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СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Вельмишановні колеґи! 
У 18–19-му числі «Львівського клінічного вісника» продовжуємо реа-

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

У рубриці «Ориґінальні дослідження» опубліковано працю   
Н. Ю. Ємелья нової, присвячену проявам клітинних аномалій епітелію ясен 
у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень у поєднанні з іше-
мічною хворобою серця, результати якої дають змогу стверджувати, що вну-
трішньоклітинна реорґанізація епітелію ясен у таких хворих має стереотипні 
прояви, характерні для хронічного запалення.

С. Ажмі та В. О. Сергієнко досліджували особливості показників ліпід-
ного спектра крові та інсулінової резистентності у 219 хворих на цукровий 
діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією, впливу на 
них симвастатину й омеґа-3 поліненасичених жирних кислот. Автори дійшли 
висновку, що ефективність комбінованого лікування симвастатином і препа-
ратом ω-3 поліненасичених жирних кислот не зумовлена станом компенсації 

захворювання, а є результатом безпосереднього впливу цих фармаколоґічних аґентів на досліджувані показники. Це 
обґрунтовує доцільність їх використання для лікування функціональної стадії кардіоваскулярної автономної нейропатії 
у хворих на цукровий діабет 2-го типу.

Ґрупа науковців, очолювана Теоною Шулаіа, опублікували дослідження, присвячене акральним невусам. Конста-
товано, що кожній нозолоґічній одиниці акральних невусів відповідають специфічні дерматоскопічні показники, що дає 
змогу диференціювати злоякісну та доброякісну проліферацію. Специфічною дерматоскопічною ознакою акральної ме-
ланоми є візерунок паралельних ліній на гребінцях, тоді як для невусів характерна локалізація піґментних паралельних 
ліній у борозенках. Широке впровадження дерматоскопії в клінічній практиці допоможе діаґностувати меланому на ран-
ній стадії й уникнути необґрунтованого видалення доброякісних пухлин.

С. Й. Липовецька досліджувала особливості порушень кардіогемодинаміки, ритму серця, ліпідного та пурино-
вого обміну, показників системного запалення та ефективність їх корекції у хворих на післяінфарктний кардіосклероз, 
асоційований із гіперурикемією. Автор довела, що включення епросартану та фенофібрату до лікувального комплексу 
є адекватним засобом для досягнення цільових рівнів артеріального тиску в більшості хворих, корекції дисліпідемії, 
гіперурикемії й активності системного запалення, уникнення ремоделювання серця та наростання важкості систоло- 
діастолічної дисфункції міокарда, внаслідок чого достовірно покращуються параметри варіабельності серцевого ритму 
й зменшується частота життєво небезпечних аритмій.

Результати дослідження, проведені  В. О. Сергієнко та  О. О. Сергієнком,  опубліковані у статті «Уміст деяких про- і 
протизапальних чинників крові та інсулінова резистентність у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною 
автономною нейропатією, вплив на них омеґа-3 поліненасичених жирних кислот». Отримані результати можуть свідчити 
про зниження активності прозапальної ланки імунної відповіді й дають змогу розглядати препарат омеґа-3 поліненаси-
чених жирних кислот як перспективний фармаколоґічний аґент у комплексному лікуванні функціональної стадії кардіо-
васкулярної автономної нейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу.

Н. Кіладзе зі співавторами у статті «Фаґи в лікуванні деяких глибоких гнійних захворювань шкіри» переконливо 
довели, що переваги лікування гнійних захворювань шкіри голови фаґами є беззаперечними, адже їх застосування може 
підсилити або ж замінити традиційну антибіотикотерапію.

О. О. Машкаринець з’ясовувала поширеність і особливості перебігу хронічного катарального ґінґівіту у дівчат із 
порушенням менструального циклу. Доведено, що поширеність захворювань тканин пародонта у них (у 87,85 ± 3,15 %) 
достовірно вища порівняно з ґрупою практично здорових дівчат (у 53,63 ± 3,36 %), що серед ґінґівітів переважає хроніч-
ний катаральний ґінґівіт  (у 88,63 ± 3,27 %),  а пародонтальні індекси мають значно вищі показники у дівчат із порушен-
ням менструального циклу порівняно з практично здоровими дівчатами. 

П. В. Олійник зі співавторами опублікували результати аналізу фармацевтичного забезпечення профілактики та 
лікування ґрипу у дітей. Констатовано, що підвищення ефективності профілактичних заходів і лікування інфекційних 
захворювань у дітей вимагає вдосконалення методів уведення лікарських засобів збільшенням кількості відповідних 
лікарських форм.

У рубриці «Огляд літератури, опис клінічних випадків» уміщено статтю «Характеристика та особливості стану 
системи кровообігу у хворих на цироз печінки як хвороби з поліорґанним ураженням: патоґенез; діаґностика; принципи 
лікування її уражень» ґрупи дослідників, очолюваної М. Л. Фармагою. Автори стверджують, що ураження печінки, як клю-
чового орґана міжорґанних і міжсистемних взаємовідносин, призводить до порушень системи кровообігу і виявляється 
порушенням гемодинаміки з формуванням стійкої артеріальної гіпотонії та ушкодженням міокарда у вигляді цирозної 
кардіоміопатії з систолічною та діастолічною серцевою недостатністю і зміною параметрів серця. 

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

Запрошуємо всіх, хто бажає, 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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Dear Colleagues! 
In the 16th edition of "Lviv Clinical Bulletin" we continue to implement our plan that provides assistance in giving opportu-

nities for clinicians of different specialties to share information that will help to integrate their efforts in order to solve topical, In 
the 18th–19th edition of "Lviv Clinical Bulletin" we continue to implement our plan that provides assistance in giving opportunities 
for clinicians of different specialties to share information that will help to integrate their efforts in order to solve topical, often 
interdisciplinary problems of modern medicine.

In the category "Original research” is published the work of N. Emelyanova, dedicated to the manifestations of cellular 
anomalies of gingival epithelium in patients with chronic obstructive pulmonary diseases combined with coronary heart disease, 
the results of which make it possible to state that intracellular repartition of gingival epithelium in such patients has stereotypical 
manifestations characteristic of chronic inflammation.

