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СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Вельмишановні колеґи! 
У 8-му числі «Львівського клінічного вісника», який, згідно з наказом МОН 

України № 793 від 04.07.2014 р., включений до Переліку наукових фахових видань 
України, продовжуємо реалізовувати наш задум – дати змогу клініцистам різних 
фахів обмінюватись інформацією,  яка допоможе інтеґрувати їхні зусилля задля 
розв’язання актуальних, часто міждисциплінарного характеру, проблем сучасної 
медицини. 

У рубриці «Ориґінальні дослідження» вміщено працю професора О. Й. Жа-
рі нова та співавт., присвячену проґнозуванню тривалого утримання синусового 
ритму після кардіоверсії у пацієнтів з неклапанною персистентною фібриляцією 
передсердь. Отримана авторами модель дає змогу з високою чутливістю, 
специфічністю та діаґностичною цінністю  проґнозувати утримання синусового 
ритму серця.

Професор А. В. Ягенський зі співавт. представили результати з’ясування  
зв’язку фібриляції передсердь після перенесеного інфаркту міокарда зі структурними змінами в серці, серцевою 
недостатністю та віком. На їхню думку,  особливу увагу слід звертати на параметри, що характеризують стан правих 
відділів серця, зокрема, розміри правого передсердя і ступінь реґурґітації через тристулковий клапан.

Професор О. О. Абрагамович зі співавт. присвятили наукову працю дослідженню стану веґетативної нервової 
системи у хворих на цироз печінки різного ступеня важкості. На основі отриманих результатів у 100,0 % пацієнтів 
діаґностовано веґетативні порушення з переважаючим впливом симпатичного відділу над парасимпатичним та з прямо 
пропорційним зростанням нейрогуморальних впливів відповідно до важкості патолоґічного процесу в печінці за класами  
C. G. Child-R. N. Pugh.

У цій же рубриці вміщено матеріали доктора І. І. Заставного та співавт., присвячені вуглеводним детермінантам 
ґлікополімерів ворсинок хоріона ембріонів людини, завмерлих унаслідок спорадичного та звичного невиношування 
вагітності. Показано, що мікроскопічне дослідження  гістолоґічних препаратів ворсинок хоріона 4–13-тижневих ембріонів 
людини, елімінованих штучно чи спонтанно, дає змогу оцінити їх життєздатність та можливість виконувати фізіолоґічні 
функції. Лектиногістохімічні дослідження показали високу спорідненість лектинів PNA, GNA, WGA та PFA зі структурними 
компонентами ворсинок хоріона 4–13-тижневих ембріонів людини. 

Доктор О. І. Гладченко подала клініко-лабораторну характеристику перебігу гострих стенозувальних 
ларинґотрахеїтів у дітей, ушпиталених до діаґностичного відділення Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні 
впродовж 2013 р. Вік дітей зі стенозом гортані ІІІ ступеня становив у середньому 36,7 ± 5,91 міс. і був достовірно вищим 
ніж вік хворих, ушпиталених зі стенозом гортані І–ІІ ступеня. Результати бактеріолоґічного аналізу слизу з верхніх 
дихальних шляхів виявили майже однаковий спектр виділених мікроорґанізмів у хворих.

Доктор M. Мaтошвілі зі співавт. представили результати дослідження гістолоґічних змін за наявності лінійної 
локальної форми склеродерми, на основі яких визначено активність шкірного процесу і сформовано нові ключові 
принципи для розуміння патоґенезу склеродерми.

Доктор О. Р. Слаба здійснила оцінку показників адипонектину крові у хворих на бронхіальну астму. Найнижчий його 
рівень виявлено у хворих із важким перебігом хвороби та ожирінням. В усіх пацієнтів із нижчим рівнем адипонектину 
спостерігались ускладнення – емфізема легень та пневмосклероз. Зі зниженням рівня адипонектину крові зростали 
активність запалення та ендоґенна інтоксикація, зменшувались як об’ємні, так і швидкісні параметри функції зовнішнього 
дихання.

Доцент У. О. Абрагамович виокремила особливості ремоделювання кісткової тканини у хворих на системний 
червоний вовчак залежно від ступеня зниження мінеральної щільності кісткової тканини. Констатовано, що за наявності 
остеопорозу, діаґностованого ультразвуковою денситометрією, ремоделювання відбувається внаслідок достовірного 
порушення як остеобластної, так і  остеокластної функцій, за наявності остеопенії ІІІ ступеня – остеобластної функції.

У рубриці «Тактика і стратеґія діаґностики та лікування» доцент А. С. Кузик опублікував працю на підтвердження 
високої ефективності лікування геманґіом у дітей раннього віку неселективними β-блокаторами (пропранололом). 
Зазначено, що якнайшвидший початок лікування пропранололом блокує виникнення розладів функцій або значних 
косметичних дефектів. 

Доцент М. С. Шоробура присвятила дослідження сучасним принципам лікування розсіяного склерозу у дітей з 
використанням інтерферону-β1b, глатирамеру ацетату, інтерферону-β1а підшкірно, інтерферону-β1а внутрішньом’язово, 
мітоксантрону (циклофосфаміду), Тізабрі (наталізумабу).

Доцент А. Я. Яцкевич представив інформацію про сучасне розуміння патоґенезу, алґоритму діаґностики та 
лікування болю в стопі. Біль у стопі, поєднаний із порушенням її структури, є підставою для хірурґічного лікування 
близько третини пацієнтів у ортопедичних стаціонарах. 

У рубриці «Погляд на проблему»  професор Т. М. Ганич підсумував сучасну інформацію і власний досвід щодо 
проблеми коморбідності ґастроезофаґеальної рефлюксної хвороби та бронхіальної астми і шляхів підвищення 
ефективності їх лікування.

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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EDITOR-IN-CHIEF’S PAGE

Highly esteemed colleagues! 
In the 8th issue of "Lviv Clinical Bulletin", which, according to the decree of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine № 793 dated 04 Jul 2014, was included into the List of the Scientific Professional Editions of Ukraine, we continue to 
implement our plan – to allow the clinicians of different specialties to share the information, that will help to integrate their efforts 
to solve actual, often at the intersection of different disciplines, problems of modern medicine.

In the section "Original research" there is a work of Professor O. Zharinov et al., dedicated to the prognostication of long-
term maintenance of sinus rhythm after cardioversion in patients with non-valvular persistent atrial fibrillation. The received by 
the authors model allows to forecast the maintenance of sinus rhythm of the heart with high sensitivity, specificity and diagnostic 
value.

Professor A. Yagensky et at. have introduced the results of clarification of the relation of atrial fibrillation after myocardial 
infarction with the structural changes in the heart, heart failure and age. In their opinion, the special attention should be paid to 
the parameters, that characterize the state of the right heart, in particular, sizes of the right atrium and the degree of regurgita-
tion through the tricuspid valve.

Professor O. Abrahamovych et al. have devoted the scientific work to the research of autonomic nervous system state 
in patients with liver cirrhosis of varying severity. Based on the results, the presence of autonomic disorders with prevailing 
influence of the sympathetic branch over the parasympathetic and with directly proportional rising of neuro-hormonal effect ac-
cording to the severity of the pathological process in the liver by C. G. Child-R. N. Pugh class, were diagnosed in 100.0 % of 
the cirrhotic patients.

In the same section there were contained materials of doctor I. Zastavnyy et al., dedicated to the learning of the carbohy-
drate determinants of glycopolymers of chorionic villi of human embryos, missed during the first trimester because of the spo-
radic and habitual miscarriage. It was shown, that the microscopic examination of the histological preparations of chorionic villi 
of the 4–13-week-old human embryos eliminated artificially or spontaneously, allows to assess their viability and possibility to 
perform physiological functions. Lectinohistochemical studies have shown the high affinity of PNA, GNA, WGA and PFA lectins 
with chorionic villi structural components of 4-13-week-old human embryos.

Doctor O. Нladchenko submitted the clinical and laboratory characteristics of the acute constrictive laryngotracheitis 
course in children, hospitalized in the diagnosis department of Lviv Regional Infectious Clinical Hospital during 2013. The aver-
age age of the children with laryngeal stenosis of the 3rd degree was 36,7 ± 5,91 months and was significantly higher than the 
age of the patients, hospitalized with stenosis of the larynx of the I-II degree. The results of the bacteriological analysis of mucus 
from the upper respiratory tract have revealed almost identical spectrum of the allocated microorganisms in the patients.

Doctor M. Matoshvili et al. introduced the results of the study of histological changes in case of linear local form of sclero-
derma, on the basis of which was determined the activity of the pathological process in the skin and were formed the new key 
principles for understanding the pathogenesis of scleroderma.

Doctor O.  Slaba has assessed the parameters of blood adiponectin in the patients with asthma. The lowest level of it was 
detected in the patients with severe course of the disease and obesity. In all the patients with lower levels of adiponectin there 
were observed complications - lung emphysema and fibrosis. With the decrease of adiponectin level in blood the inflammation 
activity and endogenous intoxication were increasing; volumic and speed parameters of lung function were decreasing.

Associate Professor U. Abrahamovych isolated bone tissue remodeling features in patients with systemic lupus erythe-
matosus, depending on the degree of bone mineral density reduction. It was stated, that in case of osteoporosis, diagnosed by 
ultrasound densitometry, remodeling was caused by the significant disorders of osteoblasts and osteoclasts functions, in case 
of 3rd degree osteopenia – of osteoblasts function.

In the section "The tactics and strategy of the diagnosis and treatment” is published a work by the Associate Professor  
A. Kuzyk on the validation of high efficiency of hemangioma treatment in young children, using nonselective blockers (proprano-
lol). It was indicated, that early initiation of treatment with propranolol blocks the appearance of function disorders or significant 
cosmetic defects.

Associate Professor M. Shorobura devoted the research to the modern principles of multiple sclerosis treatment in chil-
dren using interferon-β1b, glatiramer acetate, interferon-β1a subcutaneously, interferon-β1a intramusculary, mitoxantrone (cy-
clophosphamide), Tizabri (natalizumab).

Associate Professor A. Yatskevych provided the information on the current understanding of the pathogenesis, diagnosis 
algorithm and treatment of foot pain. Pain in the foot, combined with the disorders of its structure, is the basis for the surgical 
treatment of about one-third of patients in orthopedic hospitals.

In the section "Approach to the problem" Professor T. Hanych summarized the updated information and personal experi-
ence on the issue of comorbidity of gastro-esophageal reflux disease and asthma, ways to improve their treatment efficiency.

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

We invite everyone to participate in our project. Looking forward to seeing Your works on the pages of "Lviv Clinical Bul-
letin". 

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

professor Orest Abrahamovych
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О. Й. Жарінов1, Н. П. Левчук2, М. Р. Ікоркін2,  
О. С. Сичов2

1 Національна медична академія післядипломної освіти  
  імені П. Л. Шупика МОЗ України
2 ННЦ «Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска»  
  НАМН України

Проґнозування тривалого утримання 
синусового ритму після кардіоверсії у пацієнтів 
з неклапанною персистентною фібриляцією 
передсердь

Вступ. Вибір оптимальної стратегії ведення пацієнтів 
з персистентною фібриляцією передсердь (ФП) і до-
цільність тривалого антиаритмічного лікування після 
кардіоверсії дуже залежать від імовірності рецидиву 
аритмії [1, 14]. Основою клінічної систематизації па-
роксизмів ФП та одним із найважливіших елементів 
алґоритму ведення хворих є критерій частоти епізодів 
аритмії [6]. На перебіг та можливість персистенції ФП 
значною мірою впливають процеси фіброзу, електрич-
ної перебудови тканини передсердь і створення умов 
для колової циркуляції збудження [14].

Водночас у багатьох пацієнтів формування епізоду 
ФП визначається насамперед впливом триґерів – ми-
нущих факторів, які її запускають. Їх відсутність або 
стійке усунення за допомогою відповідної корекції 
способу життя пацієнтів часто дає змогу тривалий 
час уникати рецидивів аритмії і, як наслідок, шпи-
талізації. Відтак потенційні неґативні наслідки три-
валого протиаритмічного лікування стають більшими 
ніж його здатність зменшувати небезпеку відновлен-
ня ФП. Точне проґнозування ймовірності рецидиву 
ФП полегшує вибір оптимального дозування анти-
аритмічних засобів, визначення терміну проведення 
катетерних втручань [4]. Завдяки стійкому збережен-
ню синусового ритму можна переглядати доцільність 
і рівень аґресивності антитромботичного лікування, 
особливо у пацієнтів із низьким або помірним додат-
ковим ризиком тромбоемболічних ускладнень [3, 12] 
і, врешті-решт, покращувати перспективи виживання 
хворих [10]. Водночас висока ймовірність рецидиву 
ФП, її зв’язок з фоновою хворобою серця, на ґрунті 
якої вона виникла, може бути підставою для вибору 
консервативної стратегії контролю частоти серцевих 
скорочень (ЧСС), а в деяких ситуаціях – для спеціаль-
ної оцінки особливостей анатомії коронарного русла 
як прихованої причини аритмії. 

Загалом обґрунтоване рішення щодо кардіоверсії 
і/або протиаритмічного лікування, а також здійснен-
ня радіочастотної катетерної абляції обов’язково пе-
редбачає оцінку шансів на тривале збереження сину-
сового ритму. Адже рецидиви ФП можуть 
асоціюватися з підвищенням ризику виникнення 
тромбоемболічних ускладнень та погіршенням якості 
життя хворих [8]. Із  огляду на це, існує потреба в 
пошуку клініко-інструментальних критеріїв, які дали 
б змогу передбачати перебіг ФП після кардіоверсії. 

Мета дослідження. Визначити роль клініко-ана-
мнестичних, демоґрафічних показників та низки по-
казників структурно-функціонального стану лівих 
відділів серця для проґнозування збереження сину-
сового ритму у пацієнтів з персистентною ФП упро-
довж 18 місяців після кардіоверсії. 

Матеріал і методи дослідження. У дослідження 
включили 225 послідовно обстежених пацієнтів із 
персистентною формою неклапанної ФП (тривалість 
останнього епізоду понад 7 днів), відібраних для пла-
нового відновлення синусового ритму серця. Медіа-
на (нижній–верхній квартилі) середньої тривалості 
останнього епізоду аритмії становила 7 (4–16) тижнів. 
Вік пацієнтів від 34 до 79 років, медіана віку 54,6 
року (квартилі 49,0–60,0). Серед обстежених було 178 
чоловіків і 47 жінок. У 192 пацієнтів (85,3 %) діаґно-
стували різні форми ішемічної хвороби серця (ІХС), 
в тому числі у 13 (5,8 %) – післяінфарктний кардіоскле-
роз. Гіпертонічну хворобу виявлено у 174 пацієнтів 
(77,3 %), у тому числі І стадії – у 15 (6,7 %),  
ІІ стадії – у 146 (64,9 %), ІІІ стадії – у 15 (6,7 %). У 81 
пацієнта (36,0 %) не було ознак серцевої недостатності 
(СН) або стан відповідав функціональному класу (ФК) 
1 за класифікацією Нью-йоркської кардіолоґічної 
асоціації (NYHA), у 123 (54,7 %) – ФК 2, у 21  
(9,3 %) – ФК 3. У 27 пацієнтів (12,0 %) діаґностували 
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міокардіофіброз, 23 (10,2 %) мали цукровий діабет 
2-го типу. Фракція викиду (ФВ) лівого шлуночка (ЛШ) 
у обстежених хворих становила 52,9 (49,6–56,1) %.

У дослідження не включали пацієнтів з тривалістю 
останнього епізоду ФП понад 12 місяців, клапанними 
вадами серця, СН ІІБ або ІІІ стадій / ФК 4 за кла-
сифікацією NYHA, ФВ ЛШ менше 40,0 %, неконтро-
льованим підвищенням артеріального тиску (АТ) 3-го 
ступеня (≥ 180/110 мм рт. ст.), перенесеним упродовж 
останніх трьох місяців гострим коронарним синдро-
мом або гострим порушенням мозкового кровообігу, 
декомпенсованим гіпо- або гіпертирозом (за резуль-
татами аналізів гормонів щитоподібної залози), про-
типоказаннями або через небажання пацієнта щодо 
відновлення синусового ритму методами медикамен-
тозної чи електричної кардіоверсії.

Протокол первинного обстеження включав загаль-
ноклінічне та спеціальні обстеження: діаґностику 
фонової хвороби серця, на ґрунті якої виникла ФП, 
ожиріння, цукрового діабету, реєстрацію ЕКҐ зі стан-
дартизованим визначенням ЧСС, вимірювання АТ, 
трансторакальну і черезстравохідну ехокардіоґрафію 
з метою детальної оцінки показників структурно-функ-
ціонального стану шлуночків і передсердь. 

Трансторакальну ехокардіоґрафію здійснювали за 
загальноприйнятим протоколом у М- і В-режимах на 
ультразвуковій системі HDI 5000 фірми Philips ши-
рокосмуговим фазованим датчиком частотою Р4-2 
МГц для виключення клапанних вад серця, оцінки 
розмірів і функції передсердь, систолічної функції 
ЛШ і структурно-функціонального стану інших камер 
серця, а також функції клапанів серця. З лівого па-
растернального доступу по довгій осі в В- і М-режи-
мах вимірювали розмір лівого передсердя (ЛП), тов-
щину міжшлуночкової перегородки і задньої стінки 
ЛШ. З верхівкового доступу в чотирикамерній пози-
ції визначали кінцево-систолічний і кінцево-діастоліч-
ний розміри ЛШ, ФВ ЛШ, а також ФВ лівого і пра-
вого передсердь за методом дисків (Сімпсона). Із 
огляду на залежність показників трансторакальної 
ЕхоКҐ від зросту і маси тіла, низку об’ємних показ-
ників ЛП, ЛШ і масу міокарда ЛШ коригували за 
площею поверхні тіла.

Методами імпульсно-хвильової і постійно-хвильо-
вої доплероґрафії за стандартною методикою з верхів-
кового доступу вивчали показники гемодинаміки в 
легеневій артерії та на трикуспідальному клапані. 
Оцінювали час прискорення на клапані легеневої ар-
терії і максимальний ґрадієнт реґурґітації на трику-
спідальному клапані для подальшого визначення 
максимального систолічного тиску в легеневій артерії.

Далі на тій самій ультразвуковій системі з верх-
ньостравохідного, середньостравохідного і трансґа-
стрального доступів виконували черезстравохідну 
ехокардіоґрафію мультиплановим трансезофагальним 
датчиком частотою МРТ7-4 з частотним діапазоном 
4–7 МГц. Під час дослідження вивчали традиційні 
показники структурно-функціонального стану міо-
карда, стан клапанного апарату, наявність додаткових 

утворів у порожнинах серця, в тому числі у вушці 
лівого передсердя (ВЛП). У В-режимі у двох взаємно 
перпендикулярних зрізах (поперечному і повздовж-
ньому) оцінювали структурно-анатомічні особливості 
ВЛП, наявність фіброзних змін його стінок, фракцію 
викиду ВЛП за методом дисків (Сімпсона), вираженість 
феномену спонтанного контрастування (ФСК). Тром-
бом вважали утвір різної щільності, ехоґенності, фор-
ми, розмірів, рухомості, який визначається в порож-
нині ЛП і його вушку більш ніж в одному зрізі. Ступінь 
вираженості ФСК оцінювали за такими критеріями 
[3]: перший – мінімальний рух ехоґенних частинок 
під час посилення чутливості ультразвукового сиґна-
лу, але без фонових перешкод; другий – незначний 
рух частинок, які можна розрізнити без посилення, 
але з чітким рисунком; третій – ехоґенний рисунок у 
вигляді виру впродовж усього серцевого циклу; чет-
вертий – повільний потік у вигляді виру у ВЛП або 
в порожнині ЛП. 

Методом імпульсно-хвильової доплероґрафії з 
розміщенням контрольного об’єму в усті ВЛП оці-
нювали тип внутрішньопередсердної гемодинаміки 
(ВПГ) за класифікацією D. Fatkin et al. [9]. Крім цьо-
го, визначали швидкість вигнання і наповнення кров’ю 
ВЛП. Із верхньостравохідного доступу з розташуван-
ням контрольного об’єму в усті легеневих вен оці-
нювали швидкісні показники кровоплину в легеневих 
венах (S, D, індекс S/D). 

На час першого обстеження пацієнти лікувалися 
антикоаґулянтами (варфарином або еноксапарином). 
Крім цього, за потреби призначали лікарські засоби, 
які сповільнюють ритм шлуночків (β-адреноблока-
тори, серцеві глікозиди), а також засоби лікування 
основної хвороби серця (інгібітори анґіотензин-пе-
ретворювального ферменту, діуретики, статини тощо). 

Для відновлення синусового ритму індивідуалізо-
вано застосовували аміодарон, пропафенон, етацизин 
або їх комбінації з β-адреноблокаторами, згідно з 
існуючими рекомендаціями щодо вибору та способу 
їх застосування [2]. У 128 випадках (56,9 %) з метою 
відновлення синусового ритму серця була здійснена 
електрична кардіоверсія. Після цього всім пацієнтам 
рекомендували тривале застосування аміодарону (від 
100,0 до 400,0 мґ на добу) або пропафенону (від 300,0 
до 600,0 мґ на добу). Протиаритмічні засоби з або без 
β-адреноблокаторів обирали залежно від фонової 
хвороби серця, структурно-функціонального стану 
міокарда, а також попереднього досвіду лікування 
ФП. У підсумку 164 (72,9 %) пацієнтам призначали 
аміодарон, 54 (24,0 %) – пропафенон, 41 (18,2 %) – 
етацизин і 152 (67,6 %) – β-адреноблокатори. У разі 
виникнення рецидивів ФП або частої/ґрупової перед-
сердної екстрасистолії впродовж періоду спостере-
ження індивідуалізовано коригували призначене 
протиаритмічне лікування, за потреби збільшували 
дозу або змінювали лікарські засоби.

Повторні огляди, які включали реєстрацію ЕКҐ та 
ехокардіоґрафічне дослідження, здійснювали через 
кожних 6 місяців. Пацієнти, в яких реєстрували пер-
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систентну або постійну ФП під час чергових оглядів, 
вибували з дослідження. Загалом через 18 місяців 
після кардіоверсії синусовий ритм зберігався у 125 
(55,6 %) пацієнтів. Натомість у 100 пацієнтів (44,4 
%)  зареєстровано персистентну або постійну ФП, у 
тому числі у 47 – через 6 місяців, у 23 – через 12, у 
30 – через 18 місяців після кардіоверсії.

Статистичну обробку отриманих результатів здій-
снювали за допомогою стандартного пакета проґрам 
Statistica for Windows 5.0 (Statsoft, USA). Із  огляду 
на те що розподіл більшості параметричних харак-
теристик не був нормальним (згідно з результатами 
перевірки нормальності за критерієм Шапіро – Вілкса), 
їх наводили у вигляді медіани (нижній–верхній квар-
тилі). Відтак порівняння цих, а також ранґових по-
казників між ґрупами здійснювали з використанням 
непараметричного критерію Манна – Вітні. Спряженість 
оцінювали за допомогою критерію Фішера для та-
блиць 2×2 і критерію χ2  Пірсона для більших табли-
ць. Зв’язок між парами параметричних показників 
оцінювали методом ранґової кореляції із застосуван-
ням критерію τ  Кендалла. Для вивчення інформатив-
ності окремих чинників, асоційованих з рецидивом 
ФП, а також пошуку порогових точок параметричних 
характеристик здійснювали послідовний аналіз Валь-
да.

Результати дослідження та їх обговорення. Порівнян-
ня клініко-функціональних особливостей показало, 
що ґрупа пацієнтів зi збереженим синусовим ритмом 
характеризувалася молодшим віком, меншою тривалі-
стю хвороби та останнього епізоду ФП, нижчими 
рівнями ЧСС, систолічного і діастолічного АТ (табл. 
1). Натомість у порівнюваних ґрупах не спостерігали 
значущих відмінностей за ґендерною структурою (табл. 
2), індексом маси тіла, відсотком пацієнтів з ІХС, гіпер-
тонічною хворобою, СН та цукровим діабетом. У ґрупі 
пацієнтів без рецидиву ФП зафіксовано менш виражені 
прояви СН за класифікацією NYHA, рідше застосо-
вували електроімпульсне лікування для відновлення 
синусового ритму, рідше призначали пропафенон. 
Порівнювані ґрупи не відрізнялися за частотою при-
значення аміодарону і β-адреноблокаторів.

Таблиця 1
Клініко-функціональні характеристики пацієнтів  

із синусовим ритмом і рецидивом фібриляції передсердь 
упродовж 18 місяців після кардіоверсії (медіана, квартилі)

Порівнювані показники Синусовий 
ритм (n = 125)

Рецидив ФП
(n = 100)

Вік, років 55 (49–60) 61 (55–68)*

Індекс маси тіла, кґ/м2 27,7 (25,9–30,5) 27,7 (25,7–30,6)

Тривалість хвороби, років 1 (1–4) 4 (2,5–15,5)*
Тривалість епізоду перси -
стентної ФП, місяців 1 (1–1) 1 (1–2)*

Систолічний АТ, мм рт. ст. 130 (120–140) 140 (130–145)*

Діастолічний АТ, мм рт. ст. 80 (80–90) 85 (80–90)*

ЧСС, за 1 хв 79 (74–85) 84 (75–91)*

Примітка. * p < 0,05 за критерієм Манна – Вітні.

Таблиця 2
Частота виявлення супутніх хвороб і лікування фібриляції 

передсердь  (абсолютна кількість, %) у групах пацієнтів 
зі синусовим ритмом та рецидивом фібриляції передсердь 

упродовж 18 місяців після кардіоверсії

Порівнювані показники
Синусовий 

ритм
(n = 125)

Рецидив ФП
(n = 100)

Чоловіків 100 (80,0 %) 78 (78,0 %)
ІХС (різні форми) 102 (81,6 %) 90 (90,0 %)

Післяінфарктний кардіосклероз 4 (3,2 %) 9 (9,0 %)

Гіпертонічна хвороба: 86 (68,8 %) 88 (88,0 %)

у т.ч.
Стадія І
Стадія ІІ
Стадія ІІІ

13 (10,4 %)
71 (56,8 %)
2 (1,6 %)

2 (2,0 %)
73 (73,0 %)
14 (14,0 %)

Серцева недостатність: 122 (97,6 %) 99 (99,0 %)

у т.ч.
ФК 1
ФК 2
ФК 3

51 (40,8 %)
63 (50,4 %)
8 (6,4 %)

26 (26,0 %)*
60 (60,0 %)
13 (13,0 %)

Цукровий діабет 11 (8,8 %) 12 (12,0 %)

Міокардіофіброз 22 (17,6 %) 5 (5,0 %)
Застосування 
електроімпульсного лікування 61 (48,8 %) 66 (66,0 %)**

Аміодарон 90 (72,0 %) 71 (71,0 %)

β-адреноблокатори 83 (66,0 %) 76 (76,0 %)

Пропафенон 21 (16,8 %) 33 (33,0 %)**

Примітки:   * p < 0,05 за критерієм Манна – Вітні;
    ** p < 0,05 за точним критерієм Фішера.

У пацієнтів, у яких не було рецидиву персистентної 
або постійної ФП, зафіксовано менші розміри та кра-
щі показники помпувальної функції лівих відділів 
серця (табл. 3). Водночас порівнювані ґрупи не відріз-
нялися за індексом маси міокарда ЛШ. Черезстра-
вохідним ехокардіоґрафічним дослідженням у пацієнтів 
зі збереженим синусовим ритмом серця зареєструва-
ли вищу швидкість викиду крові, кращу помпувальну 
функцію, більшу швидкість наповнення кров’ю і мен-
ший розмір устя ВЛП. Натомість не спостерігали від-
мінностей щодо співвідношення S/D. У ґрупі пацієнтів 
без рецидиву ФП рідше спостерігали також виражену 
мітральну і/або трикуспідальну реґурґітацію, високий 
ступінь ФСК або ознаки тромбозу ВЛП (табл. 4).

