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СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Вельмишановні колеґи! 
У 12-му числі «Львівського клінічного вісника» продовжуємо 

реалізувати наш задум, який передбачає сприяння  можливості клініцистів 
різних фахів обмінюватися інформацією, що допоможе інтеґрувати їхні 
зусилля для розв’язання актуальних, часто міждисциплінарного характеру, 
проблем сучасної медицини.

У рубриці «Ориґінальні дослідження» опублікована праця  
М. О. Абрагамович та С. Я. Толопко, присвячена дослідженню стану 
кислотно-основної рівноваги у хворих на цироз печінки, як одного з 
патоґенетичних механізмів синтропічних коморбідних уражень дихальної 
системи цієї катеґорії хворих, а також з’ясуванню їх залежності від важкості 
ураження печінки за C. G. Child – R. N. Pugh. 

Б. В. Задорожна зі співавт. опубліковали результати дослідження 
динаміки змін вмісту міді в сироватці крові хворих із черепно-мозковою травмою легкого і середнього 
ступенів важкості в мирний час та у вояків антитерористичної операції з мінно-вибуховою черепно-мозковою 
травмою в гострому та проміжному періодах. 

Колектив дослідників, очолюваний Н. Kiладзе, подав статтю, присвячену вогнищевій алопеції, 
результатам оцінювання рівнів 28 мікроелементів у волоссі пацієнтів та вивченню деяких методів корекції 
виявленого дефіциту мікроелементами, лікарськими засобами Mesosystem S. A. та Mesoestetic (Іспанія). 

З. Р. Леонтьєва представила результати дослідження клінічних і патоґенетичних особливостей 
вторинного синдрому Рейно та їх медикаментозної корекції кандесартаном, що сприятливо впливало 
насамперед на стан судинного русла верхніх кінцівок у хворих зі всіма клінічними ступенями його важкості.  

Дослідження І. О. Костіцької присвячене з’ясуванню порушень моторно-евакуаторної функції шлунка, 
які вважають одним із багатьох патоґенетичних механізмів виникнення діабетного ґастропарезу, вивченню 
ефективності їх лікування ітоприду гідрохлоридом.

Ґрупа гематолоґів, очолена М. Г. Курганом, представила працю, присвячену проблемі коаґулопатичних 
кровотеч у разі розсіяного внутрішньосудинного зсідання крові, лікування їх гепарином та лікувальним 
плазмаферезом. 

А. О. Ярка дослідив ефективність застосування методу CHIVA для лікування хронічної венозної 
недостатності у пацієнтів із супутніми хворобами, довів, що цей метод є безпечним та ефективним і може 
бути використаний у хворих похилого та старечого віку з коморбідними ураженнями.

В. С. Пехенько  опублікувала інформацію про вплив на показники функціональної активності клітин, що 
фаґоцитують, трьох різних методів лікування хворих на ревматоїдний артрит. 

Праця М. Р. Ферко присвячена дослідженню вмісту деяких ендотелійзалежних вазоактивних 
субстанцій плазми крові, показників ренін-альдостеронової системи, натрійуретичного гормону  
у хворих на декомпенсований цироз печінки та з’ясуванню їх залежності від ступеня важкості портальної 
гіпертензії, верифікованої за допомогою удосконаленого автором неінвазивного ультразвукового доплеро-
флоуметричного обстеження судин черевної порожнини.                                     

У рубриці «Погляд на проблему» вміщена стаття О. О. Абрагамовича та співавт., у якій на основі аналізу 
публікацій вітчизняних і закордонних дослідників, а також власного досвіду висловлено сучасний погляд на 
проблему коморбідності та її клаcифікацію (повідомлення перше).

До друку приймаються праці українською, російською, анґлійською, німецькою мовами. Наклад 
часопису дасть змогу донести іформацію 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 Орест Абрагамович 
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EDITOR-IN-CHIEF’S PAGE

Highly esteemed colleagues! 

In the 12th issue of "Lviv Clinical Bulletin" we continue to implement our plan, that provides promoting opportunities of the 
clinicians of different specialties to exchange information, that help to integrate their efforts to solve actual, often interdisciplinary, 
problems of the modern medicine. 

In the section "Original research" there is a work of M. Abrahamovych and S. Tolopko, dedicated to the study of acid-base 
balance in patients with liver cirrhosis as one of the pathogenic mechanisms of syntropic comorbid respiratory lesions in such 
patients, as well as clarification of its dependence on the severity of liver disease due to the criteria of C. G. Child - R. N. Pugh.

B. Zadorozhna et al. published the study results on the dynamics of changes of copper in the serum of patients with trau-
matic brain injury of mild and moderate severity in peacetime and in anti-terrorist operation soldiers with mine traumatic brain 
injury in acute and intermediate periods.

The team of researchers, led by N. Kiladze, submitted an article on alopecia areata, on the results of evaluation of 28 
trace elements levels in hair of patients and study of some methods for correcting the identified deficiency of trace elements by 
such medications as Mesosystem S.A. and Mesoestetic (Spain).

Z. Leontyeva presented the research results of clinical and pathogenetic pecularities of secondary Raynaud's syndrome 
and its pharmacological correction with candesartan, that favorably affected primarily the state of the vascular bed of the upper 
extremities in patients with all clinical stages of its severity.

Research of I. Kostitska is dedicated to finding out the violations of the motor-evacuation function of the stomach, which 
is considered to be one of many pathogenic mechanisms of diabetic gastroparesis, study the effectiveness of their treatment 
with itopride hydrochloride.

The group of hematologists, headed by M. Kurgan, presented the work on the problem of coagulopatic bleedings in case 
of multiple intravascular coagulation, treating them with heparin and therapeutic plasmapheresis.

А. Yarka investigated the efficacy of CHIVA method for the treatment of chronic venous insufficiency in patients with 
underlying diseases, demonstrated, that this method is safe and effective and can be used in elderly patients with comorbid 
lesions.

V. Pekhenko published the information on the influence of three different methods of treatment of rheumatoid arthritis on 
the functional activity of phagocitic cells.

The work of M. Ferko is dedicated to the research of some endothelium-dependent vasoactive substances content, in-
dicators of renin-aldosterone system, natriuretic hormone in blood plasma in patients with decompensated liver cirrhosis and 
clarify their dependence on the severity grade of portal hypertension, verified using advanced non-invasive doppler-floumetric 
ultrasound examination of the abdominal cavity vessels.

In the section "View on the problem" there is an article of O. Abrahamovych et al., in which, based on the analysis of 
Ukrainian and foreign publications, as well as their own experience, is suggested a modern view on the problem of comorbidity 
and its classification (first notice).

In the same section there is published the article of M. Shymon, in which were analyzed the results of international stud-
ies and modern recommendations for target levels of systolic and diastolic blood pressure in patients with diabetes mellitus.

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 the successful work
editor-in-chief of the journal

professor Orest Abrahamovych 
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УДК 616.36–004–074–02:616.2

М. О. Абрагамович, С. Я. Толопко 
Львівський національний медичний університет  
імені Данила Галицького 

Стан кислотно-основної рівноваги у хворих 
на цироз печінки: роль у патоґенезі ураження 
дихальної системи; залежність від ступеня 
ураження печінки за C. G. Child – R. N. Pugh

Вступ. Цироз печінки (ЦП), як соціальна та медич-
на проблема, вже тривалий час не втрачає актуальності. 
Поширення ЦП та смертність від нього дуже різнять-
ся в різних країнах і мають тенденцію до збільшення. 
За останніх 10 років у розвинених країнах частота 
цирозів збільшилась на 10,0–15,0 %, а в деяких (Німеч-
чина, Швеція) – у 2,5 разу. Інформація щодо смертності 
внаслідок ЦП також неоднозначна ‒ від 8 до 80 на 
100 тис. населення. На жаль, достовірних відомостей 
щодо поширення цього захворювання в Україні ми 
не маємо [3, 6, 7]. Проте, знаючи рівень споживання 
алкоголю і поширеність вірусних гепатитів, можна 
припустити, що в Україні частота цирозів наближаєть-
ся до верхньої межі або давно перейшла її [3, 6, 7, 9]. 

Основною причиною смерті гепатолоґічних хворих 
є формування синтропічних коморбідних уражень 
інших орґанів та систем, у тому числі й дихальної, 
які мають для них визначальне проґностичне значен-
ня [2]. У патоґенезі виникнення цих синтропій бере 
участь ціла низка механізмів, зокрема метаболічних 
порушень, серед яких і зміни кислотно-основної рів-
новаги (КОР) із подальшим виникненням ендотеліаль-
ної дисфункції та відкриттям артеріовенозних шунтів, 
що є основою так званого функціонального й ана-
томічного субстратів ураження інших орґанів.

Підтримання сталості КОР у досить вузьких межах 
є однією з умов життєдіяльності орґанізму та забез-
печується результатом скоординованої діяльності цілої 
низки систем, які виникли еволюційно й поділяють-
ся на хімічні та фізіолоґічні. До хімічних систем на-
лежать фосфатний, карбонатний, білковий та гемоґлобі-
новий буфери, до фізіолоґічних – ті орґани 
людського орґанізму, що певним чином метаболізують 
або виводять хімічні речовини, – легені, печінка, нир-
ки, шлунково-кишковий канал [4, 5, 8, 10]. КОР своєю 

чергою впливає на проникність біолоґічних мембран, 
на рухливість і чутливість мембранних рецепторів, 
забезпечує інтенсивність і спрямованість метаболіч-
них процесів, зумовлює властивості білків і колоїдів, 
здатність гемоґлобіну зв’язувати і віддавати кисень 
[4, 5]. 

Мета дослідження. Вивчити стан кислотно-основ-
ної рівноваги у хворих на цироз печінки, з’ясувати її 
роль у патоґенезі ураження дихальної системи  за-
лежно від ступеня важкості за C. G. Child – R. N. Pugh.

Матеріали і методи дослідження. Отримавши 
письмову згоду на проведення комплексного обсте-
ження згідно з принципами Гельсінкської декларації 
прав людини, Конвенції Ради Європи про права лю-
дини і біомедицину та відповідних законів України, 
в рандомізований спосіб  оглянуто 174 хворих на ЦП 
(112 чоловіків (64,4 %) та 62 жінки (35,6 %) віком 
27–73 роки), які лікувались у Львівському обласному 
гепатолоґічному центрі, створеному на базі кафедри 
внутрішньої медицини № 1 Львівського національ-
ного медичного університету імені Данила Галиць-
кого та ґастроентеролоґічного відділення Львівської 
обласної клінічної лікарні, у 2013–2014 рр. 

Пацієнтам проводили комплексне клініко-лабора-
торне та інструментальне обстеження всіх орґанів та 
систем відповідно до вимог сучасної медицини (згід-
но з наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 28.12.2009 р. № 1051 «Про надання медичної до-
помоги хворим ґастроентеролоґічного профілю», 
наказом № 433 від 03.07.2006 р. «Про затвердження 
протоколів надання медичної допомоги за спеціаль-
ністю «Пульмонолоґія»», наказом № 128 від 19.03.2007 
р. «Про затвердження клінічних протоколів надання 
медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонолоґія»). 
Визначали також насичення артеріальної крові киснем 
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(SaO2) методом пульсоксиметрії, використовуючи 
портативний пульсоксиметр NANOX exo (фірми 
MedLab, Німеччина). 

Із попередньою стратифікацією за наявністю по-
рушень функції дихальної системи, не спричиненої 
вродженими вадами розвитку, спадково зумовленими 
захворюваннями респіраторної системи, інфекційни-
ми, автоімунними, алерґічними, непластичними, ток-
сичними та професійними чинниками, а також із 
рівнем SaO2 96,0 % і нижче, у дослідження залучено 
80 хворих на ЦП, що становить 46,0 % загальної кіль-
кості обстежених осіб (23 жінки (28,75 %) і 57 чоловіків 
(71,25 %) віком 27–73 роки, тобто найбільш працез-
датна катеґорія населення).

Патолоґічний процес у печінці був різного ґенезу. 
Так, у більшості обстежених (54 пацієнти – 67,5 %) 
був ЦП моноетіолоґічного ґенезу, зокрема алкоголь-
ного, у 26 пацієнтів (32,5 %) – змішаного, в тому чис-
лі – комбінованого В- та С-вірусного – у 8 пацієнтів 
(10,0 %), поєднаного – у 18 пацієнтів  
(22,5 %). Хворих із ураженням дихальної системи 
стратифіковано за важкістю ЦП (критерії C. G. Child –  
R. N. Pugh): до ґрупи компенсованого ЦП (клас А) 
належало 20 пацієнтів (25,0 % загальної кількості 
обстежених), субкомпенсованого – 30 (37,5 %) хворих 
(клас В), декомпенсованого – 30 (37,5 %) хворих (клас 

С). Контрольну ґрупу сформовано з 15 практично 
здорових осіб відповідних віку й статті.

Усім цим особам проведено дослідження КОР крові, 
включаючи  електролітний склад. Венозну кров  
(1,5 мл) брали натще у гепаринізований шприц із 
подальшим аналізом на приладі «Аналізатор кислот-
но-основної рівноваги крові ЕЦ-60» (фірми «Кверта-
мед», Україна) з обов’язковим урахуванням рівня 
гемоґлобіну, температури тіла пацієнта, вмісту кисню 
в повітрі. 

Фактичний матеріал опрацьовано на персонально-
му комп’ютері в проґрамі Exсel з використанням 
описової статистики і t-критерію Стьюдента (Вілья-
ма Сілі Госсета) для порівняння вибірок із нормаль-
ним розподілом. Силу зв’язку між змінними визна-
чали за коефіцієнтом кореляції Пірсона (r). Отримані 
результати представляли у вигляді M ± м, n – кількість 
обстежених пацієнтів у ґрупі. Статистично достовір-
ною вважали різницю, якщо р < 0,05, р < 0,01 та р < 
0,001.

Результати дослідження та їх обговорення. Стан 
КОР оцінювали,  взявши до уваги показники і ре-
спіраторного, і метаболічного його компонентів у 
хворих на ЦП порівняно з ґрупою практично здоро-
вих осіб (див. таблицю, рис. 1). 

Показники кислотно-основної рівноваги у хворих на цироз печінки та їх залежність від важкості захворювання 
за критеріями C. G. Child – R. N. Pugh

№ 
за/п Показники

Конт-
рольна 
ґрупа,
n = 15
M ± м

Пацієнти  
з ЦП, 
n = 80
M ± м

Класи пацієнтів із ЦП
за C. G. Child – R. N. Pugh Достовірність, p

А,
n = 20
M ± м

В, 
n = 30
M ± м

С, 
n = 30
M ± м

р ДҐ-КҐ р АВ р АС р ВС

1 рН 7,31 ± 0,05 7,33 ± 0,01 7,32 ± 0,01 7,33 ± 0,01 7,34 ± 0,01 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05

2
Парціальний тиск 
СО2, мм рт. ст. 
(РСО2)

52,7 ± 0,8 30,9 ± 0,6 35,5 ± 0,7 31,2 ± 0,4 27,9 ± 0,7 < 0,001 < 0,01 < 0,001 < 0,05

3 Бікарбонат, 
ммоль/л (НСО3)

26,9 ± 0,3 16,5 ± 0,4 19,6 ± 0,4 17,1 ± 0,5 14,9 ± 0,4 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,01

4
Стандартний 
бікарбонат, 
ммоль/л (SBC)

24,4 ± 0,3 17,3 ± 0,3 19,8 ± 0,4 18,1 ± 0,3 15,7 ± 0,3 < 0,001 < 0,01 < 0,001 < 0,001

5
Надлишок основ 
у крові, ммоль/л 
(Вeb)

1,9 ± 0,4 -8,1 ± 0,3 -5,2 ± 0,4 -7,7 ± 0,5 -9,5 ± 0,4 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,01

6

Надлишок основ 
у позаклітинній 
рідині, ммоль/л 
(BEecf)

1,8 ± 0,4 -8,6 ± 0,4 -6,0 ± 0,5 -7,4 ± 0,3 -10,6 ± 0,6 < 0,001 < 0,05 < 0,001 < 0,001

7 Буферні системи, 
ммоль/л (ВВ) 47,2 ± 0,7 35,0 ± 0,5 38,0 ± 0,9 36,2 ± 0,5 32,9 ± 0,7 < 0,001 > 0,05 < 0,001 < 0,001

8 К+, ммоль/л 4,0 ± 0,1 2,7 ± 0,1 3,0 ± 0,1 2,8 ± 0,1 2,6 ± 0,1 < 0,001 > 0,05 < 0,01 > 0,05

9 Na+, ммоль/л 139,0 ± 0,6 121,0 ± 1,3 127,4 ± 2,1 121,4 ± 2,3 118,2 ± 1,8 < 0,001 < 0,05 < 0,01 > 0,05
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Рис. 1. Особливості кислотно-основної рівноваги у хворих  
на цироз печінки  порівняно з контрольною ґрупою. 

Рис. 2. Показники кислотно-основної рівноваги у хворих  
на цироз печінки та їх залежність від важкості захворювання  

за класом C. G. Child – R. N. Pugh.

Аналіз показника рН крові не виявив достовірної 
різниці у двох ґрупах. Проте, хоча значення рН прий-
нято вважати інтеґральним показником КОР, він не 
дає уявлення про механізми, що забезпечують кон-
центрацію протонів у позаклітинній рідині, тобто 
відображає лише ступінь компенсації КОР, але не 
рівень її напруженості [4, 5, 8]. Тому ми оцінили по-
казники, що відповідають за підтримання гомеоста-
зу орґанізму, який залежить від співвідношення між 
водневими і гідроксильними йонами, між кислотами 
та основами, визначає стабільність перебігу основних 
фізіолоґічних процесів у орґанізмі [4].

Значення РСО2 у хворих на ЦП (30,9 ± 0,6 мм рт. 
ст.) було достовірно (р < 0,001) нижчим, ніж у прак-
тично здорових осіб (52,7 ± 0,8 мм рт. ст.), що є озна-
кою гіпокапнії, виникнення якої можна пояснити 
включенням у хворих на ЦП таких компенсаторних 
механізмів як гіпервентиляція легень з метою зни-
ження «кислотності» крові.

Серед буферних систем плазми крові найважливішу 
роль відіграє гідрокарбонатний буфер (Н2СО3 : NaHCO3). 
Його буферна ємність, тобто здатність протидіяти 

змінам концентрації йонів водню, становить більше 
половини загальної буферної ємності плазми і 7,0–9,0 
% – крові [4, 8]. Механізм буферної дії цієї системи 
полягає в тому, що під час надходження у кров вели-
кої кількості кислих продуктів водневі йони взаємодіють 
із йонами гідрокарбонату, утворюється слабко ди-
соційована вугільна кислота, яка деґідратується до 
вуглекислого газу, що виділяється дихальною систе-
мою внаслідок гіпервентиляції легень. Цей процес 
відбувається за участі нейроґуморальних механізмів, 
поєднання яких із хімічними забезпечує можливість 
збереження рН крові та кислотно-лужного балансу в 
межах норми [4, 10, 13].

Значення НСО3 у осіб дослідної ґрупи (16,5 ±  
0,4 ммоль/л) було значно нижчим (р < 0,001) порівня-
но з контрольною (26,9 ± 0,3 ммоль/л). Це ж  стосу-
валося і значення SBC, яке показує вміст бікарбонатів 
у крові за стандартних умов, що свідчить про пору-
шення кислотно-основної рівноваги та виникнення 
ацидозу. Для підтвердження цього визначали рівень 
показників Вeb, BEecf та ВВ, які були достовірно  
(р < 0,001) меншими у пацієнтів із ЦП, ніж у прак-
тично здорових осіб.

Вивчення електролітного складу венозної крові 
показало, що вміст основних електролітів К+ та Na+ 
у крові хворих на ЦП також був значно нижчим порів-
няно з контрольною ґрупою (р < 0,001). Тобто внаслідок 
утримання води у міжклітинному середовищі й по-
рушення гемодинаміки тканини стають гідрофільни-
ми, а в клітині відбувається електролітна переорієн-
тація, що призводить до зменшенням вмісту в крові 
К+, Na+ та НСО3

–.
Виявлені нами закономірності зміни показників 

КОР у хворих на ЦП  порівняно з практично здоро-
вими особами дають змогу діаґностувати у них ме-
таболічний ацидоз, що провокує виникнення та на-
ростання гіпоксемії, призводить до зміни чутливості 
рецепторів судин до впливу вазоактивних речовин, а 
отже, є одним із пускових механізмів виникнення 
синтропічних уражень інших орґанів та систем.

Другий крок нашого дослідження присвячений 
вивченню особливостей КОР залежно від ступеня 
важкості ЦП за класифікацією C. G. Child – R. N. Pugh 
(див. таблицю, рис. 2).

Значення рН крові у хворих на ЦП достовірно не 
змінювалося із наростанням важкості захворювання 
(r = 0,2, р > 0,05).

РСО2 у всіх обстежених осіб зменшувався з де-
компенсацією захворювання: у осіб ґрупи А становив 
35,5 ± 0,7 мм рт. ст., що статистично достовірно вище, 
ніж у осіб ґрупи В (31,2 ± 0,4 мм рт. ст., р < 0,01) та 
ґрупи С (27,9 ± 0,7 мм рт. ст., р < 0,001), зі значимою 
різницею між останніми (р < 0,05), а також виявлено 
зворотний кореляційний зв’язок середньої сили (r = 
-0,5, р < 0,01). 

Показник НСО3 в сироватці крові хворих зменшу-
вався зі збільшенням класу важкості (r = -0,6, р < 
0,01). У осіб класу А його значення було достовірно 
(р < 0,001) вищим − 19,6 ± 0,4 ммоль/л, ніж у осіб 

pH PCO2, HCO3, SBC, Beb, BEecf, BB, K+, Na+,
мм рт.ст. ммоль/л ммоль/л ммоль/л ммоль/л ммоль/л ммоль/л ммоль/л

pH PCO2, HCO3, SBC, Beb, BEecf, BB, K+, Na+,
мм рт.ст. ммоль/л ммоль/л ммоль/л ммоль/л ммоль/л ммоль/л ммоль/л
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класу В (17,1 ± 0,5 ммоль/л) та класу С (14,9 ±  
0,4 ммоль/л), з достовірною різницею між ними (р < 
0,01).

Показник стандартного бікарбонату в хворих на 
ЦП зменшувався з декомпенсацією патолоґічного 
процесу (r = -0,6, р < 0,01): у хворих класу С був 
достовірно нижчим (15,7 ± 0,3 ммоль/л, р < 0,001), 
порівняно з особами класів В (18,1 ± 0,3 ммоль/л) та 
А (19,8 ± 0,4 ммоль/л), різниця між якими становила 
р < 0,01.

Показник Вeb у ґрупі А був найвищим – -5,2 ±  
0,4 ммоль/л, у ґрупі С – найнижчим (-9,5 ± 0,4 ммоль/л) 
із достовірною різницею між ними р < 0,001, у ґрупі 
В становив -7,7 ± 0,5 ммоль/л, що статистично до-
стовірно відрізнялося від його значення у ґрупі А  
(р < 0,001) та ґрупі С (р < 0,01). Між цим показником 
та важкістю захворювання виявлено зворотний коре-
ляційний зв’язок середньої сили (r = -0,6, р < 0,05). 
У осіб класу С показник BEecf також був нижчим 
(-10,6 ± 0,6 ммоль/л, р < 0,001), ніж класів А (-0,6 ± 
0,5 ммоль/л) і В (-7,4 ± 0,3 ммль/л), а різниця між 
останніми становила р < 0,05. Виявлено і зворотний 
кореляційний зв’язок помірної сили (r = -0,5, р < 0,05). 
Між показником ВВ, що характеризує всі буферні 
системи, та класом важкості ЦП виявлено зворотний 
кореляційний зв’язок (r = -0,4, р < 0,01) зі статистич-
но достовірно нижчим показником у осіб класу С 
(32,9 ± 0,7 ммоль/л, р < 0,001), ніж класів А (38,0 ± 
0,9 ммоль/л) і В (36,2 ± 0,5 ммоль/л).

Між рівнем К+ та важкістю ЦП також існує зворот-
ний кореляційний зв’язок (r = -0,3, р < 0,05), а його 
показник був достовірно (р < 0,01) нижчим у осіб 
класу С (2,6 ± 0,1 ммоль/л), ніж у осіб класу А (3,0 ± 
0,1 ммоль/л). Це ж стосувалося й рівня Na+, який був 
достовірно вищим у осіб класу А − 127,4 ± 2,1 ммоль/л, 
ніж класів В (121,4 ± 2,3 ммоль/л, р < 0,05) і С (118,2 
± 1,8 ммоль/л, р < 0,01). Виявлено також зворотний 
кореляційний зв’язок із наростанням важкості ЦП  
(r = -0,3, р < 0,01).

Зниження вмісту буферних основ у крові хворих 
на ЦП із декомпенсацією захворювання свідчить про 
наростання порушення КОР у вигляді метаболічного 
ацидозу. Спочатку ж, як відомо, компенсований аци-
доз призводить до активації симпатоадреналової си-
стеми, тому в разі його виникнення виявляються 
ознаки посиленої серцевої діяльності, що забезпечує 
адекватну оксиґенацію крові та доставку кисню до 
тканин. Проте з наростанням важкості ацидозу зни-
жується чутливість адренорецепторів до підвищено-
го вмісту катехоламінів, що супроводжується вазо-
дилятацією і може бути одним із механізмів 
дихальних розладів у цієї катеґорії хворих. Окрім 
цього, надлишок йонів водню в крові призводить до 
розширення судин мікроциркуляторного русла, підви-
щення  проникності судинних і клітинних мембран. 
Збільшення площі судинного русла і зменшення об’єму 
циркулюючої крові посилює падіння артеріального 
тиску [6, 10–14], на тлі якого вторинно порушуються 
функції печінки та виникають синтропічні коморбід-
ні ураження інших орґанів та систем, у тому числі й 
дихальної.

Висновки. У хворих на цироз печінки показники 
кислотно-основної рівноваги були достовірно ниж-
чими (р < 0,05) порівняно з референтними показни-
ками, що дає змогу розглядати виявлені метаболічні 
порушення як один із патоґенетичних механізмів 
виникнення синтропічних коморбідних уражень ди-
хальної системи, оскільки знижується здатність ге-
моґлобіну зв’язуватися з киснем, втрачається чутливість 
рецепторів судин до впливу вазоактивних речовин із 
наступним виникненням ендотеліальної дисфункції, 
наростанням гіпоксемії та задишки. Погіршення по-
казників кислотно-основної рівноваги прямо прапор-
ційно залежить від ступеня важкості цирозу печінки 
за C. G. Child – R. N. Pugh та виявляється наростанням 
метаболічного ацидозу зі зміненим ґазовим складом 
крові, що є одним із ранніх діаґностичних критеріїв 
виникнення дихальної недостатності.
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Стан кислотно-основної рівноваги у хворих на цироз печінки:  
роль у патоґенезі ураження дихальної системи; 

залежність від ступеня ураження печінки за C. G. Child – R. N. Pugh
М. О. Абрагамович, С. Я. Толопко 

Досліджували стан кислотно-основної рівноваги у хворих на цироз печінки, як один із патоґенетичних 
механізмів синтропічних коморбідних уражень дихальної системи у цієї катеґорії хворих та з’ясували за-
лежність від важкості ураження печінки за C. G. Child – R. N. Pugh. У дослідження за рандомізованим 
принципом, із попередньою стратифікацією за наявністю порушень функції дихальної системи, не спричи-
неної вродженими вадами розвитку, спадково зумовленими захворюваннями респіраторної системи, інфек-
ційними, автоімунними, алерґічними, непластичними, токсичними та професійними чинниками, а також із 
рівнем SaO2 96,0 % і нижче, залучено 80 хворих на цироз печінки. Показники парціального тиску СО2, 
бікарбонату, стандартного бікарбонату, надлишку основ у крові та позаклітинній рідині, буферних систем, 
рівня К+ та Na+ у досліджуваної ґрупи хворих були достовірно нижчими (р < 0,05) порівняно з референтни-
ми показниками, а зниження їх вмісту прямо пропорційно залежить від ступеня важкості захворювання та 
виявляється наростанням метаболічного ацидозу зі зміненим ґазовим складом крові, що є одним із ранніх 
діаґностичних критеріїв виникнення дихальної недостатності.

Ключові слова: цироз печінки, кислотно-основна рівновага, синтропічні коморбідні ураження, метаболіч-
ний ацидоз.

State of Acid-Base Balance in Patients with Liver Cirrhosis: Role in the Pathogen-
esis of Respiratory Lesions; Dependence on the Degree of Liver Damage

M. Abrahamovych, S. Tolopko  

Introduction. Liver cirrhosis (LC) as a social and medical problem for a long time does not lose its relevance. 
The main cause of death of the hepatological patients - comorbid syntropic disorders of other organs and systems, 
including the respiratory disorders, have for them decisive prognostic value. In the pathogenesis of syntropias there 
are involved a number of mechanisms, including metabolic disorders, among them - the changes of acid-base balance 
(ABB), followed by the appearance of the endothelial dysfunction and the opening of arteriovenous shunts, which 
is the basis of the so-called functional and anatomic substrate of the disorders of other organs.

Keeping the sustainability of ABB in a fairly narrow range is one of the conditions of the organism functioning, 
and is provided by the result of the coordinated efforts of a number of systems, that have arisen evolutionarily. ABB, 
in its turn, affects the penetration of biological membranes, mobility and sensitivity of the membrane receptors, 
provides the direction and intensity of the metabolic processes, determines the properties of proteins and colloids, 
the ability of hemoglobin to bind and give oxygen.
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That’s why the purpose of our study was to investigate the state of the ABB in the patients with LC, its role in 
the pathogenesis of the lesions of the respiratory system, depending on the severity of LC according to the criteria 
of C. G. Child - R. N. Pugh.

Materials and research methods. Into a study, using randomized principle, with the preliminary stratification 
by the presence of respiratory dysfunctions, not caused by the congenital defects, hereditary diseases of the respiratory 
system, infectious, autoimmune, allergic, intractable, toxic and professional factors, as well as with the level of SaO2 
96,0 % and lower, were included 80 patients with LC [23 women (28.75 %) and 57 men (71.25 %) aged 27 to 73 
years], who were hospitalized, examined and treated at created on the basis of the Department of Internal Medicine 
N 1 of Lviv National Medical University and Gastroenterological Department of Lviv Regional Clinical Hospital, 
Lviv Regional Hepatological Center. The control group was consisted of 15 healthy individuals identical by the age 
and gender. For all the patients was performed a comprehensive clinical-laboratory and instrumental examination 
of all the organs and systems of organs, according to the requirements of the modern medicine and the study of the 
ABB of blood, including its electrolyte composition through the taking of 1.5 mL of venous bloo, using the syringe 
with heparin with subsequent analysis of it, using "Analyzer of ABB of blood EC-60" (company "Kverta-med", 
Ukraine) with the obligatory consideration of the hemoglobin level, body temperature of the patient, the oxygen 
content in the air.

According to the criteria of C. G. Child – R. N. Pugh the group of compensated liver cirrhosis (class A) was 
consisted of 20 patients (25.0 % of the examined patients), subcompensated - 30 (37.5 %) patients (Class B), 
decompensated - 30 (37.5 %) patients (Class C).

According to the results of our study can be seen the tendency of negative dynamics of the indices of the partial 
pressure of CO2, bicarbonate, standard bicarbonate, excess of the bases in the blood and extracellular fluid, buffer 
systems, K + and Na + levels in patients with LC and their dependence on the severity of the disease according to 
the criteria of C. G. Child – R. N. Pugh. In all the persons of the diagnosed group there was the intensive reduction 
of these indices, compared with the reference rates (p < 0.05), indicating the presence of metabolic acidosis, which 
contributes to the appearance and increase of hypoxemia, leads to the changes in vessels receptors sensitivity to the 
effects of the vasoactive substances. The reduction of their level in blood of the patients directly proportionally 
depends on the severity of the disease, and the metabolic disorders can be considered as one of the pathogenic 
mechanisms in the appearance of syntropic comorbid respiratory disorders, which have a decisive prognostic value 
and is the leading cause of death of the hepatological patients.

Conclusions. The indices of ABB, in patients with liver cirrhosis, were significantly lower (p < 0.05), compared 
with the reference indices, that help to consider identified metabolic disorders as one of the pathogenic mechanisms 
of the syntropic comorbid lesions of the respiratory system due to the reduced ability of hemoglobin to bind with 
oxygen, the lost sensitivity of vascular receptors to the effects of the vasoactive substances, followed by the appearance 
of the endothelial dysfunction, contributing to the rise of dyspnea and hypoxemia. Deteriorating of the values of 
ABB directly proportionally depends on the severity of LC, according to the criteria of C. G. Child - R. N. Pugh, 
and manifested as progressive metabolic acidosis with altered gas composition of blood, which is one of the diagnostic 
criteria for occurrence of respiratory failure.

Keywords: liver cirrhosis, acid-base balance, syntropic comorbid lesions, metabolic acidosis.
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Динаміка змін вмісту міді в сироватці крові 
хворих із черепно-мозковою травмою  
легкого і середнього ступенів важкості  
в мирний час та у вояків антитерористичної 
операції з мінно-вибуховою черепно-мозковою 
травмою в гострому та проміжному періодах

Вступ. Мікроелементи – це біолоґічно активні 
інґредієнти нервової тканини, які відіграють ключову 
роль у складних біохімічних процесах діяльності цен-
тральної нервової системи (ЦНС) і підтримують ціліс-
ність клітини. Повноцінний вміст мікроелемен тів – один 
із важливих компонентів нормального функціонуван-
ня орґанізму і нервової системи зокрема. Важливим 
є вивчення гомеостазу мікроелементів з урахуванням 
складних антаґоністичних і синерґічних взаємовпливів 
між ними, оскільки вони модулюють проґраму апо-
птозу [1, 2, 5, 8]. Динаміка концентрації мікроелемен-
тів у ЦНС зв’язана з особливостями обмінних процесів 
та зі зміною інтенсивності окисних процесів. Пору-
шення мікроелементного гомеостазу в мозку призво-
дить до накопичення токсичних речовин, які ушко-
джують гематоенцефалічний бар’єр і порушують 
обмінні процеси [3, 5, 11].

Роль міді багатогранна й надзвичайно важлива. 
Вона бере участь у обміні речовин, тканинному ди-
ханні, входить до складу багатьох ферментів, каталі-
зує окисні процеси, забезпечує синтез колаґену та 
еластину, які захищають судини мозку від альтерації 
вільними радикалами [7, 8, 11]. Проблема досліджен-
ня патоґенезу черепно-мозкової травми (ЧМТ) акту-
альна в сучасній медицині. Особлива увага приділяєть-
ся пошуку біохімічних маркерів, що зумовлено 
неможливістю цілісно пояснити виникнення всіх 
патолоґічних проявів ураження мозку лише за раху-
нок його механічних ушкоджень [4, 6, 9, 10, 12]. Од-
ним із таких напрямів може стати дослідження міне-
рального гомеостазу, зокрема обміну міді.