S. Azhmi and V. Serhiyenko investigated the features of blood lipid profile and insulin resistance indices in 219 patients 
with type 2 diabetes with cardiovascular autonomic neuropathy, simvastatin’s and on omega-3 polyunsaturated fatty acids’ 
effects on them. The authors concluded that the efficacy of combination therapy with simvastatin and the drug ω-3 of polyun-
saturated fatty acids is not due to the state of compensation of the disease, but is the result of the direct influence of these 
pharmacological agents on the studied parameters. This justifies the appropriateness of their prescription to patients with type 
2 diabetes mellitus and functional stage of cardiovascular autonomic neuropathy.

A group of scholars led by Teona Shulaia published a study devoted to the acral nevi. It was stated that each nosological 
unit of acral nevi corresponds to specific dermatoscopic indices which helps to differentiate between malignant and benign pro-
liferation. A specific dermatoscopic feature of acral melanoma is a pattern of parallel ridges, whereas for nevi the typical pattern 
is parallel furrows.

The widespread introduction of dermatoscopy into practice will enable dermatologists to diagnose melanoma at an early 
stage and to avoid unwarranted removal of benign tumors.

S. Lypovetska investigated the disturbances of cardiohaemodynamics, heart rhythm, lipid, purine metabolism and sys-
temic inflammation and efficiency of their correction in patients with postinfarction cardiosclerosis, associated with hyperurice-
mia. The author proved that the inclusion of eprosartan and phenofibrate in the treatment complex is an adequate means to 
achieve the target blood pressure levels in most patients, dyslipidemia correction, hyperuricemia and systemic inflammation 
activity, avoidance of heart remodeling and increase in the severity of systole-diastolic dysfunction of the myocardium, resulting 
in significantly improved parameters of the variability of the heart rate and the reduced frequency of life-threatening arrhythmias.

The results of the study conducted by V. Serhiyenko and О. Serhiyenko, published in the article "The Content of Some 
Pro- and Anti-inflammatory Factors, Insulin Resistance Parameters in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Cardiovas-
cular Autonomic Neuropathy, Influence of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids on These Parameters". The obtained results 
may indicate a decrease in the activity of the pro-inflammatory link of the immune response and make it possible to consider 
the preparation of omega-3 polyunsaturated fatty acids as a promising pharmacologic agent in the complex treatment of the 
functional stage of cardiovascular autonomic neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus.

N. Kiladze with co-authors in the article "Phages in Treatment of Some Deep Skin Purulent Infections" convincingly 
proved that the benefits of treatment of purulent phagitis skin diseases are uncontroversial, since their use can enhance or 
replace traditional antibiotic therapy.

O. Mashkarynets found out the prevalence and peculiarities of the course of chronic catarrhal gingivitis in girls with a 
violation of the menstrual cycle. It is proved that the prevalence of diseases of periodontal tissues in them (in 87.85 ± 3.15 %) 
is significantly higher in comparison with the group of practically healthy girls (53.63 ± 3.36 %), that among gingivitis prevails 
chronic catarrhal gingivitis (in 88.63 ± 3.27 %), while periodontal indices have significantly higher rates in girls with menstrual 
disorder compared to practically healthy girls.

P. Olіynyk with co-authors published the results of the analysis of the pharmaceutical provision of prevention and treat-
ment of influenza in children. It was stated that increasing the effectiveness of preventive measures and treatment of infectious 
diseases in children requires the improvement of methods of introduction of drugs by increasing the number of appropriate 
dosage forms.

The category “Literature Review and Clinical Case Description” contains the article “Characteristics and Features of the 
Circulatory System Status in Patients with Liver Cirrhosis as a Disease of Multiple Organ Lesions: Pathogenesis; Diagnostics; 
Principles of their Treatment” written by the group of scholars headed by M. Farmaha. The authors claim that liver damage, as 
a key organ of interorgan and intersystem relationships, leads to disorders of the circulatory system and is a violation of hemo-
dynamics with the formation of stable arterial hypotension and myocardial damage in the form of cirrhotic cardiomyopathy with 
systolic and diastolic heart failure and changes in heart parameters.

For printing are accepted works in Ukrainian, Russian, English, German, bulletin’s circulation will help to bring information 
to all those in need.

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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Прояви клітинних аномалій епітелію ясен  
у хворих на хронічні обструктивні захворювання 
легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця

Вступ. Один із пріоритетних напрямів сучасної 
стоматолоґії –  вивчення  патолоґічних змін у порож-
нині рота, що виникають у пацієнтів зі соматичними 
хворобами, а саме, з хронічним обструктивним за-
хворюванням легень (ХОЗЛ) [4, 8]. 

Під ХОЗЛ розуміють наростання порушення функ-
ції зовнішнього дихання, спричинене запальною  
реакцією легеневої тканини на подразнення різними 
патоґенними аґентами і ґазами [7]. Велика поширеність 
і приріст захворюваності на ХОЗЛ, інвалідизація осіб 
працездатного віку та важкість проґнозу робить цю 
хворобу  однією з актуальних проблем клінічної пуль-
монолоґії, як у світі, так і в Україні. В останні роки 
широко обговорюються механізми тісної асоціації 
ХОЗЛ зі серцево-судинними захворюваннями, а саме, 
ішемічною хворобою серця (ІХС), поєднання яких 
трапляється більш ніж у 55,0 % випадків [3].

Як ХОЗЛ, так й ІХС супроводжуються виникненням 
системної гіпоксії, яка  додатково до наявних мета-
болічних порушень дефіциту кисню в тканинах па-
родонта пригнічує реґенераторні та репаративні про-
цеси [1, 6, 10]. Наростання загальної інтоксикації 
орґанізму за наявності ХОЗЛ та ІХС, а також патоґе-
нетичне лікування, яке призначають хворим, не може 
не впливати на  стан тканин пародонта. Отже, пато-
лоґічні процеси в порожнині рота й зазначені сома-
тичні хвороби з подібною етіолоґією можуть мати і 
взаємно обтяжувальний вплив [9]. 

Для  ранньої діаґностики уражень  тканин порож-
нини рота дуже часто застосовується ексфоліативна 
цитолоґія. Результати клінічних і  експериментальних 
досліджень свідчать, що за допомогою досить простих 
неінвазивних методів ексфоліативної цитолоґії мож-
на з’ясувати вплив різноманітних системних та зов-
нішніх чинників на параметри клітин і клітинних 
структур за наявності різних патолоґічних станів  

у яснах [2, 5]. До найбільш інформативних свідчень, 
які можуть виявлятися за відсутності видимих клініч-
них змін слизової оболонки порожнини рота (СОПР), 
слід віднести різноманітні клітинні аномалії, що ви-
никають унаслідок ґенетичних або метаболічних 
(деґенеративних) порушень. Маніфестними проявами 
клітинних аномалій вважають наявність мікроядер, 
бінуклеарність, каріорексис, каріолізис, пікноз, кон-
денсацію хроматину, протрузії (ефект «розбитого 
яйця», пухирець та ін.), вакуолізацію та гало (койло-
цитоз). 