Для параметричних і ранґових характеристик, змі-
ни яких асоціювалися з рецидивом ФП, послідовним 
методом Вальда визначено порогові рівні для проґ-
нозування виникнення персистентної або постійної 
ФП впродовж 18 місяців після кардіоверсії (табл. 5). 
Імовірність рецидиву ФП значуще збільшувалась у 
пацієнтів похилого віку, за тривалості хвороби понад 
два роки, за підвищення АТ понад 130/85 мм рт. ст., 
а також ЧСС понад 85 за хвилину. Серед ехокардіоґрафіч-
них показників структурно-функціонального стану 
міокарда показник відношення шансів виявився най-
більшим для індексу об’єму лівого передсердя та 
кінцево-діастолічного об’єму лівого шлуночка. Із 
показників черезстравохідної ехокардіоґрафії значу-
щий вплив на ризик відновлення ФП мала лише швид-
кість викиду крові з ВЛП.
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Таблиця 3
Ехокардіоґрафічні параметричні показники у групах 

пацієнтів зі синусовим ритмом і рецидивом фібриляції 
передсердь упродовж 18 місяців після кардіоверсії  

(медіана, квартилі)

Порівнювані 
показники

Синусовий ритм
(n = 125)

Рецидив ФП
(n = 100)

ТЛА, мм рт. ст. 34,6 (29,1–44,3) 37,7 (30,0–44,3)
Діаметр ЛП, мм 43,1 (41,1–45,2) 45,9 (44,6–47,7)*
ФВ ЛП, % 25,4 (21,9–31,4) 17,5 (14,6–20,8)*
КCО ЛШ, мл 63,9 (59,2–70,4) 76,8 (68,3–85,6)*
КДО ЛШ, мл 138,9 (131,8–143,7) 147,8 (141,9–155,9)*
ФВ ЛШ, % 53,1 (50,0–56,1) 48,2 (44,7–52,3)*
ФВ ПП 25,4 (21,3–28,9) 17,2 (14,4–19,3)*
ІММ ЛШ, ґ/м2 104,7 (99,1–115,5) 104,8 (98,2–116,1)
ІО ЛП, мл/м2 46,9 (43,2–51,6) 54,9 (50,5–62,1)*
ШВ ВЛП, см/с 29,4 (25,5–33,7) 25,3 (20,4–29,2)*
ШН ВЛП, см/с 55,4 (48,2–64,2) 52,4 (40,1–61,5)*
Устя ВЛП, см 2,15 (1,98–2,31) 2,37 (2,12–2,67)*
Площа ВЛП, см2 5,65 (5,12–6,05) 5,64 (5,26–6,07)
ФВ ВЛП, % 36,0 (31,5–43,1) 23,7 (19,7–28,6)*
S/D, ум. од. 0,73 (0,55–0,85) 0,7 (0,51–0,84)

Примітки: * p < 0,05 за критерієм Манна – Вітні. ТЛА – тиск 
у легеневій артерії; ЛП – ліве передсердя; ЛШ – лівий шлуночок; 
ФВ – фракція викиду; КДО – кінцево-діастолічний об’єм; КСО – 
кінцево-систолічний об’єм; ЛШ – лівий шлуночок; ПП – праве 
передсердя; ІММ – індекс маси міокарда; ІО – індекс об’єму; 
ШВ – швидкість вигнання; ШН – швидкість наповнення; ВЛП – 
вушко лівого передсердя; S/D – співвідношення максимальних 
амплітуд хвиль кровоплину в легеневих венах.

Таблиця 4
Початкові ехокардіоґрафічні ранґові показники у ґрупах 
пацієнтів зі синусовим ритмом і рецидивом фібриляції 

передсердь упродовж 18 місяців після кардіоверсії 
(абсолютна кількість, %)

Порівнювані показники
Синусовий 

ритм
(n = 125)

Рецидив ФП 
(n = 100)

Мітральна 
реґурґітація 

ступінь 1
ступінь 2
ступінь 3

37 (29,6 %)
79 (63,2 %)
9 (7,2 %)

20 (20,0 %)
67 (67,0 %)
13 (13,0 %)*

Трикуспідальна 
реґурґітація

ступінь 1
ступінь 2
ступінь 3

30 (24,0 %)
83 (66,4 %)
12 (9,6 %)

17 (17,0 %)
64 (64,0 %)
19 (19,0 %)*

Тип ВПГ
1
2
3

87 (69,6 %)
31 (24,8 %)
7 (5,6 %)

58 (58,0 %)
32 (32,0 %)
10 (10,0 %)*

ФСК 

ступінь 1
ступінь 2
ступінь 3
ступінь 4

4 (3,2 %)
23 (18,4 %)
23 (18,4 %)
3 (2,4 %)

5 (5,0 %)
27 (27,0 %)
19 (19,0 %)
4 (4,0 %)*

Фіброз ВЛП 93 (74,4 %) 81 (81,0 %)*
Тромбоз ВЛП 10 (8,0 %) 25 (25,0 %)*

Примітки: * p < 0,05 за критерієм Манна – Вітні. ВПГ – 
внутрішньопередсердна гемодинаміка; ФСК – феномен спон-
танного контрастування. Значущість відмінностей вираженості 
клапанної реґурґітації, ФСК і тип ВПГ оцінено за критерієм 
Манна – Вітні, фіброзу і тромбозу ВЛП – за критерієм χ2 Пірсона.

Таблиця 5
Деякі показники, зміни яких асоціюються зі збільшенням 

ризику рецидиву фібриляції передсердь, та їх порогові рівні

Показники Діапа - 
зон

Без 
рецидиву 

ФП
(n = 125)

Рецидив 
ФП

(n = 100)
p ВШ (95,0 % 

ДІ)

Вік, років
≤ 60 92 40

< 0,001 5,20  
(2,80–9,70)> 60 33 60

Тривалість 
хвороби, 
років

< 2 79 12
< 0,001 12,59  

(6,04–24,23)≥ 2 46 88

Систолічний 
АТ, мм рт. ст.

≤ 130 96 30
< 0,001 5,14  

(2,87–8,93)> 130 39 70

Діастолічний 
АТ, мм рт. ст.

≤ 80 76 43
0,01 2,06  

(1,20–3,48)> 80 49 57

ЧСС, за 1 хв
> 85 94 59

< 0,001 3,85  
(2,18–6,64)≤ 85 31 41

Діаметр ЛП, 
мм

< 45 92 36
< 0,001 4,96  

(2,77–8,60)≥ 45 33 64

ІОЛП, мл/м2
< 50 83 21

< 0,001 7,43  
(3,98–13,27)≥ 50 42 79

КДО ЛШ, мл
< 145 97 40

< 0,001 5,20  
(2,87–9,10)≥ 145 28 60

ШВ ВЛП, 
см/с

< 30 67 79
< 0,001 3,26  

(2,18–6,64)≥ 30 58 21

ФСК, ум. од.
0 72 45

0,06 1,66  
(0,97–2,80)≥1 53 55

Примітки: ВШ – відношення шансів; ДІ – довірчі інтервали; 
АТ – артеріальний тиск; ЧСС – частота серцевих скорочень; 
ІОЛП – індекс об’єму лівого передсердя; КДО ЛШ – кінцево-
діастолічний об’єм лівого шлуночка; ШВ ВЛП – швидкість 
викиду крові з вушка лівого передсердя.

Завдяки багатофакторній моделі, створеній за до-
помогою покрокового дискримінантного аналізу, 
визначено 9 показників, які незалежно впливали на 
ймовірність рецидиву ФП: вік, тривалість хвороби, 
рівень систолічного АТ, ЧСС, діаметр ЛП, індекс 
об’єму ЛП, КДО ЛШ, феномен спонтанного контра-
стування і середня швидкість викиду крові з ВЛП. 
Загальна точність такої моделі становила 86,7 %, чут-
ливість – 85,0 %, специфічність – 88,0 %. За вклю-
чення до моделі показника рівня діастолічного АТ її 
точність не підвищувалася.

Ідея нашого дослідження полягала у проґнозуван-
ні можливості тривалого збереження синусового рит-
му у пацієнтів з неклапанною персистентною ФП 
після медикаментозної або електричної кардіоверсії. 
Мала ймовірність рецидиву аритмії може бути під-
ставою для повторного відновлення синусового рит-
му і дає змогу уникнути потреби постійно застосо-
вувати протиаритмічні засоби з притаманними їм 
побічними ефектами. У чинних узгоджених рекомен-
даціях вказано, що вибір стратегії ведення пацієнтів 
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з пароксизмальною і персистентною ФП (контроль 
ритму або ЧСС) залежить від частоти епізодів арит-
мії, вираженості її симптомів, відповіді на призначе-
не раніше протиаритмічне лікування, низки інших 
критеріїв [2, 14]. Водночас не зовсім чітко визначено 
роль імовірних чинників аритмії (ІХС, гіпертонічної 
хвороби, цукрового діабету), змін структурно-функ-
ціонального стану міокарда (зокрема, змін у перед-
сердях) і чинників ризику (таких як ожиріння) для 
оцінки доцільності подальшого застосування проти-
аритмічних засобів, повторного проведення електрич-
ної кардіоверсії і катетерних втручань. Зберігається 
також певна невизначеність щодо оптимального об-
сягу ехокардіоґрафічного дослідження для прогно-
зування перебігу ФП [7]. Відтак у суперечливих ви-
падках стратегія ведення пацієнтів визначається 
індивідуалізовано і великою мірою залежить від ба-
жання пацієнта.

У проведеному проспективному дослідженні для 
кардіоверсії відібрано пацієнтів із неклапанною ФП, 
у яких не було вираженої систолічної дисфункції ЛШ, 
важкої СН та інших арґументів проти кардіоверсії. 
Водночас більшість обстежених мали супутні хворо-
би, такі як ІХС, артеріальна гіпертензія чи цукровий 
діабет. За цих умов стратегія відновлення та збере-
ження синусового ритму (більш ніж у половини па-
цієнтів – з використанням електричної кардіоверсії) 
була успішною впродовж півтора року в 55,6 % па-
цієнтів, включених у дослідження. Утримання ритму 
залежало від чинників, які характеризують демоґрафіч-
ні та анамнестичні особливості (вік, тривалість хво-
роби), стан гемодинаміки (контроль систолічного АТ, 
до кардіоверсії), а також структурно-функціональний 
стан лівих камер серця (діаметр та індекс об’єму ЛП, 
КДО ЛШ). Зазначимо також, що незалежне значення 
для проґнозування збереження синусового ритму мали 
параметри, отримані за допомогою черезстравохід-
ного ехокардіоґрафічного дослідження (ФСК та се-
редня швидкість викиду крові з ВЛП). Водночас у 
цьому переліку не було серцевої недостатності, яка 

у більшості пацієнтів може бути наслідком, а не при-
чиною неклапанної персистентної ФП [5, 13]. 

Певним обмеженням дослідження стало виклю-
чення низки чинників, які можуть впливати на ефек-
тивність кардіоверсії та ймовірність збереження си-
нусового ритму (таких як неконтрольована 
артеріальна гіпертензія, застійна СН і/або низька ФВ 
ЛШ) ще на етапі відбору пацієнтів. Очевидно, саме 
цим можна пояснити відновлення синусового ритму 
у всіх пацієнтів, включених у дослідження. Рециди-
ви аритмії могли виникати у будь-який час і бути 
підставою для корекції медикаментозного лікування. 
Із огляду на це, здійснений аналіз не передбачав оці-
нювання ролі приймання протиаритмічних засобів 
та прихильності до лікування для прогнозування пе-
ребігу ФП. Утім майже в половини пацієнтів впродовж 
періоду спостереження зареєстрували рецидив пер-
систентної або постійної ФП. Такий перебіг аритмії 
можна пояснити наявністю фіброзу та збереженням 
умов для її персистенції, що своєю чергою може бути 
підставою для раннього виконання катетерних втру-
чань [4].

Висновки. У підсумку впродовж 18 місяців після 
кардіоверсії синусовий ритм зберігався у 55,6 % па-
цієнтів із персистентною ФП. Незалежне значення 
для прогнозування утримання синусового ритму мали 
вік пацієнтів, тривалість хвороби, рівні систолічного 
АТ, ЧСС, а також низка показників структурно-функ-
ціонального стану ЛШ, ЛП та його вушка, отриманих 
за допомогою трансторакального і черезстравохідно-
го ехокардіоґрафічних досліджень. Предикторами 
збереження синусового ритму впродовж 18 місяців 
були діаметр ЛП < 45,0 мм, індекс об’єму ЛП < 50,0 
мл/м2, кінцево-діастолічний об’єм ЛШ < 145,0 мл, 
середня швидкість викиду крові з ВЛП ≥ 30,0 см/с, 
відсутність ФСК. Отримана модель характеризуєть-
ся високою чутливістю, специфічністю та діаґностич-
ною цінністю у проґнозуванні утримання синусово-
го ритму серця.
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Проґнозування тривалого утримання синусового ритму після кардіоверсії  
у пацієнтів з неклапанною персистентною фібриляцією передсердь

О. Й. Жарінов, Н. П. Левчук, М. Р. Ікоркін, О. С. Сичов

Мета дослідження полягала у визначенні предикторів утримання синусового ритму впродовж 18 місяців 
після кардіоверсії у пацієнтів з неклапанною персистентною фібриляцією передсердь. У дослідження вклю-
чили 225 пацієнтів (178 чоловіків і 47 жінок) віком від 34 до 79 років, відібраних для планової кардіоверсії. 
Усім пацієнтам здійснювали загальноклінічне обстеження, реєстрацію ЕКҐ, трансторакальну і черезстра-
вохідну ехокардіоґрафію з метою детального оцінювання показників структурно-функціонального стану 
шлуночків і передсердь. Після кардіоверсії повторний огляд здійснювали через кожних 6 місяців. Загалом 
через 18 місяців синусовий ритм зберігався у 125 (55,6 %) пацієнтів. Натомість у 100 пацієнтів (44,4 %) була 
зареєстрована персистентна або постійна фібриляція передсердь. Незалежне значення для прогнозування 
утримання синусового ритму мали вік пацієнтів, тривалість хвороби, рівні систолічного артеріального тиску, 
частоти серцевих скорочень, а також низка показників структурно-функціонального стану лівих відділів 
серця. Зокрема, предикторами тривалого збереження синусового ритму були діаметр лівого передсердя  
< 45,0 мм, індекс об’єму лівого передсердя < 50,0 мл/м2, кінцево-діастолічний об’єм лівого шлуночка  
< 145,0 мл, середня швидкість викиду крові з вушка лівого передсердя ≥ 30,0 см/с, відсутність феномену 
спонтанного контрастування.

Ключові слова: персистентна фібриляція передсердь, кардіоверсія, проґноз, структура і функція міокар-
да, трансторакальна і черезстравохідна ехокардіоґрафія.

Predicting of Long-term Maintenance of Sinus Rhythm after Cardioversion  
in Patients with Nonvalvular Persistent Atrial Fibrillation

О. Zharinov, N. Levchuk, М. Ikorkin, О. Sychov

The aim of the study was to establish the predictors of sinus rhythm maintenance during 18 months after cardioversion 
in patients with nonvalvular persistent atrial fibrillation. The study included 225 patients (178 men and 47 women), 
aged 34–79 years, chosen for planned cardioversion. General clinical investigation, ECG, transthoracic and transesophageal 
echocardiography for detailed evaluation of structure and function of atria and ventricles were performed in all 
patients. After cardioversion the follow-up investigations were performed every 6 months. In total, after 18 months 
the sinus rhythm was maintained in 125 (55, 6 %) patients. At the same time, persistent or permanent atrial fibrillation 
was registered in 100 patients (44, 4 %). The age of patients, duration of the disease, heart rate and some left heart 
structural and functional parameters had independent role for predicting the sinus rhythm maintenance. I.e., left 
atrium diameter < 45 mm, index of left atrium volume < 50 ml/m2, left ventricular end-diastolic volume < 145 ml, 
average left atrium appendage ejection velocity ≥ 30 cm/s, absence of spontaneous contrast phenomenon were 
predictors of the long-term sinus rhythm maintenance.

Keywords: persistent atrial fibrillation, cardioversion, prognosis, myocardial structure and function, transthoracic 
and transesophageal echocardiography.
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з перенесеним ІМ. Середній вік становив 57,3 ± 11,4 
року, час що минув після першого ІМ, – 4,96 ± 4,64 
року. 

ФП діаґностували за допомогою ЕКҐ та, у деяких 
пацієнтів, за допомогою Холтерівського монітору-
вання ЕКҐ. Постійну форму ФП (ПостФП) діаґносту-
вали за наявності підтвердженої на ЕКҐ аритмії що-
найменше впродовж 6 міс. Пароксизмальну та 
персистивну форми ФП діаґностували за критеріями 
Української асоціації аритмолоґів [1]. Оскільки у 
більшості пацієнтів під час спостереження реєстру-
вались як самостійні епізоди, так і епізоди, які потре-
бували кардіоверсії, пацієнтів з епізодами ФП умов-
но об’єднали в ґрупу «пароксизмальної» ФП (ПарФП). 

Оцінку гемодинаміки здійснювали за допомогою 
ехокардіоґрафії. Застосовували датчики з частотою 
2,5 і 3,5 МГц. Вимірювали розміри лівого шлуночка 
(ЛШ), товщину стінок ЛШ, передньозадній розмір 
(ПЗР) лівого передсердя (ЛП), ПЗР правого шлуноч-
ка (ПШ). Для оцінювання ремоделювання ЛШ запро-
поновано індекс дилятації (ІД) = кінцево-діастолічний 
розмір (КДР) ЛШ/(товщина міжшлуночкової перего-
родки + товщина задньої стінки ЛШ). Індекс маси 
міокарда (ІММ) ЛШ знаходили за фомулою R. B. De-
vereux [6]. За формулою площа–довжина визначали 
кінцево-діастолічний та кінцево-систолічний об’єм 
ЛШ, фракцію викиду (ФВ). За цією ж формулою об-
числювали об’єм лівого та правого передсердь і су-
марний об’єм передсердь. 

Результати подані у вигляді: середнє значення ± 
стандартне відхилення. Статистичне опрацювання 
результатів здійснювали за допомогою проґрам Microsoft 
Excel 2003, STATISTICA for Windows 5,0 (StatSoftInc.) 
та SPSS for Windows 10,0 (SPSS Inc.). Достовірність 
різниці між кількісними параметрами визначали за 
допомогою t-тесту Стьюдента для незалежних вибірок, 
а між порядковими параметрами – за допомогою кри-
терію Манна – Вітні. Щоб оцінити взаємозв’язок між 
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КЗ «Луцька міська клінічна лікарня»

Фібриляція передсердь після перенесеного 
інфаркту міокарда: зв’язок зі структурними 
змінами в серці, серцевою недостатністю та віком 

Вступ. Фібриляція передсердь (ФП) виникає у 
8,0–22,0 % хворих з гострим інфарктом міокарда (ІМ) 
[3, 7, 9, 11]. Вона асоціюється зі значним зростанням 
як шпитальної летальності, так і смертності впродовж 
5-річного періоду спостереження [2]. ФП може бути 
наслідком цілої низки патолоґічних процесів – гемо-
динамічних порушень, ішемії або інфаркту передсердь 
(особливо у пацієнтів із ранньою ФП), інфаркту пра-
вого шлуночка, перикардиту, надмірного вивільнен-
ня катехоламінів, хронічних захворювань легень, 
гострої гіпоксії, використання симпатоміметиків, 
гіпокаліємії та ін. [5, 8]. 

Одним із основних патофізіолоґічних механізмів 
виникнення ускладнень у пацієнтів, які перенесли 
ІМ, є ремоделювання камер серця зі зміною їх елек-
трофізіолоґічних властивостей [8]. Структурне та 
електрофізіолоґічне ремоделювання лежить в основі 
виникнення та наростання важкості як серцевої не-
достатності (СН), так і порушень ритму. Тому цілком 
закономірно, що у багатьох хворих реєструється  поєд-
нання  ФП та СН. Доведено, що з наростанням важ-
кості СН збільшується і поширеність ФП [2]. Утім, 
з’ясувати причинно-наслідковий зв’язок між ФП та 
СН інколи досить важко. З одного боку, ФП неґатив-
но впливає на гемодинаміку, незалежно від її почат-
кового стану, з іншого – СН є одним із основних етіо-
лоґічних чинників ФП. Переважна більшість 
досліджень стосується гострого ІМ або раннього 
постінфарктного періоду [3, 4, 10]. Інформації щодо 
поширеності та предикторів ФП у віддалений період 
після ІМ недостатньо. 

Мета дослідження. З’ясувати частоту виникнення 
фібриляції передсердь, її зв’язок зі структурними 
змінами в серці, серцевою недостатністю та іншими 
чинниками у пацієнтів у віддалений період після пе-
ренесеного інфаркту міокарда. 

Матеріал і методи дослідження. Спостереженням 
були охоплені 169 пацієнтів (135 чоловіків і 34 жінки) 
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наявністю ФП та окремими параметрами, застосову-
вали ранґовий кореляційний аналіз Спірмена та лоґі-
стичну реґресію. Незалежні предиктори ФП визна-
чали покроковим множинним лоґістичним реґре сивним 
аналізом, у модель якого включали параметри, що 
вірогідно асоціювались із ФП за результатами  уніваріант-
ного лоґістичного аналізу. Щоб з’ясувати внесок кож-
ного  параметра, визначали відношення шансів (OR). 
Вірогідною вважалась різниця, коли р < 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. Фібри-
ляцію передсердь виявлено у 33 хворих (19,5 %), із 
них ПостФП зареєстровано у 23 (13,6 %), ПарФП – у 
10 (5,9 %). Ґрупи не відрізнялись вірогідно за стате-
вим складом – в усіх переважали чоловіки. Серед 
пацієнтів із синусовим ритмом (СР) вони склали 80,1% 
(109 чоловіків), із ПостФП – 68,3 % (18 чоловіків), із 
ПарФП – 80,0 % (8 чоловіків). У пацієнтів із ПостФП 
час від першого ІМ становив у середньому 5,66 ± 5,74 
року, із ПарФП – 8,20 ± 7,19 року, та 4,61 ± 4,64 року 
за відсутності ФП (різниця між ґрупами невірогідна). 
Тривалість ПостФП у середньому становила 3,35 ± 
2,75 року, ПарФП – 2,15 ± 1,11 року. Тобто у більшості 
пацієнтів ФП виникла після ІМ. 

СН І функціонального класу (ФК) за класифікацією 
NYHA діаґностовано у 19 (11,2 %) хворих, ІІ ФК – у 
70 (41,4 %), ІІІ ФК – у 51 (30,2 %), IV ФК – у 29  
(17,2 %). Ехокардіоґрафічно аневризму лівого шлу-
ночка виявлено у 22 пацієнтів (13,0 %). Як продемон-
стровано на рис. 1, поширеність ФП збільшується зі 
зростанням важкості СН. При цьому у пацієнтів з IV 
функціональним класом СН реєструвалася лише по-
стійна форма аритмії. 

Порівняння основних клініко-гемодинамічних па-
раметрів між ґрупами хворих з ФП та СР подано в 
табл. 1. Як бачимо з табл. 1, хворі з ПостФП були 
істотно старшими від хворих без аритмії, тоді як хворі 
з ПарФП не відрізнялись від пацієнтів зі СР та від 
пацієнтів із ПостФП за віком. Наявність ПостФП 
асоціювалась із важчою СН – у цій ґрупі ФК СН був 
вірогідно вищим порівняно як з ґрупою пацієнтів із 
СР, так і з ґрупою хворих з ПарФП. У хворих з ФП 

більшим виявився і ступінь мітральної реґурґітації. 
Утім, у хворих з  ПарФП різниця не досягла рівня 
вірогідності, ймовірно через відносно невелику кіль-
кість пацієнтів. У хворих із ПостФП зареєстровано 
більш виражену реґурґітацію через мітральний і три-
стулковий клапани, порівняно з хворими зі СР.

Таблиця 1
Середні значення та коефіцієнти кореляції основних 

клініко-гемодинамічних параметрів  залежно від наявності 
та форми фібриляції передсердь у пацієнтів  

після інфаркту міокарда 

Основні 
клініко- 

гемо - 
динамічні 
параметри

Пацієнти  
без 

порушення 
ритму

Хворі з порушенням ритму

СР
n (= 131);

M ± s

ПарФП
n (= 9);

ПостФП
n (=23);

M ± s; r M ± s; r

Вік, років 56,0 ± 10,7 56,2 ± 
17,3 0,02 66,5 ± 8,4* 0,32^^^

ФК СН 2,35 ± 0,86 2,60 ± 
0,52* 0,11 3,09 ± 

0,73***# 0,29^^^

НМК 1,27 ± 1,27 2,00 ± 
1,55 0,13 1,87 ± 1,10* 0,17^

НТК 0,54 ± 1,01 0,90 ± 
1,29 0,08 1,15 ± 1,36* 0,17^

ПЗР ЛП, 
мм 40,9 ± 9,2 47,2 ± 

5,3** 0,21^ 46,9 ± 
5,1*** 0,25^^

Об’єм ЛП, 
мл 58,4 ± 27,0 75,8 ± 

21,5* 0,20^ 82,7 ± 
22,0*** 0,31^^^

Об’єм ПП, 
мл 46,3 ± 18,3 58,3 ± 

9,3* 0,23^^ 68,0 ± 
22,1*** 0,32^^^

ПП+ЛП, мл 104,7 ± 43,3 134,1 ± 
29,4* 0,22^^ 150,7 ± 

38,5*** 0,33^^^

КДР, мм 5,94 ± 1,00 6,06 ± 
0,72 0,05 5,95 ± 0,84 0,01

ІММ ЛШ 
мґ/м2 174,9 ± 53,7 180,4 ± 

56,0 0,02 169,2 ± 45,9 -0,03

ІД 2,66 ± 0,61 2,82 ± 
0,47 0,09 2,77 ± 0,71 0,06

ПШ, мм 25,3 ± 5,5 26,9 ± 4,0 0,09 27,0 ± 4,5 0,11

Примітки: НМК – недостатність мітрального клапана;  
НТК – недостатність тристулкового клапана; r – коефіцієнти 
ранґової кореляції між параметром і наявністю ФП; * – p < 0,05; 
** – p < 0,01; *** –  p < 0,001 порівняно з показниками у пацієнтів 
зі СР; # – p < 0,05 порівняно з показниками у хворих  з ПарФП; 
^ – p < 0,05; ^^ – p < 0,01; ^^^ –  p < 0,001 для коефіцієнтів 
кореляції.

За результатами оцінювання розмірів камер серця 
констатовано, що розміри ЛШ та ПШ, а також індекс 
маси міокарда та індекс дилятації ЛШ не відрізнялись 
поміж ґрупами, тоді як розміри передсердь були до-
стовірно більшими за наявності ФП. При цьому за 
всіма параметрами, які характеризують розміри пе-
редсердь, ґрупа хворих із ПарФП займала проміжне 
положення між ґрупою з ПостФП та ґрупою без арит-
мії. Різниця між хворими з ПостФП і пацієнтами з 
СР була вірогідною, тоді як спостерігалась лише 

Рис. 1. Частота виявлення фібриляції передсердь залежно від 
важкості серцевої недостатності.
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тенденція до більших розмірів передсердь за наявності 
ПостФП порівняно з ПарФП.

Уніваріантний лоґістичний реґресивний аналіз виявив 
істотний (хоча й не дуже сильний) зв’язок між наявністю 
ПостФП та розмірами передсердь і віком. Наявність 
ПарФП не асоціювалася з віком, а зв’язок із розмірами 
передсердь був слабшим, ніж у випадку ПостФП, хоча 
й вірогідним. Окрім цього, зареєстрована слабка, але 
вірогідна асоціація між наявністю ПостФП і ФК СН, 
тоді як ПарФП не асоціювалась із цим параметром. 

Для визначення найбільш значущого параметра, 
асоційованого з наявністю ФП, був проведений по-
кроковий множинний лоґістичний реґресивний аналіз, 
у модель якого включено параметри, що за результа-
тами уніваріантного аналізу корелювали з наявністю 
ФП, – вік, ФК, розмір і об’єм ЛП, об’єм ПП та сумар-
ний об’єм передсердь, а також наявність аневризми 
ЛШ та післянфарктної стенокардії. 

За результатами множинного аналізу лише два па-
раметри незалежно асоціювалися з наявністю Пост-
ФП. Найбільш вагомим виявився вік – OR = 1,11;  
р < 0,01; стандартизований OR = 2,25. Ще одним чин-
ником став об’єм ПП (OR = 1,04; р < 0,0001; стандар-
тизований OR = 1,80). Це означає, що збільшення 
віку на 1 рік, а об'єму ПП на 1,0 мл супроводжується 
зростанням ризику ПостФП відповідно на 11,0 і  
4,0 %. Отже, у пацієнтів із перенесеним ІМ різниця 
у віці 10 років підвищує ймовірність ПостФП більш 
ніж удвічі (на 110,0 %), а збільшення об’єму ПП на 
50,0 мл підвищує ризик виникнення ПостФП утричі 
(на 200,0 %). Жоден інший параметр не був визначе-
ний як незалежний предиктор ПостФП. Для наявності 
ФП загалом (пароксизмальної та постійної форм) 
незалежними предикторами також виявились вік і 
об’єм ПП, але зв’язок цих параметрів з наявністю 
ФП був слабшим – відповідно OR = 1,06 та OR = 1,04, 
р < 0,0001 для обох параметрів.

У разі усунення з аналізу об’єму ПП незалежними 
чинниками, асоційованими з ПостФП, виявились вік 
та сумарний об’єм передсердь (OR 1,10 і 1,02 від-
повідно). Оскільки показник сумарного об’єму пе-
редсердь визначається значною мірою і об’ємом ПП, 
можна стверджувати, що об'єм ПП  справді відіграє 
важливу роль у ґенезі ФП. Таке значення об’єму саме 
правого, а не лівого, передсердя найбільш імовірно 
зумовлене тим, що збільшення ПП часто є наслідком 
вираженої СН, коли відбуваються істотні порушення 
кровообігу не тільки у великому, але й у малому колі. 
Ця теза підтверджується і більшим ступенем недо-
статності тристулкового клапана у хворих із ПостФП, 
найбільш імовірно внаслідок легеневої гіпертензії. 

Із огляду на визначений зв’язок розмірів передсердь 
із наявністю ФП, проведено аналіз кривих «виживан-
ня» Каплана – Мейєра. Як термін «виживання» ви-
користовували «розмір чи об’єм передсердь», а «ку-
мулятивна пропорція виживання» була замінена та 
«кумулятивну пропорцію збереженого СР». Як бачи-
мо з рис. 2, ймовірність виникнення ФП (ПарФП та 
ПостФП разом) зростає зі збільшенням ПЗР ЛП.  