Мета дослідження. Дослідити динаміку змін вмісту 
міді в сироватці крові хворих із черепно-мозковою 
травмою легкого й середнього ступенів важкості в 
мирний час та у вояків антитерористичної операції з 
мінно-вибуховою черепно-мозковою травмою в го-
строму та проміжному періодах.

Матеріали і методи дослідження. Ми обстежили 
283 хворих (191 чоловік і 92 жінки віком 20–55 років) 
з ЧМТ на мирній території та 218 вояків антитерори-
стичної операції (АТО) віком від 20 до 55 років з 
мінно-вибуховою ЧМТ легкого і середнього ступенів 
важкості в гострому та проміжному періодах. Хворі 
обох ґруп були поділені на підґрупи за ступенем важ-
кості травм. У ґрупі хворих із ЧМТ на мирній території 
143 особи були зі струсом головного мозку (СГМ), 
119 – із забоєм головного мозку легкого ступеня 
(ЗГМЛС) і 21 – із забоєм головного мозку середньо-
го ступеня (ЗГМСС). Контрольну ґрупу склали 20 
практично здорових осіб віком 18–50 років. У ґрупі 
вояків АТО з мінно-вибуховою ЧМТ 144 чоловіки 
були зі СГМ, 60 – із ЗГМЛС та 14 –із ЗГМСС. До 
контрольної ґрупи увійшли 20 бійців АТО з політрав-
мою віком від 25 до 50 років. Кров для аналізу на 
вміст міді (Cu) брали натще на 1–2-гу, 3–5-ту, 7–10-ту, 
14–21-шу добу і через місяць після травми та визна-
чали методом атомної абсорбції на спектрофотомет-
рі з використанням повітряно-ацетиленового полум’я. 

Хворих із ЧМТ на мирній території та бійців АТО 
з мінно-вибуховою ЧМТ з наявністю в крові виявле-
ного етанолу до вибірки не включали. Під час стати-
стичного опрацювання фактичного матеріалу обчис-
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лювали середнє арифметичне (M), середнє 
квадратичне відхилення (ϭ), середню похибку (m), 
критерій Стьюдента (t), вірогідність різниць резуль-
татів дослідження (p). Достовірними вважали зна-
чення р < 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. Резуль-
тати, отримані в дослідженні, наведені в табл. 1, 2.

Таблиця 1
Уміст міді в сироватці крові хворих із черепно-мозковою 

травмою легкого і середнього ступенів важкості в мирний 
час у гострому та проміжному періодах і в контрольній 

ґрупі, мкмоль/л

Ґрупа 
хворих

Мідь, мкмоль/л

1–2-га 
доба

3–5-та 
доба

7–10-та 
доба

14–21-ша 
доба

через 
місяць

СГМ, 
n = 143

23,903 
± 0,090
р < 0,05

27,946 
± 0,143
р < 0,05

24,060
± 0,042
р < 0,05

21,825
± 0,034
р < 0,05

19,612 
± 0,022
р < 0,05

ЗГМЛС,
n = 119

24,212 
± 0,041
р < 0,05
р1 < 0,05

28,647 
± 0,072
р < 0,05
р1 < 0,05

27,680 
± 0,057
р < 0,05
р1 < 0,05

23,565 
± 0,051
р < 0,05
р1 < 0,05

20,116 
± 0,014
р < 0,05
р1 < 0,05

ЗГМСС, 
n = 21

26,318  
± 0,054
р < 0,05
р2  < 0,05
р3  < 0,05

29,396 
± 0,027
р < 0,05
р2 < 0,05
р3 < 0,05

28,237
± 0,032
р < 0,05
р2 < 0,05
р3 < 0,05

24,366
± 0,024
р <0,05

р2 < 0,05
р3 < 0,05

20,132 
± 0,034
р < 0,05
р2 < 0,05
р3 > 0,05

Контрольна 
ґрупа, 
n = 20

18,608 ± 0,272

Примітки: р – щодо рівня референтних значень у контроль-
ній групі; р1 – у хворих із СГМ щодо хворих із ЗГМЛС; р2 – у 
хворих із СГМ щодо хворих зі ЗГМСС; р3 – у хворих зі ЗГМЛС 
щодо хворих зі ЗГМСС.

Аналіз результатів дослідження показав, що у всіх 
хворих із ЧМТ на мирній території концентрація міді 
в сироватці крові була достовірно вища  
(р < 0,05) порівняно з контрольною ґрупою впродовж 
усього періоду спостереження. Найвищі показники 
спостерігалися у хворих із ЗГМСС, нижчі – у хворих 
із ЗГМЛС, і найнижчі – у пацієнтів зі СГМ. Критич-
но високий вміст міді утримувався на 3–5-ту і 7–10-
ту добу, а через місяць після травми він трохи знизи-
вся, але залишився істотно вищим (р < 0,05) від 
показника у контрольній ґгрупі.

У хворих із СГМ рівень міді був достовірно вищим 
(р < 0,05) від контролю на 1–2-гу добу, на 3–5-ту добу 
він надалі зростав і утримувався істотно високим (р 
< 0,05) порівняно як з контролем, так і з показниками 
1–2-ї доби. На 7–10-ту добу концентрація міді була 
вірогідно вища порівняно з контролем (р < 0,05) та 
істотно зменшилась відносно показника 3–5-ї доби 
(р < 0,05) і незначно відрізнялась від рівня 1–2-ї доби 
(р > 0,05). На 14–21-шу добу вміст міді в сироватці 
крові був і надалі достовірно вищим (р < 0,05), ніж 
у групі контролю, але вірогідно знизився (р < 0,05) 

щодо показників 1–2-ї, 3–5-ї, 7–10-ї доби. Через місяць 
після травми рівень міді залишався достовірно висо-
ким (р < 0,05) порівняно з контролем, але істотно 
знизився (р < 0,05) щодо рівня 1–2-ї, 3–5-ї, 7–10-ї, 
14–21-ї доби.

У хворих із ЗГМЛС концентрація міді на 1–2-гу 
добу була достовірно вища (р < 0,05), ніж у контроль-
ній ґрупі. На 3–5-ту добу вона значно зросла і була 
істотно вища як щодо контрольної ґрупи (р < 0,05), 
так і щодо показника 1–2-ї доби (р < 0,05). На 7–10-ту 
добу її рівень залишався вірогідно вищим відносно 
контролю (р < 0,05) і показника 1–2-ї доби (р < 0,05), 
але достовірно зменшився щодо показника 3–5-ї доби 
(р < 0,05). На 14–21-шу добу вміст міді істотно зни-
зився відносно показників 1–2-ї, 3–5-ї, 7–10-ї доби 
(р < 0,05), однак залишився достовірно вищим (р < 
0,05), ніж у контрольній ґрупі. Через місяць після 
травми він достовірно знизився щодо рівня 1–2-ї, 
3–5-ї, 7–10-ї, 14–21-ї доби (р < 0,05), та залишився 
вірогідно вищим від рівня контролю (р < 0,05).

За наявності ЗГМСС рівень міді на 1–2-гу добу був 
достовірно вищим, ніж у контрольній ґрупі (р < 0,05). 
На 3–5-ту добу зафіксована тенденція до істотного 
зростання концентрації міді як щодо контролю (р < 
0,05), так і щодо показника 1–2-ї доби (р < 0,05). На 
7–10-ту добу вміст міді був достовірно вищим від 
показників контрольної ґрупи (р < 0,05) і 1–2-ї доби 
(р < 0,05), однак вірогідно знизився щодо рівня 3–5-
ї доби (р < 0,05). На 14–21-шу добу концентрація міді 
достовірно зменшилась порівняно з показниками 1–2-ї, 
3–5-ї, 7–10-ї доби (р < 0,05) і була істотно вища, ніж 
у контрольній ґрупі (р < 0,05). Через місяць після 
травми вміст міді й надалі знижувався й був вірогід-
но нижчим, ніж на 1–2-гу, 3–5-ту, 7–10-ту, 14–21-шу 
добу (р < 0,05), але був достовірно вищим, ніж у 
контрольній ґрупі (р < 0,05).

У динаміці спостереження між досліджуваними 
підгрупами хворих із ЧМТ на мирній території від-
булися такі зміни концентрації міді в сироватці крові: 
за наявності ЗГМЛС достовірно вищі показники 
порівняно з показниками у хворих із СГМ на 1–2-гу, 
3–5-ту, 7–10-ту, 14–21-шу добу і через місяць після 
травми (р1 < 0,05); за наявності ЗГМСС порівняно зі 
СГМ вміст міді в сироватці крові вірогідно зростав 
на 1–2-гу, 3–5-ту, 7–10-ту, 14–21-шу добу і через місяць 
після травми (р2 < 0,05); за наявності ЗГМЛС вміст 
міді був достовірно нижчим щодо показників у хворих 
із ЗГМСС на 1–2-гу, 3–5-ту, 7–10-ту, 14–21-шу добу 
(р3 < 0,05), а через місяць після травми він істотно не 
змінювався (р3 > 0,05). 

Аналіз динаміки змін вмісту міді у бійців АТО по-
казав, що у всіх трьох досліджуваних підґрупах вміст 
міді в сироватці крові був вірогідно вищим упродовж 
усього періоду спостереження як щодо референтних 
значень у осіб контрольної групи, так і між добами 
в кожній із підґруп (р < 0,05), а також у порівнянні 
отриманих результатів між підґрупами (р1 < 0,05,  
р2 < 0,05, р3 < 0,05). Найсуттєвіші різниці вмісту міді 
в сироватці крові були у вояків із ЗГМЛС і ЗГМСС, 
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меншими – з СГМ. Вірогідної різниці між вмістом 
міді в сироватці крові хворих залежно від характеру 
травми не виявлено.

Таблиця 2
Уміст міді в сироватці крові у вояків антитерористичної 
операції  з мінно-вибуховою черепно-мозковою травмою 

легкого  і середнього ступенів важкості в гострому  
та проміжному періодах і в контрольній ґрупі, мкмоль/л

Ґрупа 
хворих

Мідь, мкмоль/л

1–2-га 
доба

3–5-та 
доба

7–10-та 
доба

14–21-ша 
доба

через 
місяць

СГМ, 
n = 144

23,604
± 0,020
р < 0,05

26,274
± 0,004
р < 0,05

25,408 
± 0,009
р < 0,05

22,232 
± 0,012
р < 0,05

20,087 
± 0,005
р < 0,05

ЗГМЛС,
n = 60

24,546
± 0,015
р < 0,05
р1 < 0,05

28,688 
± 0,011
р < 0,05
р1 < 0,05

27,529 
± 0,036
р < 0,05
р1 < 0,05

24,117 
± 0,023
р < 0,05
р1 < 0,05

22,832 
± 0,020
р < 0,05
р1 < 0,05

ЗГМСС, 
n = 14

26,375 
± 0,040
р < 0,05
р2 < 0,05
р3 < 0,05

29,136
± 0,029
р < 0,05
р2 < 0,05
р3 < 0,05

28,229 
± 0,037
р < 0,05
р2 < 0,05
р3 < 0,05

26,251 
± 0,039
р < 0,05
р2 < 0,05
р3 < 0,05

24,136 
± 0,022
р < 0,05
р2 < 0,05
р3 < 0,05

Контрольна 
ґрупа, 
n = 20

18,859 ± 0,278

Примітки: р – щодо рівня референтних значень у контроль-
ній групі; р1 – у хворих зі СГМ щодо хворих із ЗГМЛС; р2 –  
у хворих зі СГМ щодо хворих зі ЗГМСС; р3 – у хворих зі ЗГМЛС 
щодо хворих зі ЗГМСС.

Таким чином, закрита черепно-мозкова травма не-
залежно від характеру та важкості є єдиним патоґе-
нетичним процесом, в основі якого лежать порушен-
ня механізмів самореґуляції та обмінних процесів у 
нервовій тканині [4, 9]. Ключовим біохімічним ме-
ханізмом при закритій ЧМТ є надлишок процесів 
активації пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) у 
тканині мозку, який, за даними різних авторів, при-
зводить до зниження еластичності й ушкодження 
клітинних мембран та змін активності ліпідозалежних 
мембранозв’язувальних ферментів і спричинює ок-
сидантний стрес [3, 6]. Як наслідок, у тканині мозку 
зростає вміст ненасичених жирних кислот, що при-
зводить до гіпоксії мозку (підвищення вмісту лакта-
ту), а отже, знижується активність ферментів анти-
оксидантного захисту, утворюються токсичні 
продукти, які порушують функції гематоенцефаліч-
ного бар’єра, виникає набряк мозкової тканини, по-
рушується реґуляція мозкового кровоплину [4, 6]. 
Зростає концентрація білків, зокрема церулоплазміну 

(мідьвмісного білка з активністю ферменту оксидази), 
який переносить кисень до тканин мозку та відіграє 
роль у транспорті та обміні міді, блокує процеси ПОЛ 
у мембрані клітин, сприяє збільшенню синтезу ендо-
телієм судин оксиду азоту, контролює NO-залежну 
вазодилятацію [3, 7, 10, 11, 12].  

Можна припустити, що зростання концентрації 
міді на 3–5-ту добу в сироватці крові хворих із ЧМТ 
на мирній території і внаслідок мінно-вибухової ЧМТ 
у вояків АТО легкого й середнього ступенів важкості 
в гострому та проміжному періодах до максимальних 
значень відповідає рівню деструктивних процесів у 
клітинних мембранах, ступеню порушення внутріш-
ньоклітинного метаболізму, глибині розладів цере-
бральної гемодинаміки та вираженості набряку (на-
бухання головного мозку).

Наведені дані, на нашу думку, відповідають тверджен-
ню про те, що всіх хворих із закритою ЧМТ розгля-
дають як потерпілих із проґресуючими метаболічни-
ми розладами [4]. Констатується виражена фазність 
цих змін із відсутністю повної нормалізації дослід-
жуваного показника (концентрації міді в сироватці 
крові) до закінчення гострого й проміжного періодів 
легкої та середньої важкості закритих ЧМТ, незважа-
ючи на клінічне одужання хворих [8]. Цей факт свід-
чить про незавершеність патолоґічного процесу, що 
слід брати до уваги при лікуванні й реабілітації хво-
рих із закритими ЗЧМТ. 

Висновки. У всіх хворих із ЧМТ на мирній тери-
торії і внаслідок мінно-вибухової ЧМТ у вояків АТО 
легкого і середнього ступенів важкості в гострому та 
проміжному періодах зростає концентрація міді в 
сироватці крові, яка, як відомо, активує вільноради-
кальні процеси та реакції окиснення молекулярним 
киснем, що призводить до тривалого запального ура-
ження судин мозку, характерного для ЧМТ. Виявлено 
пряму залежність вмісту міді в сироватці крові хворих 
на мирній території та у вояків АТО від важкості ЧМТ: 
зі зростанням важкості травми головного мозку кон-
центрація міді в сироватці крові також зростає – най-
вищі показники зафіксовано при ГМСС. Найвища 
концентрація міді в сироватці крові досліджуваних 
осіб виявлена на 3–5-ту добу після отримання травми, 
в гострій фазі порушення обмінних процесів у тканині 
мозку, руйнування гематоенцефалітичного бар’єра 
та виникнення набряку головного мозку. Визначення 
вмісту міді в сироватці крові як лабораторного мар-
кера матиме клініко-діаґностичне та проґностичне 
значення й стане підґрунтям для формування нових 
складових схем комплексного патоґенетичного ліку-
вання  ЧМТ.
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Динаміка змін вмісту міді в сироватці крові хворих із черепно-мозковою 
травмою легкого і середнього ступенів важкості в мирний час 

та у вояків антитерористичної операції з мінно-вибуховою 
черепно-мозковою травмою в гострому та проміжному періодах

Б. В. Задорожна, В. М. Шевага, М. Г. Семчишин

Із метою дослідження динаміки змін вмісту міді в сироватці крові хворих із черепно-мозковою травмою 
легкого і середнього ступенів важкості в мирний час та у вояків антитерористичної операції з мінно-вибу-
ховою черепно-мозковою травмою (ЧМТ) в гострому та проміжному періодах комплексно обстежено 283 
хворих із ЧМТ легкого і середнього ступенів важкості в гострому та проміжному періодах і 218 вояків АТО 
з мінно-вибуховою ЧМТ. 20 практично здорових осіб увійшли до контрольної ґрупи для хворих із ЧМТ в 
мирний час і 20 бійців АТО з політравмою – для вояків АТО з мінно-вибуховою ЧМТ. Рівень міді в сироват-
ці крові визначали методом атомної абсорбції на спектрофотометрі.

Концентрацію міді в сироватці крові визначали на 1–2-гу, 3–5-ту, 7–10-ту, 14–21-шу добу і через місяць 
після травми. Аналіз результатів дослідження показав, що у всіх хворих із ЧМТ на мирній території концен-
трація міді в сироватці крові була достовірно вища (p < 0,05) порівняно з контролем протягом усього періо-
ду спостереження. Найвищі показники спостерігались у хворих із ЗГМСС, а найнижчі – у пацієнтів зі СГМ. 
Критично високим вміст міді утримувався на 3–5-ту і 7–10-ту добу, однак через місяць після травми він 
знизився, проте залишився істотно вищим (p < 0,05) від показника ґрупи порівняння. Аналіз динаміки змін 
концентрації міді у вояків АТО показав, що у всіх бійців у сироватці крові вміст міді був вірогідно вищим 
упродовж усього періоду спостереження як щодо контролю, так і між добами в кожній підґрупі (p < 0,05), а 
також порівняно з отриманими даними між підгрупами (р1 < 0,05, р2 < 0,05, р3 < 0,05). Найсуттєвіші різниці 
вмісту міді в сироватці крові були у бійців із ЗГМЛС і ЗГМСС, менші – при СГМ.

Високі показники концентрації міді в сироватці крові слугують маркером судинної патології, викликають 
оксидантний стрес, що є чинником склеротизації церебральних судин.

Ключові слова: черепно-мозкова травма, гострий і проміжний період, мідь.
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The Dynamics of Changes of the Copper Concentration in the Blood Serum  
in Patients with Craniocerebral Trauma of Mild and Moderate Severity in Peaceful 
Time and in Soldiers of Anti-terrorist Operation with Mine Explosive Brain Injury 

in Acute and Intermediate Periods
B. Zadorozhna, V. Shevaga, М. Semchyshyn

Purpose of the study. To study the level of trace element of copper in the blood serum of patients in the brain 
injury of mild and moderate severity and in soldiers of anti-terrorist operation with mine explosive brain injury 
during acute and intermediate periods.

Materials and research methods. Complex examination of 283 patients with brain injury of mild and moderate 
severity in acute and intermediate periods was carried out as well as of 218 soldiers of anti-terrorist operation with 
mine explosive craniocerebral trauma. 20 almost healthy volunteers made the control group for patients of a peaceful 
time and 20 soldiers of anti-terrorist operation with politrauma - for patients with mine explosive brain injury. The 
level of trace element of copper in the serum of blood was investigated by means of atomic – absorption spectroscopy.

Results of the investigation and their discussion. The concentration of copper in the serum of blood examination 
on the 1-2, 3-5, 7-10, 14-21 days, and in 1 month after the trauma was found out. Analysis of the results examination 
show, that with all patients with brain injury on peaceful territory the concentration of copper in the serum of blood 
was reliably higher (p < 0.05) as compared with the control group during all the period of observation. The highest 
degree index was observed in patients with cerebral contusion of mild degree, the lowest - in patients with cerebral 
concussion. Critically high levels of copper were observed on 3-5 and 7-10 days, but in 1 month after trauma it 
reduced, however remained quite higher (p < 0.05) than the index in the comparison group. Analysis of dynamics 
changes of the copper concentration in soldiers of the anti-terrorist operation show, that in all the soldiers´ blood 
serum the contents of copper was significantly higher during all the observation period, as compared with the control 
group (p < 0.05), and also as compared to the received facts in the other group (р1 < 0.05, р2 < 0.05, р3 < 0.05). The 
essential difference in the contents of copper in the serum of blood was observed in the soldiers with cerebral 
contusion of mild severity and cerebral contusion of moderate severity, lessened by the cerebral concussion.

Area of results application. Neurology.
Conclusion. High indices of copper concentration in the serum of blood indicates about the vessel pathology and 

causes oxidative stress, that is a factor for sclerosis cerebral vessels.
Keywords: brain injury, acute and intermediate period, copper.
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Imbalance of Some Trace Elements  
and Тheir Correction in Alopecia Areata

Introduction. Prevalence of alopecia areata (AA) in 
the structure of all diseases in general population is 0.1-
0.2 %, alopecia areata is responsible for 0.7-3.0 % of 
patients observed by dermatologists [6, 8], it is the most 
common cause of hair loss, affecting 30.0-40.0 % of 
people under the age of 50, in recent period there is a 
strong tendency to increase the incidence. Alopecia areata 
is the most frequent cause of inflammation-induced hair 
loss, affecting both children and adults and hair of all 
colours, but historically it has been more prevalent in the 
younger age groups [3]. It may occur as a single, self-
limiting episode or may recur at varying intervals over 
many years. AA may be associated with nails abnormalities, 
such as pitting and longitudinal or transverse striations. 
Sometimes, concurrent atopic disorders, diabetes mellitus 
and other autoimmune disorders may alter the course and 
prognosis. Complex interactions between predisposing 
genetic and environmental factors likely contribute to 
the induction of immune-mediated response [4]. In recent 
years, many authors have noted the link between alopecia 
and the deficiency of some trace elements [9]. Physical 
properties of the hair, their shape, color, thickness, elasticity, 
growth rate depend on the microelement composition. 
Hair without sufficient zinc content do not grow, without 
selenium and silicon they become thinner, brittle, and 
the excess silicon level may increase the "waviness" of 
the hair. The disruption in the metabolism of copper and 
manganese are associated with premature graying of hair.  
T. Malova [1] found that all inspected children with alopecia 
had a pronounced imbalance of trace elements. The author 
proves the deficiency of such essential micronutrients as 
iron, manganese, copper, zinc, calcium, as well in 100.0 
% of children was identified a lack of selenium. Trace 
elements are essential cofactors for multiple enzymes 
and have a role in important functional activities within 
the hair follicle. Further, zinc accelerates hair follicle 
recovery and is a potent inhibitor of hair follicle regression 
[3]. Iron and zinc are the well-known trace elements that 
are associated with hair shedding [3, 5]. In spite of the 
fact that several studies were done on the effect of trace 

elements in AA, a definite result was not obtained. Therefore, 
in this study, we tried to investigate the relationship between 
AA and some trace elements in population of two regions 
in Georgia and Ukraine. At the same time, we are going 
to propose our approach in the treatment.

Materials and research methods. In this study were 
enrolled 23 patients with single patches of hair loss and 
1 with subtotal variety in the age from 20 up to 30 from 
the same two geographical zone, all of them were females. 
All patients were subjected to full history taking (personal, 
past history of any illness or medications, family history, 
and history of present illness), all cases were clinically 
diagnosed as typical lesions of alopecia areata. Persons 
with metabolic disorders, anemia or with dyed before 
hair did not participate in the study. All patient were 
informed about the aim of the study and participation 
was voluntary. The samples of the hair, approximately 
about 1 g, were obtained from 4-5 places of the occipital 
area of the scalp and studied by x-ray fluorescent 
spectrophotometer. Features of microelement status were 
based on the determination in the hair of 28 elements 
divided in three groups – essential (Ca, Zn, K, Fe, Cu, 
Mn, Cr), additional (S, Br, Cl, Co, Ag, V, Ni, Rb, Mo, Sr, 
Ti) and toxic (Ba, Pb, As, Hg, Cd, Sb, Zr, Sn, Bi). In 
accordance to the  received data all patients were treated 
orally in order to correct the imbalance of trace elements 
and Chophitol, topically all of them were treated by 
mesotherapy method with soluble trace elements (Mesosystem 
S. A. and Mesoestetic (Spain)). Injections in the areas of 
hair loss were made once in 5 days and with physiotherapy 
-D’Arsonvalization with soluble trace elements (Labcatal) 
once a day during 10 days course.   

Results of the investigation and their discussion. 
All our studied patients were of the same age group and 
from the same two geographical areas. The duration of 
hair loss varied from one week to one year. In the majority 
of the cases onset of hair loss was sudden and followed 
by a slow progression, only one of them had recurrent 
lesion after a short remission. In 23 cases the initial lesion 
of alopecia areata was a single circumscribed patch of 
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baldness mainly located on the temporal or occipital region. 
The scalp was affected first in 88.0 % of cases, in 12.0 
% the first location was followed with damage of nail 
plates. Only one patient had the subtotal variety. In the 
study was fixed the significant decrease in the means of 
such elements as zinc, selenium, sulfur and higher 
concentration of lead, copper and cadmium. In two cases 
from Georgia was fixed the increased level of mercury. 
The increased intake of lead, cadmium, and copper may 
lead to zinc deficiency due to zinc antagonism to these 
elements. lead replaces zinc on haeme enzyms, as well 
lead competes with calcium, inhibiting the release of 
neurotransmitters and interferes with regulation of cell 
metabolism by binding to second-messenger calcium 
receptors, blocking calcium transport by calcium channels 
and calcium-sodium ATP pumps. It seems that even slight 
increase of toxic metals within permissible levels may 
shift the balance of essential trace elements such as so 
needed for skin zinc and selenium, which is important in 
the synthesis of selenoproteins as well as glutathione 
peroxidase (GSH-Px) and thioredoxin with antioxidant 
properties essential in the body’s defense mechanisms [8]. 
Distinct lack of selenium was observed in all patients 
from Georgia, most possible because it is the iododeficiency 
region, and iododeficiency regions are characterized 
simultaneously by a low content of selenium in the soil 
and water. It is determined that selenium has a synergistic 
effect on the metabolism of iodine, which is essential for 
the assessment of diseases of the thyroid gland [2, 3, 5].

As a rule patients with AA are treated with topical, 
intralesional and systemic corticosteroids, topical irritants, 
topical minoxidil, PUVA and others. However for many 
patients therapy is limited by poor efficacy and sometimes 
problems with toxicity. In our research all patients orally 
were treated individually in accordance with the deficiency 
with trace elements. For topical treatment were used 
mesotherapy and physiotherapy. Mesotherapy was provided 
by preparations of Mesosystem S.A. and Mesoestetic 
(Spain) once in 5 days. At the first step injections were 
done very superficially in the technique of micropapules 
on the perimeter following the border of the skin and hairy 
area with an interval at 1.0-1.5 cm, at the second step – 
injections with tracer technique in the sites of hair loss.

The course of treatment was individual, the period of 
observation was within one year, but control visits each 
month. The therapeutic effects were evaluated through 
the extent of vellus hair and terminal hair regrowth on 
the scalp. We graded the therapeutic effects in four varieties:

1) Marked recovery: cosmetic satisfaction or terminal 
hair regrowth of more than 60.0 % on the hair loss patch; 
2) Partial recovery: terminal hair regrowth less than 60.0 
% on the hair loss patch and 3) Poor recovery: only vellus 
hair regrowth on the hair loss patch; 4) No recovery. By 
the end of the first month of treatment in most patients 
(67.0 %) was observed abundant growth of lanugo, over 
the next three months – the growth of long pigmented 
and non-pigmented hair. In all the observed cases by the 
end of 3 months of treatment there was significant 
improvement, lesions decreased in size, the fuzz gave 
way to a growth of long hair, depigmented hair gave way 
to pigmented. In 89.0 % of cases the 4-5 month foci of 
alopecia was closed completely, in 11% of cases the 
complete closure of the lesions took another 2 months. 
Within one year observation no case of recurrent hair 
loss was fixed. 

Before treatment                            4 month treatment 

1 year from beginning of treatment

Conclusions. The present study suggests that trace 
elements supplementation could become an adjuvant therapy 
for the AA patients with their low levels and for whom the 
traditional therapeutic methods have been unsuccessful. 
Mesotherapy with its principle of minimal doses of drugs 
provided to the right place is an effective method of treatment 
and allows to achieve the lasting positive results with the 
restoration of the thickness and quality of hair.
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Imbalance of Some Trace Elements and Their Correction in Alopecia Areata
N. Kiladze, A. Katsitadze, L. Abrahamovych

Alopecia areata is the most frequent cause of inflammation-induced hair loss, affecting both children and adults 
and hair of all colors, but historically it has been more prevalent in the younger age groups. It is a recurrent, nonscarring 
hairloss considered to be an autoimmune process. Although alopecia areata is one of the most common autoimmune 
diseases, the pathobiology of disease is not fully understood, but there are claims that imbalance of trace elements 
may trigger the onset of this disease. The aim of the study was to assess the level of some trace elements in the hair 
of patients with alopecia areata and to propose some methods of correction of the  identified deficiency. In the trial 
were included 23 patients with single patches of hair loss and 1 with subtotal variety in the age from 20 up to 23 
from the same two geographical zones. Levels of trace elements were studied in the hair by x-ray fluorescent 
spectrophotometer. Treatment was provided orally and by mesotherapy method and physiotherapy and in all cases 
it was successful.  

Keyword:  alopecia areata, trace elements, mesotherapy.

Дисбаланс деяких мікроелементів та його корекція  
при вогнищевій алопеції

Н. Кіладзе, А. Кацітадзе, Л. Абрагамович

Вогнищева алопеція – одна з найчастіших форм випадіння волосся запально-індукованого характеру, що 
трапляється у 0,05–1,0 % населення в будь-якому віці, але перші прояви частіше спостерігаються  у дітей та 
молоді. Незважаючи на те що у виникненні вогнищевої алопеції головну роль відіграють автоімунні проце-
си, повністю її патобіолоґія не вивчена. Існує також думка, що виникнення захворювання може провокувати 
дисбаланс мікроелементів. Оцінювали рівень 28 мікроелементів у волоссі пацієнтів з вигнищевою алолпецією 
та вивчали деякі методи корекції виявленого дефіциту. Спостерігали 23 пацієнтів з одним вогнищем випадін-
ня волосся та один випадок субтотального облисіння у віці від 20 до 30 років. Усі пацієнти з ідентичного 
ґеоґрафічного реґіону. Рівень мікроелементів вивчено за допомогою  рентґен-флюоресцентного спектроґра-
фа. Проведено загальне лікування мікроелементами; для місцевого лікування використана мезотерапія 
препаратами Mesosystem S.A. та Mesoestetic (Іспанія). У всіх випадках лікування було успішним.

Ключові слова: вогнищева алопеція, мікроелементи, мезотерапія.
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Клінічні й патоґенетичні особливості вторинного
синдрому Рейно та їх медикаментозна корекція

Вступ. Поширеність синдрому Рейно за результа-
тами епідеміолоґічних досліджень, у різних країнах 
коливається від 2,1 до 16,8 %. Вторинний синдром 
Рейно (ВСР) трапляється за наявності більш ніж 70 
захворювань: системної склеродермії (ССД), систем-
ного червоного вовчака (СЧВ), ревматоїдного артри-
ту (РА), нейроциркуляторної дистонії (НЦД), есенці-
ального кріоґлобулінемічного васкуліту (ЕКВ), 
мієломної хвороби, феохромоцитоми, гіпотирозу, 
паранеопластичних синдромів, первинної легеневої 
гіпертензії, системних васкулітів, професійних, ме-
дикаментозних впливів та ін. [1, 4, 5]. 

Проте, незважаючи на поширеність ВСР, не існує 
єдиної думки про патоґенетичні механізми його ви-
никнення, а також не розроблені сучасні алґоритми 
його діаґностики, без яких важко обрати правильне 
лікування, що впливає на проґноз працездатності та 
якість життя пацієнта [6]. Попри застосування різних 
ґруп лікарських засобів, ефективність лікування ВСР 
невисока, немає чітких рекомендацій щодо вибору 
середника й тривалості курсу лікування [2, 3, 8, 9, 11]. 

Мета дослідження. З’ясувати клінічні та патоґе-
нетичні особливості перебігу вторинного синдрому 
Рейно різних ступенів важкості, розробити алґорит-
ми його діаґностики та підвищити ефективність лі-
кування із застосуванням препарату ґрупи блокаторів 
рецепторів анґіотензину ІІ кандесартану. Вивчити 
особливості клінічного перебігу різних ступенів важ-
кості ВСР у хворих на ССД, СЧВ, РА, НЦА, ЕКВ. 
Визначити взаємозв’язок між показниками гумораль-
ної реґуляції судинного тонусу (ендотелін-1 (ЕТ-1), 
анґіотензин ІІ (АТ ІІ), простаґландин F2α (PG F2α), 
6-кето-простаґландин F1α (6-кето-PG F1α), нітрит азо-
ту (NO2)), антинуклеарним фактором (АНФ) та іму-
нолоґічними холодовими пробами (кріоглобуліни, 
проба на холодовий преципітат плазми) у хворих із 
різними ступенями важкості ВСР. Порівняти ступінь 
структурно-функціональних змін у судинному руслі 
передпліч і кистей рук у пацієнтів із різними клініч-
ними формами ВСР, використовуючи реовазоґрафію 

(РВҐ) (коефіцієнт асиметрії (КА), реосистолічний 
індекс (РСІ)), ультрасоноґрафію (УСҐ) (комплекс «ін-
тима–медія» (КІМ), пульсовий індекс (РІ), індекс 
резистентності (RІ)) та широкопольну капіляроскопію 
ложа нігтя. З’ясувати вплив кандесартану на показ-
ники гуморальної реґуляції судинного тонусу, анти-
нуклеарного фактора, імунолоґічні холодові проби 
та структурно-функціональні порушення судин верх-
ніх кінцівок у хворих із різними формами важкості 
ВСР. Дослідити клінічну ефективність лікування 
кандесартаном ВСР.

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 120 
пацієнтів із ВСР (101 жінка і 19 чоловіків), середній 
вік – 48,5 (17–73) [34–56] років у співвідношенні 5:1. 
Діаґностику ВСР проводили за допомогою  критері-
їв E. Allen, G. Brown [10]. Хворі були стратифіковані 
на три ґрупи залежно від ступеня важкості клінічних 
проявів ВСР [7]. Середній вік пацієнтів із легким 
ступенем важкості перебігу 34 (17–72) [23–51] роки, 
з середнім ступенем важкості перебігу – 52 (22–73) 
[42–59] роки, із важким ступенем перебігу – 54 (33–
68) [43–63] роки. Середня тривалість захворювання 
у хворих усіх трьох ґруп становила відповідно 6 
(1–30) [3,5–10] років; 10 (1–40) [3–15] років; 15 (1–46) 
[9–20] років. 