Незважаючи на значну кількість публікацій, при-
свячених діаґностиці та лікуванню захворювань па-
родонта у хворих як на ХОЗЛ, так і на ІХС, стан епітелію 
ясен у них не вивчено. Тому вказані вище типи аномалій 
клітин стали предметом нашого дослідження. 

Мета дослідження. З’ясувати частоту й характер 
патолоґічних змін ядра епітеліоцитів ясен у хворих 
на  хронічні обструктивні захворювання легень у 
поєднанні з ішемічною хворобою серця.

Матеріали й методи дослідження. З метою ви-
значення стоматолоґічного статусу оглянуто 239 па-
цієнтів віком від 45 до 65 років (157 чоловіків і 82 
жінки), які перебували на амбулаторному та стаціо-
нарному лікуванні у відділі кардіопульмонолоґії  в 
ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої 
НАМН України». 

Усіх пацієнтів залежно від основного захворюван-
ня поділено на ґрупи: основна ґрупа – 130 хворих із 
діаґнозом ХОЗЛ у поєднанні з ІХС, ґрупа порівнян-
ня № 1 – 38 пацієнтів із діаґнозом ХОЗЛ та ґрупа 
порівняння № 2 – 71 пацієнт із діаґнозом ІХС. Ґрупа 
контролю була представлена 20 соматично здорови-
ми особами, репрезентативними за статтю і віком 
(рис. 1).
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Рис. 1. Поділ обстежених пацієнтів на ґрупи.

Критеріями виключення з дослідження були заго-
стрення ХОЗЛ, хронічна серцева недостатність ІV 
функціонального класу, гостра серцева недостатність,  
важкі порушення серцевого ритму, гормональні по-
рушення функції щитоподібної залози, туберкульоз 
у анамнезі, вади розвитку легень,  бронхіальна астма, 
інсулінозалежний цукровий діабет, активні запальні 
процеси в ротовій порожнині.

Цитолоґічні й морфометричні дослідження прово-
дили на зскрібках епітелію ясен. Після ополіскуван-
ня  порожнини рота фізіолоґічним розчином кінчиком 
стерильного стоматолоґічного шпателя з легким на-
тисканням  зскрібали вміст поверхневого шару епітелію 
прикріплених ясен та переносили його на предметне 
скло. Мазки висушували впродовж 2-3 хвилин за 
умови відкритого доступу повітря. Цитолоґічні пре-
парати фарбували за Ґ. Папаніколау та переглядали 
на світловому мікроскопі Micros (Австрія). Для от-
римання фотоґрафій клітин використовували цифро-
ву відеокамеру САМ 2800 (об’єктив х40, окуляр х10). 
Частоту клітин із аномаліями визначали в перерахун-
ку на 1000 клітин (рис. 2). 

Рис. 2. Мікрофотоґрафія цитоґрами зі зскрібка епітелію ясен 
хворого. Визначається епітеліальна клітина з мікроядрами. 

Забарвлення за Ґ. Папаніколау. ×400.

Для диференціації та правильного тлумачення ядер-
них аномалій клітин застосовували ДНК-специфічне 
фарбування, зокрема акридин. Препарат вважали 
придатним для вивчення лише в тому випадку, якщо 
клітини розташовувалися в один шар. Для аналізу 
мікроядер брали клітини, що були окремими, із без-
перервним гладеньким краєм ядра. Мікроядерність 
ідентифікували як хроматинове тіло округлої чи оваль-
ної форми з безперервним гладеньким краєм, розміром 
не більш ніж третина ядра, окремо від ядра, не за-
ломлює світло та має інтенсивність зафарбовування, 
малюнок хроматину як в основного ядра і міститься 
з ним в одній площині. Протрузії ядра найчастіше 
мали вигляд «розбитого яйця» за типом мікроядра, 
що поєднується з ядром містком із нуклеоплазми.

Статистичне опрацювання проводили за допомогою 
комп’ютерних проґрам SPSS-13. Порівняння кількіс-
них показників здійснювали за критерієм Г. Б. Ман-
на – Д. Р. Вітні.  

Результати дослідження та їх обговорення. Ана-
ліз результатів дослідження показав, що у всіх паці-
єнтів із соматичними хворобами наявні виражені 
морфолоґічні зміни епітеліальних клітин, а саме: 
збільшена кількість клітин, що не мали ядра, та клі-
тин із великими нерівномірно забарвленими ядрами, 
тоді як ядра клітин епітелію соматично здорових до-
норів були невеликими і компактними. Середня час-
тота клітин із мікроядрами у зскрібках з епітелію ясен 
осіб контрольної ґрупи становила 2,00 (1,25, 3,00), 
що не перевищувало середньопопуляційних значень. 
Отримані нами середні показники частоти клітин із 
зазначеними патолоґічними змінами у соматично 
здорових осіб збігаються з раніше опублікованими 
результатами досліджень стосовно рівнів мікроядер 
у клітинах епітелію (частота епітеліоцитів із мікро-
ядрами для різних популяцій варіює від 0 до 9 на 1000 
клітин за  відсутності  хвороби або впливу низки 
шкідливих чинників).

У хворих на ХОЗЛ у поєднанні з ІХС (основна ґру-
па) цей показник зріс найбільше (більш ніж у 1,5 разу 
порівняно з ґрупою контролю), що, очевидно, зумов-
люється не тільки виникненням патолоґічних процесів, 
а ще й  порушенням апоптозу. Як основні чинники 
формування мікроядер розглядають зміну мітозного 
розподілу за несприятливих умов, багатополюсний 
мітоз і втрату частини ґенетичного матеріалу. 

Крім цього, пацієнти основної ґрупи й ґрупи порівнян-
ня № 1 (із ХОЗЛ) мали підвищену кількість двоядер-
них клітин, що  більш ніж удвічі перевищувало цей 
показник не тільки порівняно з контролем, а й із ґру-
пою № 2 (див. таблицю).