Така ж закономірність виявлена і стосовно об’ємів ЛП, 
ПП та сумарного об’єму передсердь. При цьому так 
звана медіана збереження СР (розмір чи об’єм перед-
сердя, у випадку якого кумулятивна пропорція пацієнтів 
із СР становить половину) для розміру ЛП склала  
54,3 мм, для об’єму ЛП – 101,0 мл, для об’єму ПП – 
85,0 мл,  для сумарного об’єму передсердь – 178,3 мл.

Частота виявлення ПостФП також великою мірою 
залежить від розмірів передсердь. Зі збільшенням 
ПЗР ЛП кумулятивна пропорція пацієнтів без аритмії 
поступово зменшується. Але, попри все, ця закономір-
ність простежувалась не у всіх пацієнтів. Так, у семи 
пацієнтів СР утримувався навіть за умов зростання 
ПЗР ЛП від 55,0 до 65,0 мм. Завдяки цьому кумуля-
тивна пропорція збереженого СР не опустилася ниж-
че 0,52. Саме тому неможливо було визначити медіа-
ну збереження СР для ПЗР ЛП. 

Більша ймовірність виникнення ПостФП зареєстро-
вана в разі зростання об’ємів передсердь, особливо 
правого. Медіана збереження СР для об’єму ЛП ста-
новила 102,1 мл, для об’єму ПП – 87,7 мл, для сумар-
ного об'єму передсердь – 186,9 мл. Оскільки найбільш 

Рис. 2. Кумулятивна пропорція пацієнтів без 
фібриляції передсердь залежно  

від передньозаднього розміру лівого передсердя. 

Рис. 3. Кумулятивна пропорція пацієнтів без фібриляції 
передсердь залежно від об’єму правого передсердя.

° МА + Синусовий ритм
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значущим незалежним предиктором ПостФП виявив-
ся об’єм ПП, побудовано криву Каплана – Мейєра і 
для цього показника. Як бачимо з рис. 3, кумулятив-
на пропорція збереженого СР також поступово змен-
шувалась за збільшення об’єму ПП. Однак випадки 
СР у хворих із великим об’ємом траплялися рідше, 
ніж за результатами аналізу ПЗР ЛП, і у пацієнта з 
найбільшим об’ємом ПП діаґностовано ПостФП.

Таким чином, аналіз отриманих результатів за Ка-
планом – Мейєром дав змогу визначити більш чітку 
залежність частоти виявлення ПостФП саме від зро-
стання об’єму ПП, а не від збільшення ПЗР ЛП. Ціл-
ком імовірно, що саме ця різниця обумовила те, що 
об’єм ПП, а не ПЗР ЛП, став незалежним чинником, 
асоційованим із наявністю ПостФП. 

Таблиця 2
Розподіл пацієнтів після інфаркту міокарда  

за важкістю серцевої недостатності та наявністю 
фібриляції передсердь

Пацієнти
Функціональний клас СН

І ІІ ІІІ IV Усього
Кількість хворих (%)

Без ФП 19 62 36 19 136

ФП загалом,  
з них: 0*# 8  

(11,4 %)*#
15  

(29,4 %)
10  

(34,5 %)
33  

(19,5 %)

ПостФП 0* 5  
(7,1 %)*

8  
(15,7 %)

10  
(34,5 %)

23  
(13,6 %)

ПарФП 0 3  
(4,3 %)

7  
(13,7 %) 0 10  

(5,9 %)

Загальна к-ть 19 70 51 29 169

Примітки: * – p < 0,05 порівняно з IV функціональним 
класом; # – p < 0,05  порівняно з ІІІ ФК.

Як продемонстровано в табл. 1, ґрупа пацієнтів із 
ПостФП мала істотно важчу СН не лише порівняно з 
пацієнтами без аритмії, але й порівняно з пацієнтами 

з ПарФП. І хоча важкість СН не виявилась незалежним 
предиктором ФП, детальніше проаналізовано взає-
мозв’язок важкості СН та наявності ФП. З цією метою 
хворих розподілено на чотири ґрупи відповідно до ФК. 
Як бачимо з табл. 2, у жодного хворого з І ФК не зафік-
совано ФП. Із  наростанням важкості СН збільшувалась 
частка пацієнтів з ФП, і різниця в частоті реєстрації 
ФП між І та ІІІ і IV класами виявилась вірогідною; це 
ж стосується пацієнтів з ІІ ФК. Зафіксована певна від-
мінність у розподілі хворих з ПарФП і ПостФП. Якщо 
кількість останніх поступово наростала від  ІІ до IV 
класу, то ПарФП найчастіше реєстрували у пацієнтів 
з ІІІ класом, тоді як із найважчою СН у жодного па-
цієнта не було задокументованих пароксизмів, а ФП 
або була відсутня, або мала сталий характер. 

Висновки. Фібриляція передсердь виникає у 19,5 % 
хворих у віддалений період після інфаркту міокарда, 
пароксизмальна форма – у 5,9 %, постійна – у 13,6 %. 
Частота постійної фібриляції передсердь у пацієнтів 
після інфаркту міокарда зростає зі збільшенням важ-
кості серцевої недостатності. Водночас функціональ-
ний клас серцевої недостатності не виявився неза-
лежним предиктором фібриляції передсердь. 
Пацієнти з постійною фібриляцією передсердь були 
старшого віку, мали більші розміри передсердь, важ-
чу серцеву недостатність та більший ступінь реґурґіта-
ції через мітральний і тристулковий клапани. Пацієн-
ти з пароксизмальною формою аритмії за більшістю 
показників посідали проміжне місце між пацієнтами 
з постійною формою та без аритмії. Незалежними 
предикторами фібриляції передсердь виявилися лише 
вік та об’єм правого передсердя.  Під час аналізу чин-
ників, асоційованих з фібриляцією передсердь, на 
особливу увагу заслуговують параметри, які харак-
теризують стан правих відділів серця, зокрема, розміри 
правого передсердя та ступінь реґурґітації через три-
стулковий клапан.
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ЛКВ

Фібриляція передсердь після перенесеного інфаркту міокарда: зв’язок  
зі структурними змінами в серці, серцевою недостатністю та віком 

А. В. Ягенський, М. М. Павелко, І. М. Січкарук

Дослідженням були охоплені 169 пацієнтів після інфаркту міокарда – 135 чоловіків і 34 жінки. Середній 
вік 57,3 ± 11,4 року. Від першого перенесеного інфаркту міокарда минуло 4,96 ± 4,64 року. Фібриляція пе-
редсердь (ФП) була діаґностована у 33 пацієнтів (19,5 %): постійна форма зареєстрована у 23 (13,6 %), па-
роксизмальна – у 10 (5,9 %). За результатами множинного лоґістичного аналізу незалежними предикторами 
ФП виявились вік хворих та об’єм правого передсердя  у них. Водночас кожних додаткових 10 років життя 
у них супроводжуються збільшенням імовірності постійної форми ФП більш ніж удвічі (на 110,0 %), а 
збільшення об’єму ПП на кожних 50,0 мл – утричі (на 200,0 %). Частота виявлення постійної форми ФП 
збільшувалась зі зростанням важкості серцевої недостатності, тоді як для пароксизмальної форми ФП такої 
закономірності не виявлено. Під час оцінювання ризику ФП на особливу увагу заслуговують параметри, які 
характеризують стан правих відділів серця, зокрема, розміри правого передсердя і ступінь реґурґітації через 
тристулковий клапан.

Ключові слова: фібриляція передсердь, інфаркт міокарда, серцева недостатність.

Atrial Fibrillation in Patients after Myocardial Infarction: Association  
with Changes in Heart Structure, Heart Failure and Age

A. Yagensky, M. Pavelko, I. Sichkaruk

To assess the atrial fibrillation (AF) prevalence and its association with changes in heart structure and heart failure 
169 patients with previous myocardial infarction (135 men, 34 women; mean age 57,3 ± 11,4 years) were included 
into the study. Mean time after the first myocardial infarction was 4,96 ± 4,64 years. Atrial fibrillation was found in 
33 patients (19,5 %) – in 23 (13,6 %) AF was considered as permanent, in 10 (5,9 %) as paroxysmal. 

As result of a multiple logistic regression analysis, only the age and the volume  of a right atrial were found as 
the independent predictors of AF. Every 10 years of life of the patients the probability of the permanent AF risk 
increases more then two-fold (110,0 %), and increase of the volume of right atrial for every 50,0 ml - three-fold 
(200,0 %). Prevalence of permanent AF increases with the growth of heart failure functional class whereas paroxysmal 
AF didn't depend on heart failure severity. When assessing the risk of AF special attention should be paid to the 
parameters like the size of the right atrium and the degree of regurgitation through the tricuspid valve.

Keywords: atrial fibrillation, myocardial infarction, heart failure.
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M.  Ferko, O. Fayura
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

State of the Autonomic Nervous System in Patients 
with the Different Severity Stages of Cirrhosis  
of the Liver

A problem of the occurrence and course of liver cirrhosis 
(LC) and its severity increase is one of the most difficult 
in modern gastroenterology. An important place in the 
pathogenesis of LC, the course of the disease and its 
prognosis takes the state of the autonomic nervous system 
(ANS), however its features, in spite of its important role 
in the human organism, are not sufficiently studied. It is 
known that ANS provides activity of internals, adjusting 
the vascular tone, innervation of the internal secretion 
glands, trophic innervation of the skeletal muscles, receptors 
and nervous system. Co-operating with the endocrine 
and somatic nervous systems, it provides the maintenance 
of constancy of the homoeostasis and adaptation to the 
variable terms of the environment [8, 11]. According to 
the different sources, autonomic disorders can be met in 
85.0 % of the patients with viral hepatitis B, in 72.0 % 
– with alcoholic liver disease, in 71.0 % – with primary 
biliary cirrhosis, in 58.0 % – with viral hepatitis C, in 
46.0 % – with primary sclerosing cholangitis [5, 12–15].

The information about the ANS disorders in patients 
with chronic diffuse liver lesions in the literature however 
is often fragmentary, contradictory and is based on the 
smallish quantity of clinical material. All functional-
dynamic indices of the ANS state are not taken into 
consideration – this is the defect of many works. This 
fact highly limits the possibility of achievement of the 
reliable diagnosis and prognosis of the disease course, 
especially in patients with LC. Some information about 
the results of ANS study in patients with LC can be found 
in the works of Y. Kondo et al. [16], L. Coelho et al. [13], 
but the comprehensive study of its state in cirrhotic patients 
taking into the account the severity according to the C. 
G. Child-R. N. Pugh’s criteria have not been conducted. 
A value of the ANS role is extraordinarily important, 
because its disorders deepen the severity of the disease 
course. It is predetermined by the exclusion of the central 
mechanisms of adjusting with passing to the lowest level 
of regulation – humoral-metabolic, that is prognostically 

an unfavorable sign. 
Aim. The aim of our study was to find out the ANS 

state in cirrhotic patients with the different degree of the 
severity.

Objects and study methods. The study was conducted 
in accordance with the standarts of Helsinki Declaration 
(1964, review – 2008). In addition, the procedures were 
approved by the local Ethics Committee. Into the study, 
in a randomized manner, there were attracted 93 patients 
with liver cirrhosis (age from 30 to 65 years, 63 men 
(67.7 %) and 30 women (32.3 %)), without concomitant 
disorders of the cardiovascular system. They were examined 
and treated in the Lviv Regional Hepatological Center, 
created on the base of Internal Medicine Department № 
1 of Danylo Halytsky Lviv National Medical University 
and Gastroenterological Department of Lviv Regional 
Clinical Hospital (LRCH) and were consulted by neurologist. 
Therefore, patients were stratified by the criteria of C. G. 
Child-R. N. Pugh and were divided into three groups – 23 
persons (24.7 %) belonged to the group of compensated 
LC (class A), 47 (50.6 %) – to the group of subcompensated 
LC (class B) and 23 (24.7 %) patients – to the group of 
decompensated LC (class C). That testifies the possibility 
of a 10-year survival of 25.0, 7.0 and 0.0 % persons 
correspondingly. The control group (CG) was made of 
15 practically healthy volunteers of the same sex and age.

For the verification of the diagnosis, except for the 
routine clinical-laboratory and instrumental investigations 
(by the order of Ministry of Health of Ukraine N 271 
dated 13 Jun 2005), the estimation of the ANS state was 
conducted. The determination of the basic functional-
dynamic indices of the ANS state: tone, autonomic reactivity, 
autonomic providing of the organism activity, using  
A. M. Wein’s questionnaire [17], clinical criteria of  
A. D. So lovyov [17], functional tests: thermal, cold, Tom-
Roux’s, orthoclinostatic probes [17], and registration of 
heart variability rate (HVR) were conducted. The analysis 
of  the HVR was based on  the estimation of the R-R-intervals 
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durations on ECG in І, ІІ and АVF leads, consecutive 
cycles of the cardiac beat during five minutes in lying 
position (before the physical activity) and six minute in 
standing position (after the physical activity) – orthostatic 
test conducted on the computer electrocardiograph “Poly-
Spectr” with the software “Neurosoft” (Ivanovo, Russia) 
according to the standarts of Working Group of the European 
Cardiology Society and North-American Society of 
Cardiostimulation and Electrophysiology [1–4, 16]. 
Received information was added to the specially created 
thematic patient card, located in the computer database 
and was statistically worked up by “Excel 2010”. To 
compare the samples with normal distribution, we used 
Student’s t-criterion and two parts comparison method. 
Bonding force between variables was determined according 
to the K. Pirson’s coefficient – r. Received results were 
presented as M ± m, n – the amount of the examined 
patients in the group. Statistically reliable was the following 
difference: p < 0.05.

Results. The first step of our study was to estimate the 
autonomic tone in cirrhotic patients by the analysis of 
the complaints and conducting medical examination. 
Consequently, according to the results of A. M. Wein’s 
questionnaire [17], the most often symptoms of the 
autonomic disorders were met in the patients of C class 
(by C. G. Child-R. N. Pugh), the sum of the collected 
points of which exceeded the indices of the CG on 72.0 
% (p < 0.001), and in patients of classes B and A – on 
62.5 % (p < 0.001) and 53.3 % (p < 0.001), accordingly. 
The difference of the points, made in classes: between C 
and A – 67.0 % (p < 0.001), B and A – 24.7 % (p < 0.01), 
C and B – 33.9 % (p < 0.01), with a tendency to increase 
with the growth of the severity class (Fig. 1). 

Fig. 1. Frequency of the autonomic disorders in cirrhotic patients 
depending on the prevalence of the pathological process in the liver 

according to the results of A. M. Wein’s questionnaire.

According to the results of the medical examination, 
in obedience to the criteria of A. D. Solovyov [17], the 
tone of the sympathetic nervous system (SNS) prevailed 
in all groups of the patients: for the persons of class  
A – on 30.0 %, B – on 44.0 %, C – on 51.6 % and for 
the CG – on 3.0 %, comparing with the tone of the 
parasympathetic nervous system (PSNS). In comparison 
with the CG, the sum of the collected points which 
characterizes sympathicotonia, for the patients of class 

A was bigger by 51.1 %  (p < 0.01), B – by 63.6 %  
(p < 0.001), C – by 75.6 % (p < 0.001), and the sum of 
the points, which characterizes parasympathicotonia: for 
the persons of class A – by 56.3 % (p < 0.01), B – by  
47.2 % (p < 0.05), C – by 50.0 % (p < 0.01). The differences 
in points between classes were: between A and B –  
7.6 % (p < 0.001) and 6.2 % (p < 0.001), A and C – 13.9 
% (p < 0.05) and 4.2 %, B and C – 6.8 % (p < 0.001) and 
1.9 % (p < 0.001) comparatively to the points which 
characterize the tone of the SNS and PSNS, accordingly, 
with the tendency to hypertone of the SNS in case of the 
disease decompensation. It testifies the activating of the 
compensatory possibilities of the organism, directed on 
the homoeostasis maintenance in case of the appearance 
of portal hypertension (Fig. 2). 

Fig. 2. Frequency of the autonomic disorders in cirrhotic patients 
depending on the prevalence of pathological process in the liver 

according to the clinical criteria of A. D. Solovyov.

Consequently, the conducted studies have allowed us 
to diagnose the disorders of ANS in all the patients with 
LC, severity of which significantly increases with the 
disease decompensation. In all the people SNS tone has 
prevailed with a tendency to hypertone with increasing 
of the pathological process severity, indicating the activation 
of compensatory capacity of the organism to maintenance 
homeostasis in case of portal hypertension.

The second step of our study was the estimation of the 
autonomic reactivity, by the method of the origin study 
in reply to the internal and external irritants. For this 
purpose we used such tests: cold, thermal, Tom-Roux’s 
(epigastric reflex) and orthoclinostatic probes [17].

Results, received after the conducting of cold test, 
testify, that comparatively to the CG, in most persons of 
class A (91.3 %) hyperreactivity of the ANS is diagnosed 
more frequently (p < 0.001), that is in 74.5 and 91.3 % 
of the persons of classes B and C accordingly (p < 0.001). 
The autonomic reactivity reliability decreases collateral 
with the increase of C. G. Child-R. N. Pugh’s class. So, 
only in 25.5 % of the persons of class B hyperreactivity 
of the ANS was diagnosed, – it is considerably rarer in 
comparison to the class A, where in 74.5 % of the patients 
the hyporeactivity was diagnosed (p < 0.001). In 91.3 % 
of the patients, belonging to class C relatively more frequent 
hyporeactivity was found, compared to the A (р < 0.001) 
and B (p < 0.05) classes, in 8.7 % patients of the C 
class – pathological reactivity was observed. Hyperreactivity 
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of the ANS was not found in any of the patients, that 
testifies the exhaustion of the compensatory activation 
of the SNS. The results of thermal, orthoclinostatic, Tom-

Roux’s probes confirm the indices, got during the conducting 
of the cold test (Fig. 3). 

The results of the thermal, orthoclinostatic and Tom-
Roux’s tests were confirmed by the indices, received 
during the cold test.

The third step of our study was devoted to the 
attempt of the estimation of the level of organism 
adaptation and tension of the basic regulatory systems, 
sympathetic-parasympathetic balance and the state 
of the heart nervous adjusting system on the basis 
of exact measuring of the objective indices by the 
method of the registration of the HVR. For this purpose 
we have studied the spectral indices of the HVR, 
such as: ТР (total power), VLF % (the percent of the 
very low frequency), LF % (the percent of the low 
frequency), HF % (the percent of the high frequency) 
(Table 1) [1–4, 6, 7, 9, 10, 16]. 
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Table 1 
Meanings of the indices of heart variability rhythm spectral analysis in cirrhotic patients, divided into different classes  

by C. G. Child-R. N. Pugh’s criteria

N HVR indices

Classes according to
C. G. Child-R. N. Pugh’s 

criteria CG,
n = 15

Reliability, р

А,
n = 23

В,
n = 47

С,
n = 23 pА-CG рВ-CG рС-CG рАВ рАС рВС

М±м М±м М±м М±м

1 TP, mс2/
Hz

before the 
physical 
activity

923.4
± 191.3

935.9
± 139.4

203.4
± 46.2

3243.8
± 301.9 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p > 0.05 p < 0.001 p < 0.001

during the 
physical 
activity

725.6
± 153.5

1051.8
± 197.3

336.4
± 83.0

2784.7
± 564.0 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p > 0.05 p < 0.05 p < 0.01

2 VLF, %

before the 
physical 
activity

53.6
± 3.0

55.5
± 2.5

64.9
± 3.4

37.1
±3.8 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p > 0.05 p < 0.01 p < 0.05

during the 
physical 
activity

69.5
± 3.7

61.9
± 3.0

80.7
± 3.1

37.9
± 3.9 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p > 0.05 p < 0.01 p < 0.01

3 LF, %

before the 
physical 
activity

25.9
± 2.0

25.6
± 1.5

20.6
± 2.1

34.6
± 3.3 p < 0.01 p < 0.01 p < 0.001 p > 0.05 p < 0.05 p < 0.05

during the 
physical 
activity

22.5
± 2.5

25.3
± 1.8

13.8
± 3.0

46.5
± 3.1 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p > 0.05 p < 0.05 p < 0.01

4 HF, %

before the 
physical 
activity

20.5
± 2.7

19.0
± 2.4

14.6
± 2.5

28.3
± 3.6 p < 0.05 p < 0.05 p < 0.001 p > 0.05 p < 0.05 p < 0.05

during the 
physical 
activity

8.0
± 1.9

12.9
± 2.1

5.4
± 1.1

15.6
± 4.1 p < 0.001 p > 0.05 p < 0.01 p > 0.05 p > 0.05 p < 0.01

             

Fig. 3. Frequency of the autonomic disorders in cirrhotic patients 
depending on the prevalence of pathological process in the liver 

according to the results of the cold test.

As can be seen from table 1, during the record of 
the HVR without stress the indices of the general 
spectral power (TP), in patients of class A (923.4 ± 
191.3 mc2/Hz), B (935.9 ± 139.4 mc2/Hz) and C (203.4 
± 301.9 mc2/Hz) were significantly (p < 0.001) lower 
than in the CG (3243.8 ± 46.2 mc2/Hz). In the patients 
of class C the indices of TP were significantly lower 
comparing with class A (p < 0.001) and B (p < 0.001) 

with the tendency to the decrease with the increase of 
severity class. It testifies the strengthening of the SNS 
influence, however not reflect the structure of the 
organism regulation levels. To improve this fact, the 
correlative connections between the values of TP index 
and the classes of LC, taking into account the amount 
of points according to the C. G. Child-R. N. Pugh’s 
criteria, were detected and the reccurent correlative 
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connection of the weak power (r = -0.4; р < 0.001) 
was found.

Studying the influence of neuro-humoral factors on an 
organism in a percentage ratio (VLF %), it was shown, 
that for the patients of class A this index was significantly 
higher compared to the CG (p < 0.001). And in cirrhotic 
patients of the C class (64.9 ± 3.4 %) it was higher than 
in the classes A (53.6 ± 3.0 %, р < 0.01) and B (55.5 ± 
2.5 %, р < 0.05) with the tendency to increase with the 
increase of the pathological process severity. It testifies 
the decrease of the role of the ANS central mechanisms 
with passing to the lowest – humoral-metabolic level of 
the organism adjusting. There is the direct correlative 
connection of weak power (r = 0.2; р < 0.01) between 
the mentioned index and the classes of LC according to 
the C. G. Child-R. N. Pugh’s criteria.

Estimating the influence of the SNS in the structure 
of the general spectrum (LF %) it was determined, that 
it was considerably less in the patients of class A (25.9 
± 2.0 %, p < 0.01), B (25.6 ± 1.5 %, p < 0.01) and C (20.6 
± 2.1 %, p < 0.001) comparatively to the group of practically 
healthy volunteers (34.6 ± 3.3 %), and also in class C 
compared to class A (p < 0.05) and B (p < 0.05). Received 
results confirm, that in general autonomic tone, neuro-

humoral influences prevail with the increase of the LC 
severity and it was found the reccurent correlative connection 
of weak power too (r = -0.2; р < 0.01).

Characterizing the activity of the PSNS, according to 
results of the HF % index, the hypotony was found in all 
the cirrhotic patients. Its percent value was lower in classes 
A (20.5 ± 2.7 %, p < 0.05), B (19.0 ± 2.4 %, p < 0.05) 
and C (14.6 ± 2.5 %, p < 0.001), than in the CG (28.3 ± 
3.6 %); and in the patients of the C class compared to the 
same index in the classes A (p < 0.05) and B (p < 0.05). 
So, with the increase of the LC severity class the value 
of HF % decreases, that is confirmed by the study of the 
correlative connections (r = -0.2; р < 0.01).

The results, got during the conducting of the orthostatic 
test, confirm the indices, got before the stress.

Conclusions. In 100.0 % of the patients there were 
found the disorders of the ANS with the predominance 
of the sympathetic branch of the ANS over parasympathetic 
influences, which increase with the decompensation of 
the disease with directly proportional growth of the neuro-
humoral influences in accordance with the severity of the 
pathological process in the liver according to the C. G. 
Child-R. N. Pugh’s criteria.
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Стан веґетативної нервової системи у хворих на цироз печінки  
різного ступеня важкості

О. О. Абрагамович, М. О. Абрагамович, С. Я. Толопко, М. Р. Ферко, О. П. Фаюра

Порушення стану веґетативної нервової системи є одним із патоґенетичних механізмів виникнення та 
наростання важкості цирозу печінки через виключення центральних механізмів реґуляції життєвих процесів 
із переходом на найнижчий рівень – гуморально-метаболічний, що є несприятливою проґностичною ознакою. 

З метою оцінки стану веґетативної нервової системи нами проведено комплексне клініко-лабораторне 
обстеження 93 хворих на цироз печінки. Вивчено її основні функціонально-динамічні показники: тонус, 
вегетативну реактивність, веґетативне забезпечення діяльності орґанізму. Використано опитувальник  
А.М. Вейна, клінічні критерії А.Д. Соловйова, функціональні проби: теплову, холодову, Тома – Ру, ортоклі-
ностатичну, а також реєстрацію варіабельності серцевого ритму. Отримані результати дали змогу діаґносту-
вати наявність веґетативних порушень у 100,0 % пацієнтів, причому з переважаючими впливами симпатич-
ного відділу веґетативної нервової системи над парасимпатичним із прямо пропорційним зростанням 
нейрогуморальних впливів відповідно до важкості патолоґічного процесу в печінці. Вивчення кореляційних 
зв’язків між показниками варіабельності серцевого ритму і класами цирозу печінки, за C. G. Child –  
R. N. Pugh, дає підставу рекомендувати їх для проґнозування перебігу захворювання.

Ключові слова: веґетативна нервова система, цироз печінки, веґетативна реактивність.

State of the Autonomic Nervous System in Patients with the Different Severity  
Stages of Cirrhosis of the Liver

O. Abrahamovych, M. Abrahamovych, S. Tolopko, M. Ferko, O. Fayura

It is known that the disorders of the autonomic nervous system state is one of the pathogenetic mechanisms of 
the appearance and increase of the severity of liver cirrhosis, due to the exclusion of the central regulatory mechanisms 
of life processes with the transition to the lowest level - humoral-metabolic, which is an unfavorable prognostic 
sign.

In order to assess the state of the autonomic nervous system we have conducted a comprehensive clinical and 
laboratory examination of 93 patients with cirrhosis and studied its basic functional and dynamic indices: tone, 
autonomic reactivity, autonomic support of the organism functioning, using the questionnaire of A. M. Wein, clinical 
criteria of A. D. Solovyov, functional tests: thermal, cold, Tom-Roux, orthoclinostatic and registration of heart rate 
variability. The results allowed us to diagnose the presence of autonomic disorders in 100.0 % of the patients, with 
the superior effects of the sympathetic part of the autonomic nervous system over the parasympathetic with the 
directly proportional increase of the neuro-humoral effects according to the severity of the pathological process in 
the liver. The study of the correlation between the indices of heart rate variability and classes of liver cirrhosis by 
C. G. Child-R. N. Pugh lets us recommend them to predict the disease course.

Keywords: autonomic nervous system, liver cirrhosis, autonomic reactivity.
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імені Данила Галицького

Вуглеводні детермінанти глікополімерів ворсинок 
хоріона ембріонів людини, завмерлих унаслідок 
спорадичного та звичного невиношування 
вагітності

Вступ. Поняття «невиношування вагітності» (НВ) 
включає мимовільне переривання вагітності в терміні 
від зачаття до 16–26-го тижня розвитку, залежно від 
норм медичного законодавства різних країн [8]. Пе-
реривається близько 15,0 % вагітностей, причому 
переважно (три чверті випадків) у першому триместрі 
[4]. Найчастіше чинниками ризику НВ є вік жінки та 
патолоґічні зміни плода. Щодо останнього, то це 
здебільшого несумісні з життям порушення, які у  
50,0 % випадків зумовлені хромосомними аномалія-
ми [11]. Загалом у популяції близько 25,0 % жінок 
хоча б раз у житті втрачали плід [14].

Окрім спорадичного невиношування, трапляється 
також звичне невиношування – реґулярне (три рази 
і більше) переривання вагітності. Звичне невиношу-
вання зафіксовано в 1,0 % жінок репродуктивного 
віку [12, 14]. У літературі описано низку можливих 
передумов звичного невиношування, серед яких най-
частішими є такі: антифосфоліпідний синдром у жін-
ки; ґенетичні, анатомічні та ендокринні аномалії у 
батьків чи у плода; успадковані тромбофілії та імун-
ні порушення [9, 12]. У цьому переліку вирізняються 
імунні чинники, особливо в разі ранньої (до 14 тиж-
нів) втрати вагітності. Зокрема, у 45,0 % випадків 
рання втрата вагітності супроводжується материн ською 
інтолерантністю та окреслюється поняттям «імунне 
непліддя» [6]. Імунна система матері сприймає кліти-
ни плода як чужорідні тіла, такі як бактерії, віруси 
чи пухлинні клітини, а її імунна реакція спрямована 
на їхнє знищення. Дослідження причин неправильної 
взаємодії між клітинами плода та імунною системою 
матері надзвичайно важливе для розуміння їх наслід-
ку – переривання вагітності.