Діаґностовано первинні захворювання, на ґрунті 
яких виник ВСР: ССД – 53 пацієнти (44,2 %), НЦД 
– 21 (17,5 %), СЧВ  – 17 (14,2 %), ЕКВ – 16 (13,3 %), 
РА  – 13 (10,8 %). Усім пацієнтам призначали лікар-
ський засіб ґрупи блокаторів рецепторів анґіотензину 
(БРА) кандесартан (активна діюча речовина – канде-
сартан цилекситил) дозою 4,0–8,0 мґ раз на добу 
впродовж чотирьох місяців. Для контролю обстеже-
но 30 здорових добровольців   обох   статей   і   того   
ж   віку,  що й хворі. Пацієнтів опитували за допомо-
гою спеціального опитувальника (за M. Dziadzio,  
C. P. Denton, R. Smith) у динаміці лікування. У дослі-
джуваних осіб тричі (до початку лікування, після 
одного та чотирьох місяців лікування кандесартаном) 
фіксували рівні гуморальних реґуляторів ЕТ-1 (Bio-
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medica, Австрія), АТ ІІ (DRG, CША), PG F2α (Аssay 
designs, CША) та 6-кето-PG F1α (Аssay designs, CША) 
на аналізаторі SUNRISE (TECAN, Австрія), двічі – до 
і після чотиримісячних курсів лікування – рівні NO2 
спектрофотометричним методом, використовуючи 
реакцію Ґрісcа. Кількісно визначали АНФ (ORGenTec 
GmbH, Німеччина), імунолоґічні холодові проби, які 
включали вивчення істинної холодової преципітації, 
холодового преципітату плазми, титру холодових ав-
тогемаґлютинінів, ізогемаґлютинінів, а також визна-
чення рівня кріоґлобулінів. 

Усім пацієнтам двічі (до лікування і після лікуван-
ня) проводили реовазоґрафічне дослідження кистей 
рук на апаратно-програмному комплексі «РЕГИНА». 
Серед кількісних визначали РСІ і КА. УСҐ-обстежен-
ня судин проводили на ультразвуковому апараті ACUSON 
ASPEN (Siemens, США) особам усіх досліджуваних 
ґруп до лікування та через чотири місяці від початку 
лікування. Під час УСҐ визначали такі показники: 
Vps (peak systolic velocity, максимальна систолічна 
швидкість), PI (pulsatility index, пульсовий індекс), 
RI (resistive index, індекс резистентності), KIM (комп-
лекс «інтима–медія»). Морфолоґічні та структурні 
зміни капілярів ложа нігтя оцінювали за допомогою 
широкопольної капіляроскопії. 

Статистичний аналіз виконували з використанням 
пакета STATISTICA for Windows 5.5 (Statsoft, USA). 

Дослідження проведене відповідно до етичних 
принципів Гельсінкської декларації 1975 р. та її перегля-
ду 1983 р. і схвалене Комісією з питань етики при 
Львівському національному медичному університеті 
імені Данила Галицького.

Результати дослідження та їх обговорення. До 
першої ґрупи увійшли 44 (36,7 %) пацієнти з легким 
ступенем важкості перебігу ВСР. У них спостеріга-
лися зміни кольору шкіри з мінімальними суб’єктивними 
порушеннями, такими як оніміння чи поколювання 
під час нечастих епізодів вазоспазму без трофічних 
змін. У цієї ґрупи пацієнтів рівень ЕТ-1, АТ ІІ, а також 
показник 6-кето-PG F1α були такі ж, як контрольні 
значення. Рівень PG F2α був нижчий від контрольного 
і становив 1026,0 (412,1–10612,0) [742,7–3630,0] пґ/
мл за норми 4334,0 (277,6–5960,0) [2175,0–4810,0] 
пґ/мл (р < 0,05). Значення NO2 було вищим порівняно 
з контролем і становило 2,00 (1,60–3,00) [1,80–2,20] 
ммоль/л проти 1,85 (1,40–2,10) [1,70–1,95] ммоль/л 
контрольного значення (р < 0,05). Таким чином, лег-
кий перебіг ВСР характеризувався відсутністю ви-
димих змін більшості основних гуморальних чинни-
ків як вазодилятаторної, так і вазоконстрикторної дії 
(ЕТ-1, АТ ІІ, 6-кето-PG F1α) до початку проведення 
медикаментозної корекції. Рівень АНФ у цій ґрупі 
пацієнтів був підвищений порівняно з контрольною 
ґрупою і становив 0,220 (0,182–0,320) [0,200–0,260] 
у. о. проти 0,170 (0,150–0,240) [0,160–0,180] у. о. кон- 
трольного показника (р < 0,05). 

У обстежуваних пацієнтів, незважаючи на ступінь 
важкості перебігу ВСР, виявлено зміни тих чи інших 
показників під час проведення імунолоґічних холо-

дових проб. Особливо це стосувалося частоти вияв-
лення кріоґлобулінів (83,1 %) і позитивної проби на 
холодовий преципітат плазми (73,8 %). РВҐ до ліку-
вання в цій ґрупі хворих виявило зниження рівня РСІ 
тільки на лівій руці – 1,15 (0,34–3,40) [0,84– 
1,60] у. о. проти контрольного 1,75 (0,94–3,00) [1,30–
2,20] у. о. Значення КА у них було достовірно вищим, 
порівняно з контрольним – 44,72 (0,00–205,56) [20,48–
75,82] у. о. проти 18,50 (0,00–50,00) [10,00–23,00] у. о. 
(р < 0,05). Методом широкопольної капіляроскопії 
виявлено анґіодистонічні зміни капілярів. 

Другу ґрупу сформовано з 53 пацієнтів (44,2 %) із 
середнім ступенем важкості ВСР. У них напади тра-
плялися переважно в холодну пору року, з більш ви-
раженими, ніж у першій ґрупі суб’єктивними пору-
шеннями, такими як поколювання чи відчуття болю 
в пальцях рук із проявами трофічних проявів у біль-
шості з них. Зміни гуморальних реґуляторів судин-
ного тонусу в цій ґрупі були більш виражені, ніж у 
ґрупі з легким ступенем важкості перебігу, і характе-
ризувалися передовсім підвищеними рівнями як ЕТ-
1, так і АТ ІІ щодо контрольної ґрупи (ЕТ-1 – 0,56 
(0,10–26,20) [0,15–1,34] фмоль/мл проти 0,20 (0,01–1,23) 
[0,10–0,52] фмоль/мл; АТ ІІ – 0,162 (0,035–0,580) 
[0,097–0,300] нґ/мл проти 0,087 (0,027–0,360) [0,063–
0,170] нґ/мл). PG F2α, а також 6-кето-PG F1α помітно 
не відрізнялися від контролю. У цій ґрупі зміни рівня 
NO2 відповідали аналоґічним показникам першої 
ґрупи, тобто були значно вищими за контрольні зна-
чення (2,25 (1,90–2,90) [2,10–2,50] ммоль/л проти 1,85 
(1,40–2,10) [1,70–1,95] ммоль/л у контрольній ґрупі; 
р < 0,05). 

У другій ґрупі зафіксовано подальше збільшення 
показника АНФ,  порівняно як із контролем, так і з 
легким ступенем важкості перебігу (0,470 (0,190–7,290) 
[0,230–4,770] у. о. проти контролю 0,170 (0,150–0,240) 
[0,160–0,180] у. о.; р < 0,05). Для середнього ступеня 
важкості властиве більш виражене зниження РСІ на 
обидвох руках порівняно з контролем; тоді асиметрія 
показника згладжувалася (РСІ на правій руці 1,30 
(0,19–3,20) [1,20–1,50] у. о. проти 1,90 (0,86–2,70) 
[1,50–2,20] у. о.; РСІ на лівій руці 1,10 (0,43–3,20) 
[0,70–1,30] у. о. проти 1,75 (0,94–3,00) [1,30–2,20]  
у. о.; р < 0,005). КА у них відповідав контролю. УСҐ-
обстеження виявляло, на відміну від хворих першої 
ґрупи, такі зміни: зростав КІМ порівняно як із кон-
тролем, так і з легким ступенем важкості перебігу: 
на правій руці – 0,33 (0,20–0,60) [0,30–0,40] мм про-
ти 0,30 (0,20–0,30) [0,20–0,30] мм (р < 0,05), на лівій 
руці – 0,30 (0,20–0,40) [0,30–0,35] мм проти 0,30 
(0,20–0,30) [0,20–0,30] мм контролю. Значення RI, PI, 
Vps були в межах контрольних. Під час капіляроско-
пічного обстеження у пацієнтів із середнім ступенем 
важкості перебігу ВСР виявлялися подібні зміни, як у 
хворих першої ґрупи, але з редукцією капілярної сітки.

До третьої ґрупи увійшли 23 пацієнти (19,2 %) із 
важким ступенем важкості перебігу ВСР, який харак-
теризувався частими нападами вазоспазму та супро-
воджувався вираженими больовими відчуттями, з 
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наявністю диґітальних рубців, поодиноких  виразок, 
а також атрофічних змін фаланґ пальців. Показники 
чинників гуморальної реґуляції у хворих із важким 
перебігом ВСР характеризувалися значним зростан-
ням ЕТ-1 і АТ ІІ (ЕТ-1 – 0,71 (0,06–14,36) [0,18–1,99] 
фмоль/мл проти контролю 0,20 (0,01–1,23) [0,10–0,52] 
фмоль/мл; АТ ІІ – 0,167 (0,046–0,500) [0,125–0,299] 
нґ/мл проти контролю 0,087 (0,027–0,360) [0,063–0,170] 
нґ/мл). Відхилень від контрольних значень вмісту PG 
F2α, 6-кето-PG F1α та NO2 не виявлено. 

За наявності важкого ступеня перебігу ВСР най-
більш виражена вазоконстрикторна реакція, що під-
тверджувалося високими показниками рівнів гумо-
ральних реґуляторів судинозвужувальної дії. У цій 
ґрупі пацієнтів значення АНФ було найбільшим і 
становило 6,685 (1,890–8,050) [3,770–7,585] у. о. про-
ти контролю 0,170 (0,150–0,240) [0,160–0,180] у. о.  
(р < 0,05). РВҐ- дослідженням виявлено низький рівень 
РСІ на обидвох руках порівняно з двома попередніми 
ґрупами, а також порівняно з контролем (РСІ на пра-
вій руці становив 0,84 (0,14–2,10) [0,49–1,50] у. о. 
проти контролю 1,90 (0,86–2,70) [1,50–2,20] у. о.,  
р < 0,0001, на лівій – 0,86 (0,16–2,20) [0,43–1,51] у. о. 
проти  1,75 (0,94–3,00) [1,30–2,20] у. о.; р < 0,001) без 
асиметрії кровопостачання, що підтверджувалося 
аналоґічними з контролем значеннями КА. УСҐ-
обстеження цієї ґрупи пацієнтів виявило високий 
показник КІМ на обидвох руках (0,35 (0,30–0,40) 
[0,35–0,40] мм щодо контролю 0,30 (0,20–0,30) [0,20–
0,30] мм; р < 0,05), тоді як показники RI, PI, Vps були 
в межах норми. Виявлено виражені капіляроскопічні 
зміни: спастичний і атонічний стан капілярів, зміни 
розмірів і форми капілярних петель, редукцію капі-
лярної сітки, наявність мегакапілярів і безсудинних 
полів, локальну ішемію, різке сповільнення крово-
плину, венозний застій. 

Наведені вище показники вивчено в динаміці ліку-
вання кандесартаном після одного та чотирьох місяців 
(короткотривалі та довготривалі курси лікування).

Проведене впродовж місяця письмове опитування 
з використанням опитувальника продемонструвало 
поліпшення суб’єктивного клінічного стану  пацієн-
тів із середнім та важким ступенем перебігу ВСР. Це 
стосувалося важкості інтенсивності больових від-
чуттів згідно з ВАШ (2,7 ± 0,4 бала після лікування 
проти 4,6 ± 0,5 бала до лікування у хворих із середнім 
ступенем перебігу ВСР і 3,8 ± 0,5 бала після лікуван-
ня проти 6,2 ± 0,6 бала до лікування у хворих із важ-
ким ступенем перебігу ВСР; р < 0,05). Достовірно 
зменшився показник ТН у пацієнтів із важким сту-
пенем перебігу ВСР (до лікування – 88,0 ± 10,2 хв, 
після лікування – 32,0 ± 9,6 хв; р < 0,01).

У пацієнтів із легким перебігом через місяць від 
початку лікування кандесартаном серед чинників 
гуморальної реґуляції судинного тонусу зміни стосу-
валися лише ЕТ-1. Рівень ЕТ-1 зменшувався порів-
няно з періодом до лікування і становив 0,08 (0,02–0,31) 
[0,03–0,10] фмоль/мл (р < 0,05). Значення АТ ІІ, PG  
F2α, 6-кето-PG F1α відповідали показникам до початку 

лікування. У динаміці тривалого лікування спостері-
галися зміни ЕТ-1 і 6-кето-PG F1α  порівняно з пері-
одом до лікування. Так, після чотиримісячного ліку-
вання ЕТ-1 становив 0,08 (0,01–0,33) [0,02–0,11] фмоль/
мл, а рівень 6-кето-PG F1α зростав до 1636,0 (563,0–
6210,0) [1352,0–3526,0] пґ/мл (р < 0,05). Значення 
NO2  знижувалося порівняно з його рівнем до ліку-
вання і становило 1,70 (1,10–2,10) [1,30–1,90] ммоль/л 
(р < 0,05). 

У 65 пацієнтів, незалежно від ступеня важкості 
ВСР, повторно визначали  показники імунолоґічних 
холодових проб після тривалого лікування. У дина-
міці лікування найбільш інформативними показни-
ками були значення кріоґлобулінів та проба на холо-
довий преципітат плазми. Так, позитивна проба на 
кріоґлобуліни до початку лікування була у 83,10 % 
пацієнтів, після  лікування – у 43,10 %. Позитивна 
проба на холодовий преципітат плазми до початку 
лікування зафіксована у 73,80 % осіб, після лікуван-
ня – у 24,60 %. РВҐ-дослідження після лікування 
кандесартаном порівняно з періодом до проведеного 
лікування у цій ґрупі хворих виявило зростання РСІ, 
особливо на правій руці: РСІ на правій руці – 2,25 
(1,00–3,10) [1,80–2,50] у. о., РСІ на лівій руці – 1,55 
(1,00–2,70) [1,20–2,25] у. о. Значення КА в цьому ви-
падку достовірно зменшувалося під час лікування 
порівняно з періодом до лікування і становило 27,19 
(0,00–83,33) [2,17–57,14] у. о. 

Середній ступінь важкості перебігу ВСР у динамі-
ці короткотривалого лікування характеризувався від-
сутністю достовірних змін чинників гуморальної 
реґуляції. Натомість після довготривалої корекції 
знизився рівень ЕТ-1 – 0,15 (0,03–11,96) [0,08–0,45] 
фмоль/мл і підвищився показник 6-кето-PG F1α – 1256,0 
(365,0–2235,0) [992,0–1477,0] пґ/мл порівняно з по-
чатком лікування (р < 0,05). Уміст NO2 зменшувався 
порівняно з періодом до лікування (1,80 (1,50–2,20) 
[1,70–1,90] ммоль/л (р < 0,05). У цій ґрупі пацієнтів 
не виявлено чіткої тенденції до зменшення рівня АНФ 
як після короткотривалої, так і після довготривалої 
медикаментозної корекції, порівняно з періодом до 
початку лікування. РВҐ-дослідження показало підви-
щення РСІ на обидвох руках після лікування: на пра-
вій – 1,80 (0,85–2,90) [0,97–2,80] у. о., на  лівій – 1,60 
(0,65–1,00) [0,86–2,10] у. о., порівняно з періодом до 
лікування (р < 0,05). Значення  КА в цій ґрупі хворих 
після лікування було таким же, як і до лікування. Згід-
но з результатами УСҐ, цей ступінь важкості, порів-
няно з показниками до початку лікування, характери-
зувався тільки зменшенням КІМ на обидвох руках: на 
правій – 0,30 (0,20–0,35) [0,30–0,30] мм, на лівій – 0,30 
(0,30–0,35) [0,30–0,30] мм (р < 0,05). Решта показни-
ків були на рівні значень до медикаментозної корекції. 

Особливість обстеження та лікування осіб із важ-
ким ступенем перебігу ВСР полягала в тому, що кан-
десартан призначали одночасно з лікуванням осно-
вного захворювання. У пацієнтів цієї ґрупи після 
короткотривалого лікування зменшувався вміст ЕТ-1. 
Після одного та чотирьох місяців лікування він ста-
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новив 0,10 (0,02–12,30) [0,05–0,56] фмоль/мл і 0,21 
(0,01–9,09) [0,02–6,58] фмоль/мл відповідно (р < 0,05). 
Уміст АТ ІІ  у цій ґрупі достовірно зростав після ко-
роткотривалого лікування і досягав 0,195 (0,072–3,114) 
[0,100–0,357] нґ/мл (р < 0,05). Натомість значення PG 
F2α за важкого перебігу ВСР знижувалося тільки піс-
ля чотирьох місяців лікування і становило 1490,0 
(790,3–4810,0) [1077,0–2482,0] пґ/мл (р < 0,05). У цій 
ґрупі пацієнтів виражено зростало значення 6-кето-
PG F1α після чотиримісячного курсу курації: 2347,0 
(1231,0–5400,0) [1786,0–3133,0] пґ/мл (р < 0,05). Рівень 
NO2 після лікування знизився і досяг мінімальних 
показників порівняно з періодом до лікування: 1,40 
(0,90–1,90) [1,60–2,30] ммоль/л (р < 0,05). Значення 
АНФ помітно зменшувалося під час лікування і ста-
новило після довготривалого лікування 4,606 (2,696–
6,240) [3,941–6,099] у. о. РВҐ-дослідження в цій ґру-
пі хворих не  виявило змін РСІ та КА. УСҐ-дослідження 
у пацієнтів із важким перебігом ВСР виявило лише 
зміни показника РІ, який знижувався в динаміці лі-
кування на обидвох руках: на правій – 1,84 (1,08–3,83) 
[1,39–2,51] у. о., на лівій – 2,00 (0,95–3,24) [1,25–3,18] 
у. о. (р < 0,05). 

Структурно-функціональні зміни судин у хворих 
на ВСР характеризувалися збільшенням рівнів таких 
судинозвужувальних субстанцій,  як ЕТ-1, АТ ІІ, PG  
F2α, а також РСІ, КІМ, значення яких прямо пропо-
рційно залежали від ступеня важкості ВСР, а також  
від значень АНФ. 

Із огляду на патоґенетичні особливості ВСР та їх 
клінічні паралелі, запропонована нами патоґенетич-
на корекція представником БРА кандесартаном чи-
нила позитивний вплив, який виявлявся зменшенням 
кількості й тривалості нападів ВСР, зменшенням ін-
тенсивності больового синдрому згідно з ВАШ. Піс-
ля лікування достовірно посилилася вазодилятація 
(збільшилося значення 6-кето-PG F1α), зменшилися 
рівні ЕТ-1 та PG F2α.  Збільшення АТ ІІ під час ліку-
вання, правдоподібно, свідчило про незворотне 
зв’язування кандесартану  з АТ ІІ-рецепторами пер-
шого типу, оскільки він, на нашу думку, будучи щодо 
них високоселективним, на відміну від деяких інших 
представників цієї ґрупи, діяв як неконкурентний 
антаґоніст та блокував їх незворотно. Підвищення 
АТ ІІ зумовлювалося також реалізацією непрямих 
механізмів БРА, які полягали в гіперактивації РАС за 
умов блокади АТ ІІ-рецепторів першого типу. 

За недостатності впливу на рецептори першого 
типу, кандесартан сприяв додатковій активації АТ 
ІІ-рецепторів другого типу, завдяки яким реалізову-
валися захисні властивості АТ ІІ у вигляді вазодиля-
тації, сповільнення проліферативних процесів, зростан-
ня рівнів простацикліну та його активних метаболітів, 
що своєю чергою збільшувало позитивний ефект 
впливу на судини. Ефект від лікування підтверджу-
вався результатами УСҐ-обстеження, під час якого 
виявлялося зменшення периферійного опору судин. 
На нашу думку, це можна пояснити  також властиві-
стю кандесартану впливати  на  стан  артеріовенозних 

шунтів, які чинять прямий вплив на компенсаторні 
властивості периферійного опору.

Зміни показника NO2 під час лікування, очевидно, 
асоційовані з активністю іNOS (індуцибельної NO-
синтетази), значення якої зростає зі збільшенням 
вазоспазму в ендотеліоцитах судин. У результаті за-
пропонованого нами лікування рівень NO2 знижуєть-
ся внаслідок підвищення вазодилятації через знижен-
ня активності іNOS. 

Висновки. Найменш виражені клінічні прояви ВСР 
спостерігалися у хворих на НЦД і ЕКВ і характери-
зувались легким ступенем важкості, тоді як у хворих 
на ССД, СЧВ та РА переважали середній і важкий 
ступені перебігу ВСР. Результати опитування проде-
монстрували поліпшення суб’єктивного клінічного 
стану обстежуваних із середнім і важким ступенями 
перебігу ВСР, яке полягало у послабленні інтенсив-
ності больових відчуттів після лікування. Достовірно 
зменшився показник ТН у пацієнтів із важким сту-
пенем перебігу ВСР. За легкого ступеня важкості ВСР 
рівні чинників гуморальної реґуляції не змінювалися, 
тоді як за середнього ступеня переважала судинозву-
жувальна реакція, про що свідчили підвищені зна-
чення ЕТ-1. Найбільш виражена вазоконстрикція 
спостерігалася за важкого перебігу, що виявлялося 
значним зростанням ЕТ-1. Тоді рівень АНФ зростав 
прямо пропорційно до важкості ВСР. Частота вияв-
лення позитивних імунолоґічних холодових проб не 
залежала від ступеня важкості ВСР. 

Структурно-функціональні порушення в обстежу-
ваних пацієнтів характеризувалися подібними озна-
ками у хворих на ВСР легкого і середнього ступеня 
важкості, що вказувало на переважно функціональний 
їх характер; про це свідчать також зміни КА. У паці-
єнтів із важким ступенем перебігу ВСР  спостеріга-
лися виражене зниження РСІ, високі показники КІМ, 
що свідчить про перевагу структурних змін у судинах 
і підтверджується результатами капіляроскопії. У 
пацієнтів із легким ступенем важкості перебігу ВСР 
зменшувався рівень ЕТ-1, починаючи з раннього пе-
ріоду лікування, а під час довготривалої корекції по-
мітно зростав показник 6-кето-PG F1α. У хворих із 
середнім ступенем важкості перебігу ВСР знижував-
ся рівень АНФ і тоді підвищувався РСІ, а також змен-
шувалися рівень РІ і значення КІМ на обидвох руках.

 За важкого клінічного перебігу ВСР у динаміці 
лікування знижувався рівень ЕТ-1 із одночасним зрос-
танням рівня 6-кето-PG F1α. Показник АНФ, а також 
рівень РІ тоді максимально зменшувалися. Патоґене-
тична корекція ВСР кандесартаном сприятливо впли-
вала насамперед на стан судинного русла у хворих із 
клінічними ступенями його важкості. За наявності 
легкого і середнього ступеня важкості перебігу ВСР 
досягнено помітної вазодилятації з одночасним по-
ліпшенням кровоплину в досліджуваних судинах. 
Важкий ступінь перебігу ВСР виявлявся переважно 
значними структурними змінами судинного русла, 
проте в процесі лікування теж спостерігалися вазо-
дилятація і зменшення периферійного опору судин. 
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Клінічні й патоґенетичні особливості вторинного синдрому Рейно 
та їх медикаментозна корекція

З. Р. Леонтьєва
Під час обстеження 120 хворих на ВСР констатовано перевагу чинників гуморальної реґуляції судинного то-

нусу вазоконстрикторної дії,таких як ЕТ-1 та АТ ІІ, зростання рівня АНФ прямо пропорційно ступеню важкості 
цієї патолоґії, а також наявність підвищеного КА при легкому ступені важкості перебігу ВСР і змін РСI та КІМ.

Проведена нами патогенетична корекція ВСР кандесартаном сприятливо впливала насамперед на стан 
судинного русла верхніх кінцівок при всіх клінічних ступенях його важкості. При легкому та середньому 
ступені перебігу ВСР досягнуто помітної вазодилятації через зниження рівня ЕТ-1 із одночасним підвищен-
ням показника 6-кето-PGF1α, унаслідок чого поліпшився кровоплин у досліджуваних судинах. Важкий 
ступінь перебігу ВСР виявлявся переважно значними структурними змінами судинного русла, проте під час 
лікування теж спостерігалися вазодилятація, зниження значень АНФ і РІ. 

Ці позитивні зрушення підтверджені даними, отриманими з опитувальника пацієнта, тобто зафіксовано 
зменшення рівня больових відчуттів при середньому й важкому ступені перебігу, згідно з ВАШ, і тривалості 
нападів при важкому ступені перебігу ВСР. 

Ключові слова: вторинний синдром Рейно, кандесартан, чинники гуморальної реґуляції, структурно-функ-
ціональні зміни судин, імунолоґічні порушення. 

Clinical and Pathogenetical Peculiarities of the Secondary Raynaud’s Syndrome 
and Their Pharmacological Correction

S. Leontyeva
Introduction. The prevalence of Raynaud’s syndrome in different countries ranges from 2.1 – to 16.8 %. Secondary 

Raynaud’s syndrome (SRS) occurs in case of more than 70 diseases. However, there is no consensus about the 
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pathogenic mechanisms of its origin, and the modern diagnosis algorithms, without which it is difficult to choose 
the correct treatment that influences the patients’ disability prognosis and his life quality, are not elaborated.

The purpose of the study is to ascertain the clinical and pathogenetic peculiarities of SRS of different severity 
degrees, to work out the algorithms for its diagnosis and increase the effectiveness of treatment with candesartan.

Materials and research methods. The work is based on the results of the survey of 120 patients with SRS. The 
diagnosis of SRS is carried out using the criteria of E. Allen, G. Brown. Statistical analysis was performed using 
the package STATISTICA for Windows 5.5 (Statsoft, USA).

Results of the investigation and their discussion. Among the 120 surveyed patients there were 101 women and 
19 men, average age – 48,5 (17,0–73,0) [34,0–56,0] years in the ratio of 5:1. The first group consisted of 44  
(36.7 %) patients with mild severity. In this group were observed the skin colour changes with minimal subjective 
disorders, such as numbness or tingling while infrequent episodes of vasospasm without trophic changes have 
occurred. It was found, that the mild course of SRS was characterized by the absence of the visible changes of the 
major humoral factors of vasodilatative and vasoconstrictive action (ET-1, AT II,   6-keto-PG F1α) before the start 
of pharmacological correction. The method of widefield capillaroscopy revealed angiodystonic changes of capillaries 
in such patients.

The second group of patients consisted of 53 persons (44.2 %) with moderate severity of SRS, that was characterized 
by the presence of attacks, mainly in the cold season, with more pronounced than in the first group subjective 
disorders such as tingling or pain in fingers with manifestations of trophic changes in most of them. Changes of the 
humoral vascular tone regulators in this group were more pronounced than in the group with mild severity, and 
primarily were characterized by the elevated levels of both ET-1 and AT II, comparing to the control group. During 
the capillaroscopic examination in patients with the moderate severity degree of SRS, there were found similar 
changes as in the patients of the first group, but with a reduction of the capillary net.

The third group consisted of 23 patients (19.2 %) with severe severity degree of SRS, that was characterized by 
the frequent bouts of vasospasm and was accompanied by severe pain, with the presence of digital scars, single 
ulcers and atrophic changes of the phalanges. The indices of the humoral regulation factors in patients with severe 
SRS were characterized by the considerably pronounced growth of ET-1 and AT II. In severe course of SRS, the 
vasoconstrictor response was more pronounced, that was confirmed by the high performance levels of humoral 
regulators of the vasoconstrictor action. There were found pronounced capillaroscopic changes: spastic and atonic 
state of capillaries, resize and form changing of the capillary loops, reduction of capillary grid, the presence of 
megacapillaries and non-vascular fields, local ischemia, an acute deceleration of the blood flow, venous stasis.

These indices were studied in the patients in dynamics after the treatment with candesartan during one and four 
months (short-term and long-term courses of treatment). For the patients there was conducted written survey within 
a month using a questionnaire, which showed subjective improvement of the clinical status of respondents with 
moderate and severe courses of SRS.

Whereas we studied the pathogenic features of SRS and their clinical parallels, pathogenetic correction with 
candesartan, proposed by us, had a positive influence, that manifested in the decrease of the amount and duration 
of SRS attacks, the intensity of pain according to VAS, significant strengthening of vasodilatation (increase of 6-keto 
PG F1α), decrease of ET-1 and PG F2α levels, slowing the proliferative processes, increase of prostacyclin and its 
active metabolites levels, that, in its turn, increases the positive influence effect on the blood  vessels. The mentioned 
effect of treatment found confirmation in the results of ultrasonography examination, during conducting of which 
the reduce of the peripheral vascular resistance was seen. In our view, this can be explained by the property of 
candesartan to influence the arterio-venous shunts, that have a direct impact on the properties of compensatory 
peripheral resistance.

Conclusions. The study found an advantage of vascular tone humoral regulation factors of vasoconstrictive action, 
such as ET-1 and AT II, increased antinuclear factor level that are directly proportional to the increase of the disease 
severity degree of the mentioned pathology, and the presence of the asymmetry coefficient elevation in case of the 
mild SRS, changes of the reosystolic index and «intima - media» complex. The least pronounced clinical signs were 
observed in patients with neurocirculatory dystonia and essential crioglobulinemic vasculitis and were characterized 
by the mild severity degree, whereas in case of systemic scleroderma systemic lupus erythematosus and rheumatoid 
arthritis there were dominated the moderate and severe degree of its course. The conducted by us pathogenetic 
correction of SRS with candesartan favorably influenced, in the first place, the state of the bloodstream of the upper 
limbs at all clinical degrees of its severity. These positive changes were confirmed by the data obtained from the 
patients’ questionnaire, that showed the reduced levels of pain in case of the moderate and severe course, according 
to VAS, and the index of attacks’ duration in case of severe course of SRS.

Keywords: secondary Raynaud’s syndrome, candesartan, factors of humoral regulation, structural and functional 
vascular changes, immunological disorders.



ЛКВ

28

УДК 616–08+616.33+616.379–008.64

І. О. Костіцька
Івано-Франківський національний медичний 
університет

Ефективність лікування  ґастропарезу ітопридом 
з урахуванням стану вуглеводного обміну  
у хворих на цукровий діабет 2-го типу 

Вступ. Однією з найбільш складних проблем клініки 
внутрішньої медицини вважають цукровий діабет 
(ЦД) внаслідок поліорґанного ураження і незворотних 
змін функціональних систем життєдіяльності орґаніз-
му. ЦД – епідемія XXI ст., а ріст захворюваності сут-
тєво випереджає прогнози експертів: через кожні шість 
секунд діаґностують два нових випадки діабету й 
один летальний від його ускладнень. Як стверджують 
у 7-му виданні «Діабетичного атласу» (2015), у світі 
налічується 415 млн хворих на ЦД, тоді як 10 років 
тому проґнозували до 2025 р. лише 330 млн. Сьогод-
ні, незважаючи на невпинний розвиток клінічної ме-
дичної науки, недостатньо вивченими є патоґенетич-
ні ланки виникнення та перебігу ґастро інтестинальної 
форми автономної нейропатії, зокрема, одного з її 
проявів – діабетного ґастропарезу (ДҐ). На думку 
науковців, патоґенез порушень моторно-евакуаторної 
функції (М-ЕФ) шлунка у хворих на ЦД – багато-
компонентний процес, проте провідну роль відіграє 
хронічна гіперґлікемія, призводить до сповільнення 
евакуаторної функції шлунка із виникненням важких 
порушень антродуоденальної акомодації, яка своєю 
чергою погіршує стан компенсації вуглеводного об-
міну, тобто виникає «хибне коло».  

У 2011 р., згідно з рекомендаціями Американської 
діабетної асоціації (American Diabetes Association, 
ADA), визначено скринінґову проґраму ранньої діаґно-
стики діабетної автономної нейропатії, яку слід про-
водити такими ґрупам пацієнтів: хворим із вперше 
діаґностованим ЦД 2-го типу, у яких тривалість ЦД 
1-го типу становить п’ять років і більше, коли виявлені 
мікросудинні ускладнення, наявні ортостатична гі-
потонія, тахікардія, порушено больову чи вібраційну 
чутливість, безсимптомні гіпоґлікемічні стани і якщо 
ЦД має лабільний перебіг.

За результатами багаторічних досліджень конста-
товано ефективність своєчасного лікування ЦД з 

підтриманням рівня ґлікованого гемоґлобіну, близь-
кого до нормоґлікемії, що значно зменшує прояви 
діабетної нейропатії  [5, 12], але й у випадку компен-
сації вуглеводного обміну в деяких хворих також 
виникає  діабетна автономна нейропатія. 

ДҐ у  клінічній практиці часто діаґностується нев-
часно й розцінюється як «маски» різноманітних 
ґастроентеролоґічних хвороб на ґрунті ЦД чи як окре-
ма нозолоґія. Тому науковці-клініцисти впродовж 
багатьох років намагаються знайти нові діаґностичні 
та лікувальні алґоритми з метою запобігти важким 
проявам діабетної автономної нейропатії шлунка.

Беручи до уваги патофізіолоґічні механізми виник-
нення клінічних ознак порушень М-ЕФ шлунка у 
хворих на ЦД, для корекції дизмоторики до лікуваль-
ного комплексу рекомендовано додавати симптома-
тичні лікарські засоби (ЛЗ) – прокінетики. Цей клас 
ЛЗ широко застосовують для лікування функціональ-
ної диспепсії, дискінезії жовчного міхура та низки 
інших захворювань. Велика потреба застосування 
прокінетичних засобів змусила фармаколоґічну спіль-
ноту синтезувати нові ЛЗ, серед яких схвальну оцінку 
отримали вивчені в низці багатоцентрових наукових 
дослідженнях метоклопрамід і домперидон [2–4, 11]. 

Сьогодні ґастроентеролоґи широко використовують 
високоефективний ітоприду гідрохлорид (Ґанатон, 
Abbott – абревіатура  від слів gastric natural tone (той 
що відновлює нормальний тонус шлунково-кишко-
вого каналу)), якому властивий подвійний механізм 
дії – посилює пропульсивну моторику і рухову функ-
цію шлунка, пришвидшує евакуацію зі шлунка бло-
куванням D2-рецепторів, а  також підвищує активність 
аденилатциклази і рівень цАМФ у гладких м’язах 
стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки. Унас-
лідок холіноміметичної дії він забезпечує збільшен-
ня періоду напіврозпаду ендоґенного ацетилхоліну, 
пролонґує його вплив, що супроводжується підви-
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щенням перистальтичної активності тонкої та товстої 
кишок. 

