources (50.0 % written not more than five years ago). Each source should be written on a separate line. References to the 
bibliographical sources (number) in the text have to be written in square brackets. Author is responsible for the authenticity of 
the bibliographic data.

4. The volume of the original article 7–10 p., of the review, topical article – up to 12 p., of short reports – 3–5 p. The 
articles larger in volume are accepted for consideration only on the basis of decision of te editorial board.

5. Address, phone number, e-mail of one of the authors to be published in the journal (optionally).

III. Requirements for submission of the work to the editorial office:

1. Request letter signed by the director; 2. Two copies of the author’s original an article text (A4 format on one side 
of a sheet). The second copy personally signed by the author (-s) with a countersignature of the head of the institution in which 
it was carried out confirming the right for publication. Also have to be added – copies of the certificates of authorship, patents, 
certificates registering rationalization proposals, which are mentioned in the script; 3. Electronic version of the work (on 
magnetic medium or sent by e-mail). One text file on the CD-R or DVD-R (with writing speed of min. 4x) without transfers 
must be formatted in Microsoft Word for Windows. The name of the file should be written in Latin letters according to the first 
author’s surname and noted on the cover of the disc. If there is an image file on a disk, then illustrations, photographs are to 
be submitted in separate files in TIFF, JPEG, CDR format with image resolution no less than 300 dpi, formulas – formatted in 
Microsoft Equation, graphs and charts – in Microsoft Graph and Excel. Figures (sketches, diagrams, graphs, charts, drawings, 
maps, etc.) in black and white variant or in a grayscale; background – white, without a frame; 4. Conclusion of the Commit-
tee of Experts on the possibility of publication (according to the «Regulations on the procedure for preparing materials for 
open publishing». Kyiv, 1992); 5. Information about the author(-s) on a separate sheet (and in the file after the article that 
has to be duplicated in the COPY directory): surname, full name, paternal name, scientific degree and title, professional status, 
address, phone number, fax, e -mail.

For the authors’ attention

1. Works that do not meet the above requirements are not accepted by the editorial offices, the originals, which were 
not accepted for publication are not returned to the authors; 2. All the articles are reviewed. Editors reserve the right for their 
scientific and literary editing. If necessary, work may be returned to the authors for correcting 3. Author(-s) is (are) fully re-
sponsible for the content and authenticity of the publication, and advertisers – for the advertising content; 4. Honorarium is 
not paid to the author, after publishing the editorial office has all the copyrights, without its permission the reprint of works is 
prohibited; 5. Publication of the materials in the magazine is paid. Payment is carried out after their review, which the authors 
are additionally informed about. Funds are transferred in compliance with the invoice.

Materials can be sent to the editorial office by:

1. Sending by mail to the address: editorial office of the journal «Lvivskyi klinichnyi visnyk», ground floor of the thera-
peutic clinic Lviv Regional Clinical Hospital, 4 Nekrasova St., Lviv 79010, Ukraine.

2. Forwarding of an e-mail to the address: lkvisnyk@gmail.com
3. Hanging over to the executive secretary associate professor Ulуana Abrahamovych, office «LKV» at the address: 

editorial office of the journal «Lvivskyi klinichnyi visnyk», ground floor of the therapeutic clinic Lviv Regional Clinical Hos-
pital, 4 Nekrasova St., Lviv 79010, Ukraine.

Tel. / Fax:  +38 (032) 260-15-56; tel. +38 (032) 278-63-86; +38(067) 757-21-09.