Однією з основних сигнальних систем будь-якої 
клітини (в тому числі ембріональної) є покривний 
шар ґлікопротеїнів та ґліколіпідів на її поверхні [5, 

10]. Саме ґлікопротеїнові та ґліколіпідні комплекси 
відіграють ключову роль у розпізнаванні клітин пло-
да імунною системою матері [5, 15]. Відповідно пев-
ні зміни у цих комплексах можуть провокувати неа-
декватну реакцію імунної системи матері на плід. 
Аналіз динаміки експонування та перерозподілу 
рецепторів лектинів на поверхні та у складі клітинних 
компартментів дає змогу оцінювати ступінь диферен-
ціювання клітин і тканин загалом, рівень функціо-
нальної активності клітин, її здатність до міґрації, 
фаґоцитозу, ідентифікувати початок незворотних 
дистрофічних змін і апоптозу [2, 5, 10, 15]. Із огляду 
на викладене вище, стає очевидною доцільність вив-
чення особливостей ґлікопротеїнових та ґліколіпідних 
комплексів ворсинок хоріона (ВХ) мимовільно елімі-
нованих плодів людини в контексті визначення мож-
ливих причин їх втрат.

Мета дослідження. Дослідити лектин-зв’язуваль-
ні вуглеводні детермінанти структурних компонентів 
ворсинок хоріона ембріонів людини, завмерлих унас-
лідок спорадичного та звичного невиношування у 
першому триместрі вагітності.

Матеріал і методи дослідження. Досліджено 8 
зразків тканин ворсинок хоріона ембріонів людини, 
які завмерли в першому триместрі вагітності – на 4–13-
му тижні внутрішньоутробного розвитку. Сформова-
но дві дослідні ґрупи: спорадичні викидні (СВ) –  
3 зразки; звичні викидні (ЗВ) – 5 зразків. Контроль-
ну ґрупу (КҐ) склали 5 зразків ворсинок хоріона ем-
бріонів людини, отриманих після штучних абортів 
(проведених за бажанням жінки) відповідного терміну 
гестації.

Дослідження здійснювались згідно з основними 
стандартами GCP (1996 р.), Європейської конвенції 
з прав людини та біомедицини від 04.04.1997 р., Гель-
сінкської декларації Всесвітньої медичної асоціації 
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Instruments International», обладнаного фотокамерою 
«Echoo-Imager 502000» з використанням комп’ютер-
ної проґрами TopView 3.2.

Результати дослідження та їх обговорення. Для 
оцінювання результатів дослідження контрольні та 
дослідні зразки були зґруповані за чотирма віковими 
катеґоріями: 4–5-тижневі, 6–7-тижневі, 7–9-тижневі 
та 11–13-тижневі ембріони. Отримані результати 
представлені в табл. 2 та на рис. 1–4.

Оглядові препарати показали, що ВХ на досліджу-
ваних етапах включають такі компоненти: синцитіотро-
фобласт (СТБ), цитотрофобласт (ЦТБ), мезенхіму 
(МХ), гемокапіляри та клітини Кащенка – Гофбауера 
(ККГ) в товщі мезенхіми (рис. 1, а). Водночас у до-
слідних зразках (СВ і ЗВ) зафіксовано ознаки деструк-
ції, що виявлялися зміною форми ворсинок, розша-
руванням та набряком мезенхіми (рис. 1, б, в), чого 
не спостерігалося у гістолоґічних препаратах кон-
трольної ґрупи.

Рис. 1. Ворсинки хоріона, зафарбовані гематоксиліном  
та еозином: а, г – контрольна ґрупа; б, ґ – зразки, отримані 
від плода після спонтанного аборту; в, д – зразки, отримані 
від плода після переривання вагітності внаслідок звичного 
невиношування. Збільшення ×300 (а, б, в) та ×600 (г, ґ, д).

Дослідження, проведені з використанням лектинів, 
виявили високу спорідненість усіх лектинів з кліти-
нами СТБ, ЦТБ, ККГ та з МХ як у дослідних, так і в 
контрольних зразках. У контрольній ґрупі найвищу 
реактивність із вибраними лектинами демонстрував 
СТБ. Найвищою спорідненістю з останнім відзначав-
ся DGlcNAc>NeuNAc-специфічний лектин WGA, а 
найнижчою – манозоспецифічний лектин GNA. Се-
редній рівень експонування був характерний для ре-
цепторів фукозоспецифічного лектину PFA та DGal-спец-
ифічного лектину PNA.

У досліджуваних ґрупах клітини ЦТБ та ККГ де-
монстрували подібний профіль зв’язування з усіма 
використаними лектинами, залежно від терміну завми-
рання вагітності. Найвищою реактивністю у них від-
значався лектин WGA, найнижчою – GNA; лектини 
PNA та PFA виявили практично ідентичну, середньо-
го рівня, спорідненість із клітинами ЦТБ та ККГ. Тро-
хи нижчою,  порівняно з іншими елементами ВХ, була 
спорідненість лектинів із клітинами МХ. Як бачимо 
з табл. 2, рівень спорідненості до цих клітин коливав-
ся в межах від дуже низького – з лектином PFA до 
низького – з GNA і PNA та середнього – з WGA.

з етичних принципів наукових медичних досліджень 
із залученням людей (1964–2008), Наказу МОЗ Украї-
ни № 690 від 23.09.2009 р., та за згодою Комісії з 
біоетики ЛНМУ імені Данила Галицького (Протокол 
№ 6 від 24.06.2013 р.).

Біолоґічний матеріал тричі відмивали в забуфере-
ному фізіолоґічному розчині, під мікроскопом відби-
рали гістопроби з ворсинками хоріона, фіксували їх 
у 4,0% нейтральному формаліні та заливали у парафін 
за стандартною методикою. З метою вивчення загаль-
ної структури зрізи товщиною 5–7 мкм зафарбовува-
ли гематоксиліном та еозином.

Вуглеводні детермінанти структурних компонентів 
ВХ досліджували з застосуванням лектин-перокси-
дазної техніки [7]. Використано набір із чотирьох 
лектинів, мічених пероксидазою, наданих доктором 
фарм. наук В. О. Антонюком (лабораторія «Лектино-
тест», м. Львів). Характеристика лектинів представ-
лена в табл. 1.

Таблиця 1
Використані лектини та їх вуглеводна специфічність*

Назва лектину,
його абревіатура

Вуглеводна
специфічність

Комплементарність 
до оліґосахаридного 

залишку

Лектин арахісу
(Peanut agglutinin, 
PNA) 

DGal DGal(β
1-3

)GalNAc

Лектин зародків 
пшениці (Wheat 
germ agglutinin, 
WGA)

DGlcNAc>NeuNAc
NeuNAc(α

2-6
)

Gal(β
1-4

) GlcNAc, 
GlcNAc(β

1-4
)GlcNAc

Лектин 
підсніжника 
білосніжного 
(Galanthus nivalis 
agglutinin, GNA)

αDMan Man(α
1-3

)Man, 
оліґоманозильні 

N-ґлікани

Лектин ікри 
окуня (Perca 
fluviatilis 
agglutinin, PFA)

αLFuc Fuc(β
1-2

)Gal(β
1-3

)
GlcNAc

Примітка. * Вуглеводна специфічність використаних лекти-
нів подана згідно з даними [1].

Візуалізацію рецепторів лектинів проводили 3’3’-діамі-
нобензидину тетрагідрохлоридом (Sigma, St. Louis, 
MO, USA) у присутності Н2О2 [7]. Експонування 
рецепторів лектинів напівкількісним методом оціню-
вали незалежно два дослідники, керуючись таким 
розрахунком: «–» відсутність реакції, «+» позитивна, 
«++» помірна, «+++» дуже інтенсивна реакція.

Контроль специфічності гістохімічної реакції по-
лягав у такому: 1) виключення лектину, міченого пер-
оксидазою, з протоколу обробки гістолоґічних пре-
паратів; 2) окиснення вуглеводних детермінант перед 
обробкою лектинами впродовж 60 хв 1,0% розчином 
НІО4 (Reanal, Угорщина) [7]. В обох випадках реак-
ція була відсутня. 

Перегляд і фотографування гіcтологічних препаратів 
здійснювали з використанням мікроскопа «Swift 
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Таблиця 2
Рівень експонування рецепторів лектинів у структурних компонентах ворсинок хоріона 4–13-тижневих ембріонів людини 

в нормі, у випадку спонтанного та звичного невиношування вагітності*

Досліджувана 
ґрупа

Гестаційний 
вік, тижнів

Структурні компоненти ворсинок хоріона

СТБ ЦТБ ККГ МХ

G
N

A

W
G

A

PF
A

PN
A

G
N

A

W
G

A

PF
A

PN
A

G
N

A

W
G

A

PF
A

PN
A

G
N

A

W
G

A

PF
A

PN
A

Контроль

4–5 - +++ - +++ - ++ - ++ - ++ + ++ - ++ - -

6–7 ++ +++ + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + ++ - ++
7–9 + +++ ++ +++ + +++ ++ ++ + +++ ++ ++ - ++ - +

  11–13 н/в

Спорадичні 
викидні

  4–5 н/в
6–7 +++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ ++ + +++ - ++ ++ ++ - ++
  7–9 н/в
11–13 ++ +++ ++ ++ ++ +++ + ++ ++ ++ ++ ++ + ++ + ++

Звичні викидні

4–5 +++ +++ ++ ++ +++ ++ + ++ ++ ++ - ++ ++ ++ - +
6–7 +++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ +
7–9 +++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +

11–13 +++ +++ +++ ++ +++ +++ ++ ++ +++ ++ + + +++ ++ ++ -

Примітка. * Ступінь експонування рецепторів лектину в структурних компонентах ворсинок хоріона: «–» відсутність реакції, 
«+» позитивна, «++» помірна, «+++» дуже інтенсивна реакція; н/в – не вивчалося.

Рис. 3. Експонування рецепторів лектину PFA у 
структурних компонентах ворсинок хоріона 6–7-го тижня 
внутрішньоутробного розвитку: а, г – контрольні зразки 

(помірний рівень експонування рецепторів лектину у 
поверхневих структурах, низький – у клітинах Кащенка – 
Гофбауера та майже відсутній у мезенхімі); б, ґ – зразки, 

отримані від плода після спонтанного аборту (трохи вища ніж 
у контрольних зразках реактивність синцитіотрофобласта і 
базальної мембрани, помірна – компонентів мезенхіми); в, 
д – зразки, отримані від плода після переривання вагітності 
внаслідок звичного невиношування (помірна реактивність 

поверхневих структур та елементів мезенхіми). Збільшення 
×300 (а, б, в) та ×600 (г, ґ, д).

У дослідній ґрупі ЗВ ворсинки хоріона характе-
ризувалися високою спорідненістю з усіма викори-
станими лектинами. Найвища спорідненість із лек-
тинами, як і у випадку попередньо описаних ґруп, 
зафіксована з СТБ: реактивність лектинів GNA та 
WGA була максимальною, лектинів PFA та PNA – 
середньою. Нижчий ступінь експонування ґлікополімерів 
зафіксовано в клітинах ЦТБ, з тим, що найвищою 
була реактивність із лектинами GNA та WGA, і се-
редньою – з PNA та PFA. Найнижчий рівень експо-

Рис. 2. Експонування рецепторів лектину GNA  
у структурних компонентах ворсинок хоріона 6–7-го  тижня 

внутрішньоутробного розвитку: а, г – контрольні зразки 
(помірний рівень експонування рецепторів лектину у всіх 

структурних компонентах); б, ґ – зразки, отримані від 
плода після спонтанного аборту (дуже висока реактивність 

поверхневих структур); в, д – зразки, отримані від плода після 
переривання вагітності внаслідок звичного невиношування 

(дуже інтенсивна реактивність поверхні синцитіотрофобласта 
та елементів мезенхіми).  

Збільшення ×300 (а, б, в) та ×600 (г, ґ, д).

Подібно до охарактеризованої вище контрольної 
ґрупи, в ґрупі СВ найвищим було експонування ре-
цепторів використаних лектинів у складі СТБ. Так, 
найвища реактивність СТБ була виявлена з лектина-
ми WGA та GNA, в деяких випадках вона сягала мак-
симальних значень. Відносно високою спорідненістю 
до лектинів відзначалися також клітини ЦТБ, з тим, 
що найвищою була реактивність із лектинами WGA 
та GNA. Нижчий ступінь спорідненості виявлено у 
клітин МХ та ККГ (табл. 2).
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нування рецепторів лектинів у ґрупі ЗВ задокумен-
товано з клітинами мезенхіми, з тим, що помірна 
спорідненість була з лектинами GNA та WGA, і низь-
ка – з PNA та PFA.

Рис. 4. Експонування рецепторів лектину WGA  
у структурних компонентах ворсинок хоріона 6–7-го тижня 

внутрішньоутробного розвитку: а, г – контрольні зразки 
(значна реактивність синцитіотрофобласта, середньої 

інтенсивності – клітин Кащенка – Гофбауера  
та цитотрофобласта, слабка – елементів мезенхіми);  

б, ґ – зразки, отримані від плода після  спонтанного аборту 
(дуже висока реактивність, висока та помірна – всіх інших 

структур); в, д – зразки, отримані від плода після переривання 
вагітності внаслідок звиклого невиношування (дуже висока 

реактивність поверхневих структур, клітин Кащенка – 
Гофбауера та елементів мезенхіми). Збільшення ×300 (а, б, в) 

та ×600 (г, ґ, д).

Наступний етап досліджень полягав у зіставленні 
результатів, отриманих у різних досліджуваних ґру-
пах стосовно ембріонів однакового гестаційного віку. 
Для цього вибрано ґрупу 6-7-тижневих ембріонів, 
оскільки, як бачимо з табл. 2, вона представлена як 
серед штучно перерваних вагітностей (контроль), так 
і спорадично перерваних, рівно ж як і у ґрупі звичних 
викиднів. Отримані результати ілюструє рис. 5.

Рис 5. Інтенсивність експонування рецепторів лектинів 
структурних компонентів ворсинок хоріона, у плодів, 

отриманих після штучного аборту, спонтанного та звичного 
невиношування вагітності; оцінювання здійснено за 3-бальною 

шкалою.

Як показують отримані результати, найвищу спорід-
неність із лектинами задокументовано для ворсинок 
хоріонів плодів ґрупи звичних викиднів: експонуван-
ня ґлікополімерів у цій ґрупі сягало вище середніх 
значень із максимальною афінністю з лектинами WGA 

та GNA. Ворсинки хоріона плодів із ґрупи спорадич-
них викиднів відзначалися трохи нижчою порівняно 
зі звичними викиднями афінністю з лектинами. Зо-
крема, для лектину PFA був характерний найнижчий 
ступінь спорідненості, для лектину PNA – середні 
значення, а лектини WGA та GNA відзначалися се-
редньою та високою реактивністю. Найнижчу спорід-
неність із використаними лектинами демонстрували 
ВХ ембріонів контрольної ґрупи. Так, ступінь спорід-
неності ворсинок хоріона ембріонів КГ охоплював 
діапазон від слабкої до помірної реактивності, з най-
нижчими показниками для лектинів PFA та GNA, се-
редніми – для лектину PNA, та вище середнього – для 
лектину WGA.

Підвищений рівень експонування манозоґліканів 
на поверхні апоптозних клітин задокументовано в 
праці R. Bilyy et al. [3]. Виявлений нами у ґрупах 
спорадичного та звичного невиношування вагітності 
високий вміст манозильних вуглеводних детермінант 
у складі синцитіотрофобласта ворсинок хоріона може 
бути розцінено як прояв апоптозу, що призводить до 
передчасного руйнування компонентів гематоплацен-
тарного бар’єра і підвищення його проникності для 
антитіл материнського орґанізму. Водночас у ґрупі 
ЗВ спостерігався вищий рівень манозоґліканів, ніж 
у ґрупі СВ.

Як стверджують A. Tomin et al. [13], десіалювання 
поверхні клітин може індукувати процеси їх еліміна-
ції імунною системою. Високий рівень експонування 
рецепторів лектину WGA у всіх досліджених ґрупах 
віддзеркалює значний вміст у складі ВХ високомо-
лекулярних біополімерів із термінальними залишка-
ми DGlcNAc та сіалових кислот, що, правдоподібно, 
свідчить про їх важливу роль у гістофізіолоґії пла-
центарного бар’єра. Відповідно нагромадження ре-
цепторів лектину WGA опосередковано свідчить про 
існування певних порушень у діяльності плацентар-
ного бар’єра, які набувають максимального ступеня 
вираженості у ґрупі ЗВ.

Для з’ясування ролі сіалоґліканів у цих порушен-
нях необхідно використати лектини з вибірковою 
специфічністю до сіаловмісних ґлікокон’юґатів, зо-
крема, лектини SNA, MAA, а також застосувати ней-
рамінідазу перед обробкою гістолоґічних препаратів 
цими лектинами.

Виявлені нами зміни характеризують кількісні по-
казники, тоді як використаний метод лектинової гістохімії 
розрахований, головним чином на виявлення якісних 
змін експонованих ґлікокон’юґатів. Тому отримані 
результати в перспективі доцільно доповнити денси-
тометрією гістопрепаратів, а також імуногістохіміч-
ними дослідженнями отриманого матеріалу.

Висновки. Проведені дослідження дали змогу ви-
явити модифікацію вуглеводних детермінант ґліко-
протеїнових та ґліколіпідних комплексів ворсинок 
хоріона у плодів після переривання вагітності вна-
слідок спонтанного та звичного невиношування ва-
гітності, вони поглиблюють існуючі уявлення про 
механізми виникнення означених патолоґічних станів 
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і, правдоподібно, можуть бути використані для вдо-
сконалення методів їх патоґенетичної діаґностики та 
лікування.

Висновки. 1. Мікроскопічна оцінка гістолоґічних 
препаратів ворсинок хоріона 4–13-тижневих ембріонів 
людини, елімінованих штучно чи спонтанно, дає змо-
гу оцінити їх життєздатність та можливість викону-
вати фізіолоґічні функції. 

2. Лектиногістохімічні дослідження показали ви-
соку спорідненість лектинів PNA, GNA, WGA та PFA 
зі структурними компонентами ворсинок хоріона 
4–13-тижневих ембріонів людини. 

3. У ґрупі звичного невиношування вагітності 
порівняно з ґрупою спорадичних викиднів та кон-

трольною ґрупою штучно елімінованих ембріонів 
виявлено найвищий рівень експонування рецепторів 
лектинів WGA, GNA та PFA.

4. Серед використаних чотирьох лектинів найвищу 
афінність із компонентами ворсинок хоріона ембріонів 
людини, особливо з синцитіотрофобластом, виявив 
лектин WGA.

Лектин PNA не продемонстрував діаґностичної 
цінності для виявлення означених патолоґічних станів, 
оскільки його реактивність зі структурними елемен-
тами хоріональних ворсинок контрольної та дослід-
них ґруп була ідентичною.
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Вуглеводні детермінанти ґлікополімерів ворсинок хоріона ембріонів людини, 
завмерлих унаслідок спорадичного та звичного невиношування вагітності

І. І. Заставний, А. М. Ященко, О. Д. Луцик

Методами лектинової гістохімії досліджено 8 зразків ворсинок хоріона ембріонів людини, які завмерли в 
першому триместрі вагітності (на 4–13-му тижні внутрішньоутробного розвитку). Ґрупа спорадичних ви-
киднів включала 3 зразки, ґрупа звичних викиднів – 5 зразків; контрольну ґрупу склали 5 зразків ворсинок 
хоріона ембріонів людини, отриманих після проведення штучних абортів відповідного терміну гестації. 
Гістолоґічний матеріал фіксували у 4,0% нейтральному формаліні, заливали у парафін. Для загальноморфо-
лоґічного дослідження зрізи товщиною 5–7 мкм зафарбовували гематоксиліном та еозином. Вуглеводні 
детермінанти ґлікополімерів ворсинок хоріона вивчали методом лектин-пероксидазної техніки з використан-
ням 4 лектинів – PNA, GNA, WGA та PFA. Загальноморфолоґічні дослідження показали зміну форми і 
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структури ворсинок хоріона досліджуваних зразків порівняно з контрольними. Методи лектинової гістохімії 
виявили у разі невиношування вагітності накопичення на поверхні та у складі внутрішніх компонентів вор-
синок хоріона рецепторів лектинів GNA та WGA, що свідчить про підвищене експонування у складі ґліко-
кон’юґатів ворсинок термінальних залишків манози та DGlcNAc/ NeuNAc. Перерозподіл рецепторів лектинів 
був більш виражений у випадках звичного невиношування порівняно зі спорадичними. Отримані результа-
ти вказують на порушення плацентарного бар’єра, правдоподібно, внаслідок посилення явищ апоптозу, а 
також дисбалансу процесів синтезу/деґрадації сіалоґліканів у складі ворсинок хоріона.

Ключові слова: ворсинки хоріона, спорадичне та звичне невиношування вагітності, лектинова гістохімія.

Carbohydrate Determinants of Chorionic Villi Glycoconjugates  
of Human Embryos, Lost due to Sporadic and Recurrent Miscarriages

I. Zastavnyy, A. Yashchenko, A. Lutsyk

Tissue samples of chorionic villi of 8 human embryos, lost due to sporadic and recurrent miscarriages in the first 
trimester of pregnancy (gestational age 4-13 weeks), were subjected to lectin histochemistry investigation. Group 
of sporadic miscarriages included 3 specimens, recurrent miscarriages were represented by 5 chorionic villi samples; 
control group consisted of 5 samples obtained from human embryos after artificial abortions of physiological 
pregnancies at the respective gestational age. The histological material was fixed in 4,0 % neutral formalin and 
embedded in paraffin. For the general morphology investigation the 5-7 µm thick sections were stained with 
haematoxylin and eosin. Carbohydrate determinants of chorionic villi were detected by the lectin-peroxidase technique 
using 4 lectins, namely, PNA, WGA, GNA and PFA. General morphology investigation revealed the alterations of 
shape and structure of chorionic villi after miscarriages in comparison to the control specimens. There was also 
detected an increased reactivity of surface and intravillous glycoconjugates with GNA and WGA lectins indicating 
the enhanced exposure of terminal Man and DGlcNAc / NeuNAc in chorionic villi obtained after miscarriages of 
both types. The redistribution of the lectin receptors was more obvious in chorionic villi after the recurrent miscarriages 
compared to the sporadic ones. These observations apparently encompass the alterations of placental barrier due to 
the increased apoptotic rate as well as certain imbalance in the processing and/or degradation of sialoglycans in 
chorionic villi.

Keywords: chorionic villi, sporadic and recurrent miscarriages, lectin histochemistry.
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Клініко-лабораторна характеристика перебігу 
гострих стенозувальних ларинґотрахеїтів у дітей, 
ушпиталених до діаґностичного відділення 
Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні 
впродовж 2013 р.

Вступ. Інфекційні захворювання орґанів дихання 
у дітей сьогодні є однією з найважливіших проблем  
педіатрії [1, 4, 6]. За статистикою, гострі респіратор-
ні вірусні інфекції (ГРВІ) посідають провідне місце 
в структурі захворюваності дітей [5, 7]. Важливість 
цієї проблеми полягає в тому, що у 1,0–5,0 % дітей 
раннього віку ГРВІ супроводжуються синдромом 
гострого стенозувального ларинґотрахеїту (ГСЛТ), 
за наявності якого у ранньому дитячому віці значно 
зростає ризик несприятливого перебігу захворюван-
ня [3].

Мета дослідження. За результатами ретроспек-
тивного дослідження вивчити особливості перебігу 
гострих стенозувальних ларинґотрахеїтів у дітей віком 
0,0–60,0 міс., ушпиталених у Львівську обласну ін-
фекційну клінічну лікарню впродовж 2013 р.

Матеріал і методи дослідження. Проаналізовано 
391 медичну карту стаціонарного хворого дітей віком 
0,0–60,0 міс. (117 дівчаток і 274 хлопчики), які пере-
бували на стаціонарному лікуванні у 1-му діаґностич-
ному відділенні Львівської обласної інфекційної 
клінічної, з діаґнозом «гостра респіраторна вірусна 
інфекція, гострий стенозувальний ларинґотрахеїт» з 
01.01. по 31.12.2013 р. Хворих поділено на три ґрупи, 
залежно від ступеня важкості стенозу гортані, кон-
статованого на час шпиталізації хворих. До І ґрупи 
увійшло 104 дитини зі стенозом гортані 1-го ступеня, 
до ІІ ґрупи – 271 пацієнт зі стенозом гортані 2-го 
ступеня, до ІІІ ґрупи – 17 хворих зі стенозом 3–4-го 
ступеня. Ступінь стенозу гортані визначали згідно з 
рекомендаціями, затвердженими наказом МОЗ Украї-
ни  № 437 від 31. 08. 2004 р. Для аналізу  відібрано 
відомості з анамнезу симптомів хвороби, важкості 
стану на час шпиталізації, показники гемоґрами, ре-

зультати бактеріолоґічного обстеження слизу з рото-
вої частини ґлотки, наявність і характер ускладнень, 
лікування, що проводилося. 

Результати дослідження та їх обговорення. Ста-
тистичну обробку даних проводили на персонально-
му комп’ютері. Отримані результати з нормальним 
розподілом представлені у вигляді середніх значень 
(М). Показники з розподілом, що різнився від нор-
мального, подані у вигляді Ме (95,0% довірчий ін-
тервал). Оцінку параметричних даних для двох ґруп 
визначали за допомогою t-критерію Стьюдента. Віро-
гідною вважали різницю показників, коли p < 0,05 
(імовірність відмінностей понад 95,0 %). Під час 
оцінювання непараметричних даних застосовано 
U-критерій Манна – Вітні. Вірогідність різниці між 
номінальними змінами оцінено за критерієм χ2 [6]. 
Багатофакторний статистичний аналіз проводили з 
використанням проґрам Statistica for Windows v.5.0. 
(StatSoft, USA), MS Exel 2003 [2].

Середній вік хворих у І ґрупі становив 27,57 ±  
1,44 міс., у тому числі дітей віком 0,0–12,0 міс. було 
19,23 %, 12,0–24,0 міс. – 26,92 %, 24,0–36,0 міс. –  
25,01 %, хворих віком понад 36,0 міс. – 28,85 %. Біль-
шість дітей (59,00–56,73 %) у минулому не хворіли 
взагалі або мали поодинокі випадки ГРВІ, 19  
(18,27 %) осіб віднесено до ґрупи дітей, що часто 
хворіють: у них випадки гострих респіраторних за-
хворювань зафіксовано більш ніж 4–6 разів упродовж 
року; обтяжений алерґолоґічний анамнез виявлено у 
10 (9,61 %) пацієнтів. Із  анамнезу також з’ясовано, 
що 16 (15,38 %) осіб перенесли гостру респіраторну 
інфекцію, ускладнену гострим стенозувальним ла-
ринґотрахеїтом (табл. 1).
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Таблиця 1
Показники анамнезу та перебігу  хвороби у дітей І–ІІІ ґруп

Показник І ґрупа ІІ ґрупа ІІІ ґрупа 

Середній вік 
хворих 27,56 ± 1,44 ª 27,34 ± 0,91 ** 36,7 ± 5,91

Кількість дітей 
віком до 1 року 20 (19,23 %) 46(16,97 %) 3 (17,65 %)

Час 
шпиталізації 
(дні від початку 
хвороби)

1,97 ± 0,09 * ª 2,13 ± 0,06 ** 2,53 ± 0,33

Діти, що часто 
хворіють 19 (18,27 %) 33 (12,18 %) 2 (11,76 %)

Гострий 
стенозувальний 
ларинґотрахеїт  
у анамнезі

16 (15,38 %) 34 (12,55 %) 3 (17,65 %)

Алерґія  
в анамнезі 10 (9,61 %) 22 (12,18 %) 1 (5,88 %)

Антибіотико - 
терапія 14 (13,46 %) 68 (25,09 %) 15 (88,24 %)

Задовільний 
стан (день 
від початку 
лікування)

2,37 ± 0,09 ª 2,82 ± 0,05 ** 3,88 ± 0,36

Ускладнення 4 (3,85 %) ª 37 (13,65 %) ** (47,06 %)

Примітки: * – p < 0,05 між І–ІІ ґрупами; ª  – p < 0,05 між І–ІІІ 
ґрупами; ** – p < 0,05 між ІІ–ІІІ ґрупами.

Усі пацієнти І ґрупи були ушпиталені впродовж 
першої чи другої доби захворювання, в середньому 
на 1,97 ± 0,09 дня від появи перших симптомів хво-
роби. Хворі потрапляли зі скаргами на сухий надсад-
ний кашель, охриплість голосу, періодичний неспокій, 
який супроводжувався інспіраторною задишкою. За-
гальний стан у більшості хворих (86,00–82,69 %) 
середньо-важкий, у 18 (17,31 %) пацієнтів – важкий. 
У 57 (54,87 %) дітей спостерігалась нормальна тем-
пература тіла, у 33 (31,37 %) – субфебрильна, у 14 
(13,46 %) – гарячка перевищувала 38,5 °С. Лікуваль-
ні заходи, які проводили дітям цієї ґрупи, включали 
засоби симптоматичного лікування – дексаметазон, 
спазмолітики, десенсибілізувальні, інгаляції муколітич-
ними препаратами; 9 пацієнтів (8,65 %) отримували 
препарати непрямої противірусної дії, 14 (13,46 %) 
хворим поводили антибіотикотерапію препаратами 
цефалоспоринового ряду тривалістю 5–7 днів. Пози-
тивного ефекту від лікування вдалось досягти досить 
швидко, в середньому через 2,37 ± 0,09 дня від часу 
шпиталізації стан хворих  оцінено як задовільний.