За результатами дев’яти клінічних досліджень, у 
яких брали участь близько 3 тис. осіб із ознаками 
функціональної диспепсії, порівняно з 1248 хворими, 
що отримували плацебо чи інші прокінетичні ЛЗ, 
доведено достовірну ефективність ітоприду гідро-
хлориду для корекції ґастроінтестинальних проявів 
і лікування розладів М-ЕФ шлунка. У 2010 р. прове-
дено дослідження китайської популяції (n = 585) і 
виявлено високу (75,0 %) клінічну ефективність цьо-
го ЛЗ для лікування функціональної диспепсії та його 
добру переносимість. Найбільший досвід застосу-
вання цього прокінетика мають японські науковці, 
які довели у 80,0 % випадків ефективність курсового 
застосування для лікування хронічного ґастриту зі 
симптомами диспепсії.  Великомасштабне плацебо 
контрольоване дослідження (n = 554) із вивчення по-
бічних ефектів, зокрема, ризику гіперпролактинемії 
в разі щоденного використання ітоприду гідрохлори-
ду в дозуванні 50,0–200,0 мґ тричі на добу впродовж 
восьми тижнів провели австралійські вчені. Результа-
ти підтвердили відсутність цього небажаного явища 
[7, 9, 10]. 

Проспективне дослідження щодо використання 
ітоприду гідрохлориду для корекції ґастропарезу, який 
виник після лапароскопічної холецистектомії, вияви-
ло повне відновлення моторики шлунка. Із огляду на 
це, науковці з метою запобігти вторинному ґастропа-
резу пропонують перед оперативним втручанням курс 
лікування цим ЛЗ [1, 8, 13]. Проте ще замало інфор-
мації щодо ефективності застосування ітоприду у 
хворих на ЦД із порушенням М-ЕФ шлунка й немає 
відповідей на низку важливих запитань: патоґенетич-
ні механізми дії прокінетика на показники ґлікеміч-
ного контролю, частоту виникнення гіпоґлікемічних 
станів, перебіг ґастроінтестинальних проявів  тощо. 

Мета дослідження. З’ясувати ефективність ліку-
вання ґастропарезу ітопридом  з урахуванням стану 
вуглеводного обміну у хворих на ЦД 2-го типу.

 Матеріали і методи дослідження. Після підпи-
сання інформованої згоди рандомізованим способом 
в ендокринолоґічному відділенні Обласної клінічної 
лікарні м. Івано-Франківська обстежено 48 хворих 
(20 чоловіків і 28 жінок віком 42–76 років) на ЦД 2-го 
типу з ознаками порушення М-ЕФ. У діаґностиці ЦД 
2-го типу та оцінці ступеня компенсації вуґлеводно-
го обміну керувались національними стандартами  
(Накази МОЗ України № 574 від 05.08.2009 р., № 1118 
від 21.12.2012 р. «Уніфіковані клінічні протоколи 
первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги хворим 
на цукровий діабет 2 типу»). 

Ступінь важкості клінічного перебігу ДҐ визнача-
ли за допомогою анкетування Patient Assessment of 
Gastrointestinal Disorders-Symptom Severity Index 
(PAGI-SYM), яке дає змогу пацієнтові самостійно 
оцінювати вираженість симптомів. Ознаки оцінюва-
ли за 5-бальною шкалою, де 0 – відсутній, 1 – дуже 

легкий, 2 – легкий, 3 – середньої важкості, 4 – важкий, 
5 – дуже важкий. Ступінь важкості визначали за сумою 
усіх балів: легкий (1–11 балів), середньої важкості 
(12–22 бали), важкий (23–33). За результатами анке-
тування (D-ABS) з’ясовували частоту і важкість епізодів 
гіпоґлікемій. 

З метою оцінки М-ЕФ шлунка всім обстеженим 
запропоновано 13С-октановий дихальний тест (13С-ОДТ). 
Результати оцінювали за часом напіввиведення (Т ½) 
вмісту шлунка у дванадцятипалу кишку: нормальний 
показник Т ½ становить 40–75 хв, прискорення мото-
рики, якщо Т ½ менше 40 хв, уповільнення моторики 
легкого ступеня – 75–95 хв, від 96 до 115 хв – уповіль-
нення середньо   го ступеня, понад 115 хв – уповіль-
нення важкого ступеня.

Ґлюкозооксидантним методом вимірювали ґлюко-
зу крові, рівень ґлікованого гемоґлобіну (HbA1C) – 
методом високочутливої іонообмінної рідинної хро-
матоґрафії. 

Основні клініко-лабораторні та інструментальні 
показники оцінювання  обстежених, на час первин-
ного огляду, описані в табл. 1.

Критеріями виключення пацієнтів із дослідження 
вважали наявність у анамнезі орґанічних уражень 
шлунково-кишкового каналу, жовчнокам’яної хворо-
би, вірусних гепатитів, хвороб щитоподібної залози. 
Не включали в дослідження також осіб, які отриму-
вали ЛЗ, що впливають на моторику шлунка.

Таблиця 1
Характеристика включених у дослідження пацієнтів

Показники Результати
Тривалість ЦД 2-го типу, роки 13,26 ± 1,22
Індекс маси тіла, кґ/м2 31,25 ± 3,23
Результати анкетування
Сума балів PAGI-SYM 10,75 ± 3,28
Ступінь важкості ДҐ

легкий, n (%) 18 (37,5) 
середньої важкості, n (%) 22 (45,8)
важкий, n (%) 8 (16,7)

Частота випадків безсимптомних 
гіпоґлікемій за результатом анкетування 
(D-ABS),  n (%)

16 (33,3)

Вуглеводний обмін
Ґлікований гемоґлобін,% 9,4 ± 1,05
Прандіальна ґлікемія, ммоль/л 9,4 ± 0,62
Постпрандіальна ґлікемія, ммоль/л 10,3 ± 0,87
Ступінь компенсації ЦД 2-го типу
Компенсація, n (%) 4 (8,3)
Субкомпенсація, n (%) 35 (72,9)
Декомпенсація без кетозу, n (%) 9 (18,8)
Інструментальна оцінка М-ЕФ шлунка
13С-ОДТ, Т ½ , хв 96,14 ± 2,21
Ступінь уповільнення моторики шлунка

легкий, n (%) 20 (41,6)
середньої важкості, n (%) 19 (39,6)
важкий, n (%) 9 (18,8)

Синтропічні ускладнення ЦД 2-го типу
Периферійна полінейропатія, n (%) 41 (85,4)
Ретинопатія, n (%) 25 (52,1)
Нефропатія, n (%) 17 (35,4)
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Середня тривалість ЦД 2-го типу становить 13,26 
± 1,22 року. Він супроводжується виникненням хроніч-
них ускладнень: у 85,4 % обстежених виявлено діа-
бетну полінейропатію, у 52,1 % – діабетну ретинопатію, 
а для 35,4 % характерні симптоми хронічної хвороби 
нирок (діабетна нефропатія), що відповідає результа-
там інших досліджень [6, 8]. 

Для з’ясування залежності результатів лікування 
ітоприду гідрохоридом з динамікою змін вуглевод-
ного обміну обстежені стратифіковані на першу (до-
слідну) ґрупу (n = 24), хворим якої до стандартного 
шеститижневого курсу патоґенетично обґрунтовано-
го лікувального комплексу додавали прокінетик іто-
приду гідрохлорид дозою 150,0 мґ (50,0 мґ тричі на 
добу за 30 хв до основного приймання їжі), та другу 
(контрольну) ґрупу (n = 24), пацієнти якої отримува-
ли стандартне лікування без ЛЗ, що впливають на 
М-ЕФ шлунка. 

Для статистичної обробки матеріалу на всіх етапах 
дослідження були розроблені авторські комп’ютерні 
проґрами на основі Microsoft Excel (розрахунок від-
носних величин, їх похибок, t-тесту). Середні величи-
ни розраховували з використанням ліцензованих 
пакетів статистичного аналізу Microsoft Excel, зокре-
ма, проґрами описової статистики для показників з 
інтервальним типом шкали були представлені у вигляді 
середніх значень і стандартних відхилень. Якісні по-
казники визначали у вигляді абсолютних частот і 
часток у ґрупі у відсотках. Коефіцієнт кореляції об-
числювали з використанням ліцензованих пакетів 
статистичного аналізу Statistica 7.0 за методом квад-
ратів (метод Пірсона); значення р < 0,05 вважали 
вірогідним.

Для всіх пацієнтів дотримано заходів щодо безпе-
ки здоров’я, прав пацієнта, людської гідності та мо-
рально-етичних норм відповідно до принципів Гель-
сінкської декларації прав людини, Конвенції Ради 
Європи про права людини і біомедицину та відповід-
них законів України.

Результати дослідження та їх обговорення. Із 
огляду на інформацію з літературних джерел виявле-
но патоґенетичні зв’язки між станом компенсації ЦД 
і МЕ-Ф шлунка [5, 6, 9]. За результатами додаткових 
методів обстеження знайдено прямий кореляційний 
зв’язок між середнім показником шкал опитувальни-
ка PAGI-SYM і результатами 13С-ОДТ (r = 0,63 ± 0,03, 
p < 0,001), а також виявлено сильний прямий зв’язок 
(r = 0,64 ± 0,03, p < 0,001) між станом компенсації 
вуґлеводного обміну (НbA1C, %) і ступенем уповіль-
нення моторики шлунка за показниками 13С-ОДТ. 
Отже, перебіг ДҐ залежить від ефективності ґлікеміч-
ного контролю.

Результати анкетування (PAGI-SYM) всіх обсте-
жених до та після шеститижневого курсу лікування 
представлені на рис. 1. 

У хворих дослідної ґрупи за результатами анкету-
вання констатовано позитивну динаміку всіх суб’єк-
тивних ознак ДҐ. Зокрема, нудота (шлунок перепов-
нений, поклики до блювання) була до лікування у 6 

(25,0 %) хворих, після –  тільки у 2 (8,3 %), блювання 
було до лікування в 3 (12,5 %) випадках, тоді як через 
шість тижнів лікування не виявлено жодного випад-
ку, метеоризм до лікування був у  12 (50,0 %) хворих, 
після – у 6 (25,0 %), апетит відновився у 4 (16,7 %) 
із 8 (33,3 %) хворих із втратою апетиту.

Рис. 1. Динаміка частоти виникнення симптомів ДҐ  
за результатами анкетування PAGI-SYM.

Особливості основних критеріїв ефективності ліку-
вання досліджуваних ґруп пацієнтів з урахуванням 
стану вуглеводного обміну у хворих на ЦД 2-го типу 
відображені в табл. 2.

Таблиця 2
Динаміка симптомів ДҐ і показників вуглеводного обміну  

у досліджуваних після шести тижнів лікування

Показник

Дослідна ґрупа  
(n = 24)

Контрольна ґрупа  
(n = 24)

до після до після
лікування лікування

Сума балів 
PAGI-SYM 14,21 ± 3,28 7,28 ± 0,9*/0 12,69 ± 3,22 9,12 ± 0,10
Прандіальна 
ґлікемія, 
ммоль/л

9,90 ± 0,81 7,80 ± 0,52* 9,40 ± 1,32 7,90 ± 0,98

Постпрандіальна ґлікемія, ммоль/л

2 год. 10,20 ± 0,80 8,10 ± 0,60*/0 10,80 ± 1,24 9,90 ± 0,58

4 год. 10,40 ± 0,60 8,90 ± 0,31*/0 10,90 ± 0,89 10,60 ± 0,74

6 год. 11,10 ± 0,70 9,60 ± 0,22* 10,30 ± 0,65 10,00 ± 0,54

8 год. 10,90 ± 0,90 9,40 ± 0,35*/0 10,7±1,21 10,6±0,41

Примітки: *– р < 0,05 – за t-критерієм Стьюдента порівняно 
з показниками до і після лікування; 0– р < 0,05 – за t-критерієм 
Стьюдента порівняно з показниками після лікування у осіб 
контрольної ґрупи.

Загальна сума балів опитувальників PAGI-SYM 
свідчить про позитивний результат лікування, який 
статистично достовірно (p < 0,05) відрізнявся у до-
слідній ґрупі до початку (14,21 ± 3,28 бала – перебіг 
ДҐ середньої важкості) та після лікування (7,28 ± 0,90 
бала – легкий варіант перебігу ДҐ) порівняно з контроль-
ною ґрупою. 

Під час виконання 13С-ОДТ оцінювали прандіаль-
ний і постпрандіальний рівні ґлікемії, а також за ре-
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зультатами анкетування (D-ABS) визначали частоту 
виникнення гіпоґлікемічних станів, їх важкість, перебіг, 
у тому числі підраховані епізоди безсимптомних 
гіпоґлікемій. Упродовж усього періоду дослідження 
обстежені перебували на стабільному дозуванні ан-
тидіабетичних препаратів та інсулінотерапії.

У день проведення 13С-ОДТ визначали ґлікемію нат-
ще і через кожних 2 год. впродовж і після його вико-
нання. У хворих контрольної ґрупи, які отримували 
стандартний курс лікування, не виявлено істотного 
впливу на рівень цукру крові натще (р > 0,05), тоді як 
показник прандіальної ґлікемії в 1,4 разу знизився до-
стовірно (p < 0,05) у пацієнтів дослідної ґрупи. 

Також оцінювали постпрандіальну ґлікемію під 
час виконання 13С-ОДТ, результати якої (табл. 2) свід-
чать про достовірну ефективність лікувального комплек-
су з додаванням прокінетика у осіб першої ґрупи (p 
< 0,05). 

У динаміці після проведеного лікування за показ-
никами опитувальників (D-ABS) виявлено достовір-
не зниження частоти безсимптомних і постпрандіаль-
них гіпоґлікемій у обстежених першої ґрупи (з 11 
випадків до 2) порівняно з пацієнтами контрольної 
ґрупи (відповідно з 5 випадків до 4) (р < 0,05), що 
можна розцінювати як наслідок поліпшення М-ЕФ 
шлунка у хворих із ознаками ДҐ. Щоб запобігти лабіль-
ному перебігу ЦД, слід сприяти відновленню мото-
рики шлунка і досягненню цільових показників ву-
глеводного обміну. 

Результати 13С-ОДТ підтверджують ефективність 
шеститижневого курсу лікування ітоприду гідрохло-
ридом дозою 150,0 мґ (50,0 мґ тричі на добу за 30 хв 
до їди) з достовірним відновленням моторики шлун-
ка (відповідно до лікування Т ½ – 98,24 ± 3,14 хв, у 
динаміці Т ½ – 68,32 ± 3,55 хв;  р < 0,05) у хворих 
першої (дослідної) ґрупи, тоді як у хворих другої 
(контрольної) ґрупи нормалізації М-ЕФ шлунка після 
проведеного курсу лікування не відбулося (до ліку-

вання Т ½ – 97,23 ± 2,61 хв, після Т ½ – 92,12 ± 0,16 
хв; р > 0,05). Ці зміни відображені на рис. 2.

Рис. 2. Динаміка часу евакуації (Т ½ ) їжі зі шлунка  
до та після лікування.

Отримані результати свідчать про високу ефектив-
ність ітоприду гідрохлориду, що підтверджується 
поліпшенням об’єктивних показників оцінки М-ЕФ 
шлунка у хворих з ДҐ. Взявши до уваги інформацію 
з  наукових джерел і висновки виконаної нами нау-
кової роботи, можна вважати позитивною дію іто-
приду гідрохлориду на нормалізацію тонусу і коор-
динацію моторики шлунково-кишкового каналу. 
Наявність у арсеналі практичного лікаря ефективно-
го й безпечного прокінетика ітоприду гідрохлориду 
сприяє застосуванню повноцінного патоґенетично 
обґрунтованого лікування порушень М-ЕФ шлунка 
у хворих на ЦД 2-го типу. 

Висновки. Доведена ефективність застосування 
прокінетика ітоприду гідрохлориду в добовому до-
зуванні 150,0  мґ, який сприяє нормалізації М-ЕФ 
шлунка у хворих на ЦД 2-го типу з ознаками ДҐ, а 
також досягненню кращої компенсації вуглеводного 
обміну як прандіального, так  і постпрандіального 
рівнів ґлікемії.  Слід розглядати можливість застосу-
вання прокінетичних ЛЗ з метою уникнення лабіль-
ного перебіґу ЦД (чергування епізодів ґіпоглікемій 
із гіперґлікеміями).
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Ефективність лікування  ґастропарезу ітопридом з урахуванням стану 
вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу 

І. О. Костіцька

 Порушення моторно-евакуаторної функції шлунка вважають одним із багатьох патоґенетичних механіз-
мів виникнення діабетного ґастропарезу. З метою запобігти наростанню важкості проявів цього ускладнен-
ня, а також уникнення лабільного перебігу основного захворювання, слід вчасно проводити комплексне 
лікування з використанням лікарських засобів для корекції вуглеводного обміну та прокінетиків. Вивчено 
ефективність лікування ітопридом гідрохлориду проявів шлункової дизритмії з урахуванням стану вуглево-
дного обміну у хворих на цукровий діабет  2-го типу, доведено його доцільність.

Ключові слова: цукровий діабет 2-го типу, діабетний ґастропарез, прокінетики, ітоприду гідрохлорид. 

Efficacy of Itopride in Treatment of Gastroparesis Considering the State 
of Carbohydrate Metabolism in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus

I. Kostitska

Introduction. Diabetes mellitus (DM) is considered to be one of the most serious problems in internal medicine 
due to multiple organ lesions and irreversible changes in the functioning of the organism. At present, despite the 
continuous advancement in medical science pathogenetic mechanisms of the development and progression of 
gastrointestinal form of autonomic neuropathy, particularly one of its manifestations – diabetic gastroparesis (DG) 
remains insufficiently studied. 

Purpose of the study. In the scientific literature there are insufficient data on the clinical efficacy of itopride 
hydrochloride in patients with impaired motor-evacuation function (MEF) of the stomach. There are no answers to 
the questions about pathogenetic mechanisms of possible effects of prokinetics on the parameters of glycemic control, 
the incidence of hypoglycemic events, the progression of gastrointestinal manifestations, etc. Therefore, the objective 
of the research was to determine therapeutic efficacy of itopride in treatment of gastroparesis considering the state 
of carbohydrate metabolism in patients with type 2 diabetes mellitus.

Materials and research methods. To clarify the relationship between the results of itopride hydrochloride therapy 
and the dynamics of changes in carbohydrate metabolism were examined 48 patients with type 2 DM. They were 
divided into two groups. In addition to the standard 6-week course of pathogenetically grounded therapy patients 
of Group I (n = 24) received itopride hydrochloride at a daily dose of 150 mg (50 mg three times a day 30 min before 
their main meal). Patients of Group II (the control group) (n = 24) underwent the standard therapy without using 
medicines affecting MEF of the stomach. The clinical severity of DG was determined using the questionnaire ″Patient 
Assessment of Gastrointestinal Disorders-Symptom Severity Index″ (PAGI-SYM), which allows the patient to assess 
the severity of symptoms by himself. According to the survey (D-ABS) the prevalence and intensity of the hypoglycemic 
episodes were determined. To assess MEF of the stomach all the patients underwent 13C-octanoic acid breath test.



Ориґінальні дослідження

Results of the investigation and their discussion. According to the results of additional methods of examination 
there was a direct correlation between the mean PAGI-SYM scores and the results of 13C-octanoic acid breath test 
(r = 0.63 ± 0.03, p < 0.001). There was also a strong direct correlation between the state of compensation of 
carbohydrate metabolism (НbA1C, %) and the degree of slowing of gastrointestinal motility according to the results 
of 13C-octanoic acid breath test (r = 0.64 ± 0.03, p < 0.001). Thus, the course of DG depends on the effectiveness 
of glycemic control. Total PAGI-SYM scores indicated the positive effect of treatment which was significantly 
different in patients of Group I before (14.21 ± 3.28 points – moderate DG) and after the treatment (7.28 ± 0.9 points 
– mild DG) compared to the control group. The results of 13C-octanoic acid breath test confirmed the effectiveness 
of a 6-week course of treatment with itopride hydrochloride at a daily dose of 150 mg (50 mg three times a day 30 
min before a meal) with recovery of gastrointestinal motility (according to treatment Т ½ – 98.24 ± 3.14 min, in 
dynamics Т ½ – 68.32 ± 3.55 min; р < 0.05) in patients of Group I. In patients of Group II (the control group) the 
normalization of MEF of the stomach after the course of treatment was not observed (before treatment Т ½ – 97.23 
± 2.61 min, after treatment Т ½ – 92.12 ± 0.16 min; р >0.05).

Conclusions. The effectiveness of using itopride hydrochloride at a daily dose of 150 mg has been proven. It has 
been established that it contributes to normalizing MEF of the stomach in patients with type 2 DM and signs of DG 
as well as achieving better compensation of carbohydrate metabolism of both prandial and postprandial glucose 
levels. The possibility of using prokinetic agents to prevent the labile course of DM should be taken into consideration.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, diabetic gastroparesis, prokinetics, itoprid hydrochloride.
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Коаґулопатична кровотеча при розсіяному 
внутрішньосудинному зсіданні крові.  
Терапія гепарином і лікувальним плазмаферезом

Одним із проявів розсіяного внутрішньосудинного 
зсідання крові (РВЗК) є коаґулопатична кровотеча. РВЗК 
часто виникає при деяких акушерських ускладненнях, 
деструктивних травмах, внутрішньосудинному гемолізі, 
розпаді пухлин. Вони спричинюють появу в кровоплині 
тромбопластину (Т) у вигляді шматочків цитолем або 
екстраґованих із них субстанцій. Припускають, що Т 
активує утворення тромбіну, який спричинює гіперко-
аґуляцію з мікротромбозом (І фаза РВЗК). Поява мі-
кротромбів активує плазміноґенез і виникнення гіпо-
коаґуляції, кровотечі, гіпотонії (ІІ фаза РВЗК). 
Ускладнення І та ІІ фаз вважають проявами ІІІ фази 
РВЗК [4, 7, 9]. У ХХ ст. цей симптомокомплекс описа-
ний як синдром внутрішньосудинного зсідання  
(C. L. Achneider, 1951), синдром дефібринації (M. Stefanini 
еt al., 1962), тромбогемораґічний синдром (М. С.  Ма-
чабелі, 1962), розсіяна внутрішньосудинна гемокоаґу-
ляція (С. Raby, 1970), коаґулопатія споживання  
(H. G. Lasch, 1975). Деякі дослідники (Б. А. Кудряшов, 
1975) вважали, що гіперкоаґуляцію у здоровому інтакт-
ному орґанізмі інфузією Т викликати неможливо через 
протидію «першої» та «другої» протизсідальних систем, 
які зумовлюють гіпокоаґуляцію без ознак гіперкоаґу-
ляції. Ендотелій стінок судин продукує інгібітор, ком-
плекс якого з Т і фактором VIIa блокує «зовнішній» 
механізм зсідання крові. Дехто вважає, що фаза гіпер-
коаґуляції зазвичай не маніфестується й не привертає 
увагу лікаря [3, 9, 10]. 

В експерименті тромбопластинемію відтворюють 
інфузією гемолізованої крові, гомоґенату гетероґен-
ного чи алоґенного головного мозку, навколоплодової 
рідини або завданням травм [5, 7, 10]. У разі масова-
ного надходження Т в кровоплин РВЗК перебігає 
бурхливо. Виникають кровотеча, гіпотонія, шок [3, 
4, 9]. Для лікування РВЗК у І фазі застосовують ге-
парин. Його дозування до кінця ще не з’ясоване. Ре-
комендують уводити гепарин дозою від 2500 до 5000 

ОД на добу підшкірно або внутрішньовенно, крапель-
но, часто зі свіжозамороженою плазмою дозами від 
750 ОД/год. до 15000–20000 ОД на добу [3, 4]. Засто-
сування гепарину на ІІ-ІІІ фазах РВЗК є дискутабель-
ним [3, 4, 10]. Породіллям із атонічною кровотечею 
вводять окситоцин. За наявності коаґулопатії засто-
совують трансамін, контрикал, трасилол, новосевен, 
плазмаферез [4, 10]. Крововтрату 1300,0–1400,0 мл 
у породіль вважають показанням для екстирпації мат-
ки. Летальність при наведеному лікуванні сягає 26,0–
30,0 % [4, 9, 10].

Мета дослідження. Вивчити залежність клінічних 
проявів РВЗК від ступеня дисперсності інфузованого 
тромбопластину, а також ефективність його лікування 
гепарином і плазмаферезом.

Матеріали і методи дослідження. У дослідах на 
щурах лінії «Вістар», перша серія дослідів (СД), РВЗК 
моделювали інфузією 20 мл/кґ маси тіла Т у вигляді 
зависі гомоґенату алоґенного головного мозку (ЗАМ). 
У другій СД безпородним псам уводили 20 мл/кґ маси 
тіла екстракту його гомоґенату (ЕАМ). У третій СД 
псам на другій хвилині після інфузії ЕАМ внутріш-
ньовенно болюсно вводили гепарин – 350 ОД/кґ маси 
тіла. Для отримання 20 мл ЗАМ 10 ґ нативної речо-
вини мозку змішували з 90 мл 0,9% розчину NаСІ, 
гомоґенізували, центрифуґували 15 хв при g 1000. 
ЕАМ отримували із ЗАМ після її дворазового цен-
трифуґування по 20 хв при g 2200. До, під час і після 
інфузії ЕАМ псам під місцевою анестезією прямим 
методом вимірювали тиск крові у стегновій артерії, 
визначали біолоґічним способом на розі матки щура 
рівень брадикініну артеріальної та венозної крові [7, 
8],  кількість тромбоцитів. У четвертій СД щурам 
уводили завись живої, отриманої на агарі добової 
культури Е. соlі в 0,9% розчині NaCl по 15·108–20·108 
мікробних тіл в 1 мл і вивчали ультраструктуру їх 
оточення методом електронної мікроскопії [11]. 
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Результати лабораторних досліджень опрацьову-
вали методом статистичного аналізу медичного та 
біолоґічного процесів [8]. Дослідження проводили 
відповідно до етичних принципів Гельсінкської де-
кларації 1975 р. та її перегляду в 1983 р. 

Результати дослідження та їх обговорення. Інфузії 
ЗАМ зумовили утворення великих внутрішньосудин-
них згустків (рис. 1).

Рис. 1. Електронна мікроскопія. Капіляр міокарда щура 
на 15–20-й секундах після інфузії зависі мозку. Фібринові 
нашарування на шматочках цитолем. Збільшення 4500 х. 

Обробка методом F. J. Stone et al., 1974.

Електронною мікроскопією виявлено, що згустки 
складалися зі шматочків цитолем, оточених фібрином. 
У перші хвилини після інфузії тварини гинули. Інфузія 
Е. соlі викликала збудження щурів, яке змінювалося 
адинамією, і до години вони гинули. Тіла Е. соІі на 
15–20-й секундах після інфузії були оповиті фібрином 
і тромбоцитами (рис. 2). 

Рис. 2. Електронна мікроскопія. Капіляр печінки щура на 
15–20-й секундах після інфузії зависі тіл E. coli. Тіла бактерій 

(поперечний зріз) покриті фібриновими нашаруваннями. 
Контактує тромбоцит, його ґранули (лізосоми) активовані. 

Збільшення 12000 х. Обробка методом F. J. Stone et al., 1974.

Внутрішнє середовище миттєво відмежувало сто-
ронні об’єкти (шматочки цитолем, тіла Е. соlі) фібри-
ном і тромбоцитами. Їх поверхня для факторів кон-
тактної активації гемостазу, зокрема фактора ХІІ 
системи гемокоаґуляції (ФХІІ), є «чужою». Активація 
ФХІІ від раневої «чужої» поверхні ушкоджених сті-
нок судин спрямована на утворення гемостатичного 

згустка для припинення кровотечі. Введені внутріш-
ньовенно шматочки цитолем, тіла Е. соlі зумовили 
активацію ФХІІ в усьому судинному руслі. На їх «чужій» 
поверхні відбувалися відомі реакції гемостазу [5]. Це 
виявилося фібрин-тромбоцитною ізоляцією сторонніх 
об’єктів і формуванням розсіяних згустків крові. Ві-
зуально цей процес сприймається як фаза гіперкоаґу-
ляції РВЗК. 

Потрапляння ЕАМ у внутрішньосудинне русло 
зумовило короткотривале збудження, за яким наста-
ла адинамія та зникли реакції на больові подразники. 
Вже на початку інфузії кров втрачала здатність до 
зсідання, що виявлялося гемораґією. Показники коаґу-
лоґрами, які ідентифікують за часом утворення або 
лізису фібрину, визначити не вдавалося. Виявлено 
продукти деґрадації фібрину (ПДФ), тромбоцитопенію. 
Через 35–40 с після інфузії зафіксовано різке знижен-
ня артеріального тиску, збільшення рівня брадикініну 
(табл. 1). 

Таблиця 1
Вплив інфузії екстракту гомоґенату алоґенного головного 

мозку на артеріальний тиск і рівень брадикініну 
артеріальної та венозної крові псів (n = 5), M ± m, р 

Показники До 
інфузії

Після інфузії, через:
40 с 15 хв 1 год.

Артеріальний 
тиск, мм рт. ст. 145,4 ± 5,3 60,2 ± 2,2

р < 0,01
65,3  ± 1,3
р < 0,01

75,3 ± 1,7
р < 0,01

Брадикінін 
артеріальної 
крові, пґ/мл 

25,8 ± 0,9 1200 ± 56,0
р < 0,01

Реакція 
відсутня

Реакція 
відсутня

Брадикінін 
венозної крові, 
пг/мл 

66,3 ± 2,7 1250 ± 97,0
р < 0,01

Реакція 
відсутня

Реакція 
відсутня

Примітка. р < 0,01 порівняно з до інфузії.  

Як бачимо з табл. 1, кількість брадикініну плазми 
венозної крові зросла у 18, артеріальної – у 46 разів, 
зникла їх артеріовенозна різниця, артеріальний тиск 
різко знизився. Різке зростання рівня брадикініну в 
кровоплині  зумовлене дією активованого калікреїну 
на кініноґен. Брадикінін здатний позаконкурентно 
викликати розширення прекапілярних сфінктерів, що 
сприяє фіксації гемостатичного згустка і зумовлює 
гіпотонію. Через 5 хв після інфузії екстракту мозку 
ріг матки щура на внесення плазми крові не реаґував, 
тому рівень брадикініну визначити не вдавалося. При-
чина відсутності реакції рогу матки щура у цій ситу-
ації не відома. 

Тромбін лізував фібриноґен до молекул фібрин-
мономера. Для їх монтажу в нитки фібрин-полімера 
площа «чужої» поверхні екстраґованих тромбопла-
стинових субстанцій виявилася недостатньою. Віль-
ні молекули фібрин-мономера плазмін розщеплював 
до ПДФ, яким властива антикоаґулянтна активність. 
Кров втратила здатність до зсідання. Активовані тром-
біном тромбоцити не знаходили «чужої» поверхні 
для фіксації, і їх руйнував плазмін. Візуально такий 
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стан виявлявся фазою гіпокоаґуляції. Через добу по-
казники систем гемокоаґуляції і фібринолізу були в 
межах норми. Інфузія ЕАМ започаткувала одночасне 
утворення тромбіну, плазміну та калікреїну. Вони 
синхронно спричинили процеси фібриноґенезу, фі-
бринолізу, кініноґенезу з гіпокоаґуляцією, гемораґією, 
капіляростазом, гіпотонією, шоком.

Болюсне внутрішньовенне введення 350,0 ОД/кґ 
маси тіла гепарину на другій хвилині після інфузії 
ЕАМ дало змогу уникнути її наслідків. У псів швид-
ко відновлювалися реакції на больові подразники та 
рухова активність, нормалізувався артеріальний тиск 
крові (табл. 2). Кров не зсідалася, але в ній виявлено 
тромбоцити. Припинялася гемораґія. Через добу по-
казники системи гемокоаґуляції та фібринолізу були 
в межах норми. 

Таблиця 2
Вплив уведення гепарину на другій хвилині після інфузії 

екстракту алоґенного головного мозку на артеріальний тиск, 
рівень брадикініну крові (n = 5), M ± m, р 

Показники До інфузії 40 с після
інфузії

Після введення 
гепарину, через:
10 хв 1 год.

Артеріальний  
тиск,
мм рт. ст. 

145,6 ± 1,3 60,3 ± 0,2
р < 0,01

75,8 ± 0,7
р < 0,01

86,3 ± 0,4
р < 0,01

Брадикінін, 
артеріальна 
кров, пґ/мл 

26,7 ± 0,9 1200 ± 76,0
р < 0,01

Реакція 
відсутня

Реакція 
відсутня

Брадикінін, 
венозна
кров, пґ/мл

68,6 ± 2,9 1260 ± 98,0
р < 0,01

Реакція 
відсутня

Реакція 
відсутня

Примітка. р < 0,01 порівняно з до інфузії. 

Як бачимо з табл. 2, через 40 с після інфузії екс-
тракту мозку артеріальний тиск крові різко знизився 
й одночасно зріс рівень брадикініну. Від 10-ї хвили-
ни після інфузії гепарину зафіксовано поступову 
нормалізацію артеріального тиску крові, появу в кро-
воплині тромбоцитів, припинення кровотечі за від-
сутності здатності крові до зсідання. Гепарин ней-
тралізував активність тромбіну, плазміну, калікреїну, 
брадикініну, ПДФ, інгібував фібриногенез, фібриноліз, 
руйнування тромбоцитів. Активовані гепарином тром-
боцити налипали на раневу поверхню судин і утво-
рювали гемостатичні згустки. 

Під час операцій на орґанах грудної клітки зсідан-
ня крові в екстракорпоральному контурі апарата штуч-
ного кровобігу блокують гепарином. Залежно від 
тривалості операції його доза становить від 150,0 до 
400,0 ОД/кґ маси тіла. Кров у цьому випадку втрачає 
здатність до зсідання, але кровотеча з операційної 
раневої поверхні відсутня. Утворення в цих умовах 
гемостатичних згустків зумовлене активацією гепа-
рином аґреґації та адґезії тромбоцитів. 

Показовими є кінічні спостереження.
Клінічнічний випадок 1. У породіллі П., 22 роки, 

після родорозродження кесаревим розтином виникла 
гіпотонія. Інфузували рефортан. Виникла гемораґія. 

Трансфузії концентрату еритроцитів, свіжозаморо-
женої плазми, «теплої» крові, розчинів поліфункціо-
нальної дії, тотальне видалення матки кровотечу не 
зупинили. Майже через добу після кесаревого розти-
ну діаґностовано РВЗ, гемораґічний шок (Hb 35 ґ/л), 
гіпотонію – артеріальний тиск (АТ) 60/0 мм рт. ст., 
тромбоцитопенію, кровотечу. Болюсно внутрішньо-
венно ввели 350,0 ОД/кґ маси тіла гепарину. Через 
25–30 хв після його інфузії кровотеча припинилася, 
АТ зріс до 85–90/50–55 мм рт. ст., в крові з’явилися 
тромбоцити. Час зсідання крові (проба Лі – Уайт) не 
менше 20 хв підтримували ін’єкціями гепарину впро-
довж 18–20 год. і ще 20 год. – фраксипарину. Після-
операційний період без особливостей, порушень 
функцій життєво важливих орґанів не зафіксовано. 