Двоядерність, або бінуклеарність, є поширеною оз-
накою деґенеративних змін епітелію  і характеризуєть-
ся тим, що два ядра містяться в одній окремій клітині 
за відсутності мікроядер. Ця зміна, очевидно, не зумов-
лена ушкодженням ядра, а виникає внаслідок ушкод-
ження мембран (пероксидації ліпідів клітинних мембран) 
і втрати клітинами здатності до цитокінезу, тобто відо-
бражає певний енерґетичний дефіцит (рис. 3).
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Рис. 3. Мікрофотоґрафія цитоґрами зі зскрібка епітелію ясен 

хворого. Визначається двоядерна епітеліальна клітина  
в проміжному шарі слизової оболонки ясен.  

Забарвлення за Ґ. Папаніколау. ×400.

Показником ґенетичних порушень у інтерфазних 
ядрах може бути кількість наявних протрузій. Протрузія 
у вигляді «розбитого яйця»  представлена мікроядром, 
що зв’язане з основним ядром містком із нуклеоплаз-
ми. Механізм, що призводить до виникнення порушень 
за типом «розбите яйце» чи «пухирців», не зовсім 
з’ясований, але, очевидно, він зумовлений елімінацією 
ампліфікованої ДНК або її залишків (рис. 4). 

Рис. 4. Мікрофотоґрафія цитоґрами зі зскрібка епітелію ясен 
хворого. Визначається епітеліальна клітина з протрузіями  

за типом «розбите яйце». Забарвлення за Ґ. Папаніколау. ×400.

Найвищий показник протрузій ядра також був вла-
стивий хворим основної  ґрупи, частота якого у хво-
рих на ХОЗЛ із ІХС суттєво зростала й перевищува-
ла контрольні показники більш ніж  у 9 разів (р < 
0,001) (див. таблицю).

Крім клітинних аномалій ґенетичної природи у 
хворих усіх ґруп, за винятком ґрупи контролю, в епі-
телії ясен відзначалися виражені деґенеративні зміни, 
що виявляються пікнозом ядер, порушенням цілісності 
ядерної мембрани, каріорексисом і каріолізисом. 
Зазначені зміни, найімовірніше, спричинені запален-

ням, проте вони можуть бути й наслідком  впливу 
лікарських засобів, які вживають пацієнти з приводу 
основної хвороби. За наявності ХОЗЛ у поєднанні з 
ІХС  зростає частота таких проявів запально-деструк-
тивного процесу в епітелії, як каріорексис (дезінтеґра-
ція ядра, викликана аґреґацією хроматину) та каріолі-
зис (часткове або повне розчинення ядра).

Каріорексис – деґенеративні зміни ядра в клітині, 
що супроводжуються розпадом його на окремі інтен-
сивно забарвлені частини з гомоґенною структурою, 
які після лізису каріолеми потрапляють у цитоплазму 
й піддаються розсмоктуванню. Морфолоґічно каріо-
рексис є клітиною з декількома великими або чис-
ленними дрібними пофарбованими фраґментами ядра 
в цитоплазмі. 

Каріолізис – деґенеративні зміни ядра в клітині, 
що супроводжуються втратою здатності до фарбу-
вання хроматину з подальшим повним його зникнен-
ням. Морфолоґічно – це клітина з гомоґенним забар-
вленням ядра і нечіткою каріолемою, що руйнується 
(рання стадія каріолізису) або клітина з повною від-
сутністю забарвлення ядра, коли на тлі пофарбованої 
цитоплазми вона має вигляд тіні (повна стадія каріолі-
зису).

Як бачимо з таблиці, в усіх досліджуваних ґрупах, 
окрім ґрупи соматично здорових пацієнтів, спостері-
галося вірогідне збільшення деґенеративних аномалій 
ядра.

Частота клітин із аномаліями в епітелії ясен  
обстежених пацієнтів

Показники Ґрупи
Частота клітин із аномаліями  

(в перерахунку  
на 1 000 клітин); р 

1 2 3

Мікроядра

Контроль 2,00 (1,25; 3,00)

Основна ґрупа 3,00 (2,00; 4,00) p = 0,001, 
p1 = 0,02, p2 = 0,001

Ґрупа 
порівняння 1 3,00 (2,00; 3,75)

Ґрупа 
порівняння 2 2,00 (2,00; 3,00)

Бінуклеари

Контроль 2,00 (2,00; 3,00)

Основна ґрупа 6,00 (5,00; 7,00) p = 0,001,  
p2 = 0,001

Ґрупа 
порівняння 1 6,00 (5,00; 7,00) p = 0,001

Ґрупа 
порівняння 2 3,00 (2,00; 3,00)

Протрузії 
(за типом 

«розбите яйце», 
«пухирців»)

Контроль 1,00 (0,00; 1,00)

Основна ґрупа 9,00 (8,00; 11,00) p = 0,001, 
p1 = 0,001, p2 = 0,001

Ґрупа 
порівняння 1 7,00 (6,00; 8,00) p = 0,001

Ґрупа 
порівняння 2 1,00 (1,00; 2,00)
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1 2 3

Каріорексис

Контроль 4,00 (4,00; 5,00)

Основна ґрупа 11,00 (9,75; 12,00)  
p = 0,001, p2 = 0,001

Ґрупа 
порівняння 1

11,00 (9,00; 12,00)  
p = 0001

Ґрупа 
порівняння 2

6,00 (5,00; 7,00)  
p = 0,001

Каріолізис

Контроль 20,50 (18,00; 24,00)

Основна ґрупа 33,00 (29,00; 36,00)  
p = 0,001

Ґрупа 
порівняння 1

32,00 (28,75; 37,00)  
p = 0,001

Ґрупа 
порівняння 2

33,00 (29,00; 38,00)  
p = 0,001

Вакуолізація

Контроль 9,00 (7,25; 10,75)

Основна ґрупа 26,00 (24,00; 27,00)  
p = 0,001, p1 = 0,02, p2 = 0,001

Ґрупа 
порівняння 1

21,00 (19,00; 23,00)  
p = 0,001

Ґрупа 
порівняння 2

16,00 (14,00; 19,00)  
p = 0,001

Примітки: р – рівень значущості вірогідної різниці 
порівняно з контролем; р1 і р2 – рівень значущості вірогідної 
різниці порівняно з ґрупами № 1 і № 2.

За наявності ХОЗЛ, а також ІХС до цього може 
призвести наявність гіпоксії, порушення мікроцир-
куляції та проникності судин, посилення пероксид-
ного окиснення ліпідів. Найімовірніше, зазначені вище 
порушення зумовлюють і зростання в епітелії хворих 
кількості клітин з посиленою вакуолізацією, що є 
ознакою ранньої деструкції клітин, зокрема, деструк-
тивних змін клітинних мембран, зниження їх бар’єр-
ної і транспортної функцій (рис. 5).