Cередній вік дітей ІІ ґрупи становив 27,34 ± 0,91 
міс. Дітей віком до одного року було 46 (16,97 %), а 
розподіл хворих за іншими віковими ґрупами був 
приблизно рівномірним  (дітей віком 12–24 міс. – 46 
(31,37 %), 24–36 міс. – 75 (27,68 %), понад 36 міс. – 65 
(23,99 %). На відміну від дітей І ґрупи, лише 73 (26,94 
%) хворих ушпиталені впродовж перших 24 год. від 
початку хвороби, більшість пацієнтів – 125 (46,13 %) 
звернулись за медичною допомогою на другий день 
захворювання.

Із анамнезу життя з’ясовано, що алерґічні реакції 
на продукти харчування та молочні суміші спостері-
гались у 22 (8,12 %) дітей. 33 (12,18 %) пацієнтів 
віднесено до ґрупи дітей, що часто хворіють, а 34 
(12,55 %) пацієнти хворіли на гострі респіраторні 
захворювання (ГРЗ) з синдромом крупу. Об’єктивно 
у 168 (61,99 %) пацієнтів загальний стан розцінено 
як важкий, 6 (2,21 %) дітей ушпиталені в дуже важ-
кому стані. Підвищення температури тіла спостері-
галося у 151 (55,72 %) пацієнта: у 70 хворих (25,83 %) 
була субфебрильна температура тіла (37,5–38,0 °С), 
у 49 дітей (18,09 %) температура тіла перевищувала 
38,1 °С. У більшості хворих гостра респіраторна ін-
фекція перебігала без ускладнень, лише у 37 пацієнтів 
(13,65 %) на тлі ГРВІ розвинулись гострі бронхіти, 
бронхообструктивні синдроми, пневмонії.

Застосовували лише засоби симптоматичного ліку-
вання, згідно з  протоколами лікування, 189 (69,74 %) 
хворим, противірусні середники – 14 (3,56 %), анти-
бактеріальні препарати – 68 (25,09 %). Покращення 
загального стану і зникнення ознак стенозу гортані 
настало в середньому через 2,82 ± 0,05 дня від почат-
ку лікування.

Пацієнти, що скаржилися на частий сухий, надсад-
ний кашель, виражену інспіраторну задишку, яка не 
минала в стані спокою, афонію, порушення свідомості, 
ціаноз, сформували ІІІ ґрупу. Переважна більшість 
пацієнтів (12; 70,59 %) були ушпиталені у вкрай важ-
кому стані й потребували лікування у відділенні ре-
анімації та інтенсивної терапії, 7 (41,18 %) хворим 
проводили штучну вентиляцію легень. Середній вік 
дітей у ґрупі становив 37,7 ± 5,91 міс., найбільша 
кількість у вибірці – діти віком понад 36 міс. – 8  
(47,06 %). Пацієнти були ушпиталені на стаціонарне 
лікування в середньому через 2,53 ± 0,33 доби після 
початку захворювання. Так, упродовж першої доби 
захворювання ушпиталено 5 (29,41 %) пацієнтів, 
решта дітей потрапили до лікарні впродовж другого, 
третього та четвертого дня захворювання, що, ймовір-
но, могло вплинути й визначити важкість перебігу 
захворювання.

ГСЛТ в анамнезі був у трьох (17,65 %) пацієнтів 
цієї ґрупи, атопічні прояви виявлено лише в одного 
(5,88 %), двоє дітей (11,76 %) віднесено до ґрупи тих, 
що часто хворіють. У 10 (58,82 %) пацієнтів гостра 
респіраторна інфекція перебігала з фебрильною га-
рячкою (37,5–38,0 0С), прояви гіпертермії спостері-
галися у 4 (23,53 %) хворих. Окрім симптоматичного 
лікування більшість дітей (15; 88,24 %) отримувала 
антибіотики. У 9 (52,94 %) пацієнтів захворювання 
минуло без ускладнень, у 3 (17,65 %)  виникла пнев-
монія, у 4 (8,35 %) – бронхіт із обструктивним син-
дромом. Позитивна динаміка у цій ґрупі спостеріга-
лася в середньому через 3,88 ± 0,36 дня від початку 
стаціонарного лікування.

Досліджували результати загального аналізу крові 
в усіх хворих упродовж перших 12 год. стаціонарно-
го лікування. Рівні загальної кількості лейкоцитів і 
кількість паличкоядерних нейтрофілів прямо пропор-
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ційні важкості захворювання; найчастіше (у 29,4 %) 
лейкоцитоз і найвища загальна кількість лейкоцитів 
(в середньому 10,0 ± 0,86•109/л) виявлені у дітей ІІІ 
ґрупи; ці показники достовірно відрізнялися від по-
казників пацієнтів І ґрупи (табл. 2).

Вірогідно вищим у хворих ІІІ ґрупи, порівняно з І 
і ІІ ґрупами, був і відносний вміст паличкоядерних 
нейтрофілів, водночас частота лейкопенії у хворих 
І–ІІІ ґруп не відрізнялася і коливалася в межах 11,44–
13,46 %.

Таблиця 2
Показники гемоґрами у дітей І–ІІІ ґруп 

Показник І ґрупа ІІ ґрупа ІІІ ґрупа 

Лейкоцити, •109/л 8,85 ± 0,41* ª 9,47 ± 0,26 ** 10,0 ± 0,86

Еозинофіли, % 1,79 ± 0,23 1,90 ± 0,23 1,33 ± 0,21

Паличкоядерні 
нейтрофіли, % 10,78 ± 0,52* ª 12,90 ± 0,42 ** 21,82 ± 2,36

Сегментоядерні 
нейтрофіли, % 49,69 ± 1,53 52,34 ± 3,00 49,82 ± 2,51

Лімфоцити, % 33,27 ± 1,48 31,41 ± 0,93 34,88 ± 12,03

Моноцити, % 5,75 ± 0,31 6,37 ± 0,31 4,41 ± 0,89

ШОЕ, мм/год. 12,64 ± 0,97 ª 13,0 ± 0,52 ** 8,88 ± 1,52

Частота 
лейкоцитозу
(випадки, %)

15 (14,42 %) 61 (22,51 %) 5 (29,41 %)

Частота 
лейкопенії 
(випадки, %)

14 (13,46 %) 31 (11,44 %) 2 (11,76 %)

Примітки: * – p < 0,05 між І–ІІ ґрупами; ª  – p < 0,05 між І–ІІІ 
ґрупами; ** – p < 0,05 між ІІ–ІІІ ґрупами.

За результатами бактеріолоґічного дослідження 
слизу з верхніх дихальних шляхів виявлено, що най-
більш часто виділяли Streptococcus viridans – у 30,77–
32,13 % хворих І та ІІ ґруп, друге місце за частотою 
посідав Streptococcus pneumonia (табл. 3).  Приблиз-
но у 5,78 % дітей І та ІІ ґруп зі слизу одночасно ви-
ділено асоціацію збудників – Streptococcus pneumonia 
і Staphylococcus аureus, у 2,21 % – Streptococcus viridans 
і Staphylococcus aureus. У ІІІ ґрупі патоґенна мікро-
флора виявлена лише у 5 хворих (29,41 %) – рідше, 
ніж у хворих І та ІІ ґруп.

Позитивний результат бактеріолоґічного обстежен-
ня дітей, у яких діаґностовано ускладнення (бронхіти, 
пневмонії), отримано рідше, ніж у хворих з аналоґічної 

ґрупи із неускладненим перебігом хвороби. Так, у хво-
рих ІІ ґрупи з ускладненим перебігом ГСЛТ частота 
виділення збудника становила 63,81 %, а з неусклад-
неним перебігом ГСЛТ – 78,41 % (p < 0,05). Спектр 
виділених мікроорґанізмів у хворих з ускладненим і 
неускладненими ГСЛТ не відрізнявся. Не виявлено і 
вірогідних відмінностей у показниках загального аналі-
зу крові, частоті випадків лейкоцитозу, лейкопенії у 
пацієнтів з ускладненими і неускладненими ГСЛТ.

Таблиця 3
Частота виділення бактерійної флори з верхніх дихальних 

шляхів, абсолютна кількість (відсоток)

Показник І ґрупа ІІ ґрупа ІІІ ґрупа

Streptococcus  
viridians 32 (30,77 %) 87 (32,13 %) 2 (11,76 %) 

Streptococcus 
pneumonia 30 (28,85 %) 61 (22,51 %) 2 (11,76 %)  

Staphylococcus 
epidermidis 12 (11,54 %) 20 (7,50 %) -

Staphylococcus  
aureus 15 (14,42 %) 49 (18,08 %) 1 (5,88 %)  

Streptococcus 
Pneumonia + 
Streptococcus aureus

6 (5,78 %) 16 (5,90 %) -

Streptococcus viridans  
+ Staphylococcus 
aureus

4 (3,85 %) 6 (2,21 %) -

Неґативний результат 
бактеріолоґічного 
дослідження

29 (26,30 %) 50 (19,90 %) 12 (71,60 %)

Висновки. Вік дітей з ГСЛТ, у яких виник стеноз 
гортані ІІІ ступеня, в середньому становив 36,7 ± 5,91 
міс. і був достовірно вищим ніж вік хворих, ушпита-
лених зі стенозом гортані І–ІІ ступеня. Результати 
бактеріолоґічного обстеження слизу з верхніх дихаль-
них шляхів виявили практично однаковий спектр 
виділених мікроорґанізмів у хворих І та ІІ ґруп, у 
дітей ІІІ ґрупи збудники зі слизу виділялись значно 
рідше. Частота виділення бактерій з верхніх дихаль-
них шляхів не залежала від наявності й типу усклад-
нень,  які виникали у дітей із гострими стенозуваль-
ними ларинґотрахеїтами. Відсутність вірогідних 
взаємозв’язків між змінами в загальному аналізі крові 
та результатами бактеріолоґічних обстежень, дає під-
стави розцінити лейкоцитоз та збільшення рівня па-
личкоядерних нейтрофілів як реакцію макроорґанізмів 
на стрес, гіпоксію, можливо, на введення високих доз 
ґлюкортикоїдів, а не на бактерійні чинники.
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Клініко-лабораторна характеристика перебігу гострих стенозувальних 
ларинґотрахеїтів у дітей, ушпиталених до діаґностичного відділення 
Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні впродовж 2013 р.

О. І. Гладченко

За результатами ретроспективного аналізу 391 карти стаціонарного хворого дітей до п’яти років, ушпи-
талених впродовж 2013 р. з діаґнозом «гострий стенозувальний ларинґотрахеїт» визначено клінічні,  лабо-
раторні особливості хвороби залежно від різних ступенів стенозу гортані, частоту і тип ускладнень. З’ясо-
вано, що респіраторні ускладнення не спричинені наявністю мікрофлори у верхніх дихальних шляхах, а 
зміни периферійної крові відображають головним чином реакцію дитячого орґанізму на стрес та лікування 
кортикостероїдами.

Ключові слова: гострий стенозувальний ларинґотрахеїт, гострі респіраторні вірусні інфекції, ускладнен-
ня, дихальні розлади, діти раннього віку. 

Clinical and Laboratory Characteristic of Acute Stenosic Laryngotraceitis   
in Children Hospitalized into Diagnostic Department of  Lviv Regional Hospital  

of Infectious Diseases during the year 2013 
O. Hladchenko

According to the retrospective analysis of 391 cases reports of children till the age of 5, hospitalized during 2013 
with a diagnosis of acute stenotic laryngotracheitis were established clinical and laboratory features of the disease, 
depending on the degree of laryngeal stenosis, the frequency and type of complications developed in these patients. 
We found that respiratory complications unrelated to the presence of microorganisms in the upper airways and 
peripheral blood changes mainly reflect the child's reaction to stress and treatment with corticosteroids.

Кeywords: acute stenotic laryngotracheitis, аcute respiratory viral infections, complications, children.
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Histological Changes of Linear  Scleroderma  
“en Coup de Sabre”

Introduction. Scleroderma is a chronic disease of 
unknown aetiology characterized by skin fibrosis and is 
divided into two clinical entities: localized scleroderma 
and systemic sclerosis [1]. But the localized scleroderma 
is not accompanied by Raynaud’s phenomenon, acrosclerosis 
and internal organ involvement and the life prognosis of 
patients with localized scleroderma is good [1]. Scleroderma 
“en coup de sabre” (ECDS) is considered a linear localized 
form of scleroderma or morphoea. It usually involves, 
unilaterally, the frontoparietal area, but may extend downwards 
to the face. Most cases begin before 10 years of age [3]. 
The involved skin area is depressed, hard, hyperpigmented, 
shiny and devoid of hair. Facial asymmetry may result 
from underlying muscle and bone involvement [2, 4]. Early 
lesions of localized scleroderma are histologically characterized 
by perivascular lymphocytic infiltrate in the reticular dermis 
and swollen endothelial cells [1, 2]. However, there have 
been few information regarding histological features of 
localized scleroderma other than these findings. 

The aim of our study was to investigate the histological 
characteristics and their clinical association in ECDS.

Materials and methods. The present study was carried 
out at the Department of Dermatology and Venereology 
in Tbilisi State Medical University. 11 patients (2 men 
and 9 women) with lesions clinically and histologically 
diagnosed as ECDS were retrospectively included. Patients  
who were treated with immunomodulating agents, including 
systemic corticosteroids and immunosuppressants before 
presentation, or patients complicated with Parry – Romberg 
syndrome were excluded from the study.  All patients 
were subjected to:

1. History taking including: age, sex, duration of the 
disease, family history.

2. Clinical examination.
3. Skin biopsy – evaluated for epidermal atrophy, 

spongiosis, vacuolar degeneration of basal cell layer, 
satellite cell necrosis, basal pigmentation, melanin 
incontinence, perivascular infiltrate, perineural infiltrate, 
periappendageal infiltrate, vacuolar changes of follicular 
epithelium and dermal fibrosis. 

The study protocol was approved by Ethical Committee 
of the University.  Results. The age of the patients at the 
moment of presentation ranged from 11 to 60 years.  The 
disease duration ranged from 2 months to10 years. The 
clinical features at the presentation were: 2 patients had 
erythema (Case1 and 7), 1 had hypopigmentation (Case 
5), 2 – erythematous plaque with atrophy, depression 
and/or hair loss (Case 2 and 6), 3 –brownish and/or greyish 
plaque with atrophy, sclerosis, depression and/or hair 
loss (Case 3, 9 and 11), and hypopigmented plaque with 
atrophy, sclerosis, depression and/or hair loss (Case 4, 8 
and 10). Regarding the central nervous system involvement, 
2 patients (Case 3 and 8) had headaches, one had intracranial 
calcifications (Case 11) and 3 – abnormal electroencephalogram 
(Case 4, 9 and 10). The most prominent change in epidermis 
was interface dermatitis. Regardless of clinical presentation 
and disease duration, epidermal lymphocytic infiltrate 
accompanied with spongiosis, tagging of lymphocytes 
along the dermo-epidermal junction and vacuolar changes 
were found in all specimens.  Furthermore, melanin 
incontinence was seen in 7 (63,7 %) patients. 

Moreover, keratinocyte necrosis, which is frequently 
accompanied with moderate interface dermatitis was seen 
in 1 patient with early and active lesions, which are characterized 
by a hypopigmented plaque without sclerotic change and 
rapidly enlarging erythema respectively. These results suggest 
that interface dermatitis is a common histological feature 
of ECDS. Importantly, vacuolar changes accompanied with 
spongiosis in hair follicular epithelium were also seen in 6 
(54,5 %) patients, but there was no correlation in the degree 
of these changes between epidermis and hair follicular 
epithelium. Regarding the histological features in the dermis, 
dermal fibrosis was found in all patients, but the degree of 
fibrosis did not correlate with disease duration. Perivascular 
and/or peri-appendageal lymphocytic infiltrate with scattered 
plasma cells was observed in all patients. Since sclerotic 
plaques spontaneously regress up to 3,8 years after disease 
onset in 50,0 % of ECDS patients, we divided the ECDS 
patients into two subgroups according to their disease duration, 
such as ECDS patients with disease duration of < 3 years 
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(early ECDS; 7 patients) and ECDS patients with disease 
duration of ≥ 6 years (late ECDS; 4 patients), and compared 
their histopathological features. Epidermal atrophy was 
more frequently seen in late ECDS patients than in early 
ECDS patients.  On the other hand, ‘perivascular and/or 
peri-appendageal infiltrate’, ‘vacuolar changes of follicular 
epithelium’ and ‘perineural infiltrate’ were more prominent 
in early ECDS patients. 

Conclusion. Contrary to the previous report showing 
no evidence of interface dermatitis in patients with 
localized scleroderma [2, 5], all ECDS patients demonstrated 
epidermal lymphocytic infiltrate, tagging of lymphocytes 
along the dermo-epidermal junction and vacuolar changes, 
regardless of disease duration, clinical presentation and 
the intensity of perivascular lymphocytic infiltrate. 
Furthermore, when we defined patients with disease 
duration of < 3 years and of ≥ 6 years, respectively, the 
degrees of perivascular and/or peri-appendageal infiltrate 
and vacuolar changes of follicular epithelium were 

much greater, whereas epidermal atrophy was less 
frequently seen, in early ECDS patients than in late 
ECDS patients. 

The intensity of interface dermatitis in epidermis was 
comparable between early and late ECDS lesions. Also 
it’s important to mention, that in our study in early stage 
localized scleroderma the characteristic histological finding 
is not only perivascular lymphocytic infiltrate.  Vacuolar 
changes in epidermis is also a common histological feature 
in the sites of damaged skin of ECDS patients and vacuolar 
changes in follicular epithelium and peri-appendageal 
infiltrate serve as a histological marker of early and active 
ECDS lesions in addition to perivascular infiltrate. Although 
the pathogenesis of localized scleroderma still remains 
unknown, the present observation and received results 
are useful to determine the activity of skin lesions in 
ECDS and provide us a new clue to further understand 
the pathogenesis of this disorder.
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Histological Changes of Linear Scleroderma “en Coup de Sabre”
M. Matoshvili , A. Katsitadze, N. Kiladze, D. Tophuria

Scleroderma is a chronic disease of unknown aetiology characterized by skin fibrosis and is divided into two 
clinical entities: localized scleroderma and systemic sclerosis. “En coup de sabre” (ECDS) is considered a linear 
localized form of scleroderma and we focused on this disease to evaluate its histopathological features. A total of 
11 patients with ECDS were retrospectively evaluated on the basis of clinical and histological findings.  Vacuolar 
degeneration was found in all cases regardless of clinical manifestations.  In early ECDS patients (disease duration 
of < 3 years) moderate to severe perivascular and/or peri-appendageal lymphocytic infiltrate and vacuolar changes 
in follicular epithelium were more prominent, whereas epidermal atrophy was less frequently observed, than in late 
ECDS patients (disease duration of ≥ 6 years).The present observation and received results are useful to determine 
the activity of skin lesions in ECDS and provide us a new clue to further understand the pathogenesis of this disorder.

Keywords: localized scleroderma, “en coup de sabre”, histological changes.

Гістолоґічні зміни у випадку лінійної склеродерми
M. Мaтошвілі, О. Kaцітадзе, Н. Kiладзе, Д. Toпурія

Склеродерма – хронічне шкірне захворювання нез’ясованої етіолоґії з вираженим фіброзом шкіри, для 
якого характерні два клінічних різновиди: локалізована склеродерма і системний склероз. “En coup de sabre” 
(ECDS) –  лінійна локальна форма склеродерми, гістопатолоґічні особливості якої вивчено й оцінено в нашій 
роботі. Ретроспективно на основі клінічних і гістолоґічних даних вивчено 11 випадків ECDS. У всіх випад-
ках, незалежно від клінічної симптоматики, виявлено вакуольну деґенерацію. На ранніх стадіях ECDS 
(тривалість захворювання понад 3 роки) спостерігалися помірна або виражена периваскулярна лімфоїдна 
інфільтрація та/або інфільтрати навколошкірних придатків і виражені вакуольні зміни в епітелії фолікулів, 
тоді як епідермальну атрофію, порівняно з пізніми випадками ECDS (тривалість захворювання 6 років і 
більше) фіксували рідко. Наші спостереження та отримані результати дають змогу визначити активність 
шкірного процесу у випадку ECDS і знайти нові ключові принципи для розуміння патоґенезу склеродерми.

Ключові слова: локалізована склеродерма, гістолоґічні зміни.
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Адипонектин крові у хворих на бронхіальну астму
Вступ. Незважаючи на проґрес у діагностиці та 

лікуванні бронхіальної астми (БА), тенденція до збіль-
шення захворюваності спостерігається у всіх вікових 
ґрупах [10]. Особливу увагу привертає ріст захворю-
ваності на БА в економічно розвинутих країнах, де 
надзвичайної актуальності набула проблема ожиріння 
[6]. Зазначимо, що наявність численних і складних 
патоґенетичних зв’язків БА та ожиріння призводить 
до формування так званого феномену взаємообтяжен-
ня. З одного боку, обмежується досягнення контролю 
перебігу БА, а з іншого – малорухливий спосіб життя, 
потреба в системних ґлюкокортикостероїдах і наявність 
коморбідних захворювань поглиблюють проблему 
надлишкової маси тіла [3]. Це спонукає до більш до-
кладного вивчення особливостей такої констеляції та 
розробки індивідуальних підходів до діаґностики.

Жирова клітковина вже давно перестала вважатися 
пасивним депо енерґії. Доведено, що вона відіграє важ-
ливу роль у формуванні метаболічних порушень і за-
пальних процесів. Адипоцити синтезують низку цитокінів 
та гормонально активних речовин: фактор некрозу 
пухлин-α (ФНП-α), інтерлейкін-6 (ІЛ-6), анґіотензиноґен, 
інгібітор активатора плазміноґену-1, інсуліноподібний 
фактор росту-1, лептин, адипонектин, резистин тощо 
[4, 7]. Жирова тканина через ендокринні, паракринні 
та автокринні впливи включена в реґулювання функції 
багатьох орґанів та систем орґанізму [9]. 

Вплив надлишкової маси тіла у хворих на БА зу-
мовлений не лише  механічними перешкодами, які 
чинить жирова тканина під час дихання, але й  біо-
лоґічною активністю адипоцитів. Одним із найменш 
досліджених адипокінів є адипонектин, секреція яко-
го зменшується в разі ожиріння [12]. Як відомо, ади-
понектин сприяє нормалізації обміну ліпідів, зменшує 
активність запалення, покращує чутливість тканин 
до інсуліну [1]. Його значення в патоґенезі серце-
во-судинних хвороб та цукрового діабету описане  
частково [5, 8, 11]. Патоґенетична роль адипонектину 
у виникненні та перебігу БА вивчена недостатньо. 

Мета дослідження. Визначити рівень адипонектину 
в крові у хворих на БА та з’ясувати  клініко-лаборатор-
ні й інструментальні показники залежно від нього.

Матеріал і методи дослідження. На базі алерго-
логічного відділення 1-ї клінічної лікарні м. Львова 
проведено комплексне клініко-лабораторне  обсте-
ження 20 хворих на БА (12 чоловіків віком від 18 до 
59 років та 8 жінок віком від 24 до 80 років). Діаґноз 
хвороби та ступінь важкості БА з’ясовували на основі 
наказу МОЗ України № 868 від 8.10.2013 («Про за-
твердження та впровадження медико-технологічних 
документів зі стандартизації медичної допомоги при 
бронхіальній астмі»). Критерієм включення у дослід-
ження була наявність клінічних симптомів БА, ін-
струментального підтвердження бронхообструктив-
ного синдрому добовою варіабельністю й тестом із 
бронхолітиком. У дослідження не включали пацієнтів 
із вираженою супутньою патолоґією (декомпенсовані 
хвороби серцево-судинної системи, печінки, нирок, 
цукровий діабет у стадії декомпенсації), важким за-
гостренням БА із загрозою зупинення дихання, вто-
ринним ожирінням, онколоґічними хворобами, вагіт-
них. Усім хворим проведено загальноклінічне 
дослідження (скарги, анамнез, повне фізикальне 
обстеження) та антропометричні обстеження: визна-
чення маси тіла, зросту та індексу маси  тіла (ІМТ). 
ІМТ обчислювали за формулою Кетле: маса тіла (кґ)/
зріст (м)2. ІМТ від 18 до 24,9 кґ/м2 вважається нор-
мальним, від 25 до 29,9 кґ/м2 –  надмірна маса, понад 
30 кґ/м2 – ожиріння. 

Крім стандартних лабораторних досліджень на 
підставі показників загального аналізу крові визна-
чали лейкоцитарний індекс інтоксикації, зростання 
якого свідчить про ендоґенну інтоксикацію та про-
цеси тканинного розпаду. Рівень С-реактивного про-
теїну (СРП) визначали за допомогою діаґностикуму 
«СРП – латекс-тест» («Гранум», Україна), вміст ади-
понектину плазми – ферментозв’язаним імуносор-
бентним аналізом за допомогою набору ІФА – ади-
понектин (ACRP30) (Orgenium, Фінляндія). 

Швидкісні та об’ємні показники функції зовніш-
нього дихання (ФЗД) визначали за допомогою комп’ю-
терного спіроґрафа «Пневмоскрин». 

Результати опрацьовані методами варіаційної стати-
стики. Показники подані як «медіана [перший; четвер-
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тий] квартилі». Непараметричні показники порівню-
вали за U-критерієм Манна – Вітні. Силу та спрямованість 
кореляцій між параметрами визначали за критерієм  
Кендалла (τ). Різницю між порівнюваними величинами 
вважали вірогідною за умови р < 0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. Медіа-
на адипонектину в обстежених хворих на БА стано-
вила 114,6 [90,0; 139,1] нґ/л. Істотно різнилися зна-
чення адипонектину у хворих з різним ступенем 
важкості хвороби. Так, у хворих із важким перебігом 
БА виявляли найнижчий рівень адипонектину крові – 
83,5 [66,8; 110,5] нґ/л, що істотно нижче, ніж за умов 
легкого персистентного перебігу (132,3 [111,8; 171,8] 
нґ/л; р = 0,03). При персистентній БА середнього сту-
пеня важкості медіана адипонектину становила 95,5 
[90,0; 130,9] нґ/л, що також істотно нижче, ніж у хво-
рих із легким перебігом БА (р = 0,04).

Ожиріння у хворих на БА супроводжувалося най-
нижчим рівнем адипонектину крові (103,6 [84,5; 132,3] 
нґ/л проти 120,0 [90,6; 171,8] нґ/л, р > 0,05 у хворих 
з надмірною масою тіла та 137,7 [109,1; 166,4] нґ/л 
за умов нормальної маси тіла, р = 0,049). Незважаю-
чи на збільшення маси адипоцитів, які активно син-
тезують адипонектин, його рівень вірогідно знижуєть-
ся внаслідок пригнічувального ефекту ФНП-α та 
ІЛ-6, які продукує жирова клітковина [13]. 

Провівши ранговий кореляційний аналіз Кендалла, 
ми виявили, що у хворих із нижчим рівнем адипоне-
ктину важчий перебіг мала БА (τ = -0,4; р = 0,02) і 
частіше траплялася емфізема легень (τ = -0,4; р = 
0,049). Зі збільшенням маси тіла хворих пропорційно 
знижувався рівень адипонектину (τ = -0,31; р = 0,049). 
Також із адипонектином обернено корелювала кіль-
кість паличкоядерних нейтрофілів (τ = -0,3; р = 0,048), 
моноцитів  (τ = -0,3; р = 0,049) та С-реактивного про-
теїну (СРП) (τ = -0,75; р = 0,009). Крім цього, вияв-
лено обернений зв’язок між адипонектином та жит-
тєвою місткістю легень на вдиху (ЖМЛвд).

З метою оцінки клініко-лабораторних показників 
у хворих на БА залежно від рівня адипонектину об-
стежених пацієнтів ми поділили на дві підґрупи – із 
рівнем адипонектину нижче та вище медіани. У 80,0 ± 
12,6 % хворих із ожирінням спостерігався рівень ади-
понектину нижче медіани, на відміну від пацієнтів із 
нормальною масою тіла, серед яких низький адипо-
нектин зафіксовано лише у третини (33,0 ± 14,8 %,  
р < 0,05). Серед хворих із надмірною масою тіла ча-
стота вищого та нижчого рівнів адипонектину була 
однаковою (по 50,0 ± 15,2 %).

У підґрупі з нижчим рівнем адипонектину істотно 
частіше, ніж за умов вищого рівня, БА мала перебіг 
важкого ступеня (77,8 ± 9,7 % проти 40,0 ± 6,9 %,  
р < 0,05). В усіх пацієнтів виявляли емфізему легень 
(100,0 % проти 10,0 ± 9,5 %, р < 0,05) та пневмоскле-
роз (100,0 % проти 33,3 ± 14,9 %, р < 0,05). Це свідчить 
про важчий перебіг БА у хворих із нижчим рівнем 
адипонектину. Такі особливості можуть бути зумов-
лені тим, що адипонектин бере активну участь у син-
тезі сурфактанту та навіть структурно до нього подіб-

ний, тому гіпоадипонектинемія через дефіцит 
сурфактанту може впливати на появу легеневих 
ускладнень БА [2]. 