Клінічнічний випадок 2. Хворій І., 43 роки, під 
час операції Вертгайма (екстирпація матки через рак 
шийки) ввели несумісний за ґруповою та резусною 
належністю концентрат донорських еритроцитів. Ви-
никла гематурія, гіпотонія. Під час огляду через 2 год. 
після операції констатовано шок, внутрішньосудин-
ний гемоліз, гемоґлобінурію, РВЗ, коаґулопатичну 
кровотечу, гіпотонію (АТ 60/0 мм рт. ст.). У пери-
ферійній крові виявили вільний гемоґлобін, ПДФ, 
тромбоцитопенію. Внутрішньовенно хворій болюсно 
ввели 300 ОД/кґ маси тіла гепарину. Через 15–20 хв 
кровотеча припинилася, АТ зріс до 90–95/55–60 мм рт. ст. 
У крові з’явилися тромбоцити, і їх кількість посту-
пово зростала. Застосували ориґінальний лікувальний 
плазмаферез [11], який проводили до отримання плаз-
ми звичного кольору. Ексфузію заміщували розчина-
ми поліфункціональної дії, свіжозамороженою плаз-
мою. Час зсідання крові (проба Лі – Уайт) не менше 
20 хв підтримували ін’єкціями гепарину впродовж 
18-20 год. і ще добу – фраксипарину. Післяоперацій-
ний період перебігав нормально.

Гепарин, уведений болюсно внутрішньовенно до-
зою 300–350 ОД/кґ маси тіла, інгібував тромбін, плаз-
мін, калікреїн, ПДФ, брадикінін, руйнування тром-
боцитів і активував їх адґезію та аґреґацію, унаслідок 
чого припинялася  крововтрата, нормалізувався тиск 
крові. Ефективність гепарину виявилася в одному 
випадку на початку, а в другому – через добу після 
виникнення РВЗК. Тобто застосування вказаної дози 
гепарину є безальтернативним і саноґенно виправда-
ним, незалежно від тривалості РВЗК. Деривати клітин, 
гемоґлобін, продукти фібриноґенезу та фібринолізу 
з кровоплину видалено плазмаферезом.

Висновки. Тромбопластин, як індикатор ран і кро-
вотечі, започатковує утворення гемостатичного згустка 
через налипання фібрин-мономера і тромбоцитів на 
раневу «чужу» поверхню. Утворення брадикіну зу-
мовлює локальну гіпотонію, запобігаючи відриванню 
гемостатичного згустка, а поява продуктів деґрадації 
фібрину запобігає ґенералізації гемокоаґуляції. Про-
яви гіпер-, гіпокоаґуляції у разі РВЗК залежать від 
ступеня дисперсності тромбопластину. Мікротромбоз 
(перша фаза РВЗК) є результатом налипання на «чужій» 
поверхні шматочків цитолем молекул фібрин-моно-
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мера і адґезії тромбоцитів. Поверхня екстраґованих 
субстанцій тромбопластину є недостатньою для їх 
налипання, і плазмін лізував їх до продуктів деґрадації 
та руйнував тромбоцити, що зумовлювало гіпокоаґу-
ляцію, гемораґію (друга фаза РВЗК). Гепарин, уведе-
ний хворим болюсно внутрішньовенно дозою 300–350 
ОД/кґ маси тіла, у будь-якому періоді тривалості РВЗК 

інгібував тромбін, плазмін, калікреїн, брадикінін, 
продукти деґрадації фібрину, руйнування тромбоцитів, 
що припиняло кровотечу та нормалізувало артеріаль-
ний тиск крові. Використання лікувального плазма-
ферезу видаляло з кровоплину  тромбопластин і про-
дукти фібриноґенезу та фібринолізу.
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Коаґулопатична кровотеча при розсіяному внутрішньосудинному зсіданні 
крові. Терапія гепарином і лікувальним плазмаферезом

М. Г. Курган, М. В. Кокоруз, Д. М. Курган, В. Л. Новак

Розсіяне внутрішньосудинне зсідання крові (РВЗК) при акушерській патолоґії, гемолізі, деструктивних 
травмах зумовлює тромбопластинемія (Т) у вигляді шматочків цитолем і екстраґованих із них субстанцій. Т 
активує ґенез тромбіну, плазміну, калікреїну. Розладнується система гемостазу з виникненням тромбоцитопенії, 
гемораґії, гіпотонії. З’ясовано, що прояви гіпер-, гіпокоаґуляції РВЗК залежали від ступеня дисперсності Т. 
Мікротромби виникали через налипання на «чужу» поверхню шматочків цитолем фібрин-мономера (ФМ) 
і тромбоцитів. Площа поверхні екстраґованих субстанцій Т виявилася недостатньою для налипання молекул 
ФМ, і плазмін лізував їх до продуктів деґрадації (ПДФ). Як антикоаґулянти, ПДФ зумовлювали гіпокоаґу-
ляцію, кровотечу. Брадикінін, утворений дією калікреїну, зумовлював гіпотонію. Гепарин, уведений вну-
трішньовенно болюсно дозою 300–350 ОД/кґ маси тіла, інгібував активність тромбіну, плазміну, калікреїну, 
ПДФ, брадикініну. В клінічних випадках інфузія гепарину припиняла розпад тромбоцитів, кровотечу; нор-
малізувався тиск крові. Із кровоплину Т видаляли плазмаферезом. 

Ключові слова: розсіяне внутрішньосудинне зсідання, коаґулопатія, шок, гепарин, плазмаферез.
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The Coagulopathy Bleeding in Disseminated Intravascular Coagulation. Therapy 
by Heparin and Treatment Plasmapheresis 

M. Kurgan, M. Kokoruz, D. Kurgan, V. Novak 

Introduction. The passing of some obstetric complications, intravascular haemolysis and destructive traumas 
are complicated by the syndrome of disseminated intravascular coagulation (DIC). DIC is caused by presence of 
thromboplastin (T) in the blood flow – pieces of cytoplasmic membranes or substances that are extracted from 
membranes. T causes formation of trombin, plasmin, kallikrein by activation of XII factor of heamocoagulation 
system. The activation of these enzymes disturbs the haemostasis system.  It is known, that beginning of DIC is the 
phase of hyper-coagulation with formation of disseminated microthrombosis. It activates the processes of fibrinolysis. 
The blood loses the ability to coagulate, and it is the phase of hypo-coagulation. As a result, haemorrhage, hypotension, 
thrombocytopenia appears. 

Materials and research methods. It is ascertained that hyper-, hypo-coagulation in case of DIC depends on the  
grade of dispersion of thromboplastin, which enters in bloodstream. It is proved, that pieces of cytoplasm membranes 
were shrouded by fibrin and platelet during 15-20 seconds after infusion. Fibrin-monomer and platelets adhere to 
the surface of pieces of cytoplasm membranes, which are recognized as ″alien″ and montage fibrin polymer. As a 
result, there is a formation of blood microthrombuses. The surface aria of the extractive substances T wasn`t sufficient 
for such montage and plasmin lyses free molecules of fibrin-monomer to degradation products (DP). DP has the 
anticoagulation properties and cause hypocoagulation and bleeding.  Bradykinin, synthesized under kallikrein, causes 
hypotonia. Heparin, given bolus intravenousny in dose 300-350 U/kg of body mass, inhibited the activity of trombin, 
plasmin, kallikrein, DP, bradykinin. 

Results of the investigation and their discussion. Heparin infusion stopped lysis of platelets, bleeding, normalized 
the blood pressure in clinical cases. The symptoms of DIC completely disappeared, clinical status of patients returned 
to normality. T had been removed from bloodstream by plasmapheresis.

Keywords: disseminated intravascular coagulation, coagulopathy, shock, heparin, plasmapheresis.
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Ефективність застосування методу CHIVA  
у хворих із хронічною венозною недостатністю  
та коморбідними ураженнями: власний досвід

Вступ. Хронічна венозна недостатність (ХВН) 
нижніх кінцівок – одна з найпопулярніших тем як 
судинної хірурґії, так і всієї клінічної медицини [1, 
3, 5, 7]. Ця хвороба належить до найпоширеніших 
на планеті [1, 5] і доволі часто трактується  як  су-
путнє коморбідне ураження, доки маніфестація 
симптомів ХВН не починає домінувати в пріоритеті 
скарг. Окрему проблему становить вибір методу 
лікування ХВН у пацієнтів із коморбідними уражен-
нями. У сучасній медицині вже існують малоінва-
зивні методи, за допомогою яких можна кориґувати 
гемодинаміку у хворих на  ХВН на патоґенетичному 
рівні, проте й вони мають певні обмеження [8, 10, 
11] та не завжди доступні для пацієнта. Деякі авто-
ри вважають за доцільне застосовувати компресійну 
методику лікування  пацієнтів із коморбідними ура-
женнями [2, 4], проте пожиттєве її застосування має 
певні недоліки [10]. На це вказують і останні кон-
сенсуси щодо лікування ХВН, де метод CHIVA виділе-
ний як доволі ефективний, проте не використовуєть-
ся широко [10]. 

Мета дослідження. З’ясувати ефективність засто-
сування методу CHIVA у хворих із хронічною веноз-
ною недостатністю та коморбідними ураженнями.

Матеріали і методи дослідження. Із 2011 по  
2015 рр. на базі відділення судинної хірурґії ЛОКЛ 
лікувалися 37 пацієнтів з ХВН, методом лікування 
яких обрано CHIVA. Понад 25 років тому Клауде 
Франческі розробив методику CHIVA (chirurgie 
hemodynamique insuffience veneuse ambulatoire (фр.)) 
– амбулаторної хірурґічної корекції венозної гемоди-
наміки. У своїх працях К. Франческі поєднав учення 
Ф. Тренделенбурґа та можливості дуплексного ска-
нування венозної системи людини, яке своєю чергою 
дало змогу з високою точністю визначити причину 
захворювання та індивідуальні гемодинамічні відхи-
лення венозного відпливу для кожного пацієнта [7].

Стратифікацією до лікування методом CHIVA 
визначено пацієнтів із ХВН та коморбідними ура-
женнями, які не були кваліфіковані до проведення 
корекції ХВН класичним методом. Середній вік 
пацієнтів становив 78 років. 18 пацієнтів мали понад 
80 років. Наймолодший пацієнт мав 69 років, найстар-
ша пацієнтка – 92. Жінок було 28 (64,8 %), чоловіків 
9 (35,2 %). Для оцінки стану ХВН використана кла-
сифікація CEAP (1994). Пацієнтів із ІІІ  клінічною 
стадією захворювання було 2, IVa – 6, IVb – 12, V – 9, 
VI – 8. 

Характеристика клінічних ґруп у відсотках пред-
ставлена на рисунку.

Характеристика хворих за клінічними  стадіями хронічної 
венозної недостатності (класифікація CEAP, 1994 р.).

Як бачимо з рисунка, переважну більшість стано-
вили пацієнти з пізніми клінічними стадіями, у яких 
у таких випадках переважають трофічні зміни під-
шкірної клітковини та шкіри.

Чотири пацієнти (10,8 %) потрапили у відділення  
урґентно з рецидивними кровотечами з варикозно 
розширених вузлів.
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Коморбідні ураження пацієнтів переважно пред-
ставлені хворобами серцево-судинної системи: 7 
пацієнтів (18,9 %) перенесли операції на серці, 7 (18,9 
%) – аортокоронарне шунтування, 5 (13,5 %) – після 
клапанної корекції, причому 2 (5,4 %) проведено поєд-
нані клапанні корекції із аортокоронарним шунтуван-
ням, у 12 (32,4 %) хворих спостерігалася фібриляція 
передсердь; артеріальна гіпертензія відзначена у 27 
(72,9 %) хворих, із них у 22 (59,4 %) гіпертензія була 
кориґована. До оперативного лікування не були кваліфіко-
вані пацієнти, які мали ознаки серцевої недостатності 
ІІІ та IV ступенів за NYHA. На цукровий діабет 2-го 
типу хворіли 5 (13,5 %) пацієнтів, у 2  
(5,4 %) були хронічні обструктивні захворювання ле-
гень.

Усім пацієнтам проведено ультрасоноґрафічне дуп-
лексне сканування венозної системи нижніх кінцівок 
із венозною картоґрафією. Деталізація венозної 
картоґрафії домінувала в подоланні патоґенетичного 
ланцюга захворювання. До операції методом CHIVA 
були стратифіковані лише пацієнти із задовільним 
функціональним станом артеріальної та глибокої ве-
нозної систем нижніх кінцівок. Усі операції прово-
дили під локальним знеболенням, що дало змогу 
провести корекцію ХВН та уникнути побічних ефек-
тів, які нерідко спричинюються більш глибокими 
методами знеболення. 

У післяопераційному періоді всім пацієнтам при-
значені відповідні антикоаґулянтні лікарські засоби. 
Перед операцією компресійну терапію добирали ін-
дивідуально. Пацієнтам, які перебували на антикоаґу-
лянтах із застосуванням непрямих антикоагулянтів, 
призначених через кардіолоґічні  проблеми, перед 
операцією проводили реверсування коаґулоґрами під 
контролем МНО. У післяопераційному періоді анти-
коаґулянти були відновлені до відповідного лікуваль-
ного діапазону МНО. Середня тривалість перебуван-
ня пацієнтів у стаціонарі – одна-дві доби. 

Результати дослідження та їх обговорення. У 
всіх пацієнтів відзначено реґрес ознак ХВН (змен-
шення набряку кінцівок, загоєння трофічних виразок 
без повторного виникнення). У 23 (62,1 %) хворих, 
за якими спостерігали впродовж 3 років, вдалося до-
сягнути стійкого косметичного ефекту. У всіх пацієнтів, 
підставою для виконання оперативного лікування у 
яких були кровотечі з варикозних вузлів, у після-
операційному періоді рецидивних кровотеч із вари-
козно розширених вузлів не спостерігалося. Усклад-
нення, що виникали, були незначними й мали 
місцевий характер. Про парестезії в місцях розрізу 
заявляли 14 (37,8 %) хворих, підшкірні гематоми ви-
никли у 3 (8,1 %) хворих. Тромбози підшкірних вен 
без ознак запалення виявлено контрольним ультраз-
вуковим доcлідженням у 11 (29,7 %) хворих. Тром-
бозів глибокої венозної системи та явищ венозного 
емболізму не зафіксовано. У пацієнтів із коморбід-
ними ураженнями системних ускладнень і загострень 
основних захворювань у ранньому післяопераційно-
му періоді не спостерігалося.

Відомо, що пусковим механізмом проявів ХВН є 
порушення функції венозних клапанів. Венозний 
стовбур, позбавлений адекватного функціонування 
клапанної системи, отримує патолоґічний рефлюкс 
крові, який  своєю чергою призводить до зростання 
тиску венозної системи нижніх кінцівок у вертикаль-
ному положенні. За наявності неспроможних веноз-
них клапанів формується стовп крові у венозному 
стовбурі. У цьому випадку швидкість кровоплину по 
венах сповільнюється, а отже, зростає тиск на стінки 
вени. Це підтверджує закон Бернуллі. У теорії закон 
Бернуллі визначає залежність тиску від швидкості 
руху в трубах різного поперечного перерізу: під час 
плину однорідної нестисливої нев’язкої рідини крізь 
трубу змінного перерізу тиск буде більшим там, де 
швидкість плину менша, і навпаки [6]. Якщо рідина 
нерухома, тиск у точках, розташованих на одному 
рівні, однаковий. Із глибиною тиск зростає. Отже, у 
випадку неспроможної функції венозних клапанів 
тиск крові в дистальних відділах венозної системи 
зростатиме [6, 7, 9].

Застосовуючи методику операцій CHIVA, ми не на-
магалися досягнути швидкого косметичного ефекту, 
як це спостерігається в разі використання класичних 
методик операцій та при інших малоінвазійних втру-
чаннях. Мета малоінвазійних операцій CHIVA – до-
сягти зниження тиску в поверхневій венозній системі, 
який є головним патоґенетичним механізмом виник-
нення  ХВН і причиною небажаних наслідків цієї 
хвороби. Перескерування венозного відпливу від 
джерела створення патолоґічного рефлюксу дає змо-
гу досягнути поставленої мети [7].

Як випливає з нашого дослідження, переважна 
більшість пацієнтів, яким для лікування обрано ме-
тод CHIVA, були похилого віку й мали важкі коморбід-
ні ураження, що становило ризик у разі застосуван-
ня класичного методу хірурґічного втручання за 
наявності ХВН. У деяких пацієнтів виражена дефор-
мація стовбура великої підшкірної вени та його гир-
ла, а також виражена дилятація не давали змоги 
провести ендовенозну лазерну чи радіочастотну 
абляцію. Оперативне лікування було потрібне через 
наявність важких форм ХВН та її ускладнень. Вико-
ристання місцевої анестезії також мало позитивний 
ефект, оскільки це мінімізувало медикаментозний 
вплив на орґанізм, давало можливість максимально 
скоротити термін перебування хворого в стаціонарі. 
Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі 
1,2 доби мінімізувала виникнення такого явища як 
шпитальна пневмонія.

Висновок. Метод CHIVA для лікування хронічної 
венозної недостатності є безпечним та ефективним і 
може бути використаний для пацієнтів із коморбід-
ними ураженнями.
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Ефективність застосування методу CHIVA у хворих із хронічною венозною 
недостатністю та коморбідними ураженнями: власний досвід

А. О. Ярка
Мета дослідження. Вивчити ефективність застосування методу CHIVA у пацієнтів із  супутньою патолоґією. 
Матеріали і методи. Із 2011 по 2015 рр. проходили лікування 37 пацієнтів із ХВН, методом лікування 

яких обрано CHIVA. Операції проводилися під місцевим знеболенням. 
Результати дослідження та їх обговорення. У всіх пацієнтів відзначали реґрес ознак ХВН. У 23 (62,1 

%) хворих вдалося досягнути стійкого косметичного ефекту при спостереженні впродовж 3 років. Парестезії 
в місцях розрізу відзначали 14 (37,8 %) хворих, підшкірні гематоми – 3 (8,1 %) хворих. Тромбозів глибокої 
венозної системи не спостерігалося. У пацієнтів із супутньою патологією системних ускладнень і загострень 
основної хронічної патолоґії  в ранньому післяопераційному періоді не спостерігалося. 

Висновок. Метод CHIVA в лікуванні хронічної венозної недостатності є безпечним та ефективним і може 
бути використаний у пацієнтів похилого та старечого віку із обтяженою супутньою патологією.

Ключові слова: CHIVA, варикоз, місцева анестезія, коморбідні ураження, хронічна венозна недостатність.

The Effectiveness of the Method Chiva in Patients with Chronic Venous  
Insufficiency and Comorbid Lesions: own Experience

A. Yarka
Introduction. Chronic venous insufficiency (CVI) of the lower extremities is one of the most popular topics both 

in vascular surgery and the entire practice of medicine. A particular problem arises when it comes to the choice of 
treatment of CVI in patients with comorbid lesions.

The purpose of the study was to examine the effectiveness of the method CHIVA in patients with comorbidities.
Materials and research methods. In the period from 2011 to 2015 were treated 37 patients with CVI, the selected 

treatment was CHIVA. The average age of patients was 78 years. Operations were carried out under the local anesthesia. 
Results of the investigation and their discussion. In all patients there was observed a regression of signs of 

CVI. 23 (62.1 %) patients achieved a stable cosmetic effect when observed for 3 years. In the postoperative period 
the recurrent bleeding from varicose nodes was not observed in any of the patients. Paresthesia in the cut places was 
observed in 14 (37.8 %) patients, subcutaneous hematomas were observed in 3 (8.1 %) patients. The thrombosis of 
saphenous veins without signs of inflammation were found by the control ultrasound examination in 11 (29.7 %) 
patients. Thrombosis of the deep venous system were not observed. In patients with concomitant diseases the systemic 
complications and exacerbations of the main chronic diseases in the early postoperative period were not observed. 

Conclusion. Using the method CHIVA therapy in the treatment of chronic venous insufficiency is a safe and 
effective method and can be used in patients with co-morbidities. 

Keywords: CHIVA, varicose veins, local anesthesia, comorbidities, chronic venous insufficiency.
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Показники функціональної активності 
фаґоцитуючих клітин периферійної крові  
у хворих на ревматоїдний артрит,   
поєднаний з артеріальною гіпертензією,  
та її зміни під впливом лікування

Вступ. Ревматоїдний артрит (РА) – поширене ав-
тоімунне захворювання невідомої етіолоґії, що ха-
рактеризується симетричним ерозивним синовіїтом, 
деструкцією хрящової і кісткової тканин, а також  
широким спектром системних проявів. У більшості 
випадків РА має хронічний перебіг і за відсутності 
своєчасного адекватного лікування призводить до 
деструкції, деформації та порушення функції суглобів, 
істотного зниження якості життя, інвалідизації та 
передчасної смерті [1, 3, 9].

РА становить важливу соціально-економічну про-
блему, що зумовлено його поширеністю, несприятли-
вим проґнозом, а також необхідністю тривалого (часто 
– постійного) вживання лікарських засобів, зазвичай 
у різних комбінаціях. Окрім цього, частина хворих на 
РА потребує різних ортопедичних втручань [2, 3, 10]. 

Згідно з інформацією від різних дослідницьких 
ґруп, на РА хворіють 0,5–2,5 % дорослого населення. 
РА може виникати в дитячому віці (ювенільний РА), 
але найчастіше вік початку захворювання становить 
52 ± 15 років. Серед осіб віком до 35 років поширеність 
РА становить 0,38 %, а серед тих, кому понад 55 років, 
– 1,4 %. Жінки хворіють частіше ніж чоловіки (2-3 : 
1). Високу частоту РА відзначають у родичів першо-
го ступеня спорідності (3,5 %), особливо в осіб жіно-
чої статі (5,1 %) [6, 9, 11].

Останні два десятиліття ознаменувалися значними 
досягненнями у вивченні патофізіолоґії та лікуванні 
РА. Якщо призначити на ранніх етапах захворювання 
(впродовж перших трьох місяців) хворобомодифіку-
ючі антиревматичні лікарські засоби (ЛЗ) в правиль-
ному дозуванні, можна в багатьох випадках успішно 
контролювати активність захворювання, запобігати 
або сповільнювати виникнення ерозивних процесів.

Великим досягненням стало створення та впрова-
дження в клінічну практику лікування РА так званих 
біолоґічних аґентів – медичних ЛЗ, отриманих мето-
дом ґенної інженерії, мішенями для яких є ключові 
прозапальні цитокіни, їх рецептори та імунокомпе-
тентні клітини. Ці ЛЗ дають змогу використовувати 
низькі дози ґлюкокортикоїдів (ҐК) як для контролю 
активності захворювання, так і для сповільнення про-
цесу суглобових уражень [5, 6, 7, 8, 12].  

Надійним діаґностичним критерієм оцінювання 
функціональної спроможності клітин у системі при-
родної резистентності є співвідношення показників 
спонтанного та індукованого НСТ-тесту нейтрофіль-
них ґранулоцитів та моноцитів. 

Мета дослідження. Визначити функціональну ак-
тивність фаґоцитуючих клітин периферійної крові та 
її зміни під впливом лікування у хворих на РА, поєд-
наний із артеріальною гіпертензією (АГ). 

Матеріали і методи дослідження. Після отриман-
ня інформованої згоди, в дослідження включено 89 
осіб із РА та АГ (25 чоловіків і 64 жінки, вік від 35 
до 65 років). 

Клінічні та лабораторно-інструментальні дослі-
дження проводили на кафедрі загальної практики 
(сімейної медицини) Національного медичного універ-
ситету імені О. О. Богомольця на базі поліклініки  
№ 2 Шевченківського району м. Києва, наукової 
біохімічної лабораторії Центру термальних пошкод-
жень та пластичної хірурґії м. Києва.

Ступінь і стадію АГ визначали на підставі cучасної 
класифікації Українського товариства кардіологів та 
Клінічних рекомендацій з артеріальної гіпертензії 
Європейського товариства гіпертензії (European Society 
of Hypertension (ESH)) і Європейського товариства 
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кардіологів (European Society of Cardiology (ESC)) 
2013 р.

Для з’ясування стадії артеріальної гіпертензії ви-
користовували класифікацію за ураженням орґанів-міше-
ней (Наказ МОЗ України № 247 від 01.08.1998 р). 
Діаґноз формулювали з зазначенням стадії захворю-
вання та характеру ураження орґанів-мішеней. У 
хворих, залучених у дослідження,  переважала гіпер-
тонічна хвороба ІІ ступеня; найчастіше реєстрували 
звуження артерій сітківки, гіпертрофію лівого шлу-
ночка, мікроальбумінурію. 

Діаґноз РА був поставлений на основі діаґностич-
них критеріїв   (ACR/EULAR, 2010) та критеріїв, 
прийнятих Американським коледжем ревматолоґів 
ACR (1987).

Пацієнтам проводили рентґеноґрафію кистей із 
подальшим оцінюванням рентґенолоґічної стадії РА 
за Штайнброкером (табл. 1):

I – присуглобовий остеопороз;
II – остеопороз та звуження суглобової щілини, 

можуть бути поодинокі ерозії;
III – ознаки попередньої стадії, множинні ерозії 

та підвивихи в суглобах;
IV – ознаки попередньої стадії та кістковий анкілоз.

Таблиця 1
Розподіл хворих у ґрупах за рентґенолоґічною стадією  

(за Штайнброкером)

Рентґенолоґічна 
стадія

І ґрупа
(n = 32)

ІІ ґрупа
(n = 30)

ІІІ ґрупа
(n = 27)

І 7 3 2

ІІ 14 15 13

ІІІ 8 7 9

IV 3 5 3

На основі результатів аналізу рентґеноґрам кон-
статовано, що у всіх ґрупах була найбільша кількість 
пацієнтів із ІІ рентґенолоґічною стадією.

Залежно від ступеня активності РА хворі стратифіко-
вані на три ґрупи, яким відповідно призначали різні 
лікувальні комплекси.

До першої ґрупи ввійшли 32 пацієнти (8 чоловіків, 
24 жінок, вік від 36 до 65 років) з мінімальною актив-
ністю РА (DAS 28 < 3,2), які отримували метотрексат 
дозою 7,5 мґ на тиждень, а у фазі загострення –  
ҐК початковою  дозою 15,0–20,0 мґ із поступовим її 
зниженням по 2,5 мґ на тиждень і залишались на 
підтримувальній дозі 2,5 або 5,0 мґ до кінця дослі-
дження.

Друга ґрупа складалася з 30 пацієнтів (10 чоловіків, 
20 жінок, вік від 36 до 65 років), що мали третій ступінь 
активності РА (індекс DAS 28 > 5,1), у  яких проба 
Манту була неґативна, тобто вони не мали протипо-
казань до призначення «Ремікейду», а тому отриму-
вали метотрексат дозою 7,5 мґ на тиждень і «Ремікейд» 
дозою 3 мґ/кґ в/в крапельно через інфузомат на по-
чатку лікування, через 2 тижні, потім через 6 тижнів, 
і через кожних 8 тижнів упродовж  6 місяців.   

Третю ґрупу склали 27 пацієнтів (7 чоловіків, 20 
жінок, вік від 35 до 64 років), які також мали третій 
ступінь активності РА (індекс DAS 28 > 5,1), але мали 
протипоказання до призначення «Ремікейду» (пози-
тивна проба Манту).  Тому вони отримували мето-
трексат від 15,0 мґ (по 5,0 мґ х 3) до 22,5 мґ (по  
7,5 мґ х 3) на тиждень.

Оскільки пацієнти другої і третьої ґруп мали третій 
ступінь активності РА, то отримували ще й ҐК почат-
ковою дозою 30,0–40,0 мґ із поступовим зниженням 
її на 5,0 мґ за тиждень до підтримувальної дози 7,5–
10,0 мґ. 

Оцінка клінічної ефективності й безпеки застосу-
вання фіксованої комбінації лізиноприлу й амлодипіну 
(препарат «Екватор», ОАО «Ґедеон Ріхтер», Угорщи-
на) в лікуванні АГ у хворих на РА показала його ви-
соку ефективність [4].

На підставі виконаного дослідження можна конста-
тувати, що тривале лікування «Екватором» у хворих 
на АГ зі супутнім РА викликає виражений і стійкий 
гіпотензивний ефект, а також поліпшення структур-
но-функціонального стану серця і зниження як за-
гального, так і сеґментарного опору судин нирок.

Саме тому всі пацієнти, незалежно від ґрупи, от-
римували впродовж  дослідження препарат «Екватор» 
(амлодипін – 5,0 мґ, лізиноприл – 10,0 мґ) по 1 та-
блетці раз на добу.

У хворих усіх ґруп до початку лікування, через 3 
місяці та через 6 місяців від початку лікування визна-
чали:

- функціональну активність нейтрофільних ґрану-
лоцитів (ФАНҐ) та моноцитів (ФАМ) у спонтанному 
НСТ-тесті; 

- функціональну активність нейтрофільних ґрану-
лоцитів та моноцитів у відповідь на стимуляцію лі-
пополісахаридом мікробної стінки E.coli; 

- індекс стимуляції.
Спостереження за хворими тривало впродовж 6 

місяців. Порівняння результатів лабораторних до-
сліджень проводили тричі: до початку лікування, 
через 3 місяці та через 6 місяців від початку ліку-
вання. 

Ґрупу контролю склали 20 практично здорових 
осіб віком від 30 до 65 років.

Для статистичної обробки матеріалу на всіх етапах 
дослідження були розроблені авторські комп’ютерні 
проґрами на основі Microsoft Excel (розрахунок від-
носних величин, їх похибок, t-тесту). Середні ве-
личини розраховували з використанням ліцензованих 
пакетів статистичного аналізу Microsoft Excel, зо-
крема, проґрами описової статистики для показників 
із інтервальним типом шкали були представлені у 
вигляді середніх значень і стандартних відхилень. 
Якісні показники визначені у вигляді абсолютних 
частот і часток у ґрупі у відсотках. Коефіцієнт коре-
ляції обчислювали з використанням ліцензованих 
пакетів статистичного аналізу Statistica 7.0 за методом 
квадратів (метод Пірсона), значення р < 0,05 вважа-
ли вірогідним.
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Для всіх пацієнтів дотримано заходів щодо безпе-
ки здоров’я, прав пацієнта, людської гідності та мо-
рально-етичних норм відповідно до принципів Гель-
сінкської декларації прав людини, Конвенції Ради 
Європи про права людини і біомедицину та відповід-
них законів України.

Результати дослідження та їх обговорення. У 
хворих першої ґрупи (табл. 2) на початку досліджен-
ня визначали підвищення ФАНҐ у НСТ-тесті на  
45,65 % (р < 0,05) стосовно значень у здорових осіб. 
Додаткова стимуляція ЛПС призводила до зниження 
цих показників, як стосовно спонтанної реакції в 2,02 
разу (р < 0,05), так і щодо показників здорових осіб 
у 1,64 разу (р < 0,05). Індекс стимуляції становив 
(-15,48). Дослідженням ФАМ у НСТ-тесті виявлено 
зниження цих показників щодо здорових осіб на  
76,67 % (р < 0,05). Додаткова стимуляція у них призво-
дила до подальшого зниження ФАМ як щодо спон-
танного тесту в 2,46 разу (р < 0,05), так і щодо значень 
у здорових осіб у 5,86 разу (р < 0,05). Індекс стиму-
ляції становив (-3,1).

Через три місяці від початку лікування констато-
вано підвищення ФАНҐ у індукованому НСТ-тесті 
стосовно показників до початку лікування на  
22,73 % (р < 0,05), але вони були на 62,73 % (р < 0,05) 
нижчими ніж показники спонтанного НСТ-тесту. 
Водночас вони були нижчими стосовно показників у 
здорових осіб на 33,69 % (р < 0,05). Індекс стимуляції 
становив (-10,98). ФАМ була знижена стосовно зна-
чень у здорових осіб на 22,22 %, однак ці показники 
були вищими від значень у хворих до лікування на 
44,55 %. Також виявлено підвищення ФАМ у індуко-
ваному НСТ-тесті стосовно  показників до лікування 
хворих (у 2,13 разу; р < 0,05; індекс стимуляції (-10,98)). 

                                                                                        Таблиця 2
Показники функціональної активності нейтрофільних 

ґранулоцитів і моноцитів у хворих першої ґрупи  
(M ± σ, n = 32)

Показник

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

Час проведення дослідження:
до початку лікування (1); через 
3 місяці від початку лікування 
(2); через 6 місяців від початку 

лікування (3)   

П
ок

аз
ни

ки
 у

 
зд

ор
ов

их
 о

сі
б 

(n
 =

 2
0)

1 2 3
Нейтрофільні ґранулоцити

Спонтанний
НСТ-тест % 19,57  

± 0,45*
19,22  

± 0,57*
16,24  

± 0,56*,**
10,21  
± 0,34

Індукований
НСТ-тест % 4,09  

± 0,22*,***
8,24  

± 0,18*,**,***
10,22  

± 0,34*,**,***
12,74  
± 0,42

Індекс 
стимуляції у.о. -15,48 -10,98 -6,02 2,53

Моноцити
Спонтанний
НСТ-тест % 4,22  

± 0,12 6,23 ± 0,22 7,23 ± 0,15 8,85  
± 0,64

Індукований
НСТ-тест % 1,12  

± 0,05 4,22 ± 0,12 7,45 ± 0,34 12,05  
± 0,83

Індекс 
стимуляції у.о. -3,1 -2,01 0,22 3,30

Примітки: * – вірогідно порівняно з показниками у здорових 
осіб (р < 0,05); ** – вірогідно порівняно з показниками у хворих 
до лікування (р < 0,05); *** – вірогідно порівняно з показниками 
спонтанної реакції (р < 0,05). 

Однак ці значення були нижчими щодо спонтанної 
реакції на 67,62 % (р < 0,05) та значень у здорових 
осіб (у 2,74 разу; р < 0,05).

Через 6 місяців від початку лікування у цієї ґрупи 
хворих зафіксовано підвищення показників індуковано-
го НСТ-тесту ФАНҐ щодо показників у хворих до ліку-
вання (у 1,53 разу; р < 0,05). Ці показники наближались 
до значень у здорових осіб. Спонтанний НСТ-тест ФАНҐ 
у них не змінювався. ФАМ у спонтанному НСТ-тесті не 
змінювалася стосовно значень у хворих до лікування і 
була вірогідно нижча (р < 0,05) порівняно зі значеннями 
у  здорових осіб (на 66,48 % для спонтанного і у 2,74 
разу для індукованого тесту), тоді як індекс стимуляції 
визначався в межах 0,22.

У хворих другої ґрупи (табл. 3) вивчення ФАНҐ у 
НСТ-тесті показало, що в обстежених до лікування 
ці показники були підвищені порівняно зі зазначенням 
у здорових осіб (у 1,81 разу; р < 0,05). Стимуляція 
ФАНҐ ЛПС призводила до значного їх зниження: щодо 
значення спонтанної реакції – в 4,96 разу (р < 0,05) і 
щодо показників у здорових осіб – у 3,01 разу (р < 
0,05) з індексом стимуляції -14,82. ФАМ була зниже-
на стосовно значень у здорових осіб (у 1,76 разу; р < 
0,05). Стимуляція ФАМ ЛПС демонструвала при-
гнічення їх функціональної активності, як щодо здо-
рових осіб у 10,85 разу (р < 0,05), так і спонтанної 
реакції (р < 0,05). Індекс стимуляції становив -3,91.