Рис. 5. Мікрофотоґрафія цитоґрами зі зскрібка епітелію ясен. 
Визначається скупчення епітеліоцитів поверхневого шару ясен 
із наявністю перинуклеарного гало та з ознаками вакуолізації. 

Забарвлення за Ґ. Папаніколау. ×400.

У разі різко вираженої вакуолізації цитоплазма 
може зберігатися тільки в периферійних відділах 
клітини, утворюючи перинуклеарне гало (навколо-
ядерна зона просвітлення, сформована за рахунок 
деґенеративних змін і некрозу зруйнованих цито-
плазматичних орґанел). 

Висновки. Результати проведеного дослідження 
свідчать про те, що найбільш виражені зміни ядра 
клітин притаманні хворим із поєднаними бронхо-
кардіальними хворобами (або з коморбідними брон-
холегеневими ураженнями). Внутрішньоклітинна 
реорґанізація  епітелію ясен у обстежених хворих 
має стереотипні прояви, характерні для хронічного 
запалення. Таким чином, можна говорити про ґено-
токсичний вплив соматичного захворювання або його 
лікування на прояви клітинних аномалій епітелію 
ясен у хворих на  хронічні обструктивні захворю-
вання легень у поєднанні з ішемічною хворобою 
серця.

Закінчення табл.
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Прояви клітинних аномалій епітелію ясен у хворих на хронічні обструктивні 
захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця

Н. Ю. Ємельянова

Вступ. Один із пріоритетних напрямів сучасної стоматолоґії –  вивчення  патолоґічних змін у порожнині 
рота, що виникають у пацієнтів зі соматичними хворобами, а саме, з хронічним обструктивним захворюван-
ням легень (ХОЗЛ) та ішемічною хворобою серця (ІХС), поєднання яких трапляється більш ніж у 55,0 % 
випадків.

Мета. Дослідити частоту й характер патолоґічних змін ядра епітеліоцитів ясен у хворих на  ХОЗЛ у поєд-
нанні з ІХС.

Матеріали й методи. Визначення стоматолоґічного статусу проведено у 239 пацієнтів віком від 45 до 65 
років (157 чоловіків і 82 жінки), які хворіли на ХОЗЛ у поєднанні з ІХС, тільки ХОЗЛ чи тільки ІХС і пере-
бували на амбулаторному та стаціонарному лікуванні у відділі кардіопульмонолоґії  в ДУ «Національний 
інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України». Цитолоґічні й морфометричні дослідження проводили 
на зскрібках епітелію ясен. 

Результати. З’ясовано, що у всіх пацієнтів відзначалася підвищена кількість клітин, які не мали ядра, і 
клітин з великими нерівномірно забарвленими ядрами. Доведено, що найбільш виражені   маніфестні про-
яви клітинних аномалій (мікроядра, бінуклеарність, каріорексис, каріолізис, протрузії та вакуолізація) властиві 
саме для ґрупи з коморбідними бронхо-кардіальними ураженнями (ХОЗЛ у поєднанні з ІХС).

Висновки. Внутрішньоклітинна реорґанізація  епітелію ясен у хворих на ХОЗЛ у поєднанні з ІХС має 
стереотипні прояви, характерні для хронічного запалення.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, ішемічна хвороба серця, пародонт, слизова 
оболонка порожнини рота, епітеліоцит.

Manifestations of Cellular Anomalies of Gingival Epithelium in Patients with 
Chronic Obstructive Pulmonary Diseases Combined with Coronary Heart Disease

N. Emelyanova

Introduction. The priority of modern dentistry is a constant research of pathological changes in oral cavity 
occurring in patients with (COPD). Today under COPD we understand the growing abuse of lung function that 
caused lung tissue inflammatory response to stimulation by various agents. We know that more than 55.0 % of COPD 
cases are comorbid with coronary heart disease (CHD). COPD and CHD are accompanied by the emergence of 
systemic hypoxia, which in addition to the existing metabolic disorders of oxygen deficiency in periodontal tissues 
depresses regeneration and reparative processes. Results of clinical studies suggest that fairly simple methods of 
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non-invasive exfoliative cytology allow us to determine the impact of various systems and external factors on the 
parameters of cells and cellular structures in the presence of various states of gums pathology. Both diseases have 
direct effect on periodontal tissue manifesting in cell anomalies such as micronucleus, binuklear cells, karioreksis, 
kariolisis, protrusion, vacuolization, and halo (coylocytosis).

Aim. To find out the frequency and nature of epithelial cell nucleus in patients with COPD comorbid with CHD.
Materials and methods. We examined 239 patients aged 45 to 65 years (157 men and 82 women) with verified 

diagnosis of COPD and CHD. They were divided into groups depending on the underlying disease: the main group 
- 130 patients with COPD comorbid with CHD, comparison group N 1 - 38 patients with COPD, and comparison 
group N 2 - 71 patients diagnosed with CHD. Cytology was performed on the gingival epithelium scrapes using 
light microscope. Also we used digital videocamera CAM 2800 with light microscopy to take photos of cells. 
Abnormal cells rate was determined in 1/1000 terms. Statistical analysis was performed with "SPSS 13" computer.

Results. All patients with somatic disorders have significant morphological changes of epithelial cells, increased 
number of non-nuclear cells, and cells with large nuclei evenly colored. At the same time the nucleus of epithelial 
cells from healthy donors were small and compact. Patients of the main group showed the highest level with 
micronuclei cells determined pathological processes and violation of apoptosis. In addition, patients of the main 
group and the comparison group number 1 had more than 2 times higher rate of binuclear cells in comparison with 
the control group, and also with group of patients with coronary artery disease. The highest rate of core protrusions 
was also inherent in the study group, whish frequency in patients with COPD increased significantly and exceeded 
targets by more than 9 times. COPD and CHD may contribute to the presence of hypoxia, microcirculatory disorders 
and vascular permeability, increased lipid peroxidation. Most likely is the probability of rise above violations and 
growth in the epithelium of patients with increased number of cells vacuolization, which is a sign of an early 
destruction of cells, including destructive changes of cell membranes, reducing their barrier and transport functions.