Аналіз показників ФЗД показав, що всі показники 
були нижчими у хворих із низьким рівнем адипоне-
ктину (див. таблицю). Рівня істотності досягли різ-
ниці між показниками ЖМЛвд (58,3 [42,3; 62,2] % та 
73,3 [69,4; 87,3] %; р = 0,03) та СОШ

25-75
 (26,3 [21,6; 

33,4] % проти 30,5 [29,5; 36,6] %; р = 0,049).  Отже, 
за умов нижчого рівня адипонектину гіршими вия-
вились як об’ємні, так і швидкісні параметри ФЗД. 
Імовірно, це зумовлено поглибленням запального 
процесу в бронхіальному дереві, де розміщені рецеп-
тори до адипонектину, що своєю чергою призводить 
до посилення як обструктивних, так і рестриктивних 
змін за умов гіпоадипонектинемії [2]. 

Показники функції зовнішнього дихання у хворих  
на бронхіальну астму залежно від рівня адипонектину
Показники 

ФЗД, % Підґрупа 1 Підґрупа 2 р

ФЖМЛ 62,1 [ 58,8; 62,9 ] 72,4 [ 56,3; 98,1 ] > 0,05
ЖМЛвд 58,3 [ 42,3;62,2 ] 73,3 [ 69,4; 87,3 ] 0,04
ОФВ

1
48,0 [ 33,5; 51,4 ] 53,1 [ 41,8; 87,3 ] > 0,05

ОФВ
1
/ФЖМЛ 76,8 [ 73,4; 88,0 ] 81,9 [71,6; 112,9 ] > 0,05

ІТ 76,4 [ 73,9; 81,7 ] 76,4 [ 74,4; 81,7 ] > 0,05
СОШ

25-75
26,3 [ 21,6; 33,4 ] 30,5 [ 29,5; 36,6 ] 0,049

МОШ 
25

27,1 [ 18,2; 37,3 ] 28,3 [ 25,5; 38,0 ] > 0,05
МОШ

50
25,0 [ 22,9; 34,2 ] 33,1 [ 28,4; 36,4 ] > 0,05

МОШ
75

40,2 [ 24,5; 51,9 ] 50,1 [ 42,0; 58,1 ] > 0,05

Примітки: ФЖМЛ – форсована життєва місткість легень; 
ЖМЛвд – життєва місткість легень на вдиху; ОФВ

1
 – об’єм 

форсованого видиху за 1 с; ІТ – індекс Тіффно; СОШ
25-75

 – 
середня об’ємна швидкість руху повітря на рівні 25,0–75,0 % 
ФЖМЛ; МОШ 

25-50-75
 – максимальна об’ємна швидкість руху 

повітря на рівні 25,0, 50,0 та 75,0 % ФЖМЛ.

Аналіз кореляційних зв’язків адипонектину в підґру-
пах хворих з його рівнем нижче та вище медіани по-
казав, що в пацієнтів із нижчим рівнем вміст адипо-
нектину корелював із найбільшою кількістю 
клінічних, лабораторних та інструментальних показ-
ників. Процес зменшення адипонектину асоціюється 
з більшою тривалістю хвороби та чоловічою статтю. 
За кореляційним аналізом, подальше зменшення ади-
понектину за умови початково низького рівня  супро-
воджуватиметься збільшенням маси тіла  (τ = -0,6;  
р = 0,01), ендоґенною інтоксикацією (за лейкоцитар-
ним індексом інтоксикації τ = -0,5; р = 0,04), погір-
шенням функції печінки (за аланінамінотрансферазою 
τ = -0,9; р = 0,02 та осадовою білковою тимоловою 
пробою τ = -0,7; р = 0,01), активацією запального 
процесу (за СРП τ = -0,7; р = 0,04) та погіршенням 
ФЗД (за ЖМЛвд τ = 0,6; р = 0,049 та МОШ

25
  τ = 0,5; 

р = 0,04). Активацію запалення можна пояснити підви-
щенням у крові кількості молекул адґезії у випадку 
гіпоадипонектинемії, що своєю чергою провокує за-
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пальний процес. Крім цього, адипонектин здатний 
інактивувати прозапальні цитокіни [14], що  також 
мають важливе значення у патоґенезі БА.

Натомість серед хворих із вищим рівнем адипонек-
тину не виявлено кореляційних зв’язків його вмісту з 
маркерами запального процесу, як за умов гіпоадипо-
нектинемії. За кореляційним аналізом, за умов вихід-
ного вищого рівня адипонектину несприятливим для 
перебігу БА є як зниження його вмісту, що асоціюєть-
ся зі збільшенням ступеня  важкості (τ = -0,5; р = 0,049) 
та поглибленням ендоґенної інтоксикації (τ = -0,5;  

р = 0,049), так і подальше підвищення кількості ади-
понектину, що супроводжується систолічною та 
діастолічною артеріальною гіпертензією (τ = 0,6; р = 
0,02 та  τ = 0,6; р = 0,03) і тахікардією (τ = 0,5; р = 0,04).  

Висновки. Виявлено, що найнижчі показники рів-
ня адипонектину крові у хворих на БА спостеріга-
ються за важкого перебігу хвороби та за умов ожирін-
ня. Гіпоадипонектинемія часто супроводжується 
ускладненим перебігом БА та зниженням як об’ємних, 
так і швидкісних показників ФЗД.
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Адипонектин крові у хворих на бронхіальну астму
О. Р. Слаба

Вивчено показники адипонектину крові у хворих на бронхіальну астму. Найнижчий рівень адипонектину 
виявляли у хворих із важким перебігом хвороби та ожирінням. В усіх пацієнтів із нижчим рівнем адипоне-
ктину спостерігались ускладнення – емфізема легень та пневмосклероз. Зі зменшенням рівня адипонектину 
крові у хворих на бронхіальну астму зростали активність запалення та ендоґенна інтоксикація (за показни-
ками С-реактивного протеїну та лейкоцитарного індексу інтоксикації), знижувались як об’ємні, так і швид-
кісні параметри функції зовнішнього дихання.

Ключові слова: бронхіальна астма, ожиріння, адипонектин, функція зовнішнього дихання.

Adiponectin in Patients with Bronchial Asthma
O. Slaba

Serum adiponectin levels were examined in patients with bronchial asthma. The lowest levels were observed in 
subjects with severe course of bronchial asthma and obesity. Besides, all these patients had complications, such as lung 
emphysema and pneumosclerosis. Decreasing levels of serum adiponectin were associated with higher activity of 
inflammation and more severe endogeneous intoxication (which were estimated based on the serum C-reactive protein 
levels and WBC’s index of intoxication), and decreased both volume and velocity parameters of lung function test.

Keywords: bronchial asthma, obesity, adiponectin, lung function.   
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Особливості ремоделювання кісткової тканини  
у хворих на системний червоний вовчак  
залежно від ступеня зниження  
мінеральної щільності кісткової тканини

Вступ. Остеопороз – системне захворювання ске-
лета, що характеризується зменшенням маси кістки 
і порушенням мікроархітектоніки кісткової тканини, 
що призводить до підвищення крихкості кістки та 
виникнення переломів [2]. Сьогодні остеопороз – одна 
з пріоритетних проблем охорони здоров’я через ви-
соку поширеність та важкі ускладнення, які спричи-
нюють інвалідність і підвищену смертність серед 
населення. В Європі остеопороз виявляється при-
близно у 21,0 % жінок та 6,0 % чоловіків віком 50–84 
роки [1]. В Україні за результатами досліджень струк-
турно-фунціонального стану кісткової тканини у жі-
нок віком 20–89 років остеопороз виявлено у 13,0 % 
осіб у віковій ґрупі 50–59 років, у 25,0 % осіб 70–79 
років та у 53,0 % – 80–89 років [1].

Епідеміолоґічні дослідження доводять, що поши-
реність низької мінеральної щільності кісткової тка-
нини у хворих на системний червоний вовчак (СЧВ) 
більша, порівняно із загальною популяцією. Остеопенія 
у пацієнтів із СЧВ трапляється у 25,0–75,0 % випадків, 
а остеопороз – у 1,4–68,0 % [6]. У ретроспективному 
популяційному дослідженні 702 пацієнток із СЧВ по-
казано, що ризик виникнення симптоматичних пере-
ломів, спричинених остеопорозом, у дослідній ґрупі 
вищий у 5 разів, порівняно із контрольною ґрупою 
здорових жінок такого ж віку [4]. Серед основних 
чинників ризику виникнення остеопорозу у пацієнтів 
із СЧВ зазначені вік, висока активність захворювання, 
тривале вживання ґлюкокортикоїдів, уникання інсо-
ляції, помірна іммобілізація, спричинена артральґіями 
та значним порушенням загального стану [4, 5, 9]. 

Основним патоґенетичним чинником у виникнен-
ні остеопорозу у пацієнтів із СЧВ є прискорений 
остеокластоґенез, індукований прозапальними ци-
токінами, та порушення остеобластоґенезу в резуль-
таті пригнічення BMP-2-індукованої диференціації 

остеобластів. Як наслідок, порушується процес ремо-
делювання кістки, що забезпечується п’ятьма послідов-
ними фазами: резорбції за участю остеобластів; ревер-
сії – активація остеобластів; формування кістки – 
продукція та відкладання остеоїду остеобластами; 
мінералізації – формування кристалів гідроксіапати-
ту відкладанням кальцію та фосфору; спокою [2, 3, 
7, 8]. 

Біохімічні маркери кісткового метаболізму: 
β-crossLaps – ізомеризований С-кінцевий телопептид, 
специфічний для деґрадації колаґену І типу в кістці, 
який характеризує процес резорбції; маркери форму-
вання кісткової тканини остеокальцин – кістковий 
ґлютаміновий білок, що синтезується остеобластами 
у процесі утворення кістки, та P1NP – амінотерміналь-
ний пропептид проколаґену І типу, специфічний для 
формування колаґену І типу [2]. За результатами 
декількох проспективних досліджень, інтенсивність 
втрати мінеральної щільності кісткової тканини та 
ризик виникнення переломів корелюють із динамікою 
значень біохімічних маркерів у сироватці крові в жі-
нок у постменопаузальному періоді [1].

Отже, інформації щодо особливостей кісткового 
метаболізму у хворих на СЧВ недостатньо, а резуль-
тати нечисленних досліджень суперечливі.

Мета дослідження. З’ясувати особливості ремо-
делювання кісткової тканини у пацієнтів із системним 
червоним вовчаком залежно від ступеня зниження 
мінеральної щільності кісткової тканини на основі 
вивчення біохімічних кісткових маркерів у сироватці 
крові.

Матеріал і методи дослідження. В обстеження 
рандомізовано 68 хворих на СЧВ зі зниженою міне-
ральною щільністю кісткової тканини за результата-
ми ультразвукової денситометрії. Діаґноз поставлено 
згідно з критеріями Американської колеґії ревматолоґів 
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1982, 1997 рр. Усі (100,0 %) пацієнти жіночої статі 
віком 18–53 роки (середній вік на час обстеження  
35,06 ± 1,26). Середня тривалість захворювання на 
СЧВ – 10,19 ± 0,84 року; усі жінки на час обстежен-
ня перебували у пременопаузальному статусі. 100,0 % 
пацієнтів приймали метилпреднізолон дозою від 
4,0–32,0 мґ/добу (середня доза 12,12 ± 0,91 мґ/добу) 
та препарати кальцію (добова доза 1000,0 мґ) у ком-
бінації з вітаміном D (добова доза 400,0 МО).

Середня тривалість лікування ґлюкокортикоїдами 
та комбінованими препаратами кальцію відповідала 
середній тривалості захворювання. Цих осіб поділено 
на три ґрупи зі стратифікацією за ступенем зниження 
мінеральної щільності кісткової тканини. До першої 
ґрупи (із остеопенією ІІ ступеня, Т-критерій – < -1,5, 
але > -2,0) включено 24 пацієнтки віком 24–51 рік 
(середній вік 36,42 ± 2,23). До другої ґрупи (із остео-
пенією ІІІ ступеня, Т-критерій < -2,0 , але > -2,5) увій-
шли 12 осіб віком 19– 46 років (середній вік  34,33 ± 
3,43). До третьої ґрупи (із остеопорозом, Т- показник 
≥ -2,5) включено 22 жінки віком 18–53 роки (середній 
вік 33,18 ± 2,42). Обстежено 30  практично здорових 
жінок, віком 25–39 років (середній вік на час  обсте-
ження 30,02 ± 1,07) у пременопаузальному статусі, 
які ввійшли до четвертої ґрупи.

Для оцінки ремоделювання кісткової тканини до-
сліджували біохімічний маркер кісткової резорбції 
β-crossLaps і маркери формування кісткової тканини: 
остеокальцин та P

1
NP.

Маркери ремоделювання кісткової тканини в си-
роватці крові визначали методом імунохімічного 
аналізу за допомогою автоматичного імунохімічного 
аналізатора СOBAS E 411 фірми Roche (Швейцарія) 
з використанням комерційного тест-набору цієї ж 
фірми, згідно з доданими інструкціями. 

Норми базувалися на референтних значеннях, ука-
заних виробником тест-систем у інструкції: β-crossLaps 
(жінки до 55 років < 0,573 нґ/мл), остеокальцин (жін-
ки до 50 років – 11,0–43,0 нґ/мл; після 50 років – 
15,0–46,0 нґ/мл), P

1
NP (жінки у пременопаузі – 15,13–

58,59 мкґ/л). 
Статистичний аналіз здійснено в проґрамі Statistica 

6.0 (Stat Soft, США). 
Для всіх пацієнтів проведено заходи щодо безпеки 

здоров’я, дотримання прав, людської гідності та мо-
рально-етичних норм  відповідно до принципів Гель-
синкської декларації прав людини, Конвенції Ради 
Європи про права людини і біомедицину та відповід-
них законів.

Результати дослідження та їх обговорення. Для 
досягнення мети дослідження проаналізовано показ-
ники ремоделювання кісткової тканини (β-crossLaps, 
остеокальцин, P

1
NP) у сироватці крові хворих на СЧВ 

залежно від ступеня зниження мінеральної щільності 
кісткової тканини. Відповідно до отриманих резуль-
татів у пацієнтів із СЧВ ці показники значно вищі, 
ніж у ґрупі практично здорових осіб, що може бути 
зумовлене як активністю захворювання, так і трива-
лим уживанням ґлюкокортикоїдів (див. таблицю).

Маркери ремоделювання кісткової тканини 
у хворих на системний червоний вовчак  

із різним ступенем зниження мінеральної щільності 
кісткової тканини та у практично здорових осіб 

№ 
з/п

Показники 
кісткового 
ремоделю - 

вання

І ґрупа,
M ± m, p

ІІ ґрупа,
M ± m, p

ІІІ ґрупа,
M ± m, p

IV ґрупа,
M ± m, p

1 Β-crossLaps, 
нґ/мл

0,23 ± 
0,015 *°

0,32 ± 
0,08 *

0,39 ± 
0,02 *

0,16 ± 
0,005

2
Остео- 
кальцин,  
нґ/мл

14,14 ± 
0,04 *°

16,98 ± 
3,34 

22,47 ± 
1,21 *

2,14 ± 
0,08

3 P
1
NP, мкґ/л 32,49 ± 

1,76 °
37,96 ± 
4,89 *

52,53 ± 
2,75 *

31,44 ± 
1,98

Примітки: * – р < 0,001 за t-критерієм Стьюдента, 
порівняння з показниками IV ґрупи; ° – р < 0,001 за t-критерієм 
Стьюдента, порівняння показників І і ІІІ ґруп;  – р < 0,05 за 
t-критерієм Стьюдента, порівняння показників ІІ і ІІІ ґруп. 

Як бачимо з таблиці та рис. 1, β-crossLaps достовір-
но (р < 0,001) вищий у пацієнтів І, ІІ і ІІІ ґруп, порівня-
но з IV ґрупою – на 0,07 нґ/мл ± 0,02, на 0,16 нґ/мл ± 
0,08 та на 0,23 нґ/мл ± 0,02 відповідно. Також він 
достовірно (р < 0,001) вищий у пацієнтів ІІІ ґрупи 
порівняно з І – на 0,17 нґ/мл ± 0,03. Порівняння ІІ і 
ІІІ ґруп хворих достовірних відмінностей за цим по-
казником не виявило.

Маркер формування кістки остеокальцин (див. та-
блицю і рис. 2)  достовірно (р < 0,001) вищий у па-
цієнтів І, ІІ і ІІІ ґруп порівняно з IV – на 12,00 ± 0,09, 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 
 * 

Рис. 1. Показник β-crossLaps у пацієнтів із системним 
червоним вовчаком та у практично здорових осіб  

(умовні позначення див. у таблиці).

Рис. 2. Показник остеокальцину у пацієнтів із системним 
червоним вовчаком та у практично здорових осіб  

(умовні позначення див. у таблиці).



Ориґінальні дослідження

Львівський клінічний вісник, № 4 (8) 2014 41

на 4,84 ± 3,34 та на 20,33 нґ/мл ± 1,21 відповідно. У 
пацієнтів ІІІ ґрупи остеокальцин достовірно вищий, 
ніж у пацієнтів І ґрупи – на 8,33 нґ/мл ± 1,21, р < 0,001 
і пацієнтів ІІ ґрупи – на 5,49 нґ/мл ± 3,55,  
р < 0,05.

Ще один маркер формування кістки – P
1
NP (див. 

таблицю та рис. 3) –  достовірно підвищений у па-
цієнтів ІІІ ґрупи порівняно з І ґрупою  – на  
20,04 нґ/мл ± 3,27, р < 0,001, порівняно з ІІ ґру-  
пою – на 14,57 нґ/мл ± 5,28, р < 0,05, порівняно з ІV –  
на 21,09 нґ/мл ± 3,39, р < 0,001. Достовірних відмін-
ностей між іншими ґрупами не виявлено. 

 * 

 * 

 * 

Проведений аналіз отриманих біохімічних показ-
ників кісткового метаболізму в сироватці крові хворих 
на СЧВ із різним ступенем зниження мінеральної 
щільності кісткової тканини дав змогу визначити, що 
у пацієнтів, які мають СЧВ у поєднанні з остеопоро-
зом, за результатами ультразвукової денситометрії, 
достовірно підвищені маркери формування кісткової 
тканини P

1
NP та остеокальцин у порівнянні як із прак-

тично здоровими особами, так і пацієнтами з СЧВ, 
що мають остеопенію ІІ та ІІІ ступеня, а β-crossLaps 
статистично достовірно різниться лише у ґрупах прак-
тично здорових осіб і тих, що мають остеопенію ІІ 
ступеня. 

Висновки. Таким чином, у пацієнтів із системним 
червоним вовчаком є особливості ремоделювання 
кісток залежно від ступеня зниження мінеральної 
щільності кісткової тканини, які полягають у тому, 
що за наявності  остеопорозу, діаґностованого  уль-
тразвуковою денситометрією, ремоделювання від-
бувається внаслідок достовірного порушення як 
остеобластної, так і  остеокластної функцій, за 
наявності остеопенії ІІІ ступеня – остеобластної 
функції.

Рис. 3. Показник маркера формування кістки P
1
NP у пацієнтів 

із системним червоним вовчаком та у практично здорових осіб 
(умовні позначення див. у таблиці).
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Особливості ремоделювання кісткової тканини  
у хворих на системний червоний вовчак залежно від ступеня зниження 

мінеральної щільності кісткової тканини
У. О. Абрагамович

Проаналізовано показники ремоделювання кісткової тканини (β-crossLaps, P
1
NP, остеокальцин) у сиро-

ватці крові хворих на СЧВ залежно від ступеня зниження мінеральної щільності кісткової тканини. Отримані  
результати показали, що ці показники значно вищі у пацієнтів із СЧВ порівняно з ґрупою практично здоро-
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вих осіб, що може бути зумовлене як активністю захворювання, так і тривалим уживанням ґлюкокортикоїдів.
На основі отриманих результатів зроблено висновок, що у пацієнтів із системним червоним вовчаком є 

особливості ремоделювання кісток залежно від ступеня зниження мінеральної щільності кісткової тканини, 
які полягають у тому, що за наявності остеопорозу, діаґностованого ультразвуковою денситометрією, ремо-
делювання відбувається внаслідок достовірного порушення як остеобластної, так і остеокластної функцій, 
за наявності остеопенії ІІІ ступеня – остеобластної функції.

Ключові слова: системний червоний вовчак, маркери ремоделювання кісткової тканини, мінеральна 
щільність кісткової тканини. 

Bone Tissue Remodeling Features in Patients with Systemic Lupus Erythematosus 
Depending on the Degree of Bone Tissue Mineral Density Reduction

U. Abrahamovych 

There were analyzed the indicators of bone tissue remodeling (β-crossLaps, P
1
NP, osteocalcin) in the serum of 

the patients with SLE, depending on the degree of bone tissue mineral density reduction. The received results have 
shown, that these indices are significantly higher in patients with SLE compared to the group of healthy individuals 
that may be caused by both – disease activity and long-term reception of steroids. 

Based on the received results, it was concluded, that in patients with systemic lupus erythematosus there are bone 
remodeling features depending on the degree of bone tissue mineral density reduction, namely, – in case of osteoporosis, 
diagnosed by ultrasound densitometry, remodeling is caused by the significant disorders of osteoblasts and osteoclasts 
functions, in case of 3rd degree osteopenia – of osteoblasts function. 

Keywords: systemic lupus erythematosus, markers of bone tissue remodeling, bone mineral density.
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Ефективність лікування геманґіом  
у дітей раннього віку неселективними 
β-блокаторами (пропранололом) 

Вступ. Геманґіоми – це судинно-похідні зміни, які 
трапляються у дітей, починаючи з наймолодшого віку. 
Згідно з сучасною класифікацією, вони є різновидом 
судинних пухлин [9]. Їх частота становить від 1,0– 
2,6 % у доношених новонароджених до 23,0 % – у 
недоношених. Зазвичай вони невидимі на час народ-
ження дитини, а з’являються впродовж перших тиж-
нів життя (70,0 % усіх геманґіом). З-поміж перших 
симптомів називають плоску рожеву пляму, оточену 
телеанґіектазіями. У 10,0 % випадків зріла геманґіо-
ма виявляється вже під час народження. В одних ви-
падках це незначні косметичні дефекти, які підляга-
ють спонтанній інволюції, в інших – гемаґіоми 
спричинюють (із огляду на розміри, локалізацію та 
клінічний перебіг) функціональні розлади або навіть 
становлять безпосередню загрозу життю. Такі судин-
но-похідні зміни можуть також бути складовою ба-
гатьох синдромів [1, 10, 13]. Геманґіоми з’являються 
у 3–5 разів частіше у дівчаток, ніж у хлопчиків, а 
також частіше у дітей білої раси [8].

У 60,0 % пацієнтів геманґіоми розташовані в ділян-
ках голови та шиї, у 25,0 % – тулуба, у 15,0 % – кін-
цівок. У 80,0 % випадків фіксують поодинокі геманґіо-
ми, у решти 20,0 % – множинний тип [3, 8]. 

Передбачувані морфолоґічні зміни, детермінованість 
життєвого циклу геманґіом виявляють у трьох послі-
довних фазах: проліферації, інволюції та реґресії 
(атрофії), кожна з яких відрізняється своїми клініч-
ними ознаками [2, 4]. Фаза проліферації, що триває 
від народження до 6–12 місяців життя, вирізняється 
швидким і бурхливим ростом (рис. 1,а–г). Приблизно 
у 70,0 % дітей геманґіоми зникають до сьомого року 
життя, а у 30,0 % цей процес може тривати до юна-
цького віку. У половини дітей геманґіоми щезають, 
майже не залишаючи сліду. У інших дітей на місці 
геманґіоми виявляють зміну кольору, надмір шкіри 
зі зміненою властивістю (стоншення чи погрубіння 
рубця). Рис. 1б

Рис. 1а
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Рис. 2а

Рис. 2в

Рис. 2г

Рис. 2ґ

Рис. 1в

Рис. 1г

Рис. 2б
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Вибір лікувальної тактики залишається супереч-
ливим. Усі методи лікування геманґіом поділяються 
на засоби локального впливу (хірурґічне лікування, 
лазерна абляція, селективна ендоваскулярна емболі-
зація) та системного лікування (кортикостероїди, 
інтерферон α2а, цитостатики, прокоаґулянти) з мож-
ливою їх комбінацією. Проте ці методи не є універ-
сальними та не завжди можуть усунути загрозу жит-
тю або інвалідизацію. У 2008 р. опубліковано перші 
результати щодо застосування пропранололу в ліку-
ванні геманґіом у дітей раннього віку, що стало по-
чатком революційних змін у поглядах на тактику 
лікування однієї з найпоширеніших патолоґій дитя-
чого віку [6, 7, 11, 12, 14].

Мета дослідження. З’ясувати ефективність кон-
сервативного лікування неселективним β-блокато-
ром (пропранололом) геманґіом у дітей раннього 
віку.

Матеріал і методи дослідження. На клінічних 
базах кафедри дитячої хірурґії Львівського націо-
нального медичного університету імені Данила Га-
лицького з 2010 р. по грудень 2014 р. лікування 
пропранололом застосовано у 43 пацієнтів (29 дів-
чаток, 14 хлопчиків) із геманґіомами різного розміру, 
кількості та локалізації віком від 2 до 11 місяців (40 
дітей) та 17–19 місяців (3 дитини) на початку ліку-
вання. У більшості пацієнтів це були геманґіоми 
голови та шиї (28 дітей, 65,1 %) (рис. 2,а, б), у семи 
пацієнтів – геманґіоми різних ділянок тулуба та про-
межини (16,3 %) (рис. 2,в), у чотирьох пацієнтів – 
кінцівок (9,3 %) (рис. 2,г). У двох дітей (4,7 %) ліку-
вали геманґіоми, ускладнені виразкуванням і 
кровотечею (рис. 2,ґ). У однієї дитини (2,3 %) засто-
совували пропранолол після неефективної гормоно-
терапії. У чотирьох дітей (9,3 %) виявлено множин-
ні геманґіоми (> 3). 

Процедура відбору дітей для системного лікуван-
ня пропранололом передбачає два етапи: хірурґічний 
та кардіолоґічний (педіатричний). Хірурґічний етап 
має на меті власне справдження діаґнозу та аналіз 
таких симптомів, як локалізація, розмір, швидкість 
росту, інколи короткотривале спостереження для 
окреслення динаміки росту пухлини. Пацієнти, які 
потребують системного лікування пропранололом, 
підлягають 4–5-денній шпиталізації, під час якої про-
водять повне обстеження (кардіолоґічний етап): за-

Рис. 3a. До лікування. 

Рис. 3б. Через 1 місяць лікування.

Рис. 4а. До лікування.

Рис. 4б. 9 місяців приймання. 
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гальноклінічні дослідження, рівень ґлікемії, вимірю-
вання пульсу, артеріального тиску (АТ), запис 
електро кардіоґрами, ехокардіоґрафія з остаточним 
висновком кардіолоґа. Після обстеження розпочина-
ли вводити препарат від 50,0 % рекомендованої дози 
та впродовж наступних двох діб збільшували до повної 
дози. Впродовж усього часу моніторили загальний 
стан дитини, вимірювали пульс і АТ, а також рівень 
ґлікемії. Під час виписування  пацієнт отримував ре-
комендації щодо вимірювання пульсу та рівня ґлікемії 
в амбулаторних умовах. Рекомендовано добову дозу 
1–4 мґ/кґ маси тіла, поділену на три прийоми, із тен-
денцією до утримання в межах 2,0–3,0 мґ/кґ/добу. 
Лікування завершували після отримання задовільної 
клінічної відповіді та після закінчення фази проліфе-
рації. На всіх етапах лікування обов’язкове  фотоґрафіч-
не документування геманґіоми.

Результати дослідження та їх обговорення. У 41 
пацієнта (95,3 %) зафіксовано загальмування росту 
пухлини, зменшення її в розмірах аж до практичного 
зникнення (рис. 3–5). У переважної більшості пацієнтів 
уже з перших днів лікування спостерігали позитивну 
реакцію геманґіоми у вигляді зміни кольору (зблід-
нення), зменшення її розміру та напруження. Така 
тенденція утримувалась і надалі з найвищою інтен-
сивністю в перші місяці лікування. Лікування повні-

Рис. 4в. Після закінчення курсу лікування.

Рис. 5а. 

Рис. 5б. 

Рис. 6а. До початку лікування пропранололом. 

Рис. 6б. Місяць після початку лікування.
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стю завершено у 33 пацієнтів (76,7 %), тривалість 
лікування 2–14 місяців.

У трьох пацієнтів лікування пропранололом розпо-
чато, коли їм виповнився рік. У цій віковій ґрупі по-
зитивні результати виявлялись значно повільніше, 
проте клінічно також були задовільні. Якщо лікуван-
ня пропранололом застосовували після неефективної 
гормонотерапії, пухлина зменшувалася вже на пер-
шому місяці лікування (рис. 6). У трьох випадках від-
міна препарату після 3–5 місяців лікування призвела 
до рецидиву. Після одно,-двомісячної перерви в ліку-
ванні відновлено введення пропранололу і знову от-
римано позитивну відповідь. У двох малюків батьки 
помічали короткотривале погіршення апетиту, у од-
ного – короткочасне порушення сну (3 дні). Проте 
немає конкретних даних, що ці симптоми спричинені 
прийманням пропранололу. 

 Не виявлено жодних порушень функцій серце-
во-судинної системи чи показників ґлікемії. У жод-
ного пацієнта побічні дії не були причиною відміни 
лікування.