                                                                                                      
Таблиця 3 

Показники функціональної активності нейтрофільних 
ґранулоцитів і моноцитів у хворих другої ґрупи (M ± σ, n = 30)

Показник

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

Час проведення дослідження:
до початку лікування (1); через 
3 місяці від початку лікування 
(2); через 6 місяців від початку 

лікування (3)  

П
ок

аз
ни

ки
 у

 
зд

ор
ов

их
 о

сі
б 

 
(n

 =
 2

0)

1 2 3
Нейтрофільні ґранулоцити

Спонтанний
НСТ-тест % 18,56  

± 0,78*
19,78  

± 0,67*
17,12  

± 0,74*
10,21  
± 0,34

Індукований
НСТ-тест % 3,74  

± 0,67*,***
7,19  

± 0,34*,**,***
9,07  

± 0,54*,**,***
12,74  
± 0,42

Індекс 
стимуляції у.о. -14,82 -12,59 -8,05 2,53

Моноцити
Спонтанний
НСТ-тест % 5,02  

± 0,14*
4,44  

± 0,76*
7,45  

± 0,23**
8,85  

± 0,64
Індукований
НСТ-тест % 1,11  

± 0,06*,***
3,15  

± 0,45*,**
5,22  

± 0,67*,**
12,05 
± 0,83

Індекс 
стимуляції у.о. -3,91 -1,29 -2,23 3,30

Примітки: * – вірогідно порівняно з показниками у здорових 
осіб (р < 0,05); ** – вірогідно порівняно з показниками у хворих 
до лікування (р < 0,05); *** – вірогідно порівняно з показниками 
спонтанної реакції (р < 0,05).

Через 3 місяці від початку лікування у хворих дру-
гої ґрупи підвищувалися показники ФАНҐ у індуко-
ваному НСТ-тесті стосовно  показників у хворих до 
лікування (на 69,97 %; р < 0,05). Водночас з’ясовано,  
що показники були знижені порівняно зі значеннями  
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у здорових осіб (р < 0,05). Індекс стимуляції становив 
-12,59. Дослідження ФАМ  показало підвищення по-
казників у індукованому НСТ-тесті щодо значень у 
хворих до лікування (у 3,05 разу (р < 0,05), індекс 
стимуляції -1,29), однак вони були знижені стосовно 
значень у здорових осіб (р < 0,05). Показники спонтан-
ного НСТ-тесту практично не змінювалися.

Через 6 місяців від початку лікування констатовано 
підвищення ФАНҐ у індукованому НСТ-тесті стосов-
но значень у хворих до лікування (у 2,14 разу;  
р < 0,05). Однак ці показники були нижчі порівняно 
зі спонтанною реакцією (р < 0,05) та показниками у 
здорових осіб (р < 0,05). Показники спонтанного 
НСТ-тесту були знижені відносно значень у хворих 
до лікування (в 1,12 разу; р < 0,05), ФАМ у спонтан-
ному та індукованому НСТ-тесті була підвищена щодо 
значень у хворих до лікування (р < 0,05) з індексом 
стимуляції -2,23.

Дослідження у хворих третьої ґрупи (табл. 4) по-
казників ФАНҐ у спонтанному НСТ-тесті до лікуван-
ня показало, що вони були підвищені в 1,85 разу  
(р < 0,05) порівняно з показниками у здорових осіб. 
Однак виявлено  зниження ФАНҐ у НСТ-тесті у від-
повідь на додаткову стимуляцію ЛПС стосовно по-
казників у здорових осіб (у 3,09 разу; р < 0,05). Індекс 
стимуляції становив -14,85. Показники ФАМ були 
знижені як у спонтанному, так і в індукованому НСТ-те-
сті щодо показників у здорових осіб (у 2,15 разу (р < 
0,05) та у 10,29 разу (р < 0,05) відповідно). Тоді ж 
відзначалось зниження ФАМ у індукованому НСТ-те-
сті (р < 0,05) стосовно показників спонтанної реакції 
з  індексом стимуляції -2,94.

Через 3 місяці від початку лікування ФАНҐ і ФАМ 
майже не змінювались. А через 6 місяців лікування 
показники спонтанного НСТ-тесту ФАНҐ підвищу-
валися стосовно значень у здорових осіб (у 1,88 разу; 
р < 0,05), відзначалось зниження ФАНҐ у відповідь 
на стимуляцію щодо значень спонтанної реакції (ін-
декс стимуляції -11,95; р < 0,05) і щодо показників у 
здорових осіб (у 1,96 разу; р < 0,05). ФАМ була зни-
жена стосовно показників у осіб контрольної ґрупи 
(в 1,42 разу (р < 0,05) для спонтанного тесту й у 3,80 
разу (р < 0,05) – для індукованого).

Таким чином, у хворих першої та другої ґруп визна-
чається підвищення ФАНҐ у спонтанному НСТ-тесті 
стосовно значень у здорових осіб контрольної ґрупи 
в усі терміни дослідження. Водночас ФАНҐ знижу-
валася у відповідь на стимуляцію ліпополісахаридом 
мікробної стінки E.coli щодо показників спонтанної 
реакції. ФАМ у НСТ-тесті була знижена в усі термі-

ни дослідження, однак зберігалася тенденція до підви-
щення в індукованому НСТ-тесті. 

                                                           Таблиця 4
Показники функціональної активності нейтрофільних 

ґранулоцитів і моноцитів у хворих третьої ґрупи  
(M ± σ, n = 27)

Показник

О
ди

ни
ця

 
ви

мі
ру

Час проведення дослідження:
до початку лікування (1); через 
3 місяці від початку лікування 
(2); через 6 місяців від початку 

лікування (3)

П
ок

аз
ни

ки
 у

 
зд

ор
ов

их
 о

сі
б 

 
(n

 =
 2

0)
 

1 2 3
Нейтрофільні ґранулоцити

Спонтанний
НСТ-тест % 18,97  

± 0,67*
21,44  

± 0,49*
19,17  

± 0,67*
10,21 
± 0,34

Індукований
НСТ-тест % 4,12  

± 0,45*,***
6,22  

± 0,56*,**,***
7,22  

± 0,43*,**,***
12,74 
± 0,42

Індекс 
стимуляції у.о. -14,85 -15,22 -11,95 2,53

Моноцити
Спонтанний
НСТ-тест % 4,11  

± 0,12* 4,45 ± 0,56* 6,22  
± 0,45**

8,85  
± 0,64

Індукований
НСТ-тест % 1,17  

± 0,03*,*** 1,67 ± 0,12*,** 3,17  
± 0,43*,**

12,05 
± 0,83

Індекс 
стимуляції у.о. -2,94 -2,78 -3,05 3,30

Примітки: * – вірогідно порівняно з показниками у 
здорових осіб (р < 0,05); ** – вірогідно порівняно з показниками 
у хворих до лікування (р < 0,05); *** – вірогідно порівняно з 
показниками спонтанної реакції (р < 0,05).

Порівняльній аналіз ФАНҐ і ФАМ у хворих першої 
та другої ґруп із показниками хворих третьої ґрупи 
показав, що оптимальне лікування зберігає функціо-
нальну активність фаґоцитуючих клітин у хворих 
першої та другої ґруп на мінімальному адаптивному 
рівні у відповідь на мікробні антиґени E.coli. За цих 
умов збереження функціональної спроможності мо-
ноцитів, як основної ланки презентації антиґенів для 
клітин імунної системи, сприяє зменшенню імуно-
супресії та формуванню автоімунних реакцій у хво-
рих першої та другої ґруп. У хворих третьої ґрупи ці 
тенденції були менш виражені. 

Висновки. Таким чином, за оптимального ліку-
вання РА зберігається функціональна активність 
фаґоцитуючих клітин на мінімальному адаптивно-
му рівні, причому за збереження функціональної 
спроможності моноцитів, як основної ланки пре-
зентації антиґенів для клітин імунної системи, по-
слаблюється імуносупресія та формуються автоі-
мунні реакції.
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Показники функціональної активності фаґоцитуючих клітин периферійної 
крові у хворих на ревматоїдний артрит, поєднаний з артеріальною 

гіпертензією, та її зміни  під впливом лікування
В. С. Пехенько 

Вивчено вплив трьох різних методів лікування хворих на ревматоїдний артрит на показники функціональ-
ної активності фаґоцитуючих клітин. У дослідженні брали участь 89 хворих на ревматоїдний артрит (25 
чоловіків, 64 жінки, вік від 35 до 65 років), що були розподілені на три ґрупи залежно від виду лікування, 
та 20 здорових осіб. Виявлено, що у відповідь на мікробні антиґени E.coli зберігається більш виражена 
функціональна активність фаґоцитуючих клітин у хворих із мінімальною активністю ревматоїдного артри-
ту, що отримували метотрексат, та у хворих на ревматоїдний артрит ІІІ ступеня активності, що отримували 
комбіноване лікування «Ремікейдом» і метотрексатом, порівняно з ґрупою хворих на ревматоїдний артрит 
ІІІ ступеня активності, що отримували лікування тільки метотрексатом.

Ключові слова: ревматоїдний артрит, артеріальна гіпертензія, фаґоцитуючі клітини, моноцити.

Functional Activity Indicators of Phagocytic Cells in Peripheral Blood  
of Patients Diagnosed with Rheumatoid Arthritis Combined with Hypertension  

and its Change Under the Influence of  Treatment
V. Pekhenko

Introduction. The ratio of spontaneous vs. induced NBT-test neutrophils and monocytes is a reliable diagnostic 
criterion for evaluating the functional capacity of cells in the system of natural resistance. Thus the goal of our 
research was to determine the functional activity of phagocytic peripheral blood cells and changes in such activity 
under the influence of treatment in patients diagnosed with RA, combined with arterial hypertension.
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Materials and research methods. 89 patients with RA and hypertension  (25 male, 64 female, aged 35 to 65 
years), were  included into the research, after obtaining informed consent.  All patients, (depending on the degree 
of RA activity), were stratified into three groups, which were accordingly prescribed different therapeutic complexes.

The first group included 32 patients (8 male, 24 female, aged 36 to 65 years) with a minimum RA activity level 
(as DAS 28 < 3.2) who received methotrexate at a dose of 7.5 mg a week, an exacerbation  glucocorticoids were 
administrated in initial dose of 15,0-20,0 mg with gradual reduction of 2.5 mg per week and remained at a maintenance 
dose of 2.5 or 5.0 mg till the end of the study.

The second group consisted of 30 patients (10 male, 20 female, aged 36 to 65 years) with a third-level active RA 
(index DAS 28 > 5.1), which had negative Mantoux test reaction, (i.e. they had no contraindications to use "Remiсade") 
and who had received methotrexate at a dose of 7.5 mg a week and "Remiсade" at a dose of 3 mg/kg in/drip through 
infusomat at the beginning of treatment, then in  2 weeks, again in 6 weeks, and then every 8 weeks for 6 months;

The third group was composed of 27 patients in total (7 male, 20 female, aged 35 to 64 years) who had a third-
level active RA (index DAS 28 > 5.1), but had contraindications to use "Remiсade " (due to positive Mantoux test) 
and therefore they received methotrexate from 15.0 mg (by 5.0 mg x 3) to 22.5 mg (7.5 mg x 3) a week.

Because the patients from the 2-nd and the 3-rd group had a third-level active RA, all of them also received an 
initial dose of glucocorticoids of 30,0-40,0 mg with further gradual reduction by 5.0 mg per week before the 
maintenance dose of 7,5-10, 0 mg was reached.

Results of the investigation and their discussion. Clinical effectiveness and safety evaluation of a therapy based 
on fixed combination of amlodipine and lisinopril (drug "Equator", OAO "Gideon Richter" Hungary) had demonstrated 
its high efficiency in the treatment of RA patients with hypertension.

Conclusions. The comparative analysis of functional activity of neutrophilic granulocytes(FANG) and functional 
activity of monocytes (FAM) of  patients in first and second groups vs. patients from third group made it possible 
to conclude that the use of adequate treatment allows to retain the functional activity of phagocytosed cell (for 
patients of the first and second groups) adaptive at a minimum level in response to microbial antigens E.coli. Under 
these conditions, the preservation of functional ability of monocytes, as the main link of immune system’s antigen 
cells presentation, reduces the formation of immunosuppression and autoimmune reactions in patients of  first and 
second groups. These trends were less vivid in patients of the third group.

Thus, if the adequate therapy for RA is prescribed,  the functional activity of phagocytosed cells is retained in the 
adaptive minimum level, and the preservation of functional ability of monocytes, as the main link of immune system’s 
antigen cells presentation, reduces the formation of immunosuppression and autoimmune reactions.

Keywords: rheumatoid arthritis, hypertension, phagocytic cells, monocytes.
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Вміст деяких ендотелійзалежних вазоактивних 
субстанцій плазми крові,  
показники ренін-альдостеронової системи, 
натрійуретичного гормону у хворих  
на декомпенсований цироз печінки та їх залежність 
від ступеня важкості портальної гіпертензії

Вступ. Цироз печінки (ЦП) – одна з найважливіших 
і найскладніших проблем сучасної гепатолоґії. Захво-
рювання швидкими темпами поширюється в світі, й 
зокрема в Україні, уражує переважно людей праце-
здатного віку, а його перебіг тривалий і рецидивний. 
Щорічно від ЦП помирає близько 2 млн осіб. Це зу-
мовлено значним поширенням вірусного гепатиту 
типу В і С, наркоманії серед молоді, несприятливою 
еколоґічною ситуацією, неправильним харчуванням, 
зловживанням алкоголем тощо [1, 2, 4].

Морфолоґічно ЦП характеризується істотним змен-
шенням кількості гепатоцитів, фіброзуванням із пере-
будовою паренхіми і судинної архітектоніки печінки 
та значним зростанням тиску у ворітній вені (ВВ) [1, 
5, 7, 9, 10]. Прояви та ускладнення цирозу значною 
мірою залежать від перебудови судинного русла. Про-
цеси ремоделювання мікроциркуляторного русла 
включають різні механізми, але всі вони залежать від 
стану ендотеліальних клітин, які відіграють провідну 
роль у реґуляції гемодинаміки та складних клітин-
но-матриксних взаємодій [5, 6, 8, 11, 12].

Питання взаємозв’язку ендотеліальної дисфункції, 
як дисбалансу вазоконстрикторів і вазодилятаторів, 
показників ренін-альдостеронової системи та натрій-
уретичного гормону в крові портальної системи з ЦП, 
їх ролі у виникненні та наростанні важкості порталь-
ної гіпертензії (ПГ) викликають значне зацікавлення 
серед фахівців гепатолоґічного профілю, а інколи 
слугують предметом бурхливих наукових дискусій з 
формулюванням неоднозначних, а часом і суперечли-
вих висновків [6, 8, 11, 13, 14, 16, 17]. Одним із чин-

ників виникнення ПГ є ендотеліальна дисфункція, 
але досі не до кінця вивчено динаміку концентрації 
у плазмі крові цих ендокринних реґуляторів, їх роль 
у наростанні важкості ПГ. Незважаючи на високу 
поширеність вивчення патоґенетичних механізмів, 
пошук основних «маркерів» важкості ураження печін-
ки, діаґностичних критеріїв виявлення ПГ та їх роль 
у наростанні декомпенсації захворювання у хворих 
на ЦП, вміст ендотелійзалежних вазоактивних суб-
станцій плазми крові, показники ренін-альдостеро-
нової системи, натрійуретичного гормону у хворих 
із декомпенсованим цирозом печінки (ДЦП), зокрема, 
з різним ступенем важкості ПГ, вивчений недостатньо.

Мета дослідження. Визначити вміст деяких ендо-
телійзалежних вазоактивних субстанцій плазми крові, 
показники ренін-альдостеронової системи, натрій-
уретичного гормону у хворих на декомпенсований 
цироз печінки та з’ясувати їх залежність від ступеня 
важкості портальної гіпертензії.

Матеріали і методи дослідження. Після отриман-
ня письмової згоди відповідно до принципів Гель-
сінкської декларації прав людини, Конвенції Ради 
Європи про права людини і біомедицину та законо-
давства України до дослідження за рандомізованим 
принципом із попередньою стратифікацією за наяв-
ністю ДЦП залучено 80 пацієнтів із різним ступенем 
важкості ПГ (23 жінки (28,75 %) і 57 чоловіків (71,25 
%) віком від 27 до 73 років (середній вік 47,5 ± 10,9 
року, середня тривалість захворювання 6,5 ± 2,7 року), 
які перебували на стаціонарному обстеженні та ліку-
ванні у створеному на базі кафедри внутрішньої ме-
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дицини № 1 Львівського національного медичного 
університету та ґастроентеролоґічного відділення 
Львівської обласної клінічної лікарні Львівському 
обласному гепатолоґічному центрі. Обстежено також 
20 практично здорових осіб (8 жінок (40,0 %) і 12 
чоловіків (60,0 %)) віком від 19 до 70 років (середній 
вік  41,8 ± 4,2 року), із яких сформували контрольну 
ґрупу.

Патолоґічний процес у печінці хворих на ДЦП був 
різного ґенезу. Так, більшість обстежених (52 пацієнти 
– 65,0 %) хворіли на ДЦП алкогольного ґенезу, вірус 
гепатиту C був провокативним чинником у п’яти па-
цієнтів (6,25 %). У 26,25 % випадків діаґностовано 
ураження печінки змішаного ґенезу: у 6,25 % – комбі-
новані (наприклад, вірус гепатиту В і C), у – 20,0 % 
поєднані (наприклад, етанол і вірус гепатиту В) ура-
ження. Не вдалося виявити причину ДЦП у 2,5 % 
пацієнтів.

Усім пацієнтам проводили комплексне клініко-ла-
бораторне та інструментальне обстеження всіх орґанів 
та систем відповідно до вимог сучасної медицини 
(накази МОЗ України № 593 від 12.12.2004 р.,  
№ 271 від 13.06.2005 р., № 433 від 03.07.2006 р.,  
№ 436 від 03.07.2006 р., № 128 від 19.03.2007 р.,  
№ 647 від 30.06.2010 p., № 280 від 11.05.2011 р.), а 
також удосконалене нами ультразвукове доплеро-фло-
уметричне обстеження (УЗДФМО) судин черевної 
порожнини діаґностичним приладом Acuson сомрuted 
sonography 128 XP/10 ART із мультичастотними дат-
чиками з частотою: С – 3,5 МҐц; L – 7–10 МҐц та V 
– 4 МҐц за запатентованою нами методикою [3]. 

У ній передбачено отримання інформації про такі 
показники: аномальний (гепатофуґальний) потік кро-
воплину у ворітній (ВВ) та селезінковій (СВ) венах 
(у нормі гепатопетальний потік кровоплину), река-
налізація пупкової вени (РПВ) (у нормі не спостері-
гається), асцит (у нормі не спостерігається), сплено-
меґалія (у нормі не спостерігається); діаметр ВВ (у 
нормі ≤1,3 см), печінкової артерії (ПА) (у нормі  
≤0,5 см), селезінкових вени та артерії (СА) (у нормі 
≤0,7 см і ≤0,5 см відповідно); лінійна швидкість кро-
воплину в реканалізованій пупковiй венi (ЛШКРПВ) 
(у нормі не спостерігається), лінійна швидкість кро-
воплину у ворітній вені (ЛШКВВ) (у нормі ≥15 см/с), 
максимальна (пікова) систолічна швидкість крово-
плину в печінковій артерії (МСШКПА) (у нормі  
≤40 см/с), кінцева діастолічна швидкість кровоплину 
в печінковій артерії (КДШКПА) (у нормі ≤17 см/с), 
лінійна швидкість кровоплину в селезінковій вені 
(ЛШКСВ) (у нормі ≥20 см/с), максимальна (пікова) 
систолічна швидкість кровоплину в селезінковій ар-
терії (МСШКСА) (у нормі ≤50 см/с), кінцева діастоліч-
на швидкість кровоплину в селезінковій артерії 
(КДШКСА) (у нормі ≤20 см/с); об’ємна швидкість 
кровоплину в реканалізованій пупковiй венi  
(ОШКРПВ) (у нормі не спостерігається), у ворітній 
вені (ОШКВВ) (у нормі ≥ 150,0 мл/хв), у печінковій 
артерії (ОШКПА) (у нормі ≤300,0 мл/хв), у селезін-
ковій вені (ОШКСВ) та в селезінковій артерії  

(ОШКСА) (у нормі ≤300,0 мл/хв та 450,0 мл/хв від-
повідно), індекс застою портальної системи (ІЗПС) 
(у нормі ≤0,05), ворітно-селезінковий венозний індекс 
(ВСВІ) (у нормі ≥3,5), печінково-селезінковий ар-
теріальний індекс (ПСАІ) (у нормі ≤50,0 %), індекс 
резистентності печінкової артерії (ІРПА) (у нормі 
≤0,61) та селезінкової артерії (ІРСА) (у нормі ≤0,61), 
індекс неґативного об’ємного кровоплину (ІНОК) (у 
нормі не спостерігається).

На підставі цих показників методом ґрадації та 
сумування визначаємо  коефіцієнт ПГ, згідно з яким 
діаґностуємо ступінь важкості ПГ та можемо проґно-
зувати тривалість життя пацієнта [3]: І ступінь важкості 
– характерна констеляція показників, зокрема, збіль-
шення діаметра ВВ до 1,3 см, діаметра ПА – до  
0,55 см, діаметра СВ – до 0,8 см, зниження ЛШКВВ 
до 15,0 см/с, збільшення МСШКПА та КДШКПА до 
60,0 і 20,0 см/с відповідно, збільшення МСШКСА до 
65,0 см/с, збільшення ОШКПА та ОШКСА до 500,0 
і 600,0 мл/хв відповідно, збільшення ОШКСВ до  
600,0 мл/хв, підвищення ІЗПС до 0,11, підвищення 
ПСАІ до 100,0 %, підвищення ІРПА та ІРСА до 0,7, 
зниження ВСВІ до 2,5 та коефіцієнт ПГ – від 5–7 
балів, передбачена можливість виживання впродовж 
5 років 45,0 % та 10 – 25,0 % хворих; ІІ ступінь важ-
кості – наявність гепатофуґального (аномального) 
типу кровоплину, асциту, спленомеґалії, збільшення 
діаметра ВВ до 1,4 см, діаметра ПА – до 0,6 см, діа-
метра СВ – до 1,05 см, діаметра СА – до 0,60 см, 
зниження ЛШКВВ до 12,0 см/с, збільшення МСШКПА 
та КДШКПА до 70,0 і 30,0 см/с відповідно, збільшен-
ня ОШКПА та ОШКСВ до 800,0 і до 1000,0 мл/хв 
відповідно,  підвищення ІЗПС до 0,131, зниження 
ВСВІ до 1,0 та коефіцієнт ПГ від 8–10 балів, перед-
бачена можливість виживання впродовж 5 років  
20,0 % та 10 – 7,0 % хворих; ІІІ ступінь важкості – 
наявність гепатофуґального (аномального) типу кро-
воплину, асциту, спленомеґалії, РПВ, збільшення 
діаметра ВВ до 1,5 см, діаметра ПА – до 0,65 см, 
діаметра СВ – до 1,15 см, зниження ЛШКВВ до  
9,0 см/с, збільшення МСШКПА та КДШКПА до 90,0 
і 35,0 см/с відповідно, зниження ОШКВВ до  
850,0 мл/хв, збільшення ОШКПА до 1200,0 мл/хв, 
підвищення ІЗПС вище 0,131, зниження ВСВІ менше 
0,9, наявність ІНОК та коефіцієнт ПГ від 11–19 балів, 
передбачена можливість виживання впродовж 5 років 
16,0 % та 10 – жодного.

Для дослідження концентрації деяких ендотелій-
залежних вазоактивних субстанцій плазми крові у 
хворих на ДЦП визначали рівень ендотеліну-1 (Е-1) 
як потужного вазоконстриктора [15] за допомогою 
тестового набору ІФА (виробництва США). Як відо-
мо, оксид азоту (NO) потужний вазодилятатор і ан-
таґоніст Е-1. Проте NO є нестійкою сполукою зі 
швидким періодом піврозпаду, а механізм його дії 
полягає у розширенні судин за допомогою стимуляції 
ґуанілатциклази з утворенням циклічного ґуанозин-
монофосфату (сGMP) в гладких м’язах судин [15, 17]. 
Рівень сGMP, як вазодилятатора, визначали за допо-
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могою тестового набору Assay Designs Correlate – EIA 
cyclic GMP (виробництво США). 

Такий же ефект на печінкові судини чинять інші 
речовини, зокрема туморнекротизувальний фактор 
пухлин-α (TNF-α). Хоча механізм його впливу оста-
точно не описаний, проте відомо, що TNF-α реґулює 
експресію ключового ферменту біосинтезу ВН4 [16, 
17], який стимулює синтез NO та вазодилятацію, 
цьому ж сприяє і експресія ендотелінових рецепторів 
типу В1, які індукують NO-синтетазу [17]. Ми визна-
чали рівень TNF-α, як вазодилятатора та прозапаль-
ного цитокіна, тестовим набором ELISA (виробни-
цтво Франції). З метою дослідження ренін- 
альдостеронової системи у хворих на ДЦП визна-
чено вміст показників реніну та альдостерону – те-
стовим набором ІФА (Bio Tek Instruments, США) за 
стандартизованою методикою, оскільки секреція 
реніну є однією з найважливіших компенсаторних 
реакцій в умовах гіповолемії. Секреція реніну 
збільшується внаслідок як гіповолемії, так і гіпона-
тріємії, що має в такому випадку причинно-наслід-
ковий зв’язок зі збільшення синтезу анґіотензину, 
який є потужним вазоконстриктором і стимулює 
секрецію альдостерону. Проте анґіотензин – нестій-
ка сполука зі швидким періодом піврозпаду, тому 
рекомендується оцінювати у хворих на ДЦП рівень 
альдостерону. Збільшення рівня альдостерону при-
зводить до підвищення реабсорбції натрію і води в 
нирках, що своєю чергою супроводжується знижен-
ням внутрішньосудинного об’єму (сиґнал до синте-

зу натрійуретичного гормону), опосередковано через 
В2-рецептори, який також визначено – тестовим 
набором ІФА (Bio Tek Instruments, США) за стан-
дартизованою методикою.

За результатами неінвазивного УЗДФМО судин 
черевної порожнини та визначення ступеня важкості 
ПГ, усіх хворих стратифіковано на три ґрупи: до 
першої ґрупи (ПГ І ступеня) увійшли 20 пацієнтів 
(25,0 %), до другої (ПГ ІІ ступеня) – 30 пацієнтів 
(37,5 %), до третьої (ПГ ІІІ ступеня) – також 30 
пацієнтів (37,5 %).

Фактичний матеріал опрацьовано на персональ-
ному комп’ютері в проґрамі Exсel і Statistica 6.0 з 
використанням описової статистики, критерію Ша-
піро – Вілка для перевірки нормальності розподілу 
досліджуваного показника й t-критерію Стьюдента 
(Вільяма Сілі Госсета) для порівняння вибірок із 
нормальним розподілом. Силу зв’язку між змінни-
ми визначали за методом Спірмена. Отримані ре-
зультати представляли у вигляді M(м), n – кількість 
обстежених пацієнтів у ґрупі. Статистично достовір-
ною вважали різницю, якщо р < 0,05, р < 0,01 і  
р < 0,001.

Результати дослідження та їх обговорення. Визна-
чено вміст Е-1, сGMP, TNF-α, реніну, альдостерону 
та натрійуретичного гормону плазми крові у хворих 
на ДЦП та їх залежність від ступеня важкості ПГ 
(див. таблицю, рис. 1–3).

Уміст ендотеліну-1, циклічного ґуанозинмонофосфату, туморнекротизувального фактора пухлин-α, реніну,  
альдостерону та натрійуретичного гормону плазми крові у хворих на декомпенсований цироз печінки  

та їх залежність від ступеня важкості портальної гіпертензії

№ 
за/п

Показник 
і одиниця 

виміру

Рефе-
рентні 
показ-
ники 
(РП); 
М ± м

Показ-
ники у 
хворих 

на ДЦП; 
М ± м; n

Ступені важкості ПГ / 
кількість хворих Достовірність, p

Ко-
реля-
ція, р

І 
М ± 
м; n

ІІ 
М ± 
м; n

ІІІ
М ± 
м; n

р 
РП - 
ДЦП

р 
РП - ПГ 

І ст.

р 
РП - 
ПГ ІІ 

ст.

р 
РП - 

ПГ ІІІ 
ст.

р 
ПГ
І–ІІ 
ст.

Р
ПГ

І–ІІІ ст.

Р
ПГ ІІ–
ІІІ ст.

1 Е-1, 
нґ/мл 

2,6 
± 0,1

7,9 
± 2,1

n = 68

3,3 
± 2,2 

n = 13

7,2 
± 1,8

n = 30

12,4
± 2,4

n = 25

p < 
0,001 p > 0,05 p < 

0,01
p < 

0,001
p < 
0,05

p < 
0,01

p < 
0,05

r = 0,42;  
p < 0,05

2 сGMP, 
нмоль/мл

27,2 
± 2,2

79,9 
± 3,9

n = 71

70,0 
± 5,5

n = 18

81,3
 ± 3,3
n = 30

88,3
± 2,8

n = 23

p < 
0,001

p < 
0,001

p < 
0,001

p < 
0,001

p < 
0,05

p < 
0,05

p < 
0,05

r = 0,34; 
p < 0,05

3 TNF-α,  
пґ/мл

25,5
± 3,2

40,3 
± 6,5

n = 77

12,3
± 3,3

n = 16

19,4 
± 7,3

n = 30

89,0
± 8,7

n = 27

p < 
0,05 p < 0,01 p > 

0,05
p < 
0,05

p > 
0,05

p < 
0,05

p < 
0,05

r = 0,25; 
p < 0,05

4 Ренін,  
мкМЕ/мл

21,4 
± 4,3

172,7
± 21,4
n = 80

63,9
± 28,1
n = 20

154,9
± 29,8
n = 30

263,1 
± 38,9
n = 30

p < 
0,001 p < 0,05 p < 

0,001
p < 

0,001
p < 
0,05

p < 
0,001

p < 
0,05

r = 0,54; 
p < 0,05

5
Альдос-
терон,  пґ/
мл

29,0 
± 3,7

422,1
± 40,3
n = 80

192,8  
± 44,7
n = 20

329,9
± 44,3
n = 30

667,3 
± 73,3
n = 30

p < 
0,001

p < 
0,001

p < 
0,001

p < 
0,001

p < 
0,05

p < 
0,001

p < 
0,001

r = 0,39; 
p < 0,05

6

Натрій-
уретич-
ний 
гормон,  
нґ/мкмоль

109,0
± 3,7

668,8
± 83,0
n = 80

231,1 ± 
52,9

n = 20

472,5
± 71,9
n = 30

1157,0 
± 172,3
n = 30

p < 
0,001 p < 0,05 p < 

0,001
p < 

0,001
p < 
0,01

p < 
0,001

p < 
0,001

r = 0,33; 
p < 0,05
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Проаналізувавши отримані результати дослідження, 
можемо стверджувати, що в плазмі крові хворих на 
ДЦП вміст Е-1, сGMP, TNF-α, реніну, альдостерону та 
натрійуретичного гормону був достовірно вищим (р 
< 0,05) порівняно з РП. У пацієнтів із ДЦП вміст Е-1 
становив 7,9 ± 2,1 нґ/мл, що достовірно вище (р < 0,001) 
порівняно з РП – 2,6 ± 0,1 нґ/мл, тобто підвищення 
концентрації рівня ЕТ-1 у плазмі периферійної крові 
є наслідком гіперпродукції пептиду печінкою в умовах 
гемодинамічних порушень, а також дає змогу розгля-
дати цей показник як один із «маркерів» важкості 
хронічного дифузного ураження печінки. У практично 
здорових осіб вміст сGMP, TNF-α плазми крові стано-
вив 27,2 ± 2,2 нмоль/мл і 25,5 ± 3,2 пґ/мл відповідно, 
що достовірно менше (р < 0,05) порівняно з їх вмістом 
у плазмі крові хворих на ДЦП (79,9 ± 3,9 нмоль/мл і 
40,3 ± 6,5 пґ/мл відповідно). Ми також спостерігали 
достовірне збільшення рівня показників ренін-альдо-
стеронової системи у хворих на ДЦП, зокрема, вміст 
реніну, альдостерону становив 172,7 ± 21,4 мкМЕ/мл 
і 422,1 ± 40,3 пґ/мл відповідно, що достовірно більше 
(р < 0,001) порівняно з РП (21,4 ± 4,3 мкМЕ/мл і 29,0 
± 3,7 пґ/мл відповідно). Уміст натрійуретичного гор-
мону в плазмі крові хворих на ДЦП становив 668,8 ± 
83,0 нґ/кмоль, що також достовірно (р < 0,001) більше 
порівняно з РП (109,0 ± 3,7 нґ/кмоль). 

Отже, з наростанням важкості патолоґічного про-
цесу в печінці порушується  баланс функціонування 
вазоконстрикторів і вазодилятаторів, що призводить 
до системної вазодилятації судин унаслідок ендо-
теліальної дисфункції, дисбалансу ренін-альдосте-
ронової системи та натрійуретичного пептиду з 
достовірним (р < 0,05) зростанням у хворих на ДЦП 
порівняно з РП рівня Е-1, сGMP, TNF-α, реніну, аль-
достерону та натрійуретичного пептиду, відповіддю 
на яку є компенсаторна вазоконстрикція артерій із 
порушенням перфузії печінки та її функцій, а це ще 
раз підтверджує здатність метаболіту впливати на 
загальний і периферійний опір судин. 

Рис. 1.  Уміст ендотеліну-1, циклічного ґуанозинмонофосфату, 
туморнекротизувального фактора пухлин-α, реніну, 

альдостерону та натрійуретичного гормону плазми крові у 
хворих на декомпенсований цироз печінки порівняно  

з референтними показниками.