Conclusions. Results of the study indicate that the most significant changes of cells nucleus were found in patients 
with comorbid broncho-cardiac pathology and display stereotypical features of chronic inflammation. Thus, we can 
draw a conclusion about genotoxic impact of physical illness or its treatment of the manifestations of epithelial cell 
abnormalities on the patients with COPD comorbid with coronary artery disease.

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, coronary heart disease, periodontal, oral mucosa, epithelial 
cells.
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Особливості показників ліпідного спектра крові 
та інсулінової резистентності у хворих  
на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною 
автономною нейропатією, впливу на них 
симвастатину й омеґа-3 поліненасичених жирних 
кислот

Вступ. Цукровий діабет (ЦД) 2-го типу – третя за 
значенням після артеріальної гіпертензії (АГ) та 
хронічної ішемічної хвороби серця (ІХС) причина 
хронічної серцевої недостатності (СН). Ризик виник-
нення СН за наявності ЦД зумовлений поєднанням 
кардіоваскулярної автономної нейропатії (КВАН), 
кардіоміопатії, ІХС та АГ [12]. КВАН – одна з най-
більш проґностично несприятливих і клінічно значу-
щих форм автономної нейропатії, яка діаґностується 
незадовільно, може бути причиною ішемії вінцевих 
судин, “німого” інфаркту міокарда; навіть доклінічна 
стадія КВАН збільшує, а клінічна значно збільшує 
ймовірність синдрому “раптової смерті”; може бути 
передвісником виникнення гострих порушень моз-
кового кровоплину [17].

Отже, дослідження і з’ясування патоґенезу КВАН, 
рання діаґностика, пошук шляхів і способів ефектив-
ного лікування належать до пріоритетних завдань 
сучасної діабетолоґії.

Попри успіхи в дослідженні патоґенезу, проблема 
лікування КВАН у хворих на ЦД 2-го типу перебуває 
в центрі уваги клініцистів і фармаколоґів. Досі не 
розроблений ефективний метод корекції метаболічних 
і функціональних порушень КВАН за наявності ЦД 
2-го типу. 

Відомо, що провідна роль у патоґенезі серцево-су-
динних захворювань (ССЗ) за наявності ЦД належить 
механізмам, асоційованим із гіперґлікемією й ате-
роґенною дисліпопротеїнемією (ДЛПЕ) – гіпертріа-
цилґліцеринемією (гіперТҐЕ), низьким рівнем холе-

стерину ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ) 
та підвищеною концентрацією ХС ліпопротеїнів 
низької щільності (ХС ЛПНЩ). Повідомляється, що 
ефективне лікування ДЛПЕ, АГ супроводжується 
зниженням частоти макросудинних ускладнень [17]. 
Отже, проблема зменшення ризику виникнення ССЗ 
у хворих на ЦД потребує комплексного розв’язання, 
зокрема, контролю провідних атероґенних чинників.

Важливе значення у виникненні ССЗ, а також КВАН 
у хворих на ЦД 2-го типу може належати гіперін-
сулінемії (ГІЕ)/інсуліновій резистентності (ІР), а 
також атероґенній ДЛПЕ, яка характеризується збіль-
шенням ТҐЕ, ХС ЛПНЩ, ХС ліпопротеїнів дуже 
низької щільності (ХС ЛПДНЩ) та зниженням умі-
сту ХС ЛПВЩ. Хронічна гіперґлікемія, ГІЕ і/або ІР 
супроводжуються порушеннями ліпідного обміну, і 
їх вираженість може корелювати зі ступенем важкості 
дисліпопротеїнемії. Вважається, що власне ГІЕ є 
рушійною силою активації патофізіолоґічних процесів 
формування і/або наростання важкості ССЗ у хворих 
на ЦД [15].

З метою фармакотерапії ДЛПЕ використовують 
статини, фібрати, секвестранти жовчних кислот, ніко-
тинову кислоту та її похідні, препарати ω-3 поліне-
насичених жирних кислот (ω-3 ПНЖК) або, як аль-
тернативу, – їх поєднання з інгібіторами поглинання 
холестерину.

Використання статинів вважається первинною лан-
кою у фармакотерапії атероґенної ДЛПЕ, що базуєть-
ся на переконливих результатах численних клінічних 
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випробувань, зокрема, позитивного впливу на кон-
центрацію ХС ЛПНЩ. Залежно від дози статини 
сприяють зниженню рівня ХС ЛПНЩ на 20,0– 
55,0 %, ТҐЕ – на 7,0–30,0 % і незначному підвищен-
ню рівня ХС ЛПВЩ на 5,0–10,0 % [5]. Використання 
ω-3 ПНЖК зумовлюється впливом на ІР і гомеостаз 
ґлюкози (зменшують ІР у м’язах > жировій тканині 
>> печінці; ймовірно пригнічують секрецію інсуліну; 
ймовірно відтерміновують виникнення ЦД 2-го типу), 
на стан ліпідного обміну (зменшують концентрацію 
ТҐ, ХС ЛПНЩ у крові, ймовірно збільшують концен-
трацію ХС ЛПВЩ, покращують ліпідний профіль у 
хворих на ЦД 2-го типу із ДЛПЕ); помірно знижують 
артеріальний тиск, покращують функцію ендотелію, 
зменшують запалення і покращують антиоксидантний 
захист [2, 3, 14]. Однак інформація про особливості 
використання статинів і ω-3 ПНЖК для лікування 
хворих на ЦД 2-го типу з КВАН неоднозначна, має 
фраґментарний характер, є предметом дискусії, а тому 
вимагає подальшого уточнення.

Мета дослідження. З’ясувати особливості показ-
ників ліпідного спектра крові та інсулінової рези-
стентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з 
кардіоваскулярною автономною нейропатією, а також 
впливу на них симвастатину й омеґа-3 поліненасиче-
них жирних кислот.

Матеріали й методи дослідження. Дослідження 
здійснено на базі діабетолоґічного відділення Львів-
ського обласного державного клінічного лікуваль-
но-діаґностичного ендокринолоґічного центру.

Після отримання письмової згоди на проведення 
комплексного обстеження згідно з принципами Гель-
сінкської декларації, Конвенції Ради Європи про пра-
ва людини і біомедицину та відповідними законами 
України в рандомізований спосіб обстежено 219 хво-
рих на ЦД 2-го типу (101 жінку, 118 чоловіків віком 
50–59 років) з попередньою стратифікацією за на-
явністю КВАН.