Неухильний процес інволюції геманґіоми, що ви-
никає із запроґрамованого відмирання (апоптозу) 
клітин, спричинився до обрання  вичікувальної так-
тики щодо таких судинних пухлин. Цю тактику, яку 
в англомовних джерелах часто називають «помірко-
ваним нехтуванням» (benign neglect), надмірно засто-
совують також стосовно тих 15,0–20,0 % пацієнтів з 
геманґіомами, які повинні підлягати активному ліку-
ванню. Це неодноразово призводило до утворення 

видимих деформацій, які вимагають кориґувальних 
операцій, а у крайніх випадках – до втрати зору, де-
фекту вимови або інших важких ускладнень. Однією 
з причин вироблення такого пасивного підходу була 
відсутність «лагідних» форм лікування. Страх перед 
хірургічним лікуванням, як і перед можливими усклад-
неннями всіх доступних форм системного лікування, 
створили для цього достатнє підґрунтя [5].  

Поява нового засобу системного лікування геманґіом 
пропранололом, з усією його доступністю та великим 
обсервованим спектром безпеки, дає змогу сподіва-
тися на зміну тактики із вичікувальної на більш ак-
тивну, особливо щодо пухлин у початковій фазі пролі-
ферації. Такий метод лікування стає реальною формою 
«профілактики», що запобігає проґресуванню геманґіо-
ми, а отже, й розвитку потенційних неґативних на-
слідків.  

Висновки. Наявність геманґіоми у дітей раннього 
дитячого віку у фазі проліферації, особливо усклад-
неної, яка призводить до порушення життєвих функ-
цій або до стійких розладів та значних косметичних 
негативних наслідків, є показанням для проведення 
системного лікування. Рання оцінка ефективності 
лікування неселективним β-блокатором пропраноло-
лом свідчить про його високу результативність із 
одночасною доброю толерантністю. Якнайшвидший 
початок лікування пропранололом дає змогу запобі-
гати розвитку розладів функцій або значних косме-
тичних дефектів. 
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Ефективність лікування геманґіом у дітей раннього віку неселективними 
β-блокаторами (пропранололом)

А. С. Кузик

Геманґіоми – пухлиноподібні судинно-похідні зміни, які трапляються у дітей, починаючи з раннього віку. 
Можуть виявлятись як незначні косметичні дефекти, що підлягають спонтанній інволюції, або спричиню-
вати функціональні розлади чи безпосередньо загрожувати життю. Випадкове відкриття позитивного ефек-
ту в консервативному лікуванні геманґіом пропранололом дало надію на результативне консервативне 
лікування уже на початковій стадії.

У проспективному дослідженні проаналізовано ефективність лікування геманґіом у 43 дітей віком 2–19 
місяців. У 28 пацієнтів це були поодинокі геманґіоми в ділянці голови та шиї. Лікування тривало від 2 до 14 
місяців і повністю завершено у 33 пацієнтів. У переважної більшості пацієнтів (41 дитина) отримано пози-
тивну клінічну відповідь: припинення росту пухлини зі зменшенням її у розмірах аж до повного зникнення 
за відсутності достовірних ускладнень. Такі результати свідчать про високу ефективність лікування одно-
часно з доброю його толерантністю, високою доступністю та низьким ризиком розвитку ускладнень.

Ключові слова: геманґіоми, діти, пропранолол, лікування. 

The Efficacy of Treatment of Hemangiomas in Infants with Nonselective  
β-Blockers (Propranolol)

A. Kuzyk

Hemangiomas – are tumorlike vessel changes that occur in children starting from an early age and can appear as 
minor cosmetic defects that sometimes spontaneously decrease, or can cause serious functional disorders or even 
be a threat to life. As of today the choice of treatment strategy remains controversial. Accidental discovery of positive 
treatment effect in the conservative treatment of hemangiomas by propranolol gave hope for effective conservative 
treatment already at an early stage.

In this prospective study we have analyzed the effectiveness of treatment of hemangiomas in 43 children at the 
age 2–19 months. 28 patients had isolated hemangiomas of the head and neck area. Treatment lasted from 2 to 14 
months and is completed in 33 patients. The vast majority of patients (41 children) received a positive clinical 
response: tumor growth stopped, followed by a decrease of it size up to extinction of the tumor with the absence of 
significant complications. These results indicate the high efficiency of treatment together with its good tolerance, 
high availability and low risk of complications.

Keywords: hemangiomas, children, propranolol, treatment.
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Сучасні загальні принципи лікування  
розсіяного склерозу у дітей

Турбота про дітей, хворих на розсіяний склероз 
(РС), вимагає скоординованих зусиль батьків і бага-
топрофільної медичної команди: педіатрів, фізіоте-
рапевтів, психолоґів, уролоґів, медсестер. Догляд має 
забезпечувати максимальне покращення якості жит-
тя малого пацієнта, особливо під час загострення РС. 
Діти з РС мають перебувати під диспансерним спо-
стереженням від початку визначення діаґнозу, під час 
рецидиву РС, після закінчення загострення і двічі на 
рік у дитячого невролоґа. Хворі діти та їхні батьки 
потребують підтримки лікарів, щоб зрозуміти і впо-
ратися з недугою. Своєчасна інформація про перебіг 
хвороби, її наслідки, правила поведінки під час заго-
стрення РС, адекватна медична допомога зменшують 
рівень аґресивності хвороби і забезпечують надійну 
основу для майбутнього спілкування між медичним 
персоналом і пацієнтами. 

Симптоми загострення РС можуть виникати й на-
ростати від декількох днів до декількох тижнів, хоча 
для дуже маленьких дітей характерний раптовий по-
чаток [28]. Невідкладна медична допомога потрібна 
дітям, у яких симптоми рецидиву РС порушують 
функції або спричинюють дискомфорт. Легкі симпто-
ми РС, які не порушують функції пацієнта, не вима-
гають медикаментозного лікування.

До сьогодні не існує жодних опублікованих резуль-
татів досліджень щодо лікування рецидивів гострих 
демієлінізуючих станів у дітей. Однак досвід ліку-
вання дорослих хворих на РС показує, що пульс-те-
рапія ґлюкокортикоїдами є базовою під час загострен-
ня хвороби. Також використовують внутрішньовенний 
імуноґлобулін, плазмаферез [4]. 

Можливі механізми дії ґлюкокортикоїдів під час 
гострої демієлінізації включають модуляцію Т-клітин 
[31], зменшення продукції запальних цитокінів, зни-
ження експресії ендотеліальних білків, які беруть 
участь у імуноклітинному діапедезі до центральної 
нервової системи, зменшення прозапальних CD4 
Т-клітин і В-лімфоцитів, які циркулюють у системі 
[1]. Внутрішньовенне введення солумедролу (20,0– 

30,0 мґ/кґ/доза) на день упродовж 3–5 днів – стан-
дартна схема лікування. Якщо спостерігається неповний 
реґрес симптоматики під час загострення РС, доціль-
но призначити таблетований метилпреднізолон за 
короткою схемою: у перший день 1 мґ/кґ, зменшую-
чи дозу на 5 мґ через кожних 2–3 дні [4]. Досліджен-
ня, які б підтверджували доцільність використання 
великих доз таблетованого метилпреднізолону (500–
1000 мґ) замість солумедролу внутрішньовенно, у 
дітей не проводилися, та обнадійливими є результати 
такої заміни у дорослих пацієнтів [17,19]. 

Більшість дітей добре переносять лікування кор-
тикостероїдами, але можливі незначні побічні ефек-
ти (еритема обличчя, дратівливість, гіперактивність, 
підвищення апетиту, поганий сон), які, зазвичай швид-
ко зникають після припинення введення кортикосте-
роїдів. Гіперґлікемія й артеріальна гіпертензія також 
можуть виникати під час пульс-терапії, тому обов’яз-
ково слід вимірювати артеріальний тиск, пульс, а 
також рівень ґлюкози в сироватці крові та сечі [4]. 

Діти з частими рецидивами РС потребують повтор-
них курсів пульс-терапії метилпреднізолоном. У таких 
дітей можуть виникати ґлюкокортикоїдні ускладнен-
ня, в тому числі остеопороз, аваскулярний некроз, 
гіперґлікемія, ожиріння, набряки ніг, порушення 
функції надниркових залоз, акне, коґнітивні пору-
шення, катаракта, ґлаукома і гіпертензія [1]. Побічні 
дії ґлюкокортикоїдного впливу потрібно зводити до 
мінімуму і намагатися не застосовувати пролонґова-
ну схему (понад 21 день) метилпреднізолону [4].

Внутрішньовенний імуноґлобулін (ВВІҐ) викори-
стовують як альтернативне лікування загострення РС 
у дітей з частими рецидивами, за неефективності 
пульс-терапії солумедролом або його виражених по-
бічних ефектів. Механізм дії ВВІҐ зумовлений бло-
куванням Fc-рецепторів на макрофаґах, що призводить 
до зниження їх активації, пригнічення продукції ци-
токінів, а також антиідіотипних антитіл [8]. Викори-
стовують ВВІҐ дозою 2 ґ/кґ маси тіла дітей під час 
рецидиву РС [2, 9, 20, 21, 25]. Біль голови, нездужан-
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ня, лихоманка, задишка, асептичний менінґіт – часті 
побічні ефекти під час використання ВВІҐ. Гостра 
ниркова недостатність, печінкова дисфункція, ге-
молітична анемія, анафілактичні реакції (особливо у 
дітей з дефіцитом Ig A), набряк легень, судинний 
тромбоз, гепатит С – серйозні побічні ефекти ВВІҐ. 
Немає опублікованих результатів щодо щомісячного 
використання ВВІҐ у дітей, хворих на РС, для запо-
бігання рецидивів і припинення наростання важкості 
хвороби.

Плазмаферез застосовують у крайніх випадках, 
коли є виражене важке загострення РС, втрата функ-
цій, а також за неефективності пульс-терапії корти-
костероїдами [34]. Плазмаферез не застосовують як 
підтримувальне лікування хворих на РС. 

Станом на сьогодні існує шість офіційно затвердже-
них лікарських засобів для лікування ремітуючо-ре-
цидивного типу РС: три форми інтерферону-β (IFN-β) 
(Ребіф®, Авонекс, Бетаферон®); ґлатирамеру ацетат 
(Копаксон®-Тева); мітоксантрон (Мітоксантрон «ЕБЕ-
ВЕ») і наталізумаб (Тізабрі).

Імовірний механізм дії інтерферонів у хворих на 
РС зумовлений їх здатністю поєднуватися на поверх-
ні клітин зі спорідненими рецепторами і за допомогою 
складних реакцій індукувати транскрипцію низки 
інтерферончутливих ґенів. За допомогою цих ґенів 
зменшується продукування IFN-γ- мононуклеарними 
клітинами периферійної крові, утворюються цитокі-
ни, які інгібують як представлений антиґен, так і 
проліферацію Т-клітин. IFN-β перешкоджає проник-
ненню активованих Т-клітин у центральну нервову 
систему інгібуванням матриці металопротеїнази й 
експресії молекул адґезії [35–37].

Проведені випробування IFN-β у дорослих хворих 
на РС [22] засвідчили зниження частоти рецидивів 
на 18,0–34,0 % [13, 14, 26]. Клінічні випробування за 
наявності ізольованого синдрому й вторинно-проґре-
суючого типу РС показали, що IFN-β має кращий 
клінічний ефект, коли пацієнти почали лікуватися 
ним на ранніх стадіях патолоґічного процесу [7, 14, 
26]. Дітям віком до 10 років (або масою менше 25 кґ), 
хворим на РС, рекомендовано розпочинати лікування 
IFN-β з чверті дорослої дози і поступово підвищува-
ти її до цілої, залежно від толерантності до препара-
ту і стану печінки [4]. 

Клінічне випробування безпеки та ефективності 
IFN-β1a (Авонекс) дозою 30 мґ в/м, у 9 дітей, хворих 
на РС, показало добру толерантність цього препара-
ту [32]. У 40,0 % дітей зафіксовано побічні дії у вигляді 
грипоподібних симптомів і болю голови. 

Одноцентрове дослідження безпеки та ефективності 
IFN-β1a (Ребіф®) 22–44 мґ у 51 дитини, хворої на РС, 
дало змогу стверджувати, що лікування також добре 
переноситься, але вже 65,0 % дітей мали грипоподіб-
ні симптоми, у 27,0 % виникла легка лейкопенія, у 
35,0 % підвищилися сироваткові трансамінази й у 
двох дітей виникли серйозні побічні ефекти [23].

Багатоцентрове дослідження IFN-β1b, 250 мґ [3] у 
43 дітей, хворих на РС, упродовж 29 місяців лікуван-

ня не виявило жодних серйозних побічних ефектів. 
Констатовано лише грипоподібні симптоми у 35,0 % 
дітей і легке підвищення сироваткових транс   
аміназ – у 26,0 %. 

Кожне з трьох описаних вище клінічних досліджень 
показало зниження частоти рецидивів у дітей, хворих 
на РС, а також потребу ретельно спостерігати за ста-
ном печінки впродовж перших 6 місяців лікування, 
особливо у дітей до 10 років [4].

Ґлатирамеру ацетат належить до класу імуномоду-
ляторів, здатних блокувати мієлін-специфічні авто-
імунні реакції, на яких базується руйнування мієлі-
нової оболонки провідників центральної нервової 
системи у хворих на РС. За своєю хімічною будовою 
ґлатирамеру ацетат подібний до основного білка мієліну, 
який є мішенню автоімунного процесу. Діючи на три-
молекулярний комплекс як пептидний ліґанд, він 
конкурентно витісняє основний білок мієліну (ОБМ), 
що є автоантиґеном, і з’єднується з головним ком-
плексом гістосумісності ІІ (ГКГ ІІ) на імунокомпе-
тентних клітинах. При цьому утворюється міцніший 
зв’язок головного комплексу гістосумісності ІІ з ґла-
тирамеру ацетатом, ніж з ОБМ. У такий спосіб пре-
парат відіграє роль «помилкової мішені». Під дією 
ґлатирамеру ацетату відбуваються активація і пролі-
ферація клонів Т

2
-лімфоцитів, які здатні проникати 

крізь  гематоенцефалічний бар’єр. Майже 10,0 % 
таких Т

2
-лімфоцитів реагує на ОБМ продукуванням 

протизапальних цитокінів. Механізм проліферації 
Т

2
-лімфоцитів нам не відомий. Крім цього, препарат 

бере участь у апоптозі активованих Т
1
-лімфоцитів, 

спричинюючи їх анерґію. При цьому загальних іму-
носупресорних властивостей, на відміну від препаратів 
інтерферонової ґрупи, він не має [4].

Клінічні дослідження безпеки та ефективності ґла-
тирамеру ацетату у дорослих, хворих на РС, показав 
зменшення частоти клінічних рецидивів на 29,0 % 
порівняно з плацебо впродовж дворічного лікування 
[15]. Офіційно опублікованих результатів клінічного 
випробування ґлатирамеру ацетату у дітей з РС немає. 
Досвід лікарів [4], що використовують 20 мґ глати-
рамеру ацетату для лікування дітей з РС, засвідчує 
добру толерантність до препарату.  Найбільш значна 
побічна дія цього препарату у дорослих хворих – ре-
акція на ін’єкцію, яка виявляється болем у грудях, 
тахікардією, утрудненим диханням. Ця реакція зви-
чайно виникає раз або двічі, зазвичай упродовж пер-
ших тижнів лікування, і не має жодних ускладнень. 
Ґлатирамеру ацетат не впливає негативно на функції 
печінки та крові. 

Патоґенетичне лікування потрібно розпочинати 
одразу ж після підтвердження діаґнозу РС, оскільки 
ефективність вища на ранніх стадіях хвороби. IFN-β 
і ґлатирамеру ацетат є безпечними, толерантними, 
ефективними, оскільки зменшують частоту рецидивів 
на ранніх стадіях хвороби [16]. 

Навчання дітей, хворих на РС, та їхніх батьків щодо 
правильного виконання ін’єкцій має вирішальне зна-
чення для ефективності лікування, а також подаль-
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шого сприйняття ін’єкцій. Насамперед слід поінфор-
мувати про правила гіґієни рук і тіла, приготування 
розчину лікарського засобу, техніку виконання ін’єк-
ції, використання за потреби автоінжектора. Потріб-
но оглядати місця ін’єкції під час кожного візиту 
хворого, щоб виявити загрозу побічної дії на шкіру, 
оцінити правильність проведення процедури.   

Мітоксантрон є похідним від антрацендіону, про-
типухлинним та імуносупресивним засобом. Механізм 
дії мітоксантрону ще не вивчений повністю. Цито-
токсична дія мітоксантрону як на культури людських 
клітин, які проліферують, так і на ті, що не проліфе-
рують, свідчить про відсутність фазоспецифічності 
ефекту. В основі протипухлинної активності препа-
рату лежить гальмування синтезу ДНК і РНК та ін-
гібування ферменту топоізомерази ІІ. Мітоксантрон 
діє як імунодепресант через зменшення Т-клітинної 
популяції, пригнічення продукції B-клітинних антитіл 
і хелперів, але не через вплив на функцію супресорів 
Т-клітин [18]. Мітоксантрон був схвалений для ліку-
вання дорослих, хворих на РС, із частими рецидива-
ми та в разі вторинно-проґресуючого типу перебігу 
[10, 18]. Описаних випробувань безпеки та ефектив-
ності мітоксантрону у дітей, хворих на РС, немає. 
Незначні побічні ефекти від лікування цим лікарським 
засобом включають легку нудоту  і підвищений ризик 
схильності до інфекцій. У дитячому віці існує ймовір-
ність  ризику виникнення аменореї, а також кардіо-
токсичності. Із огляду на потенційні побічні дії міток-
сантрону, його не рекомендують призначати дітям. 

Циклофосфамід – алкіліруючий аґент із потужни-
ми імуносупресивними властивостями. Один центр 
дослідників не побачив жодного ефекту від лікуван-
ня циклофосфамідом [5], тоді як інші продемонстру-
вали значне зниження аґресивності хвороби [29, 33]. 
Циклофосфамід у поєднанні з кортикостероїдами 
сприяє клінічній стабілізації захворювання на РС у 
пацієнтів із високою активністю хвороби [11]. Наявні 
дані дають змогу припустити, що циклофосфамід 
може бути найбільш ефективним при лікуванні до-
рослих хворих на РС молодого віку із дуже частими 
рецидивами хвороби. Досвід різних клінік  показав, 
що циклофосфамід зменшує прояв гострого рециди-
ву, знижує частоту загострень РС і покращує само-
почуття, зменшуючи втому у дітей із аґресивним 
перебігом РС. Циклофосфамід потребує перевірки в 
контрольованому дослідженні. Циклофосфамід може 
спровокувати безплідність, рак сечового міхура або 
інші злоякісні новоутворення, алопецію, пригнічення 
імунітету, гемораґічний цистит, нудоту. Лікування 
ним вимагає ретельного моніторинґу лейкоцитарної 
формули, цитолоґії сечі, гідратації [4, 11].

Наталізумаб (Тізабрі) – селективний інгібітор адґе-
зивних молекул, експресується на поверхні всіх лей-
коцитів, за винятком нейтрофілів. Наталізумаб, з’єд-
нуючись з інтеґрином α4β1, блокує взаємодію з 
відповідним рецептором, а також взаємодію інтеґри-
ну α4β7 з молекулою адґезії слизової оболонки, адре-
сином-1, унаслідок порушення молекулярних зв’язків 

перешкоджає міґрації мононуклеарних лейкоцитів 
через ендотелій у запальну паренхіму. Додатковий 
механізм його дії може бути зумовлений здатністю 
пригнічувати запальні реакції в тканинах унаслідок 
пригнічення взаємодії α4-експресуючих лейкоцитів 
з їх ліґандами. За рахунок цього він здатний пригні-
чувати вогнищеві запальні реакції та інгібувати по-
дальше надходження імунних клітин до запальних 
тканин. Блокування молекулярних взаємодій α4β1 із 
його мішенями у хворих на РС знижує рівень запаль-
них процесів у тканинах мозку та інгібує подальше 
надходження імунних клітин у вогнище запалення, 
обмежуючи утворення нових вогнищ ураження та 
швидкість уражень. 

У 2004 р. Тізабрі (наталізумаб) схвалено Адміністра-
цією харчових продуктів і медикаментів (FDA) для 
лікування ремітуючо-рецидивного типу РС. Наталіз-
умаб на 68,0 % знижує частоту рецидивів і більш ніж 
на 90,0 % зменшує активні вогнища, порівняно з пла-
цебо [24]. 

У ретроспективному дослідженні брали участь 11 
невролоґічних центрів Німеччини та Австрії, у якому 
20 дітей до 18 років, хворих на РС, отримували на-
талізумаб (300 мґ кожних 4 тижні впродовж 18 міся-
ців). Усі діти пройшли МРТ-дослідження і 19 із них 
отримували попередньо модифіковане лікування 
першої лінії. Результат дослідження показав знижен-
ня частоти рецидивів РС (3,7 без лікування – порівня-
но 0,4 з лікуванням; р < 0,001), покращення загаль-
ного бала шкали EDSS (2 бали без лікування –  
порівняно 1 з лікуванням; р < 0,02), зменшення кіль-
кості нових активних вогнищ за рік (7,8 без ліку-
вання – порівняно 0,5 з лікуванням; р < 0,001). У 
двох пацієнтів виявили високий титр нейтралізую-
чих антитіл проти наталізумабу, і вони припинили 
участь у дослідженні. Під час цього дослідження у 
дітей виникали такі побічні ефекти, як біль голови, 
астенія, інфекції, підвищена чутливість. У 8 дітей 
виявили зміни в лабораторних аналізах, JC-вірус 
був ідентифікований у 5 з 13 пацієнтів. Після обго-
ворення дійшли висновку, що наталізумаб може бути 
безпечним і ефективним для лікування РС у дітей 
[16].

Цей препарат потребує обережного призначення з 
імовірністю розвитку проґресуючої мультифокальної 
лейкоенцефалопатії. Ризик виникнення проґресуючої 
мультифокальної лейкоенцефалопатії підвищується 
з віком, із тривалим лікуванням наталізумабом, з ви-
явленням у сироватці JCV-антитіл і з попереднім 
вживанням імуносупресантів [16].

Втома, яка трапляється приблизно у 20,0 % дітей 
з РС, визначається як відчуття фізичного та психіч-
ного виснаження і впливає на повсякденну діяльність. 
Для відновлення стану хворого необхідні модифіка-
ція щоденної діяльності, обмеження непотрібної ак-
тивності, триваліший відпочинок. Для дітей, як і для 
дорослих, хворих на РС, використовують лікарські 
засоби, які зменшують відчуття втоми: стимол, адаптол, 
амантадин [6, 27]. 
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Спастичний синдром порівняно рідко спостері-
гається у дітей, хворих на РС. Для його послаблення 
використовують фізіотерапію, локалізовані ін’єкції 
ботулінічного токсину [12], тизанідин [36], бензодіа-
зепіни. 

Невропатичний біль зменшується від антиконвуль-
сантів, габапентину або прегабаліну (Лірика) [30].  

Безумовно, лікуючи хворих на РС, дуже важливо 
діяти відповідно до рекомендацій, що ґрунтуються 
на доказовій базі, не забуваючи про індивідуальний 
підхід до пацієнтів з урахуванням клінічної форми й 
типу прогресування захворювання.
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Сучасні загальні принципи лікування розсіяного склерозу у дітей
М. С. Шоробура

Розглянуто основні сучасні засади використання офіційно затверджених медичних лікарських засобів: 
інтерферон-β1b, глатирамеру ацетат, інтерферон-β1а підшкірно, інтерферон-β1а внутрішньом’язово, міток-
сантрон (циклофосфамід), Тізабрі (наталізумаб) у дітей, хворих на розсіяний склероз. Описані результати 
клінічних досліджень, які проводили у дітей, хворих на розсіяний склероз.

Ключові слова: розсіяний склероз, діти, лікування.

General Principles of Treatment of Multiple Sclerosis in Children
M. Shorobura

The article describes the main approaches to the use of approved medicines: interferon-β1b, glatiramer acetate, 
iterferon-β1a s/c, interferon-β1a i/m, mitoxantrone (Cyclophosphamide), Tizabri (natalizumab) in children with 
multiple sclerosis. These pediatric clinical studies conducted in the world in multiple sclerosis in children. 

Keywords: multiple sclerosis, children, treatment.
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Біль у стопі: патоґенез, алґоритм діаґностики  
та лікування

Деформація та біль у стопі становлять  значну ча-
стину  причин звернення пацієнтів за медичною до-
помогою. Біль у стопі, поєднаний із порушенням її 
структури, є підставою для хірурґічного лікування 
близько 30,0 % пацієнтів у ортопедичних стаціонарах 
[4, 8, 10, 11]. Ефективність лікування болю у стопі 
недостатня, наявна тенденція до хронізації процесів, 
часто виникають рецидиви [8, 9, 21]. 

Для ефективного вибору лікувальної тактики важ-
ливо з’ясувати причини, ділянки походження больо-
вого імпульсу та визначити його «субстрат» [1, 3, 9, 
11, 24, 27, 29]. Із цього приводу сьогодні висловлена 
думка [3, 12] про доцільність виділення чотирьох ґруп 
хворих за переважною локалізацією больових проявів 
у стопі: із болем у передній частині стопи; із болем 
у медіальній частині стопи; із болем у латеральній 
частині стопи; із болем у задньому відділі стопи. Для 
кожної з цих ґруп характерні відповідні етіологічні 
та патоґенетичні ситуації [6, 13, 14, 15, 48]. 

Біль у передньому відділі стопи може виникати 
через такі патолоґічні стани, як «імпіндмент-синдром» 
надп’ятково-гомілкового суглоба, деформація пальців 
стопи, патолоґічні зміни сесамоподібних кісток, повзкі 
переломи плеснових кісток, артрози суглобів перед-
нього відділу стопи, неврома Мортона [1, 2, 3, 12]. 

Переважними причинами болю медіальної поверх-
ні стопи більшість дослідників вважають дисфункцію 
заднього малогомілкового м’яза та «синдром тарзаль-
ного каналу» [3, 12].

Біль у зовнішній частині стопи можуть викликати 
підвивих сухожилків малогомілкових м’язів, стис-
нення сухожилків малогомілкових м’язів, тендопатія 
сухожилків малогомілкових м’язів, пошкодження 
латерального зв’язкового комплексу [41, 44, 46, 47].

Основними причинами болю задньої поверхні сто-
пи вважають тендинопатію ахіллового сухожилка, 
бурсити ахіллового сухожилка, підошовний фасціїт.

Стосовно кожної з виділених структурних причин 
болю у стопі в літературі трапляються досить різні, 
часто суперечливі точки зору.

Неврома Мортона (НМ) – патолоґічні зміни нор-
мального анастомозу гілок медіального та латераль-
ного плантарних нервів, розташованих між ІІІ та ІV 
плесновими кістками. Клінічно виявляється різким 
болем у ІІІ міжплесновому проміжку, що іррадіює в 
пальці та середину стопи. 

У літературних джерелах існують різні теорії ви-
никнення НМ: міжплесновий бурсит, хронічні трав-
ми, ішемії нерва [12].  Остаточної думки щодо причин 
та патоґенезу цього давно відомого феномену не існує. 
Для діаґностики використовують клінічні проби, зо-
крема, білатеральне стискання стопи, традиційні 
рентґенолоґічні дослідження, соноґрафію та маґніто-
резонансну томоґрафію (МРТ), яка сьогодні вважаєть-
ся найбільш інформативним методом виявлення НМ, 
допомагає обрати методи лікування.

Для лікування НМ застосовують як консервативні, 
так і оперативні методики, залежно від давності хво-
роби та ефективності використаних засобів, у зро-
стаючому за інвазивністю порядку. Ефективне у ба-
гатьох випадках консервативне лікування обов’яз ково 
включає немедикаментозні заходи: вибір ортопедич-
ного взуття та супінаторів, мануальну терапію. До 
медикаментозного комплексу лікування входять про-
тизапальні лікарські засоби для системного та ло-
кально-ін’єкційного застосування [25, 30]. За недо-
статньої ефективності консервативного лікування 
пропонуються такі хірурґічні методики, як відкрита 
декомпресія міжплеснового проміжку, ендоскопічна 
декомпресія, висікання невром [2, 4].

Вибір втручання сьогодні залишається дискусійним. 
Деформацію пальців стопи, а саме – вальґусну де-

формацію І пальця, ригідний І палець, молоткоподіб-
ні та гачкоподібні ІІ–V пальці, досить легко діаґно-
стувати. Безумовно, важливо з’ясувати причини таких 
деформацій, оскільки різні етіолоґічні чинники можуть 
викликати подібні клінічні прояви, які, однак, вима-
гають обрання різної лікувальної техніки. Більшість 
авторів погоджуються з необхідністю виключно 
хірурґічного лікування деформацій пальців стопи, 
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пропонуючи при цьому різні варіанти втручань, під-
стави для застосування яких не досить чіткі [5, 6, 7].

Стресові (повзкі) переломи плеснових кісток також 
можуть бути причиною болю у передньому відділі 
стопи. Вони виникають унаслідок перевантаження 
стопи, а також за наявності виражених її деформацій, 
зокрема, у хворих із ревматоїдним артритом, навіть 
після незначних навантажень.