За результатами проведених обчислень можна  
стверджувати, що у хворих із ПГ І ступеня вміст Е-1 
становив 3,3 ± 2,2 нґ/мл, тобто помітна тенденція 
динаміки цього показника до збільшення порівняно 
з РП, який становив 2,6 ± 0,1 нґ/мл, але достовірності 
не виявлено (р > 0,05). Уміст Е-1 у плазмі крові хво-
рих із ПГ І ступеня був достовірно нижчий від цьо-
го ж показника у пацієнтів із ПГ ІІ ступеня (р < 0,05) 
та з ПГ ІІІ ступеня (р < 0,01). У хворих із ПГ І сту-
пеня вміст сGMP становив 70,0 ± 5,5 нмоль/мл, що 
достовірно вище (р < 0,001) порівняно з РП, але ниж-
че від концентрації цього ж показника у пацієнтів із 
ПГ ІІ і ІІІ ступенів (р < 0,05). З’ясовано, що вміст 
TNF-α із наростанням важкості патолоґічного про-
цесу в печінці також достовірно збільшувався (р < 
0,05). Його значення у пацієнтів із ПГ І ступеня ста-
новило 12,3 ± 3,3 пґ/мл, що менше, ніж у хворих із 
ПГ ІІ і ІІІ ступенів (р < 0,01). У хворих із ПГ І сту-
пеня можна констатувати наявність тенденції до 
збільшення вмісту показників ренін-альдостеронової 
системи порівняно з РП. Зокрема, у хворих із ПГ І 
ступеня вміст реніну та альдостерону становив 63,9 
± 28,1 мкМЕ/мл і 192,8 ± 44,7 пґ/мл відповідно, що 
достовірно вище порівняно з РП (р < 0,05, р < 0,001 
відповідно) та нижче порівняно з ПГ ІІ ступеня (р < 
0,05) та з ПГ ІІІ ступеня (р < 0,001). З’ясовано також 
достовірне (р < 0,05) зростання вмісту натрійуретич-
ного пептиду у хворих із ПГ І ступеня, який становив 
231,1 ± 52,9 нґ/кмоль порівняно з РП (109,0 ± 3,7 нґ/
кмоль). Його значення було достовірно нижчим 
порівняно з ПГ ІІ ступеня (р < 0,01) та з ПГ ІІІ  
ступеня (р < 0,001).

У хворих із ПГ ІІ ступеня вміст Е-1 становив 7,2 
± 1,8 нґ/мл, що достовірно вище порівняно з РП  
(р < 0,01) та з ПГ І ступеня (р < 0,05), але нижче 
порівняно з ПГ ІІІ ступеня (р < 0,01). Уміст сGMP у 
плазмі крові хворих із ПГ ІІ ступеня становив 81,3 
± 3,3 нмоль/мл та був вищим порівняно з РП  
(р < 0,001), але нижчим порівняно з ПГ ІІІ ступеня 
(р < 0,05). Уміст TNF-α також мав тенденцію до збіль-
шення з наростанням ступеня важкості ПГ, але до-
стовірність (р < 0,05) зафіксовано лише у хворих із 
ПГ ІІІ ступеня. З наростанням важкості патолоґіч-
ного процесу в печінці також збільшувався  вміст 
показників ренін-альдостеронової системи. Зокрема, 
концентрація реніну та альдостерону у хворих із ПГ 
ІІ ступеня становила 154,9 ± 29,8 мкМЕ/мл і 329,9 ± 
44,3 пґ/мл відповідно, що достовірно вище порівня-
но з РП (р < 0,001, р < 0,001 відповідно) та нижче 
порівняно з ПГ ІІІ ступеня (р < 0,05, р < 0,001 від-
повідно). Констатовано також значне зростання вмі-
сту натрійуретичного пептиду у хворих із ПГ ІІ сту-
пеня порівняно з РП (р < 0,001). Його значення 472,5 
± 71,9 нґ/кмоль було статистично достовірно нижчим 
(р < 0,001)  порівняно з ПГ ІІІ ступеня. 

У хворих із ПГ ІІІ ступеня вміст у плазмі крові Е-1, 
сGMP, TNF-α, реніну, альдостерону та натрійуретич-
ного гормону становив 12,4 ± 2,4 нґ/мл, 88,3 ± 2,8 
нмоль/мл, 89,0 ± 8,7 пґ/мл, 263,1 ± 38,9 мкМЕ/мл, 
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667,3 ± 73,3 пґ/мл та 1157,0 ± 172,3 нґ/кмоль відповід-
но, що достовірно вище порівняно з РП (р < 0,001;  
р < 0,001; р < 0,05; р < 0,001; р < 0,001; р  < 0,001 
відповідно). Отже, у всіх хворих із ПГ ІІІ ступеня 
зареєстровано найвищий вміст ендотелійзалежних 
вазоактивних субстанцій плазми крові, показників 
ренін-альдостеронової системи та натрійуретичного 
гормону. 

Рис. 2. Уміст ендотеліну-1, циклічного ґуанозинмонофосфату, 
туморнекротизувального фактора пухлин-α, реніну, 

альдостерону та натрійуретичного гормону плазми крові  
у хворих на декомпенсований цироз печінки; їх залежність  

від ступеня важкості портальної гіпертензії.

Між вмістом Е-1, сGMP та ступенем важкості ПГ 
виявлено прямий кореляційний зв’язок середньої 
сили ((r = 0,42, р < 0,05); (r = 0,34, р < 0,05) відповід-
но), який свідчить про те, що їх вміст зростає з на-
ростанням ступеня важкості ПГ, що дає змогу роз-
глядати ці показники як маркери важкості 
хронічного дифузного ураження печінки. Концентрація 
TNF-α також прямо пропорційно залежить від сту-
пеня важкості ПГ (r = 0,25, р < 0,05). Між рівнем 
реніну, альдостерону та ступенем важкості ПГ ви-
явлено прямий кореляційний зв’язок середньої сили 
((r = 0,54, р < 0,05); (r = 0,39, р < 0,05) відповідно), 
унаслідок чого можна припустити, що ці показники 
є чинниками наростання важкості ДЦП індуковано-
го ПГ. Уміст натрійуретичного пептиду також прямо 
пропорційно залежить від ступеня важкості ПГ, 
оскільки між ними виявлено прямий кореляційний 
зв’язок середньої сили (r = 0,33, р < 0,05), що свід-
чить про інтенсивне збільшення рівня натрійуре-
тичного пептиду у відповідь на декомпенсацію за-
хворювання.

Рис. 3. Кореляційний зв’язок між вмістом ендотеліну-1, 
циклічного ґуанозинмонофосфату, туморнекротизувального 
фактора пухлин-α, реніну, альдостерону та натрійуретичного 

гормону плазми крові у хворих на декомпенсований цироз 
печінки й ступенем важкості портальної гіпертензії.

За результатами дослідження можна спостерігати 
тенденцію динаміки показників, зокрема, зростання 
вмісту ендотелійзалежних вазоактивних субстанцій, 
показників ренін-альдостеронової системи та натрій-
уретичного гормону плазми крові у хворих із ДЦП 
прямо пропорційно до ступеня важкості ПГ. Ця обста-
вина свідчить, що саме вони є патоґенетичною ланкою 
у виникненні та відіграють ключову роль у наростанні 
важкості провідного синдрому ПГ, який зумовлює важ-
кість загального стану таких хворих, призводить до 
значного зниження якості життя, а його ускладнення, 
зокрема, кровотечі з варикозно розширених вен стра-
воходу, мають визначальне проґностичне значення та 
є основною причиною смерті гепатолоґічних хворих.

Висновки. У хворих на ДЦП вміст ендотелійзалеж-
них вазоактивних субстанцій плазми крові, показники 
ренін-альдостеронової системи, натрійуретичного гор-
мону були достовірно вищими (р < 0,05) порівняно з 
РП, що дав підставу вважати їх одними з маркерів важ-
кості хронічного дифузного ураження печінки. Зро-
стання вмісту Е-1, сGMP, TNF-α, реніну, альдостерону 
та натрійуретичного гормону плазми крові у хворих 
прямо пропорційно залежить від ступеня важкості ПГ, 
діаґностованої за допомогою удосконаленого нами 
неінвазивного УЗДФМО судин черевної порожнини. 
Показники рівнів концентрації Е-1, сGMP, TNF-α, реніну, 
альдостерону та натрійуретичного пептиду в плазмі 
хворих на ДЦП можуть слугувати надійними допоміж-
ними діаґностичними критеріями виявлення ПГ та 
одними з маркерів визначення ступенів її важкості.
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Вміст деяких ендотелійзалежних вазоактивних субстанцій плазми крові, 
показники ренін-альдостеронової системи, натрійуретичного гормону  

у хворих на декомпенсований цироз печінки та їх залежність  
від ступеня важкості портальної гіпертензії

М. Р. Ферко

Вивчено вміст деяких ендотелійзалежних вазоактивних субстанцій, показники ренін-альдостеронової 
системи, натрійуретичного гормону плазми крові у хворих на декомпенсований цироз печінки та з’ясова-
но їх залежність від ступеня важкості портальної гіпертензії, верифікованої за допомогою удосконалено-
го нами неінвазивного ультразвукового доплеро-флоуметричного обстеження судин черевної порожнини. 
До дослідження за рандомізованим принципом із попередньою стратифікацією залучено 80 пацієнтів із 
декомпенсованим цирозом печінки з різним ступенем важкості портальної гіпертензії. З’ясовано, що у 
хворих на декомпенсований цироз печінки вміст ендотелійзалежних вазоактивних субстанцій плазми 
крові, показники ренін-альдостеронової системи, натрійуретичного гормону були достовірно вищими  
(р < 0,05) порівняно з референтними показниками, а зростання їх вмісту прямо пропорційно залежить від 
ступеня важкості портальної гіпертензії. Показники рівнів концентрації ендотеліну-1, циклічного ґуано-
зинмонофосфату, туморнекротизувального фактора пухлин-α, реніну, альдостерону та натрійуретичного 
гормону в плазмі хворих на декомпенсований цироз печінки можуть слугувати надійними допоміжними 
діаґностичними критеріями виявлення портальної гіпертензії та одними з маркерів визначення ступенів 
її важкості.

Ключові слова: цироз печінки, портальна гіпертензія, ендотеліальна дисфункція, ренін-альдостероно-
ва система, натрійуретичний гормон.
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Content of Some Endothelium-Dependent Vasoactive  
Substances of Blood Plasma, Indicators of Renin-Aldosterone System,  

Natriuretic Hormone in Patients  
with Decompensated Liver Cirrhosis and their Dependence on the Severity Grade 

of Portal Hypertension
M. Ferko

Introduction. Liver cirrhosis is one of the most important and most difficult problems of modern hepatology. 
According to the statistics, each year liver cirrhosis kills nearly two million people. The question of the relationship 
of endothelial dysfunction as a vasoconstrictor and vasodilator imbalance, indices of renin-aldosterone system and 
natriuretic hormone in the blood of the portal system in patients with liver cirrhosis, their importance in the origin 
and growth of the severity of portal hypertension caused great interest of the specialists of hepatological profile, and 
sometimes serve as the subject of stormy scientific discussions with the wording ambiguous and sometimes contradictory 
conclusions. Today we know that endothelial dysfunction is the factor of portal hypertension origin, but the dynamics 
of plasma concentrations of endocrine regulators, their role in the increase of the severity of portal hypertension are 
still not fully studied. Despite the high prevalence of the study of pathogenic mechanisms, searching the main 
"markers" of the severity of liver disorder and their role in the increase of the disease decompensation in patients 
with liver cirrhosis, the content of endothelium-dependent vasoactive substances of blood plasma, parameters of 
renin-aldosterone system, natriuretic hormone in patients with decompensated liver cirrhosis, particularly with 
varying grades of portal hypertension, are studied insufficiently.

     Therefore, the aim of our study was to determine the content of some endothelium-dependent vasoactive 
substances of blood plasma, parameters of renin-aldosterone system, natriuretic hormone in patients with decompensated 
liver cirrhosis and to identify their dependence on the severity of portal hypertension grade.

Materials and research methods. In the study, by randomized method with preliminary stratification, were 
involved 80 cirrhotic patients with varying severity grades of portal hypertension [23 females (28.75 %) and 57 
males (71.25%) aged 27 to 73 years (mean age - ( 47,5 ± 10,9) years), mean duration of disease - (6,5 ± 2,7) years], 
to whom were conducted inpatient examination and treatment in created Lviv Regional Hepatological Center on 
the basis of the Department of Internal Medicine N 1 of Danylo Halytsky Lviv National Medical University and 
Gastroenterological Department of Lviv Regional Clinical Hospital. Also there were examined 20 healthy individuals 
[8 females (40.0 %) and 12 males (60.0 %)) aged 19 to 70 years (mean age - 41,8 ± 4,2 years)], who formed the 
control group. For all the patients it was performed a comprehensive clinical-laboratory and instrumental examination 
of all the organs and systems according to the requirements of modern medicine and improved by us doppler-
floumetric ultrasound examination of the abdominal cavity vessels, using our patented method. With the aim to 
study the contents of some endothelium-dependent vasoactive substances, indices of renin-aldosterone system and 
natriuretic hormone of blood plasma in patients with decompensated liver cirrhosis, we determined the levels of 
endothelin-1, cyclic guanosine monophosphate, tumor necrotizing factor α, renin, aldosterone and natriuretic hormone 
– according to the standardized methodology. According to the results of non-invasive ultrasound dopler-floumetric 
examination of the abdominal cavity vessels and determining the severity of portal hypertension grade, all the patients 
were stratified into three groups: the 1st group (portal hypertension of the I grade) included 20 patients (25.0%), the 
2nd group (portal hypertension of the II grade) - 30 patients (37.5 %) and the 3rd group (portal hypertension of the 
III grade) - 30 patients (37.5 %).

Results of the investigation and their discussion. According to the results of our study, we can observe the 
dynamics tendency of the content of endothelium-dependent vasoactive substances, indices of renin-aldosterone 
system, natriuretic hormone of blood plasma in patients with decompensated liver cirrhosis and their dependence 
on the severity of portal hypertension grade. In patients with decompensated liver cirrhosis there were observed 
intense increase of endothelin-1, cyclic guanosine monophosphate, tumor necrotizing factor α, renin, aldosterone 
and natriuretic hormone compared with the reference rates (p < 0.05), which allows us to consider them as one of 
the "markers" of the severity of chronic diffuse liver disease. Growth of the level of endothelium-dependent vasoactive 
substances, indices of renin-aldosterone system, natriuretic hormone in the blood plasma of patients are directly 
proportional to the severity of portal hypertension grade. This fact indicates, that they are the pathogenetic link in 
origin and play a key role in the increase of the severity of the leading syndrome of portal hypertension, which 
causes the worsening of the general state of these patients, leads to a significant decrease of life quality and its 
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complications, including bleeding from varicose esophageal varices, are of the decisive prognostic value and is the 
leading cause of death of the hepatological patients.

Conclusions. In patients with decompensated liver cirrhosis the content of endothelium-dependent vasoactive 
substances of blood plasma, parameters of the renin-aldosterone system, natriuretic hormone were significantly 
higher (p < 0.05), compared with the reference indices, that can be considered as one of the "markers" of the severity 
of chronic diffuse liver diseases. Growth of the content of endothelin-1, cyclic guanosine monophosphate, tumor 
necrotizing factor α, renin, aldosterone and natriuretic hormone in the blood plasma of patients was directly 
proportional to the severity of portal hypertension diagnosed using noninvasive ultrasound doppler-floumetric 
improved examination of the vessels of the abdominal cavity, improved by us. Determination of the concentration 
levels of endothelin-1, cyclic guanosine monophosphate, tumor necrotizing factor α, renin, aldosterone and plasma 
natriuretic hormone in patients with decompensated liver cirrhosis can serve as a reliable diagnostic subsidiary 
criteria for the detection of portal hypertension and as one of "markers" of the determination of its severity grade.

Keywords: liver cirrhosis, portal hypertension, endothelial dysfunction, the renin-aldosterone system, natriuretic 
hormone.
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клаcифікація (повідомлення перше)

Актуальність теми публікації визначена тим, що 
профілактику та лікування хронічних захворювань 
Всесвітня орґанізація охорони здоров’я трактує як 
пріоритетний проект другого десятиліття XXI ст., 
спрямований на покращення якості життя населення 
[29, 39, 69, 80, 137, 142]. Саме цим в останні роки 
зумовлена повсюдна тенденція до проведення вели-
комасштабних епідеміолоґічних досліджень у різних 
галузях медицини зі застосуванням сучасних стати-
стичних методів [69, 104], що дало змогу констату-
вати неґативні зміни в характеристиці стану здоров’я, 
захворюваності й смертності людей. Із кожним роком 
дедалі помітніше послаблюється стан здоров’я люд-
ської популяції, і сьогодні майже немає людей, які б 
страждали від якоїсь однієї хвороби, та ще й у кла-
сичному варіанті перебігу. Доведено, що часто саме 
супутні ураження погіршують перебіг основного 
захворювання і/або призводять до його хронізації 
[33], стають причиною інвалідизації та передчасної 
смерті працездатного населення [14, 26, 47, 93].

Із огляду на це, в сучасній науковій літературі що-
раз активніше обговорюється проблема поєднаних  
захворювань. Якщо упродовж 1990–2000 рр. опуб-
ліковано лише поодинокі дослідження з цієї теми, то 
в 2001–2010 рр. їх кількість сягнула декількох десят-
ків [55] і далі зростає [24, 108]. Щоденно проводять-
ся популяційні та клінічні дослідження, формується 
доказова база, опрацьовуються керівництва та реко-
мендації щодо ведення пацієнтів із урахуванням ко-
морбідності, впроваджуються розробки з удоскона-
лення медичного догляду за пацієнтами з комор бідними 
захворюваннями, створюються реєстри пацієнтів та 
визначаються можливості міжнародної співпраці, 
триває пошук інноваційних діаґностично-терапевич-
них методик. Сучасні базові рекомендації (ESC/EAS, 
2011; ESH/ESC 2013, 2014; GOLD, 2012, ESC/HFA, 
2012; ACR/AHA, 2013; KDIGO 2012; ADA, 2014 та 
ін.) фокусують увагу саме на додаткових чинниках 
ризику, асоціації захворювань та вдосконалення діаґно-
стично-лікувальної стратеґії. Зважаючи на реалії сьо-

годення, центром уваги останнього Європейського 
кардіолоґічного конґресу (ESC, 2014) «Інновації і 
серце» (Innovation and the Heart) стали саме інтеґра-
тивні процеси, інновації в галузі науки, клінічні ро-
зробки та впровадження, безперервне навчання, 
удосконалення клінічної практики з метою об’єднан-
ня практичних лікарів, науковців, епідеміолоґів. 

Упродовж 2014 р., з урахуванням наявності асоці-
йованих патолоґічних станів, розроблено нові посіб-
ники: «ESC/EACTS Guidelines in Myocardial 
Revascularisation»; «Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis 
and Management of)», «Hypertrophic Cardiomiopathy»; 
«Aortic Diseases»; «ESC/ESA Guidelines on non-cardiac 
surgery: cardiovascular assessment and management». 

Виокремлено теми для обговорення: коморбідність 
(Comorbidities and coronary artery disease), інтеґратив-
на фізіолоґія (Integrative physiology and control mechanism); 
діабет і ожиріння – смертельна комбінація (Diabetes 
and obesity – a deadly combination), множинні чинни-
ки ризику (Risk scores); тютюнопаління як головна 
проблема клінічної практики (Smoking – major problem 
in clinical practice), ураження орґанів-мішеней під час 
гіпертензії (Target organ damage in hypertension). Ак-
центовано на необхідності об’єднати спільні зусилля 
для зменшення тягаря серцево-судинної захворюваності 
в світі, важливість інтеґрованих заходів профілактики 
та корекції кардіоваскулярних чинників ризику, на-
самперед мотивації населення до здорового способу 
життя (Фадєєнко Г. Д., Несен А. О., 2015) [35].

Створено міжнародне наукове товариство мульти-
морбідності (IRCM – Internetional Research Community 
on Multimorbidity), із 2010 р. видається журнал «J. 
Comorbidity» [38]. Створена також об’єднана робоча 
ґрупа (Department of Medicine, Division of Nephrology, 
Institute for Clinical Research and Health Policy Studies, 
Center for Clinical Evidence Synthesis, Tufts University 
School of Medicine, USA) для розробки посібника 
(консенсусних рекомендацій) з урахуванням мульти-
морбідності (Guidelines for Multimorbid Patients Study 
Group, 2014) [39]. Її фахівці зазначають, що чимало 
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пацієнтів усіх вікових катеґорій страждають від кіль-
кох поєднаних захворювань (патолоґічних станів), 
однак лікарям часто не вистачає чіткого роз’яснення 
як приймати непрості клінічні рішення у відповідній 
ситуації, адже більшість існуючих рекомендацій та 
посібників сфокусовані на вивченні окремих моно-
нозолоґічних захворювань. Інформація, наведена в 
цих посібниках (Clinical Practice Guidelines), ґрун-
тується на дослідженнях, проведених без урахування 
наявності у пацієнта багатьох захворювань, і зорієн-
тована переважно на описі схем лікування конкретних 
хвороб у «чистому вигляді». А тому розробленню 
рекомендацій для пацієнтів із коморбідностями має 
передувати проведення подальших масштабних до-
сліджень (Фадєєнко Г. Д., Несен А. О., 2015) [35].

Джерелом отримання інформації для дослідників 
і науковців, які вивчають проблему поліпатій, є історії 
хвороби [76], амбулаторні карти пацієнтів [67] та інша 
медична документація сімейних лікарів [109], стра-
хових компаній [145], архівів пансіонатів для пре-
старілих [66]. Згідно з результатами досліджень екс-
пертів ВООЗ, у людей віком до 40 років зазвичай є 
2–4 захворювання, до 60 років з’являється «букет» із 
5–7 недуг, після 70 – 8–10 і більше. Так звана поліморбід-
ність збільшується з 10,0 % у віці до 19 років до 80,0 
% у осіб, яким понад 80 років [44, 109, 121].

Зокрема, у Великій Британії серед тих, хто звер-
тається за медичною допомогою до лікаря загальної 
практики, частка пацієнтів із кількома захворюван-
нями становить понад 80,0 % [103]. За результатами 
досліджень, проведених у Нідерландах, серед осіб 
віком 45–64 років 7,0 % мають 4 захворювання і більше, 
у віковій ґрупі 65–74 роки – 30,0 %, а серед осіб віком  
75 років і більше – 55,0 % [101]. Результати анкетно-
го опитування людей віком  40 років і більше, прове-
деного у Бразилії, свідчать про те, що понад 88,0 % 
мають щонайменше одне захворювання з хронічним 
перебігом, а 26,0 % – три  захворювання і більше 
[122]. Із огляду на те що коморбідність надзвичайно 
поширена   серед пацієнтів, ушпиталених у терапев-
тичні стаціонари, багато вчених вивчали її саме в 
терапевтичній клініці. Адже на етапі первинної ме-
дичної допомоги пацієнти з кількома захворювання-
ми одночасно є радше правилом, аніж винятком.  
M. Fortin, проаналізувавши 980 історій хвороб, отри-
маних для дослідження завдяки щоденній практиці 
сімейних лікарів, констатував, що поширеність поєд-
наних захворювань становить 69,3 % у хворих віком 
18–44 роки, 92,8 % – 45–64 роки, 98,7 % – 65 років і 
більше, а мультиморбідність зростає з 10,0 % у пацієн-
тів віком 0–19 років до 78,0 % у пацієнтів віком понад 
80 років [95].

Показовими є результати аналізу 3 239 патолоґо- 
анатомічних секцій хворих на соматичні захворюван-
ня, які потрапляли у багатопрофільний стаціонар з 
приводу декомпенсації певного хронічного захворю-
вання (середній вік – 67,8 ± 11,6 року) [7], адже саме 
автопсія дає змогу достовірно визначити структуру 
поєднаних захворювань і безпосередню причину смерті 

незалежно від віку, статі та ґендерних характеристик, 
що значно позбавляє результати суб’єктивізму. Їх ча-
стота становила 94,2 %, найбільш поширеними були 
комбінації з двох і трьох нозолоґій, але в поодиноких 
випадках (до 2,7 %)  один пацієнт мав 6–8 хвороб 
одночасно [7].

Лікарям-практикам добре відомо, що наявність 
поєднаних захворювань суттєво погіршує перебіг 
кожного захворювання окремо. Зокрема, серцево-
судинні захворювання значно (+78,0 %) підвищують 
смертність пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД) 2-го 
типу, яким для лікування використовують перитоне-
альний діаліз [62]. За результатами досліджень  
S. Marti et al. (2006) [47], серед пацієнтів із хронічним 
обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ), які 
впродовж тривалого часу отримували оксиґенотерапію, 
якщо індекс поєднаності хвороб М. Е. Charlson [17, 
58, 70, 79, 102] був 0, 1 чи 2 і більше, смертність 
через 3 роки становила 55,0, 65,0 і 85,0 % відповідно. 
Також з’ясовано, що на кожних 10,0 % зниження об’є-
му форсованого видиху за 1 с у пацієнтів із ХОЗЛ, їх 
смертність унаслідок серцево-судинних захворювань 
зростає на 28,0 %, а кількість нефатальних коронар-
них подій – майже на 20,0 % [134, 135]. Застосовую-
чи тривалу оксиґенотерапію у пацієнтів із важкою 
дихальною недостатністю, можна знизити смертність 
унаслідок захворювань дихальної системи, тоді як 
зростає смертність від захворювань системи крово-
обігу і травлення [5, 74]. 

Коморбідність призводить до зростання витрат на 
діаґностичні обстеження та лікування, подовжує три-
валість ушпиталення пацієнтів, а отже, надання ме-
дичної допомоги передбачає збільшення витрат у 
системі охорони здоров’я [56, 103]. Типовим прикла-
дом є результати досліджень А. Л. Верткіна та співавт. 
[17], згідно з якими саме наявність декількох захво-
рювань  є найчастішою причиною непрофільного 
ушпиталення хворих у відділення хірурґічного профілю, 
що призводить до зменшення їх оперативної актив-
ності та зростання смертності. У США майже  
80,0 % страхових затрат за федеральною проґрамою 
Medicare у осіб віком понад 65 років витрачається на 
пацієнтів із чотирма чи більшою кількістю хронічних 
захворювань [71, 112]. Проте, незважаючи на поши-
реність поєднаних захворювань, більшість пацієнтів 
намагаються отримати консультації та рекомендації 
спеціалістів вузького профілю, які, не оцінюючи стан 
хворої людини за інтеґральними показниками, лікують 
хворобу за вузькопрофесійним розумінням проблеми, 
що часто призводить до небажаних результатів, а на-
віть фатальних наслідків [2, 5, 10].

Із історії цієї теми відомо, що зацікавлення поліпатією 
висловлене ще в XIX ст. Французький лікар Ш. Бушар 
(Ch. Bouchard) [49] запропонував поняття arthritismus, 
пояснивши його як специфічну схильність певного 
людського орґанізму (певної особи або членів її ро-
дини) до виникнення в ньому захворювань як окремо, 
так і в різних комбінаціях. Автор мав відомості про 
такі захворювання, як подаґра, ЦД, ожиріння, жовч-
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нокам’яна хвороба (ЖКХ), сечокам’яна хвороба (СКХ), 
«ранній» атеросклероз, артрити, міґрень, невральґії, 
екзема, деякі дерматози. Він стверджував, що ці за-
хворювання своєрідно пригнічують обмін речовин 
(брадитрофія – анґл. bradytrophy) (Ніколаєв Ю. А., 
2014) [113]. Саме брадитрофією та обтяженою спад-
ковістю Ш. Бушар пояснював поєднання у людини 
захворювання суглобів, ожиріння, ЦД і «раннього 
атеросклерозу» (Пузырев В. П., 2015) [30].

У 1970 р. A. Feinstein – видатний американський 
лікар, професор, дослідник і епідеміолоґ, запропону-
вав поняття «коморбідність» (comorbidity, лат. со – 
разом, morbus – хвороба) [75]. Він передбачав необ-
хідність вживати цей термін у тому випадку, якщо у 
хворого, окрім основного захворювання, вже є або 
можуть виникнути додаткові клінічні стани (захво-
рювання, патолоґічний синдром, вагітність, тривала 
«сувора» дієта чи ускладнення після лікування), які 
завжди відрізняються від основного захворювання 
(Пузырев В. П., 2015) [30]. Коморбідність продемон-
стрував на прикладі соматичних хворих із гострою 
ревматичною лихоманкою, спроґнозувавши найгіршу 
перспективу для пацієнтів, що мають одночасно 
декілька захворювань (Верткин А. Л. и др., 2011) [17].

Згодом коморбідність виокремлено як самостійний 
науково-дослідницький напрям. 

Завдяки багаторічному вивченню поєднань соматич-
них і душевних захворювань у психіатрії [27, 35, 51, 
90, 127, 129] виявлено коморбідні стани у хворих із 
найрізноманітнішими психічними розладами, розроб-
лено перші моделі коморбідності. Проблему впливу 
коморбідності на клінічний перебіг основного сома-
тичного захворювання, ефективність медикаментозно-
го лікування, найближчий і віддалений проґноз для 
хворих у багатьох країнах світу вивчали також кліні-
цисти інших медичних спеціальностей [5, 6, 8, 19, 21, 
55, 59, 83, 84, 92,108, 110, 118, 121,131, 143].

Слід зазначити, що виникло багато синонімів тер-
міна «коморбідність», серед яких часто вживаються 
«поліморбідність», «мультиморбідність» [53, 55, 109], 
«мультифакторні захворювання», «поліпатія», «мульти-
каузальний діаґноз» [13], «подвійний діаґноз», «плю-
рипатолоґія». Це ускладнює розуміння суті проблеми 
та мінімізує можливість використовувати наукові 
здобутки у клінічній практиці.

В українській літературі для опису коморбідності 
часто використовують термін «бікаузальний діаґноз», 
коли основне захворювання представлене двома но-
золоґічними одиницями, а поліморбідності – «мульти-
каузальний діаґноз» – для опису трьох патолоґічних 
станів і більше у одного індивідуума [32]. В анґло-
мовній науковій літературі [53, 55] частіше застосо-
вуються терміни comorbid diseases (коморбідні захво-
рювання), comorbid conditions (коморбідні стани). 

У середині 90-х років минулого століття H. C. Kraemer 
[95] і M. Van den Akker [143] визначили коморбідність 
як поєднання в одного хворого декількох хронічних 
захворювань, але тільки тих, що мають спільну при-
чину чи механізм патоґенезу, і цим інколи пояснюва-

ли подібність їх клінічних проявів, а це своєю чергою 
утруднювало диференціювання нозолоґії.

Інші автори [19, 43, 88] запропонували трактувати 
коморбідність як множину захворювань із доведеним 
спільним патоґенетичним механізмом, а за наявності 
множинних захворювань із різним патоґенезом ви-
користовувати термін «поліморбідність», хоча ще 
раніше дослідники [83, 125] трактували поліморбід-
ність як поєднання багатьох функціональних розладів 
і хронічних хвороб у однієї людини, не наголошуючи 
на єдності або відмінності їх патоґенезу. K. Grumbach 
(2003) вважає, що термін «коморбідність» слід тлу-
мачити як співіснування двох чи більше патолоґічних 
станів, коли один із них домінує [86]. B. Starfield (2006) 
[136] у своїй праці зазначає, що коморбідність – це 
наявність у певної особи одночасно багатьох клініч-
них захворювань чи станів, одне з яких основне (ін-
дексне), а інші – супутні, а мультиморбідність – це 
наявність багатьох клінічних захворювань чи станів, 
із яких жодне не можна вважати основним (індексним). 
На думку J. M. Valderas та співавт. [71], коморбідністю 
можна вважати і випадкову комбінацію в одного 
пацієнта різних за етіолоґією та патоґенезом захво-
рювань, і нозолоґічну синтропію, тобто виникнення 
закономірно зумовлених (детермінованих) комбінацій 
хвороб.

Деякі науковці визначають коморбідність як наяв-
ність у людини в певний період життя більш ніж од-
ного захворювання, а деякі – як відносний ризик 
людини з одним захворюванням набути інше. Одні 
дослідники [53, 55] використовують термін «коморбід-
ність» для визначення одночасного ураження тільки 
двох орґанів або систем орґанізму, або ж наявності 
лише двох захворювань, інші, за наявності трьох за-
хворювань і більше, застосовують терміни «мульти-
морбідність» або «поліморбідність» [50, 53, 55]. Ав-
тори праць [52, 142] характеризують «поліморбідність» 
як стан, зумовлений безліччю патолоґічних процесів, 
які можна кваліфікувати як клініко-діаґностичні оз-
наки і симптоми, синдроми, нозолоґічні одиниці.  
D. Goldberg [82] вважає, що термін «коморбідність» 
доцільніше вживати для пояснення поєднання захво-
рювання тіла і ментальної хвороби. Існує тверджен-
ня про те, що цей термін слід використовувати за 
наявності двох захворювань чи більше, термін «гіпер-
коморбідність» – у разі поєднання двох захворювань 
і більше, які виникають у певної людини частіше, ніж 
очікується випадково, а  «гіпокоморбідність», на від-
міну від «антикоморбідності» (неможливе поєднання 
захворювань в одному орґанізмі), – для захворювань, 
поєднання яких трапляється рідше, ніж очікується 
(Jakovljević M., Ostojić L., 2013) [89].

Отже, уніфікованої термінолоґії, яка б ґрунтувала-
ся на уніфікованому  трактуванні наведених вище 
понять, сьогодні не існує.

Безпосередніми причинами коморбідності є ана-
томічна близькість уражених орґанів, спільний патоґе-
нез, причинно-наслідковий зв’язок або й випадкове 
поєднання захворювань [2, 10, 19, 23, 53, 71]. Проте 
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не варто забувати й про ятроґенію. Зокрема, тривале 
застосування лікарських засобів може призвести до 
виникнення небажаних явищ, які згодом можуть пере-
творитися на самостійне захворювання [19, 28, 33].

Серед чинників виникнення коморбідності у 
людини виокремлюють  хронічну інфекцію, запален-
ня, інволютивні й системні метаболічні зміни, ятроґенію, 
соціальний статус, еколоґію та ґенетичну схильність, 
а основним шляхом уважають причинно-наслідковий. 
Виникнення певного захворювання призводить спо-
чатку до функціональних, а пізніше – до орґанічних 
уражень та появи низки нозолоґій. Прикладом «лан-
цюжка» захворювань є виникнення хронічного панкре-
атиту у людей із хронічним ґастритом та/чи виразкою 
шлунка, що своєю чергою призводить до виникнення 
хронічного холециститу та ЖКХ або виникнення 
хронічного ентериту у хворих із хронічним панкре-
атитом, унаслідок чого порушується всмоктування у 
шлунково-кишковому каналі (ШКК) і настає анемія. 
Хронічний коліт може призвести до закрепів та ге-
морою, що також є чинником ризику виникнення 
анемії. Послідовність таких несприятливих чинників 
провокує появу декількох ґастроентеролоґічних за-
хворювань одночасно за наявності інших соматичних 
уражень; у пацієнтів похилого віку, які звертаються 
за допомогою до ґастроентеролоґа, діаґностують від 
п’яти до восьми нозолоґій одночасно [23]. На виник-
нення поліморбідності в разі поєднання захворювань 
орґанів травлення та загальносоматичних захворювань 
можуть впливати одні й ті ж чинники. Так, порушен-
ня обміну холестерину призводять до холестерозу 
жовчного міхура, ЖКХ, жирового гепатозу (стеато-
гепатиту) та є безумовними чинниками ризику ви-
никнення атеросклерозного ураження судин серця, 
головного мозку й артеріальної гіпертензії (АГ) (Бєло-
усов Ю. В., 2012) [2].