Скринінґ включав п’ять кардіоваскулярних тестів 
(КВТ). КВАН діаґностували за наявності двох і біль-
ше порушених КВТ, результатів векторкардіоґрафії, 
спектрального аналізу варіабельності ритму серця, 
електрокардіоґрафії (ЕКҐ), добового моніторування 
ЕКҐ, змін показників кориґованого інтервалу QT, 
пружно-еластичних властивостей артерій, що давало 
змогу виявити субклінічну, функціональну та функ-
ціонально-орґанічну стадії КВАН [9, 11, 16]. 

З’ясовано, що 19 пацієнтів із ЦД 2-го типу були 
без КВАН, 44 – зі субклінічною стадією КВАН, 156 
(віком 50–59 років, тривалість захворювання 1–6 років, 
показник ґлікованого гемоґлобіну A1c (HbA1c) (7,1 ± 
0,4) %) – з функціональною стадією КВАН. Контроль-
ну ґрупу сформували з 15 практично здорових людей 
віком 51,9 ± 3,2 року.

Концентрацію ґлюкози в крові визначали ґлюко-
зооксидазним методом, HbA1c – методом високочут-
ливої йонообмінної рідинної хроматоґрафії за допо-
могою напівавтоматичного аналізатора D-10 та 
реактивів BIO-RAD (США). Уміст імунореактивного 

інсуліну (ІРІ) визначали за допомогою тест-наборів 
Insulin IRMA (Immunotech, Чехія). Індекс ІР (HOMA-
IР) обчислювали за формулою [13]: НОМА-ІР=G0 х 
Іns0 /22,5, де G0 – рівень ґлюкози в крові натщесерце, 
ммоль/л; Іns0 – вміст ІРІ в крові натщесерце, мкМО/
мл. Стан ліпідного обміну оцінювали за показниками 
загального холестерину (ЗХС), ТҐЕ, ХС ЛПВЩ і ХС 
ЛПНЩ. Уміст ХС ЛПНЩ (ммоль/л) обчислювали за 
формулою V. Т. Friedewald, коефіцієнт атероґенності 
(КА) – за формулою А. Н. Клімова. Оскільки відмін-
ною ознакою ДЛПЕ, що асоціюється з ЦД 2-го типу, 
є одночасне порушення метаболізму ЛПВЩ і ТҐЕ, 
визначали  співвідношення ТҐЕ/ХС ЛПВЩ, що ха-
рактеризує внесок ліпопротеїнліполізу ТҐЕ-вмісних 
ЛПДНЩ в утворення ЛПВЩ [7, 10]. Уміст ліпідів 
визначали за допомогою реактивів фірми HUMAN 
(Німеччина) на напівавтоматичному аналізаторі 
Humanlayzer 2000. Інтерпретацію отриманих показ-
ників проводили згідно з положеннями консенсусу 
Європейського товариства кардіолоґів та Європей-
ського товариства атеросклерозу (2011).

Зі 156 хворих на ЦД 2-го типу з функціональною 
стадією КВАН 76 стратифіковано на чотири ґрупи: 
1-ша ґрупа – 22 хворих, які впродовж 3 місяців отри-
мували стандартне цукрознижувальне лікування і 
симвастатин – 20,0 мґ/добу; 2-га ґрупа – 21 хворий, 
які впродовж 3 місяців отримували стандартне цу-
крознижувальне лікування та 1 капсулу на добу пре-
парату α-3 ПНЖК, що містить в одній капсулі ~ 
90,0 % етилових ефірів ПНЖК (1000,0 мґ), зокрема, 
етилових ефірів ейкозапентаєнової кислоти – 460,0 
мґ, докозагексаєнової кислоти – 380,0 мґ і 4,0 мґ α-то-
коферолу ацетату; 3-тя ґрупа – 18 хворих, які впродовж 
3 місяців отримували традиційне цукрознижувальне 
лікування, симвастатин – 10,0 мґ на добу та 1,0 ґ на 
добу препарату ω-3 ПНЖК; 4-та ґрупа – 15 хворих, 
які впродовж 3 місяців отримували стандартне цу-
крознижувальне лікування (контрольна ґрупа).

Результати досліджень опрацьовували методом 
варіаційної статистики. Для порівняння середніх аб-
солютних величин використовували параметричний 
критерій Стьюдента і непараметричний критерій   
Ф. Вілкоксона, а під час порівняльного аналізу від-
носних величин між різними ґрупами обстежених 
пацієнтів – t-критерій Р. Фішера згідно з дисперсійним 
аналізом ANOVA (MicroCal Origin v. 8,0) [1]. Отримані 
показники наведені у вигляді середніх арифметичних 
значень зі статистичною похибкою (M ± m), а відсо-
ток змін після проведеного курсу лікування з вико-
ристанням симвастатину і ω-3 ПНЖК, а також їх 
комбінування (стосовно показників до лікування) 
визначали у вигляді дельти (∆ %, M ± m). Найменш 
статистично значущим вважали значення р < 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. Ре-
зультати визначення показників препрандіальної ґлі-
кемії, концентрації HbA1c, ІРІ і параметрів HOMA-ІР 
в ґрупах обстежених хворих наведені в табл. 1.
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Таблиця 1
Показники ґлікемії, ґлікованого гемоґлобіну, 

імунореактивного інсуліну та індексу інсулінової 
резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу  
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Ґлікемія, 
ммоль/л

5,71  
± 0,22

5,98  
± 0,19

6,43  
± 0,11

4,75  
± 0,03

р < 0,001
р1 < 0,001
р2 < 0,001
р3 > 0,05
р4 < 0,05
р5 < 0,05

HbA1c, %
6,53  

± 0,14
6,69  

± 0,13
7,02  

± 0,07
5,45  

± 0,16

р < 0,001
р1 < 0,001
р2 < 0,001
р3 > 0,05
р4 < 0,05
р5 < 0,05

ІРІ, 
мкМО/л

16,12  
± 1,15

20,1  
± 1,3

26,5  
± 0,87

11,23  
± 0,67

р < 0,001
р1 < 0,001
р2 < 0,001
р3 < 0,05
р4 < 0,001
р5 < 0,01

HOMA-ІР 4,36 
± 0,47

5,73  
± 0,6

8,24  
± 0,39

2,38  
± 0,15

р < 0,001
р1 < 0,01

р2 < 0,001
р3 > 0,05
р4 < 0,001
р5 < 0,05

Примітки: р – значущість відмінностей між ЦД 2-го 
типу без КВАН і контрольною, р1 – між субклінічною КВАН 
і контрольною, р2 – між функціональною і контрольною, 
р3 – між ЦД 2-го типу без КВАН і субклінічною, р4 – між 
ЦД 2-го типу без КВАН і функціональною, р5 – між ЦД  
2-го типу з субклінічною та функціональною.