Клінічно повзкі переломи маніфестують такими 
проявами:

– біль, що виникає поступово і зростає з підвищен-
ням активності;

– біль, що виникає під час звичної діяльності й стає 
сильнішим;

– болючість і «синці» на тильному боці стопи;
– набрякання верхньої частини стопи.
Лікування повзких переломів консервативне, але 

важливо діаґностувати  процес на ранній стадії [3]. 
Для цього використовують адекватні методи: ренґе-
ноґрафія, ультрасоноґрафія, комп’ютерна томоґрафія, 
МРТ. Ефективність, а отже, й доцільність їх викори-
стання, ще потребує уточнень.

Сесамоїдит – захворювання сесамоподібного апа-
рату І плесно-фаланґового суглоба, яке часто зали-
шається поза увагою ортопедів, але нерідко є причи-
ною вираженого болю в стопі. Біль утруднює ходьбу, 
посилюється під час фізичного навантаження, кори-
стування взуттям на високих підборах, супроводжуєть-
ся набряком переднього відділу стопи. Патоґенез 
сесамоїдиту може бути різним – від артрозу та осте-
офітів сесамоподібних кісток до переломів та вивихів 
[3, 12].

Консервативне лікування полягає в оптимізації 
фізичної активності, спокої, забезпеченні ортезуван-
ням, призначенні системного протизапального ліку-
вання та локальних ін’єкцій ґлюкокортикостероїдів 
(ҐКС).

Хірурґічне лікування захворювання сесамоподібних 
кісток стопи в сучасній літературі висвітлено недо-
статньо і лише в поодиноких працях [33, 48, 50]. Про-
понується видаляти їх, усувати екзостози, застосову-
вати кісткову пластику псевдоартрозів. 

Хірурґічним лікуванням сесамоїдиту слід вважати 
й корекцію з приводу вальґусного відхилення І паль-
ця стопи та інших деформацій, у патоґенезі яких бере 
участь порушення нормальної анатомії сесамоподіб-
них кісток [5–7].

Біль внутрішньої поверхні стопи може формува-
тися «синдромом тарзального каналу» (СТК), біоме-
ханічним аналогом відомого «синдрому каналу зап’яст-
ка». У цьому каналі травмується великогомілковий 
нерв та може формуватися ще менш висвітлений у 
літературі «синдром дисфункції  великогомілкового 
м’яза». СТК – тунельна нейропатія великогомілково-
го нерва, причиною якої можуть бути варикоз цієї 
ділянки, остеофіти, сплощення склепіння стопи, си-
новіїт піхов сухожилків [20, 50].

Серед клінічних ознак домінує біль у медіальній 
поверхні стопи, що іррадіює туди, інколи поширюєть-

ся на передній відділ стопи. Високоінформативним 
та часто позитивним (близько 80,0 %) є тест компресії 
нерва в тарзальному каналі в положенні перерозги-
нання та внутрішньої ротації стопи, що провокує біль. 
Для більш точної діаґностики синдрому застосовують 
МРТ [38]. 

Консервативне лікування СТК включає такі заходи 
[30]: зменшення тиску у взутті, зменшення фізичної 
активності, ортезування супінаторами, розтягування 
та зміцнення м’язів гомілки, системне й локальне 
протизапальне лікування.  

У важких випадках застосовують хірурґічне ліку-
вання – реліз тарзального каналу пересіканням від-
повідної зв’язки [18].  Підстави для вибору того чи 
іншого лікування СТК в літературі висвітлені недо-
статньо.  

Подібний біль внутрішньої поверхні стопи може 
спричинити дисфункція розміщеного поруч сухожил-
ка великогомілкового м’яза (ДСВГМ). Ураження цьо-
го сухожилка виявляється болем внутрішньої поверх-
ні стопи, що значно посилюється під час фізичної 
активності, паралельно може спостерігатися знижен-
ня склепіння стопи. З метою уточнення діаґнозу ре-
комендують застосовувати ультрасоноґрафію та МРТ. 
У разі підтвердження діаґнозу тендопатії сухожилка 
великогомілкового м’яза доцільне консервативне ліку-
вання [20, 27, 30], яке передбачає модифікацію ак-
тивності пацієнта, ортезування та фіксацію, прове-
дення кріотерапії, системної НПЗП-терапії.

Щодо ролі локального застосування ҐКС для його 
лікування в літературі висловлюються суперечливі 
думки [45]. Рекомендації із застосування хірурґічно-
го лікування ДСВГМ не погоджені. Пропонуються 
операції на сухожилку – синовектомія, пластика, 
транспозиція. З огляду на активну участь м’яза у фор-
муванні склепіння стопи, патоґенетично обґрунтова-
ними слід вважати втручання, спрямовані на оптимі-
зацію склепінь, – остеотомію та артродез стопи [10]. 

Біль зовнішньої поверхні стопи здебільшого фор-
мується внаслідок ураження сухожилків малогоміл-
кових м’язів, їх піхов та розтягнень.

Ключовим елементом патоґенезу є часткові пошкод-
ження сухожилків, стеноз останніх унаслідок синовіїтів 
піхов, остеофітів або гіпермобільність чи навіть ви-
вихи сухожилків у разі пошкодження відповідних 
розтягнень.

Діаґностика та диференційна діаґностика перелі-
чених станів складна й часто окрім стандартної рентґе-
ноґрафії потребує застосування соноґрафії та МРТ 
[3, 12]. Консервативне лікування застосовується за 
відсутності виражених анатомічних ушкоджень і пе-
редбачає такі заходи:

– зменшення фізичної активності;
– вибір відповідного взуття (усунення тиску на 

стопу);
– ортезування;
– вправи для розтягування та зміцнення малогоміл-

кових м’язів;
– загальне протизапальне лікування; 
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– локальне протизапальне лікування [27, 31, 39, 
40].

У разі виражених структурних порушень, зокрема, 
за наявності вивиху малогомілкових м’язів, рекомен-
довано хірурґічне втручання [42, 44, 49, 51]:  пласти-
ка сухожилкових розтягнень місцевими тканинами, 
формування –поглиблення кісткового каналу для 
сухожиль у малогомілковій кістці, застосування віль-
них автотрансплантантів із фасцій чи сухожилків, у 
тому числі й з ахіллового.

Біль у задній частині стопи, п’яті у більшості 
лікарів-практиків  асоціюється з так званою п’ятковою 
шпорою, а в разі травми в анамнезі – з деформуваль-
ними артрозами надп’ятково-гомілкового суглоба та 
суглобів стопи. Однак патоґенетичне розмаїття болю 
цієї ділянки набагато ширше [50, 52].

Біль у п’яті може бути спричинений патолоґічними 
станами в дистальній частині ахіллового сухожилка, 
які часто залишаються поза увагою ортопедів та хірурґів. 
Зокрема, ахіллобурсит, хвороба Хаґлунда, виявляєть-
ся інтенсивним болем у ділянці прикріплення ахіл-
лового схожилка до п’яткової кістки, посилюється 
під час ходьби, бігу, супроводжується набряком та 
деформаціями в ділянці пяткового горба, де містять-
ся зап’яткова та заахіллова бурси, запалення яких 
супроводжується синовіїтом, фіброзуванням та каль-
цифікацією. Процес має рецидивний характер [52]. 
За неефективності консервативного лікування, яке 
включає зниження фізичної активності, НПЗП-тера-
пію, локальне введення ҐКС, біолоґічних лікарських 
засобів та добирання відповідного взуття [33, 35, 37], 
може бути застосоване хірурґічне втручання. Вибір 
оперативних технік досить широкий – від видалення 
бурси, дебридменту ентезу ахіллового сухожилка до 
резекції остеофітів п’яткового горба з реінсерцією 
сухожилка та тривалою реабілітацією [23, 38].

Тендиніт ахіллового сухожилка (ТАС) поширений 
серед спортсменів і активних людей. За деякими пові-
домленнями, в патоґенезі ТАС важливу роль відіграє 
часткове пошкодження сухожилка з виникненням ве-
ретеноподібного потовщення та відносним стенозом 
і тендовагінітом, які його супроводжують [16, 32, 33].

У консервативному лікуванні, поряд із протиза-
пальними лікарськими засобами, слід виключити 
різкі навантаження на ахілловий сухожилок, розтяг-
нення литкових м’язів [33]. Локальне ін’єкційне ліку-
вання ефективно проводиться з використанням біо-
лоґічних препаратів [37, 42] та ҐКС, які можна 
вводити виключно у піхву, а не в товщу сухожилка. 
За недостатньої ефективності консервативного ліку-
вання рекомендують такі операції, як поздовжнє 
висікання деґенеративно зміненого сеґмента сухо-
жилка, що зберігає його цілісність за умов усунення 
потовщення та відповідно стенозування у піхві, ен-
доскопічний дебридмент [15, 18, 19, 20, 22, 26].

П’яткова шпора, або плантарний фасціїт (ПФ) – 
патологічний стан, що виявляється вираженим болем 
підошовної поверхні п’яти, який виникає переважно 
вранці, після сну, під час наступання, іррадіює все-

редину стопи або в гомілку, слабшає або зникає після 
ходьби. Пальпацією підошви в ділянці прикріплення 
підошовного апоневрозу до п’яткової кістки вдаєть-
ся відтворити типовий больовий синдром. На рентґе-
ноґрамі стопи можна виявити остеофіт на пятковій 
кістці, але його відсутність не виключає діаґноз «план-
тарний фасціїт». Біль, який іррадіює в гомілку, зу-
мовлений залученням у патолоґічний процес тунель-
ної невропатії гілок великогомілкового нерва. Така 
ситуація утруднює діаґностичний процес і потребує 
диференціації з болем вертеброґенного характеру [12, 
43, 48, 50]. 

Згідно з сучасною інформацією, консервативне 
лікування підошовного фасціїту ефективне у 90,0 % 
пацієнтів. Воно полягає у розтягуванні плантарної 
фасції та литкових м’язів уранці й увечері та змен-
шенні тиску на підошовну фасцію завдяки застосу-
ванню ортопедичного взуття й ортезування у щоден-
ному взутті. Застосовуються нічні профілактичні 
ортези з метою уникнути скорочення апоневрозу та 
м’язів. Використовується також системне протиза-
пальне лікування з високою ефективністю та локаль-
не ін’єкційне введення [40, 42]. У літературі, присвя-
ченій лікуванню підошовного фасціїту [43, 48], 
заявлена висока ефективність (60,0–88,0 %) високо-
технолоґічних  методик лікування, таких як удар-
но-хвильова терапія, ін’єкції збагаченої тромбоцита-
ми плазми, високочастотна крізьшкірна абляція нерва, 
низькоенерґетична лазеротерапія.

Хірурґічне лікування ПФ, ефективне лише у 70,0–
80,0 %, полягає в частковому пересіченні до 50,0 % 
апоневрозу та усуненні компресії латерального план-
тарного нерва. За рекомендаціями Американської 
асоціації педіатрів, хірурґічне лікування ПФ доціль-
но застосовувати лише після піврічного неефектив-
ного консервативного лікування [43].

Слід виважено обирати підстави й техніку хірурґіч-
ного лікування ураження стопи, оскільки ефективність 
існуючих операцій не завжди висока, а ускладнення 
часті й різноманітні. Крім гематоми, інфікування піс-
ляопераційної рани, сповільненого загоєння можли-
ве формування хронічного болю та набряку стопи, 
контрактур пальців, незрощень у ділянці остеотомій. 
Консервативне лікування стопи не завжди ефективне, 
досить часто виникають рецидиви болю та посилен-
ня деформації. 

Як приклад лікування болю в стопі наводимо клініч-
ний випадок.  

Пацієнтка П., 63 роки, лікувалася в травматолоґо-ор-
топедичному відділенні 8-ї міської клінічної лікарні 
м. Львова в листопаді 2013 р. Хвора страждала від 
деформації та болю в лівій стопі близько 17 років. У 
юності на медичному огляді хірурґ поліклініки діаґ-
ностував плосковальгусну деформацію стопи. Оскіль-
ки, зі слів хворої, болем вона не виявлялася й була 
виражена помірно, спеціального лікування не засто-
совували. Деформація поступово наростала. В 2011 
р. пацієнтка стала відчувати біль у передньому відділі 
стопи, що виникав спонтанно, наростав під час ходь-
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би і ставав нестерпним до вечора та після фізичного 
навантаження. На тильному боці стопи виник набряк, 
який збільшувався після тривалого вертикального 
положення, ходьби. Під час рентґенолоґічного та со-
ноґрафічного обстеження окрім плосковальгусної 
деформації діаґностовано повзкі переломи ІІ та ІІІ 
плеснових кісток (рис. 1). 

Рис. 1. Рентґеноґрама стопи – повзкі переломи основ  
ІІ–ІІІ плеснових кісток стопи.

Застосоване консервативне лікування: гіпсова 
лонґетна фіксація упродовж трьох тижнів та подаль-
ше користування індивідуальним ортопедичним взут-
тям усунули біль у стопі, відновлено функцію ходьби. 
Через рік пацієнтка звернулася повторно зі скаргами 
на біль у пальцях та підошовній ділянці переднього 
відділу стопи, неможливість користуватися взуттям 
через значну деформацію пальців та переднього від-
ділу стопи, періодичними інфікованими гіперкерато-
зами. Виникли труднощі під час ходьби, кульгання. 
На основі клінічного (рис. 2) та рентґенолоґічного 
(рис. 3) обстеження діаґностовано: плосковальгусну 
деформацію стопи, вальгусну деформацію пальця, 
молоткоподібні деформації ІІ–V пальців. 

Рис. 2. Зовнішній вигляд деформованої стопи.

Проведено хірурґічне втручання, спрямоване на 
оптимізацію поперечного склепіння стопи та усу-
нення деформацій пальців: проксимальна кориґу-
вальна остеотомія І плеснової кістки із металоостео-
синтезом надкістковою пластиною та гвинтами, 
резекційні артропластики ІІ–V плесно-фаланґових 
суглобів.

Рис. 3. Рентґеноґрама стопи після операції.

Рис. 4. Зовнішній вигляд стопи після хірурґічного лікування.
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Стабільний остеосинтез сприяв ранній активізації. 
Ходьба з навантаженням на п’яту розпочата на другу 
добу, рани загоїлися за 14 діб, шприхи усунені через 
чотири тижні після операції, розпочато ходьбу з повним 
навантаженням на стопу. Повна, неболюча функція 
ходьби відновлена до шести  тижнів після операції.

Через рік після операції пацієнтка стала відчувати 
виражений ранковий біль у задньому відділі стопи 
по підошовній поверхні («наче наступила на цвях»), 
який виникав уранці під час вставання з ліжка. Ви-
никнення болю хвора пов’язувала з припиненням 
користування супінаторами. Після клінічного та 

МРТ-дослідження діаґностовано підошовний фасціїт. 
Проведено курс ударно-хвильової терапії та блокаду 
з ҐКС. Відновлена повна неболюча функція стопи.  

Проведене дослідження показало, що причини та 
патоґенетичні механізми больових проявів у стопі 
надзвичайно різноманітні, закономірності їх виник-
нення та поєднання досліджені недостатньо. Відповід-
но ефективність лікування залишається низькою. 
Таким чином, існує необхідність подальшого вдоско-
налення способів діаґностики та курації хворих із 
болем у стопі.
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Біль у стопі: патоґенез, алґоритм діаґностики та лікування
А. Я. Яцкевич

Деформація та біль у стопі становлять  значну частину  причин звертання пацієнтів за медичною допо-
могою. Біль у стопі, поєднаний із порушенням її структури, є підставою для хірурґічного лікування близько 
третини пацієнтів у ортопедичних стаціонарах. Ефективність лікування недостатня, існує тенденція до 
хронізації процесів, часто виникають рецедиви. Для ефективного вибору лікувальної тактики важливо з’я-
сувати причину, патоґенез та ділянку походження больового імпульсу, безпосередній вплив на джерело болю.

Ключові слова: біль у стопі, патоґенез, діаґностика, лікування.

Pain in the Foot: Pathogenesis, Diagnosis and Treatment
A. Yatskevych

Deformation and foot pain are significant causes of the patient’s medical care. The pain in the foot combined with 
the violation of its structure is the basic indicators for the operational treatment in about one third of patients in 
orthopedic hospitals. The effectiveness of its treatment is insufficient, there is a tendency to chronization of the 
processes often followed by relapses. For the effective choice of the treatment metod it is important to determine 
the cause, pathogenesis, the origin of the pain impulses, and a direct impact on the source of pain.

Keywords: pain in the foot, pathogenesis, diagnosis, treatment.
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Ґастроезофаґальна рефлюксна хвороба  
та бронхіальна астма: сучасний погляд  
на проблему їх коморбідності 

Останнім часом в Україні та світі зростає частота 
виявлення ґастроезофаґальної рефлюксної хвороби 
(ҐЕРХ). Як відомо, печія епізодично турбує близько 
50,0 % здорового населення. Статистика свідчить, що 
у США та Європі частота виявлення ҐЕРХ серед на-
селення становить 20,0–40,0 %. Термін ҐЕРХ запро-
понований 1966 р. Rossetti, однак з’явився у міжна-
родній класифікації лише 1996  р. Уперше симптоми 
ґастроезофаґального рефлюксу описав Авіценна. 
Відтоді хвороба поставала під різними назвами: пептич-
ний езофаґіт, рефлюксна хвороба. Лише завдяки ши-
рокому застосуванню таких методів діаґностики, як 
езофаґоґастрофіброскопія та рН-метрія, ця нозолоґія 
вивчена докладніше [7]. 

Важливо, що ҐЕРХ часто перебігає із позастравохід-
ними проявами, зокрема й бронхолегеневими. Одним 
із найпоширеніших бронхолегеневих захворювань є 
бронхіальна астма (БА), частота якої постійно зростає. 
Згідно зі  статистичними показниками 2012 р., в Україні 
поширеність астми становила 520 на 100 тис. дорос-
лого населення й щорічно діаґностується близько 9 
тис. нових випадків. У світі налічується близько 10 
млн хворих на БА, їх кількість невпинно зростає, що 
свідчить про проблеми профілактики, діагностики та 
лікування [8]. Ще 1892 р. W. Osler уперше описав 
напад ядухи, спричинений аспірацією шлункового 
вмісту, започаткувавши вивчення рефлюкс-індукова-
ної БА. Вчені виокремлюють низку чинників, які 
впливають на її виникнення: слабкість стравохідних 
сфінктерів, недостатність індукованої кардії, кила 
стравохідного отвору діафраґми, зниження резистент-
ності слизової оболонки стравоходу через постійне 
подразнення рефлюксатом, дискоординація ковталь-
ного рефлексу та закриття голосової щілини, а також 
потрапляння рефлюксату до бронхіального дерева [5, 
9, 13]. Достовірно доведено, що у хворих на БА ґа-
строезофаґальний рефлюкс трапляється значно часті-
ше, ніж у загальній популяції (до 70,0–80,0 %) [3, 11]. 

Саме тому вчені зацікавились яким чином ґастроезо-
фаґальний рефлюкс впливає на виникнення та перебіг 
БА, а також чи може протисекреторне лікування по-
легшувати симптоми цієї хвороби. 

Одним із основних патоґенетичних механізмів ви-
никнення рефлюкс-індукованої БА є ваґус-опосеред-
коване запалення бронхів. Як відомо, існуючі рецеп-
тори, що реґулюють функцію стравоходу 
(холінерґічні, гістамінерґічні, адренерґічні тощо), 
ідентичні з такими ж у бронхіальному дереві, дія на 
які може впливати на перебіг та виникнення БА. Реф-
люксат, потрапляючи у дистальну частину стравохо-
ду, стимулює ваґусні рецептори у слизовій оболонці, 
а отже, рефлекторно індукує бронхоспазм [3, 11, 16]. 
Друга, не менш важлива, теорія впливу ҐЕРХ на пе-
ребіг БА – аспіраційна. За мікро- чи макроаспірації 
подразнюється рецепторний апарат бронхів і пошкод-
жується слизова оболонка [1], що є потужним пре-
диктором виникнення бронхоконстрикції. Водночас 
рефлюксат, потрапляючи на слизову оболонку ди-
хальних шляхів, провокує кашльовий рефлекс, унас-
лідок чого підвищується внутрішньочеревний тиск, 
що ще більше поглиблює прояви ҐЕРХ. Як відомо, 
напади БА виникають у будь-який час доби, проте 
вночі вони часто зумовлені не лише підвищенням 
тонусу парасимпатичної нервової системи, але й стра-
вохідним рефлюксом. Дослідження доводять, що у 
хворих з ҐЕРХ часто превалюють нічні симптоми БА 
[2]. Однією з патоґенетичних ланок, яка впливає на 
виникнення ҐЕРХ, є дія деяких протиастматичних 
препаратів на слизову оболонку стравоходу, його пе-
ристальтику й тонус стравохідного сфінктера [4]. До 
таких препаратів належать ксантини, β

2
-аґоністи, 

кортикостероїди. Наприклад, під час використання 
інгаляційних кортикостероїдів без спейсера близько 
80,0 % діючої речовини потрапляє у шлунок та неґа-
тивно впливає на моторику й тонус стравохідного 
сфінктера [4]. 
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Таким чином, виникає взаємообтяження перебігу 
обох хвороб [1, 6]. Однак  достеменно невідомо чи 
справді ґастроезофаґальний рефлюкс запускає напад 
ядухи у хворих на БА, чи напади та лікування БА 
провокують виникнення рефлюксу через підвищення 
інтраґастрального та внутрішньогрудного тиску.

Під час дослідження показників функції зовніш-
нього дихання (ФЗД) спостерігалися істотно нижчі 
значення життєвої ємності легень (ЖЄЛ) та миттєвої 
об’ємної швидкості на 25 с (МОШ

25
) у хворих на БА, 

поєднану з ҐЕРХ, порівняно із хворими тільки на БА, 
що може свідчити про суттєвіші рестриктивні зміни 
та більш виражену дистальну обструкцію. Об’єм 
форсованого видиху за 1 с (ОФВ

1
) суттєво не відріз-

нявся у цих групах, тобто рефлюкс може впливати на 
вираженість склерозних змін легеневої тканини, спри-
чинених, імовірно, саме мікроаспірацією рефлюкса-
ту. Аналізуючи показники проби з бронхолітиками у 
ґрупах хворих на БА з ҐЕРХ та без неї, вчені виявили, 
що позитивний результат спостерігався лише у тре-
тини пацієнтів з коморбідним станом. Такий феномен 
зумовлений низькою чутливістю до бронходилятаторів 
та вираженою лабільністю бронхіального дерева у 
хворих із поєднанням БА з рефлюксом, що також 
призводить до гіршого контролю хвороби [10, 15]. 

Дослідження функції зовнішнього дихання у хво-
рих із різними клінічними варіантами ҐЕРХ показало, 
що ОФВ

1
, ЖЄЛ та їх відношення істотно нижчі у 

ґрупі пацієнтів з ерозивними змінами  стравоходу 
[14].  Неоднозначні результати отримані після аналі-
зу впливу антирефлюксного лікування на перебіг 
рефлюкс-індукованої БА: у 69,0 % хворих спостері-
галося зменшення симптомів астми, у 62,0 % знизи-
лась потреба у протиастматичних лікарських засобах, 
але спірометричні показники не покращилися [12]. 

 Часто перебіг ҐЕРХ у хворих на БА характеризуєть-
ся переважанням бронхолегеневих симптомів. У таких 
випадках значно знижується ефективність лікування 
протиастматичними лікарськими засобами. Саме тому 
важливе значення має своєчасна діаґностика ҐЕРХ та 
інших коморбідних станів (хронічний ґастрит, пептич-
на виразка, хронічний панкреатит тощо). Під час 
опитування хворого слід звернути увагу на ознаки, 
які можуть свідчити про патоґенетичну роль ҐЕРХ у 

перебігу астми. До них належать пізній початок БА, 
посилення симптомів астми після переїдання, у по-
ложенні лежачи або у нічний час, після фізичного 
навантаження [8]. Як відомо, стандартом діаґностики 
ҐЕРХ є інтраґастральна добова РН-метрія. Проте цей 
метод є не зовсім зручним, оскільки у більшості па-
цієнтів, незалежно від наявності у них бронхолеге-
невої хвороби, супроводжується вираженим диском-
фортом, що також відбивається на результатах. Саме 
тому існує необхідність пошуку альтернативних ме-
тодів діаґностики у цих хворих. 

З метою раннього виявлення ҐЕРХ, особливо за 
наявності атипових симптомів, варто застосовувати 
тест з інгібітором протонної помпи (ІПП) як один із 
найбезпечніших. Тест можна вважати позитивним, 
якщо застосування лікарського засобу впродовж 5 
днів зменшує як стравохідні прояви ҐЕРХ, так і ча-
стоту нападів БА, покращує показники спірометрії. 
За наявності позитивного тесту з ІПП потрібно про-
довжити антирефлюксне лікування. Дослідження 
показали, що антирефлюксне лікування хворих на 
БА ефективне лише за поєднання ерозивної ҐЕРХ та 
БА важкого ступеня і під його впливом покращува-
лися показники ФЗД та якості життя пацієнтів [11]. 
Лікування ҐЕРХ, яка має латентний перебіг, без ознак 
ерозивних змін стравоходу, не покращує перебіг та 
контроль БА. Як стверджує W. Chan [17], лікування 
безсимптомної ҐЕРХ ІПП, блокаторами Н2-гістамі-
нових рецепторів та навіть хірурґічне втручання сут-
тєво на впливають на перебіг середньоважкої БА. 

Хоча епідеміолоґічні дослідження свідчать про 
високу частоту поєднаного перебігу БА та ҐЕРХ, при-
чинно-наслідкові зв’язки вивчені недостатньо, неві-
домо чи ҐЕРХ є триґером виникнення БА, чи лише 
обтяжує її перебіг. Розглянуто два компоненти патоґе-
нетичного зв’язку БА з ҐЕРХ: мікроаспіраційний та 
рефлекторний. Слід мати на увазі вплив деяких про-
тиастматичних препаратів на тонус стравоходу. До-
слідження ФЗД не підтверджують вплив стравохід-
ного рефлюксу на виникнення та перебіг БА; це 
потребує подальших досліджень. Своєчасна діаґно-
стика та лікування ерозивної форми ҐЕРХ у цього 
континґенту хворих дають змогу не лише уникнути 
ускладнень, але й зменшити прояви астми.
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Ґастроезофаґальна рефлюксна хвороба та бронхіальна астма:  
сучасний погляд на проблему їх коморбідності 

Т. М. Ганич 

Останнім часом приділяється велика увага проблемі коморбідних  станів. Доведено, що у хворих на брон-
хіальну астму (БА) ґастроезофаґальний рефлюкс трапляється істотно частіше, ніж у загальній популяції (до 
70,0–80,0 %), що закономірно провокує інтерес до такої консолідації. 

Під час дослідження показників функції зовнішнього дихання у хворих на БА з рефлюксом спостеріга-
лися істотно нижчі значення об’ємних показників, проте швидкісні показники суттєво не відрізнялися, що 
свідчить про більш виражені рестриктивні зміни в легенях. Також хворі з поєднанням БА та ґастроезофаґаль-
ною рефлюксною хворобою (ҐЕРХ) гірше реаґують на лікування бронходилятаторами, відповідно хвороба 
гірше контролюється. Незважаючи на те що БА, поєднана з ҐЕРХ, має важчий перебіг і недостатній контроль, 
дослідження щодо впливу антирефлюксного лікування дали неоднозначні результати. Хоча у більшості 
хворих із ерозивним клінічним варіантом ҐЕРХ спостерігалося зменшення симптомів астми та знизилась 
потреба в протиастматичних засобах, покращення спірометричних показників не спостерігалося. За безсим-
птомного перебігу ҐЕРХ лікування не мало впливу на симптоми та контроль астми. 

Саме із огляду на ці суперечності існує потреба подальшого вивчення причинно-наслідкових зв’язків та 
особливостей лікувальної тактики в разі поєднання БА та ґастроезофаґального рефлюксу.

Ключові слова: ґастроезофаґальний рефлюкс, ґастроезофаґальна рефлюксна хвороба, бронхіальна астма.

Gastroesophageal Reflux Disease and Bronchial Asthma: Updated View  
on the Problem of Comorbidity

T. Hanych

Recently, much attention is paid to comorbidity. It is proved that in patients with bronchial asthma (BA) gastroesophageal 
reflux occurs significantly more frequently than in general population (70,0–80,0 %), which naturally provokes 
interest to this consolidation.

Lung function testing results analysis performed in our study, showed that patients with both BA and reflux had 
significantly lower values of volume parameters, whereas velocity parameters did not significantly differ from those 
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without reflux, suggesting more pronounced restrictive lung abnormalities in asthmatic patient with gastroesophageal 
reflux diseases (GERD). Besides, subjects with asthma and GERD combination were less responsive to bronchodilator 
therapy and therefore had worse asthma control. Despite the fact that BA combined with GERD has more severe 
course and poorer response to treatment, the results of study regarding efficacy of anti-reflux therapy were ambiguous. 
Although after such therapy the majority of patients with erosive form of GERD demonstrated both less severe 
asthma symptoms and lower demand in controller medications, there was no any improvement in the results of lung 
function testing. In patients with asymptomatic GERD the treatment had no effect on the clinical presentations and 
asthma control.

Because of these conflicting data, there is a need for further study of causation and treatment strategy in patients 
with a combination of BA and gastroesophageal reflux.

Keywords: gastroesophageal reflux, gastroesophageal reflux diseases, bronchial asthma.

            