Із точки зору ґенетиків коморбідні стани – це лише 
частина всіх відомих випадкових чи ґенетично зу-
мовлених поєднань двох хвороб і більше [20, 30, 31]. 
Ґенетичні дослідження багатофакторних захворювань 
підтверджують ґенетичні корені таких комбінацій, 
зокрема, коли такі поєднання виникають частіше у 
пацієнтів, серед родичів яких анамнестично вже ви-
никали ураження цих орґанів чи систем порівняно зі 
загальною популяцією [30, 31, 124]. 

Досить перспективним напрямом досліджень є 
еколоґічна ґенетика. Відомо понад 5 млн хімічних 
речовин (атмосферні полютанти, пестициди, фарма-
цевтичні препарати, косметика, харчові добавки тощо), 
а також багато шкідливих звичок, які постійно впли-
вають на людину і багато з яких етіолоґічно зв’язані 
з мультифакторними захворюваннями (захворюван-
нями зі спадковою схильністю). Для еколоґічної ґе-
нетики щораз більшої актуальності набувають іден-
тифікації в різних популяціях специфічних ґенів і 
чинників середовища, взаємодія яких «формує» нор-
му реакції стійкості людини та її адаптацію до змін 
середовища існування. Найбільш цікавими ґенетич-
ними маркерами для екоґенетичних досліджень мульти-

факторних захворювань є поліморфні варіанти ґенів 
ферментів біотрансформації ксенобіотиків, експресія 
яких, на відміну від інших класів ґенів, безпосередньо 
реґулюється впливом чинників хімічної природи на-
вколишнього середовища. Однак, попри зростання 
забруднення навколишнього середовища, високий 
рівень хімізації промисловості, сільського господар-
ства і побуту, вивчення екоґенетичних механізмів 
виникнення мультифакторних захворювань, як і раніше, 
перебуває осторонь від основного вектора наукових 
досліджень [9].

Незважаючи на певні успіхи вивчення проблем 
коморбідності, за результатами проведених досліджень 
поки що не створена уніфікована класифікація, яка б 
відповідала потребам клініцистів. Найбільш поши-
реними є декілька класифікацій.

Відповідно до класифікації A. R. Feinstein (1970) 
[75] існує первинна і  вторинна коморбідність, на 
основі якої науковці запропонували виділити такі 
коморбідні захворювання: хронолоґічно узгоджені; з 
причинно-наслідковим зв’язком; симптоматично 
домінантні [94]. Наприклад, особливості стану і симп-
томів пацієнта з діаґностованим ЦД, у якого виник 
депресивний розлад, можуть суттєво відрізнятися від 
цих же особливостей у пацієнта, в якого спочатку 
виникла депресія, а вже потім ЦД, хоча в обидвох є 
одночасно і депресія, і ЦД [71]. Такий розподіл хво-
роб потрібен для визначення причини виникнення і 
визначення механізмів своєрідного співіснування 
коморбідних станів.

За черговістю виникнення захворювання поділя-
ються на симультантні (виникають  одночасно) та по-
слідовні [12]. Так, H. C. Kraemer [95] називає коморбід-
ність «невипадковою супутньою захворюваністю» і 
поділяє її на епідеміолоґічну, клінічну та сімейну.

Відповідно до класифікації A. Agnold et al. (1999) 
[42] розрізняють  етіолоґічну (причинну) коморбід-
ність, яка виникає внаслідок одночасного ушкоджен-
ня різних орґанів і систем тіла одним патолоґічним 
чинником (множинні ураження в разі хронічного 
алкоголізму, куріння, системних колаґенозів), та неетіо-
лоґічну коморбідність (декілька захворювань асоцію-
ються одне з одним, проте, ймовірно, не є наслідками 
дії певного спільного етіолоґічного чинника або ж 
одне є наслідком двох інших).

За результатами досліджень інших учених у царині 
вивчення коморбідності, класифікація передбачає такі 
її варіанти: транссиндромальна – існування в одного 
пацієнта двох і/або більше патоґенетично взаємозв’я-
заних синдромів; транснозолоґічна – існування в од-
ного пацієнта двох і/або більше патоґенетично 
взаємозв’язаних захворювань [34, 56].

Згідно з класифікацією S. Samet et al. (2004) [128], 
розрізняють орґанічну та неорґанічну коморбідність. 
У випадку орґанічної коморбідності порушення в тілі 
людини ініціює та потенціює орґанічний чинник. У 
випадку неорґанічної коморбідності неможливо з’я-
сувати чи певний орґанічний чинник був стимулом 
для виникнення коморбідних уражень.
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Згідно з класифікацією C. Van Weel, F. G. Schellevis 
(2006) [142], коморбідні захворювання умовно поділя-
ють на чотири ґрупи: каузальні (причинні) – за наяв-
ності двох захворювань і більше зі спільним механіз-
мом виникнення; ускладнення основного захво рювання; 
конкурентні – не взаємозв’язані захворювання; ін-
теркурентні – якщо у пацієнта з хронічним захворю-
ванням виникає гостре [63].

Т. В. Чернобровкина та Б. М. Кершенгольц (2006) 
[37], які досліджували коморбідність у пацієнтів, за-
лежних від алкоголю, пропонують трохи іншу кла-
сифікацію. За походженням вони розрізняють екс-
транозолоґічну коморбідність – якщо до алкогольної 
залежності «приєднується» захворювання, причиною 
виникнення якого є не ця залежність (туберкульоз 
(ТБ), псоріаз, ендоґенний психоз, ЦД), та інтранозо-
лоґічну – якщо захворювання, як вторинне, зумовле-
не алкогольною хворобою (панкреатит, кардіоміопатія, 
анемія, алкогольний психоз, алкогольний суїцид).

Ці ж автори виокремлюють хронолоґічну коморбід-
ність (певною мірою узагальнює інтра- та екстрано-
золоґічну коморбідність) – явища одночасного перебігу 
окремих етапів алкогольної хвороби у період виник-
нення тимчасових (гострих) патолоґічних станів, 
зумовлених, наприклад, наслідками професійних 
шкідливостей, військових дій, перенесених череп-
но-мозкових травм (ЧМТ), інфекційних та інших 
захворювань, побутових і харчових отруєнь, хірурґіч-
них втручань, або явища спільного перебігу фаз ал-
когольної хвороби з психоґенними травмами, пост-
травматичним синдромом (унаслідок участі в бойових 
конфліктах, аваріях, природних катаклізмах, у зв’яз-
ку з масштабними чи гострими соціальними змінами, 
неґативними наслідками дії метеоролоґічних чинників). 

Хронолоґічна коморбідність може бути двох типів 
– синхронна та несинхронна. До хронолоґічної син-
хронної коморбідності, у випадку алкогольної хво-
роби, належать захворювання, асоційовані з біорит-
мами. Вони зазвичай виникають із біоритмолоґічною 
закономірностю, наприклад, у вигляді загострення 
коморбідних хвороб у період сезонних, вікових та 
інших фізіолоґічних циклів. Фактично це такі, майже 
обов’язкові, коморбідні захворювання, які «супрово-
джують» алкоголізм і за часом своєї появи збігають-
ся з віковими, сезонними, добовими або іншими рит-
мами. Про несинхронну хронолоґічну коморбідність 
можна говорити в тому випадку,  якщо коморбідне 
захворювання може виникнути раптово або випадко-
во (захворювання, асоційовані з циклічною хронолоґією 
алкогольної хвороби, але не обов’язково строго, адже 
залежать від індивідуальної чутливості до алкоголю, 
вибірковості ураження орґанів). Захворювання, які 
трактують як несинхронну коморбідність, часто ви-
никають повторно (проте не завжди у всіх хворих із 
алкогольною залежністю) в одному «хронолоґічному 
зрізі», з окремими, алкогольними симптомами і син-
дромами, що циклічно повторюються (наприклад, 
синдром відміни алкоголю, синдром особистісної, 
сімейної або виробничої декомпенсації, синдром ал-

когольного психотичного розладу), відображаючи, 
таким чином, конґломерати асоційованих або не 
асоційованих між собою за походженням різних по-
рушень: наслідки перенесених ЧМТ, інфекційних та 
інших хвороб, а також результат впливу професійних 
шкідливостей.

За типом взаємного перебігу алкогольної хвороби 
та інших захворювань Т. В. Чернобровкина та  
Б. М. Кершенгольц (2006) виокремлюють трансно-
золоґічну (упродовж усієї тривалості перебігу основ-
ного захворювання), трансхронолоґічну («супроводжує» 
не весь період алкогольної залежності, а лише певні 
етапи, фази) і трансбіоґрафічну (простежується впро-
довж усього життя людини) коморбідність. За часом 
трансхронолоґічна коморбідність може бути синхрон-
ною (хронолоґічно синхронною з основним захво-
рюванням) та асинхронною (не збігатися хронолоґіч-
но з проявами маніфестації чи зворотного перебігу 
основного захворювання) [1, 37].

Дослідження V. Bonavita і R. De Simone (2008) [48] 
показали, що коморбідні захворювання можуть мати 
відому причину взаємовиникнення або ж її не мати 
і виникати випадково, своєю чергою поділяючись на 
неспрямовані та двобічно спрямовані. Напрям ко-
морбідності – це відношення між імовірністю виник-
нення кожного захворювання до початку іншого. 
Наприклад, багато пацієнтів із целіакією страждають 
на міґрень, проте лише дехто серед них має целіакію 
(Jakovljević M., Ostojić L., 2013) [89].

Існує також поділ на діаґностичну та проґностич-
ну коморбідність. Діаґностична коморбідність сто-
сується асоційованих захворювань, прояви яких мо-
жуть симулювати симптоми один одного, наприклад, 
пневмонії та інфаркту легені [71]. У цьому випадку 
діаґностичні критерії захворювань та симптоми не є 
специфічними [101]. Проґностична коморбідність 
стосується захворювань, класифікованих відповідно 
до очікуваних ефектів від їх лікування і тривалості 
життя. Розлади, які призводять до виникнення інших 
розладів і ускладнень, – це проґностична коморбід-
ність [71].

A. Angold et al. [42], J. M. Valderas et al. [71] про-
понують виділяти гомотипну і гетеротипну коморбід-
ність. Гомотипна коморбідність –  захворювання у 
межах певного діаґностичного уґруповання, напри-
клад, депресія і дистимія, біполярні розлади і цик-
лотимія. Гомотипна коморбідність може бути мар-
кером безперервності однотипних захворювань. 
Гетеротипна коморбідність – це хвороби з різних 
діаґностичних уґруповань, наприклад, великий де-
пресивний розлад і розлади поведінки, депресія і 
рак. Неспецифічні симптоми можуть бути властиві 
гетеротипній коморбідності, яка може бути маркером 
важкості стану пацієнта.

Виокремлюють також коморбідність узгоджену 
(конкордантну) та неузгоджену (дискордантну) [71]. 
Коморбідність називають узгодженою тоді, коли за-
хворювання є частинами одного й того ж профілю 
патофізіолоґічних ризиків з однаковою методикою їх 
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лікування. Наприклад, більшість дорослих, хворих 
на ЦД 2-го типу, мають принаймні одну коморбідну 
хворобу, 40,0 % мають три і більше [46]. Прикладом 
конкордантного варіанта коморбідності можуть бути 
або мікросудинні ускладнення ЦД, такі як ретинопатія, 
нефропатія і нейропатія, або макросудинні усклад-
нення, такі як коронарна хвороба серця, церебровас-
кулярна хвороба. Конкордантні АГ і ретинопатія є  
патофізіолоґічними ризиками у хворих на ЦД, тому 
їх потрібно враховувати у проґрамі курації діабетної 
хвороби [46]. Неузгодженою (дискордантною) ко-
морбідність вважають тоді, коли є захворювання, які 
не  безпосередньо залучені в будь-якому патоґенезі 
чи тактиці лікування хвороби і не мають спільного 
стимулювального чинника, наприклад, ЦД 2-го типу 
і синдром подразнення товстої кишки або ж депресія 
і ревматоїдний артрит.

Автори праць [4, 56, 88, 111] виокремлюють декіль-
ка типів коморбідності: 

причинна – зумовлена синхронним ураженням різ-
них орґанів і систем, яке спровоковане спільним па-
толоґічним аґентом (наприклад, алкогольна вісцеро-
патія у хворих із хронічною алкогольною інтоксикацією, 
низка захворювань, асоційованих із курінням, систем-
ні ураження у пацієнтів із колаґенозами) [4, 56, 88, 
111];

ускладнена – результат основного захворювання і 
зазвичай послідовно, через якийсь час після його де-
стабілізації [88, 111], виявляється у вигляді ураження 
орґанів-мішеней (наприклад, хронічна ниркова недо-
статність унаслідок діабетної нефропатії у хворих на 
ЦД 2-го типу, виникнення інфаркту головного мозку 
в результаті ускладненого гіпертонічного кризу у 
хворих на гіпертонічну хворобу – ГХ);

як різновид ускладненої коморбідності часто роз-
глядають ятроґенну, хоча більшість науковців [19, 28, 
33, 88] виділяють її як окремий тип, що виникає за 
умови вимушеного неґативного впливу лікаря на 
пацієнта, за умови заздалегідь визначеної небезпеки 
тієї чи іншої медичної процедури (наприклад, ґлю-
кокортикостероїдний остеопороз у хворих, які три-
валий час отримують лікування системними гормо-
нальними препаратами, гепатит у результаті 
хіміопрофілактики ТБ легень, призначеної з приводу 
віражу туберкулінових проб);

неуточнена – за якої наявні спільні патоґенетичні 
механізми виникнення захворювань, що формують 
певну комбінацію, але їх виявлення вимагає прове-
дення певних досліджень на підтвердження гіпотези 
дослідника або клініциста (наприклад, еректильна 
дисфункція як ранній маркер ґенералізованого ате-
росклерозу, виникнення ерозивно-виразкових уражень 
слизової оболонки верхніх відділів ШКК у хворих із 
захворюваннями судин); 

«випадкова» – лоґічність поєднання захворювань 
на початку не доведена, але незабаром може бути 
пояснена з клінічних та наукових позицій (наприклад, 
поєднання ішемічної хвороби серця (ІХС) та ЖКХ, 
комбінація набутої вади серця і псоріазу) [88].   

За пропозицією I. Schaefer et al. (2010) [111] поєд-
нані захворювання можна поділити на типові (захво-
рювання, між якими є патофізіолоґічні зв’язки, зо-
крема, спільні чинники ризику виникнення) та 
випадкові (аномальні, нетипові поєднання захворю-
вань).

Різноманітні трактування коморбідності та її кла-
сифікаційні особливості з погляду багатьох інших 
учених зібрані в працях R. F. Krueger, K. E. Markon, 
(2006) [96] та M. Jakovljević, Ž. Crnčević (2012) [88].

Чинні зі середини минулого століття до сьогодні в 
Україні стандарти розуміння структури коморбідності, 
насамперед з метою правильного формулювання 
клінічного діаґнозу хворому, що має поєднані захво-
рювання [25], передбачають виокремлення в структурі 
діаґнозу основного і фонових захворювань, а також 
їх ускладнень і супутніх уражень. Якщо хворий стра-
ждає від багатьох захворювань, то здебільшого одне 
з них – основне. Не намагаючись критикувати назви 
та суть цих дефініцій, подаємо принципи їх тракту-
вання, які практикуються в Україні: 

1) основне захворювання – нозолоґічна форма, яка 
сама або внаслідок ускладнень зумовлює першочер-
гову необхідність лікування через найбільшу загрозу 
для життя і працездатності. Основним є захворюван-
ня, яке стало причиною звернення за медичною до-
помогою або смерті хворого. Якщо у хворого є декіль-
ка основних захворювань, вживають поняття 
«комбіновані основні захворювання» (конкурентні 
або поєднані); 

1.1) конкурентні захворювання  – одночасно наявні 
у хворого нозолоґічні форми, взаємонезалежні за 
етіолоґією та патоґенезом, що однаково стосуються 
критеріїв основного захворювання (наприклад, транс-
муральний інфаркт міокарда і масивна тромбоемболія 
легеневої артерії, зумовлена флеботромбозом нижніх 
кінцівок). У практиці патолоґоанатома конкурентни-
ми називають два чи більше захворювань, виявлених 
у одного хворого, кожне з яких само або через свої 
ускладнення могло стати причиною смерті; 

1.2) поєднані – захворювання з різними етіолоґією 
та патоґенезом, кожне з яких окремо не є причиною 
смерті, але, збігаючись за часом виникнення і взаєм-
но обтяжуючи одне одного, призводять до смерті 
(наприклад, остеопорозний перелом хірурґічної ший-
ки стегна і гіпостатична пневмонія); 

2) фонове захворювання – призводить до виник-
нення або несприятливого перебігу основного захво-
рювання, підвищує його небезпечність, провокує  
виникненню ускладнень. Це захворювання, як і основ-
не, вимагає невідкладного лікування (наприклад, ЦД 
2-го типу); 

3) ускладнення – патоґенетично асоційовані з основ-
ним захворюванням синдроми та нозолоґії, що поси-
люють несприятливий перебіг хвороби, зумовлюючи 
різке погіршення стану хворого (ускладнена коморбід-
ність). У деяких випадках ускладнення основного 
захворювання, асоційовані з ним етіолоґічні та па-
тоґенетичні чинники, визначають як поєднані хворо-
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би. У цьому разі вони належать до причинної ко-
морбідності; 

4) супутні захворювання – нозолоґічні одиниці, які 
не мають етіолоґічного і патоґенетичного зв’язку з 
основним захворюванням.

Сучасне розуміння проблеми синтропій передбачає 
виокремлення таких варіантів взаємовпливу комор-
бідних захворювань: синтропія – взаємне обтяження; 
нейтропія – випадкове поєднання захворювань; дис-
тропія – взаємне відштовхування.

Уперше термін «синтропія» використав G. Hurler 
(1919) [87] для характеристики синдрому Пфаундле-
ра – Гурлера з акцентуванням на впливі ґенетичних 
чинників у патоґенезі виникнення (Пузырев В. П., 
2015) [30]). Своєю чергою термін «синтропія» (як 
взаємне обтяження) у 1921 р. застосували німецькі 
педіатри М. Pfaundler і L. von Seht [117]. Вони вжи-
вали його у разі  одночасного поєднання двох пато-
лоґічних станів і більше зі загальними етіолоґією та 
патоґенетичними механізмами, які призводять до 
виникнення одне одного. А. А. Крилов [18] охарак-
теризував синтропію як вид поліпатій, коли хвороби 
своєрідно «тягнуться» одна за одною, прагнуть поєд-
натися чи готують ґрунт одна для одної». M. Pfaundler 
і L. von Seht [117] стверджували, що не тільки нозо-
лоґічна одиниця, але й синдром можна також розгля-
дати як синтропію, оскільки саме її розуміють як 
вибіркову спорідненість певних порушень (Пузы-  
рев В. П., 2008) [31]. 

Актуальність синтропії підтвердили результати 
аналізу й синтезу інформації з близько 30 тисяч ме-
дичних історій дітей, починаючи з 1906 р. [117]. Нау-
ковці запропонували індекс синтропії (S), який пока-
зує, наскільки виявлена кількість комбінацій 
захворювань відрізняється від рівня цього ж показ-
ника, який би очікувався випадково й за наявності 
великої кількості прикладів синтропій з високим 
значенням S. Наприклад, «вроджена вада серця – рев-
матизм суглобів» (S = 58,55), «психопатія – енурез» 
(S = 15,31), «гіпертироз – нефропатія» (S = 4,94) і 
«нефрит – ексудативна еритема» (S = 4,49) (Пузы - 
рев В. П., 2008) [31].

J. M. Valderas et al. [71] вважають, що  нозолоґічна 
синтропія є варіантом коморбідності і результатом 
виникнення закономірно зумовлених (детермінованих) 
комбінацій хвороб, а однією з особливостей цієї спорід-
неності є синхронність – поява принаймні двох за-
хворювань одночасно.

В. П. Пузирьов нещодавно уточнив термін «син-
тропія», трактуючи його як природне видоспецифіч-
не поєднання двох або більше патолоґічних станів 
у людини та її близьких родичів, які не є випадко-
вими і мають еволюційні та ґенетичні основи [30, 
31, 125]. 

Цю концепцію, за допомогою сучасних, складних 
статистичних методів дослідження, перевірено та 
підтверджено [30, 31, 124]. У перелічених працях 
чітко продемонстровано значно більшу або значно 
меншу частоту спільної появи деяких захворювань, 

ніж можна було б очікувати у випадковому порядку. 
До визнаних сьогодні синтропій належать такі: син-
дром Пфаундлера – Гурлера [87], «рупус»-синдром 
(Rhupus syndrome), синдром Каплана [54], поєднан-
ня ревматоїдного артриту, системного червоного 
вовчака та автоімунного тироїдиту; системного чер-
воного вовчака, ревматоїдного артриту, псоріазу, 
остеоартрозу та атеросклерозу; ІХС та ГХ; ЖКХ та 
панкреатиту; ЦД та ІХС; ЦД і остеоартрозу (пору-
шення метилювання ДНК); ревматоїдного артриту 
або псоріазу і атеросклерозу; інших поєднань іму-
нозалежних (автоімунних та алерґічних) захворювань 
[65, 146], ГХ і хронічного  холециститу, хронічного 
панкреатиту і ХОЗЛ; ХОЗЛ та ІХС [71, 81, 97, 114, 
115, 121, 123, 124, 132, 143]; ураження печінки і ни-
рок у хворих на лептоспіроз, жовту лихоманку, сар-
коїдоз, синдром Рея, амілоїдоз, неспецифічний ви-
разковий коліт (Бєлоусов Ю. В., 2012) [2]; ЦД, 
автоімунного тироїдиту та ґлютенової ентеропатії 
[140]; шизофренії та біполярних розладів [123]; лі-
попротеїнової недостатності та інфаркту міокарда; 
атаксії–телеанґіектазії та раку грудної залози; син-
дрому Марфана та деяких нейропсихічних хвороб 
(аутизму, біполярних розладів, депресії); астми або 
псоріазу та фраґільності Х-хромосоми [119]. Одні з 
найбільш поширених захворювань, які уражають 
серцево-судинну систему (ІХС, ЦД 2-го типу, ГХ та 
гіперхолестеринемія) за умови поєднання в одному 
орґанізмі, формують так званий серцево-судинний 
континуум, який ще називають «синтропія серцево-
судинного континууму» [30, 124, 140]. Загалом за 
інформацією, отриманою під час проведення одного 
з фенотипових досліджень, яке ґрунтувалося на ре-
зультатах опрацювання баз даних, що містили  
1,5 млн медичних записів (описи як моноґенних, так 
і мультифакторних захворювань), виявлено кореляції 
для 161 захворювання [123]. 

У осіб молодого віку синтропічні коморбідні за-
хворювання переважно виникають у межах однієї 
системи орґанів. Наприклад, поєднання патолоґічних 
процесів ґастродуоденальної та гепатобіліарної систем 
(ґастрити, ґастродуоденіти та холецистити, гепатоґен-
ні ґастропатії, виразкова хвороба та панкреатити), в 
основі яких – первинні чи, частіше, вторинні пору-
шення виділення ґастроінтестинальних гормонів та 
дизреґуляторні процеси. Зазвичай вони не взаємооб-
тяжують одне одного. Із віком у пацієнтів формуєть-
ся клінічно окреслена або малосимптомна і навіть 
прихована коморбідність у межах декількох систем, 
в основі якої – спільні неспецифічні патоґенетичні 
ланки. Основна причина синтропічної коморбідності 
у людей похилого віку – атеросклероз. Атеросклероз 
судин призводить до виникнення  коморбідності за 
патоґенетичним принципом: ІХС, дисциркуляторної 
атеросклерозної енцефалопатії, АГ, атеросклерозу 
мезентеріальних судин, ішемії кишки тощо [11, 19, 
28]. Близько 96,0 % пацієнтів із цирозом можуть мати 
непереносимість ґлюкози й у 30,0 % може виникати 
ЦД клінічно.
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Часто крім терміна «синтропія» використовують 
термін «інтерференція» (інтерферентні захворюван-
ня, інтерферентні синтропії, інтерферентні консте-
ляції), для якого в літературі існує декілька подібних, 
проте все ж суперечливих трактувань: а) виникнен-
ня одного захворювання під впливом іншого (ґло-
мерулонефрит у пацієнтів із гепатитом С [44], B 
(Бєлоусов Ю. В., 2012) [2], гепато-ренальний синдром, 
гепатит/цироз печінки і гіперкінетичний тип крово-
плину) [2]; б) вплив однієї хвороби на перебіг іншої 
як процесів, що виникають незалежно (виникнення 
хронічного панкреатиту та виразки дванадцятипалої 
кишки) [33]; в) інтерферентні синтропії/інтерфе-
рентні  констеляції – захворювання, що виникає вже 
за наявності іншого й обтяжує його перебіг [18] 
(бронхіальна астма (БА) і метаболічний синдром 
або ж БА та ожиріння [8]). Прикладом такої асоціації 
в осіб літнього та старечого віку може бути поєд-
нання ХОЗЛ та гормональної дисфункції залоз ен-
докринної системи, зокрема, гіпофіза, щитоподібної 
залози та кіркової речовини надниркових залоз, ге-
пато-ренальний синдром (ниркова недостатність – у 
хворих із пієлонефритом унаслідок хвороб печінки, 
якщо інша причина ниркової недостатності відсут-
ня [2, 22, 41], гепатит В чи С і ґломерулонефрит [2, 
3, 18, 41, 45], гепатит/цироз і гіперкінетичний тип 
кровоплину зі зниженою скоротливою здатністю 
міокарда). 

Ми ж уважаємо, що, з огляду на подібність визна-
чень синтропії та інтерференції, можна запропону-
вати для них узагальнене поняття – синтропічні за-
хворювання, поділивши їх на інтерферентні та 
неінтерферентні синтропічні захворювання. 

Нейтропія – термін, який рекомендовано вживати 
у разі виникнення випадково поєднаних захворювань, 
незалежних одне від одного в одному орґанізмі.

Дистропія (взаємне відштовхування – зворотна 
коморбідність, анґл.  repulsion) – закономірно рідкіс-
не або неможливе поєднання певних захворювань в 
одному орґанізмі, коли наявність одного гальмує ви-
никнення іншого (контрасоціації).

Як приклади коморбідної дистропії одні [18, 132] 
наводять поєднання ТБ легень і мітрального стено-
зу, ЦД 1-го типу та виразкової хвороби, лімфопроліфе-
ративних і мієлопроліферативних процесів, інші [112, 
133] – поєднання ТБ і БА, посилаючись на те, що, 
згідно з епідеміолоґічною парадиґмою, ризик ви-
никнення атопічної БА та її різних клінічних проявів 
упродовж життя набагато нижчий у осіб, які хворіли 
на ТБ у дитячому віці. Попри все, з’ясувалося, що 
у випадку БА і ТБ важливою є загальна ґенетична 
основа (ґени системи HLA, інтерлейкінів та їх ре-
цепторних антаґоністів тощо), зумовлена функціо-
нальною значимістю продуктів експресії цих ґенів 
у інфекційно-алерґічному процесі [60, 77, 98, 130]. 
Серед усіх проаналізованих комбінацій поліморфних 
варіантів ґенів не виявлено жодного поєднання, що 
має патоґенетичне значення для виникнення ТБ. 
Отримані результати свідчать, що впливи комбінацій 

певних ґенотипів ґенів різні у виникненні БА і ТБ. 
Отже, вивчення ролі поліморфних варіантів ґенів 
системи метаболізму у виникненні БА і ТБ актуаль-
не й передбачає дослідження їх зв’язку з клінічни-
ми особливостями перебігу захворювань для ро-
зуміння механізмів взаємодії у процесі реалізації 
спадкової інформації на рівні цілісного орґанізму.

A. Rzhetsky et al. (2007) [123] виявили неґативну 
кореляцію між імовірністю виникнення у пацієнта 
аневризми аорти і шизофренії, раку грудної залози 
та біполярних розладів, а також той факт, що пацієн-
ти зі синдромом Дауна, хворобою Паркінсона, ши-
зофренією, діабетом, нервовою анорексією, хво-
робою Альцґеймера, розсіяним склерозом і 
хворобою Гантінґтона «захищені» від багатьох видів 
раку, в тому числі солідних пухлин, пухлин, спри-
чинених курінням, раку простати [139]. Недавно, 
за допомогою транскриптомного мета-аналізу от-
римані нові молекулярні докази дистропічних зв’яз-
ків між певними розладами центральної нервової 
системи (ЦНС) та онколоґічними захворюваннями 
[107]. Автори провели транскриптомний аналіз 
трьох захворювань ЦНС (хвороб Альцґеймера, 
Паркінсона і шизофренії) і трьох видів раку (легень, 
простати, прямої кишки). З’ясовано, що 74 ґени 
одночасно пригнічуються за наявності цих трьох 
розладів ЦНС і посилюють активність у разі зазна-
чених видів раку. І навпаки – експресія 19 ґенів 
одночасно посилюється у випадку наведених трьох 
розладів ЦНС і пригнічується у разі зазначених 
видів раку [107].

Незважаючи на поширене використання терміна 
«дистропія» саме в цьому сенсі, слід брати до уваги 
той факт, що з клінічної точки зору існує  суттєва 
різниця в тактиці та стратеґії надання допомоги 
хворим у разі рідкісних поєднань захворювань або 
ж неможливості поєднання певних захворювань. На 
наш погляд, доцільно виокремити дистропії як рід-
кісні поєднання деяких хвороб в одному орґанізмі 
(ТБ легень і БА, ТБ легень і мітральний стеноз, ЦД 
1-го типу і виразкова хвороба [132], атопічна екзема 
і ЦД 1-го типу [138]. Перенесені в дитинстві кір, 
гепатит, астма, ТБ запобігають виникненню астми 
й атопії [112, 144], окрім цього, дистропічними є 
чума і цинґа, малярія і серпоподібноклітинна анемія 
[18]. Беручи до уваги ці факти, пропонуємо ввести 
у використання термін «атропії» – неможливі поєд-
нання захворювань в одному орґанізмі (лімфопроліфе-
ративні та мієлопроліферативні процеси, ГХ та 
веґетативно-судинна дистонія за гіпотонічним типом, 
мікседема і тиротоксичний зоб, ожиріння та гіпо-
трофія).

Стаття надійшла до редакції журналу 2 вересня 2015 р.
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Коморбідність: сучасний погляд на проблему; клаcифікація (повідомлення перше)
О. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, У. О. Абрагамович

Вступ. Проаналізовано дослідження вчених, які доводять, що часто саме коморбідні порушення погіршу-
ють перебіг основного захворювання і/або призводять до його хронізації, інвалідизації та передчасної смерті 
працездатного населення, часто роблять неефективними діаґностику та лікування, підвищують затрати си-
стеми охорони здоров’я на надання медичної допомоги. 

Матеріали і методи. Проаналізовано джерела літератури, які стосуються вивчення коморбідних захво-
рювань і досить ґрунтовно віддзеркалюють сучасні погляди вчених на цю проблему.  

Результати і обговорення. Коморбідність можна трактувати і як випадкову комбінацію в одного пацієнта 
різних за етіолоґією та патоґенезом захворювань, і як нозолоґічну синтропію, тобто виникнення закономірно 
детермінованих комбінацій хвороб. Безпосередніми причинами коморбідності є анатомічна близькість ура-
жених орґанів, спільний патоґенез, причинно-наслідковий зв’язок або й випадкове поєднання захворювань 
чи ятроґенія. Проте, попри розмаїття наукових спроб класифікації коморбідностей, доводиться констатувати, 
що термінолоґії, яка б ґрунтувалася на уніфікованому трактуванні цих понять, поки що не існує. 

Висновки. Із огляду на безліч нез’ясованих закономірностей коморбідності, триває пошук нових варіантів 
поєднання цих захворювань. Адже саме вони можуть бути ще не класифікованими синдромальними захво-
рюваннями або ж навпаки – бути повністю несумісними для виникнення та співіснування в одному орґаніз-
мі. А це є запорукою розв’язання проблем діаґностики та лікування захворювань у царині практичної меди-
цини. 

Ключові слова: коморбідні захворювання, класифікація, поліморбідність, синтропія.

Comorbidity: a Modern View on the Problem; Classification (first notice)
O. Abrahamovych, O. Fayura, U. Abrahamovych

Introduction. Researches of the famous scientists proved, that comorbid diseases often worsen the course of the 
underlying disease and/or lead to its chronicity, cause disability and premature death of the working population, 
often make inefficient diagnosis and treatment, increase the costs of the health system to provide medical care. 
According to the research of WHO experts, people under 40 usually have 2-4 diseases, under 60 – there is a "bouquet" 
of 5-7 diseases, after 70 – 8-10 or more diseases. So-called "polymorbidity" increases from 10.0 % in patients aged 
<19 years old to 80.0 % in patients aged >80 years old.

Materials and research methods. The work analyzes the literature sources, which deal with the study of comorbid 
diseases and sufficiently thoroughly reflect the current views of the scientists on the issue.

Results of the investigation and their discussion. There are many synonyms of the term "comorbidity", among 
them, often are used the following: "polymorbity", "multimorbidity", "multifactorial diseases", "polypathy", "multicausal 
diagnosis", "dual diagnosis", "pluripathology" etc., which complicates the understanding of the problem and minimizes 
the ability to use scientific achievements in clinical practice. In Ukrainian literature the authors often use the term 
"bicausal diagnosis" to describe comorbidity when there are two underlying diseases, to describe polymorbidity - 
"multicausal diagnosis" (three or more pathological conditions in one individual). In English scientific literature the 
authors often use the terms "comorbid diseases", "comorbid conditions". In general, the sources of information, used 
by the researchers to study the problem of polypathies, were and are medical histories, hospital records of the patients 
and other medical records of family doctors, of insurance companies, archives of the pensions for the elderly. 
Comorbidity itself can be interpreted as a random combination of the diseases, different by its’ etiology and 
pathogenesis such as nosological syntropy, ie natural occurrence of the regular determined diseases combinations 
in one patient. The main causes of comorbidity are: affected organs anatomical proximity, common pathogenesis, 
causal connections, combination of the diseases or iatrogenic causes. Among the factors, that influence the occurrence 
of comorbidity in humans, is a chronic infection, inflammation, involutive and systemic metabolic changes, iatrogenic 
factors, social status, environment and genetic predisposition, and the main way of the development of comorbid 
disorders is causal. The appearing of a particular disease leads to functional first, and later - to organic lesions and 
further – to an increase of nosologies quantity. Despite the large number of studies, proposed definitions and synonyms, 
standardized terminology and conventional classification of comorbidity, that would greatly help in the study of its 
problems, until now is missing. 

Conclusions. Despite many unsolved patterns of comorbidity and lack of the unified terminology, the search for the 
new variants of combinations of these diseases continues. After all, they can simply be not yet classified syndromal 
diseases, or vice versa - to be completely incompatible for the appearance and coexistence in one body. This is the key 
to solve more and more problems for the diagnosis and treatment of the diseases in the field of the practical medicine. 

Keywords: comorbid diseases, classification, polymorbidity, syntropy.
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