Як бачимо з отриманих результатів, у хворих на 
ЦД 2-го типу з субклінічною стадією КВАН, порівня-
но з пацієнтами з ЦД 2-го типу без КВАН, спостері-
гається статистично значуще збільшення вмісту ІРІ 
(+24,69 %) за відсутності статистично значущих змін 
інших показників (див. табл. 1). Функціональна стадія 
КВАН у хворих на ЦД 2-го типу характеризується 
збільшенням концентрації циркулюючого інсуліну 
(+31,84 %), препрандіальної ґлікемії (+7,53 %), HbA1c 
(+4,93 %) і НОМА-ІР (+43,8 %), що статистично зна-
чуще до показників, отриманих у ґрупі пацієнтів із 
субклінічною стадією КВАН. Отже, найбільш стати-
стично значуща ГІЕ (визначена за показниками кон-
центрації ІРІ), а також ІР (НОМА-ІР) верифіковані у 
хворих на ЦД 2-го типу з функціональною стадією 
КВАН. 

Результати дослідження ліпідного спектра крові, а 
також індексів атероґенності представлені в табл. 2. 

Таблиця 2 
Показники ліпідного обміну та індексів атероґенності у 

хворих на цукровий діабет 2-го типу (M ± m, р)
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ЗХС, 
ммоль/л

4,84  
± 0,23

5,2  
± 0,23

5,99  
± 0,14

4,33  
± 0,22

р > 0,05
р1 < 0,05

р2 < 0,001
р3 > 0,05
р4 < 0,01
р5 < 0,01

ХС ЛПНЩ, 
ммоль/л

2,95  
± 0,25

3,12  
± 0,2

3,9  
± 0,13

2,41  
± 0,14

р > 0,05
р1 < 0,05

р2 < 0,001
р3 > 0,05
р4 < 0,01
р5 < 0,01

ХС ЛПВЩ, 
ммоль/л

1,07  
± 0,06

0,99  
± 0,05

0,85  
± 0,02

1,26  
± 0,06

р < 0,05
р1 < 0,01

р2 < 0,001
р3> 0,05

р4 < 0,001
р5 < 0,01

ТҐЕ, 
ммоль/л

1,77  
± 0,14

2,33  
± 0,19

2,73  
± 0,11

1,31  
± 0,15

р < 0,05
р1 < 0,01

р2 < 0,001
р3 < 0,05

р4 < 0,001
р5 > 0,05

КА 3,85  
± 0,44

4,74  
± 0,46

6,68 
± 0,28

2,49  
± 0,13

р < 0,05
р1 < 0,01

р2 < 0,001
р3 > 0,05
р4 < 0,001
р5 < 0,001

ТҐЕ/ХС 
ЛПВЩ

1,79  
± 0,22

2,79  
± 0,32

3,51  
± 0,18

1,08  
± 0,14

р < 0,05
р1 < 0,01

р2 < 0,001
р3 < 0,05
р4< 0,001
р5 < 0,05

Примітки: р – значущість відмінностей між ЦД 2-го типу 
без КВАН і контрольною, р1 – між субклінічною КВАН і 
контрольною, р2 – між функціональною і контрольною, р3 – між 
ЦД 2-го типу без КВАН і субклінічною, р4 – між ЦД 2-го типу без 
КВАН і функціональною, р5 – між ЦД 2-го типу з субклінічною 
та функціональною.

Як бачимо з табл. 2, у хворих на ЦД 2-го типу з 
субклінічною стадією КВАН, порівняно з показника-
ми, отриманими в контрольній ґрупі, спостерігається 
статистично значуще збільшення вмісту ЗХС (+20,09 
%; р1 < 0,05); ТҐЕ (+77,86 %; р 1 < 0,01; +31,64 % 
порівняно з ґрупою пацієнтів із ЦД 2-го типу без 
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КВАН, р3 < 0,05); ХС ЛПНЩ (+29,46 %; р1 < 0,05); 
зменшення концентрації ХС ЛПВЩ (-21,43 %; р1 < 0,01) 
з одночасною відсутністю статистично значущих 
змін інших показників. Функціональна стадія харак-
теризується подальшим збільшенням вмісту ЗХС 
(+38,34 % щодо контрольної ґрупи (р2 < 0,001)), (+23,76 
% – щодо хворих на ЦД 2-го типу без КВАН (р4 < 0,01)), 
(+15,19 % – щодо субклінічної стадії (р5 < 0,01)); ТҐЕ 
(приблизно у 1,08 разу (р2 < 0,001)), (+54,24 % – щодо 
хворих на ЦД 2-го типу без КВАН (р4 < 0,001)), 
((+17,17 % – щодо субклінічної стадії (р5 > 0,05)); 
ХС ЛПНЩ (+61,83 % – щодо контролю (р2 < 0,001)), 
(+32,2 % – щодо хворих на ЦД 2-го типу без КВАН 
(р4 < 0,01)), (+25,0 % – щодо субклінічної стадії 
(р5 < 0,01)) і виразним зменшенням концентрації ХС 
ЛПВЩ (-32,54 % – щодо контрольної ґрупи (р2 < 0,001)); 
(-20,56 % – щодо хворих на ЦД 2-го типу без КВАН 
(р4 < 0,001)) (-14,14 % – щодо субклінічної стадії 
(р5 < 0,01)).

Отже, у хворих на ЦД 2-го типу з субклінічною 
стадією КВАН  порівняно з пацієнтами без КВАН 
спостерігається більш значне, статистично значуще 
збільшення показників співвідношення ТҐЕ/ХС ЛПВЩ 
(+55,87 % (р3 < 0,05)) і водночас немає динаміки КА 
(+23,12 % (р3 > 0,05)). У хворих на ЦД 2-го типу з 
функціональною стадією КВАН порівняно з пацієн-
тами без КВАН виявлено статистично значуще збіль-
шення параметрів КА (+73,51 % (р4 < 0,001)) і показ-
ників співвідношення ТҐЕ/ХС ЛПВЩ (+96,09 % 
(р4 < 0,001)) порівняно з показниками, отриманими 
у пацієнтів із субклінічною стадією КВАН; спостері-
гається подальше статистично значуще збільшення 
КА (+40,93 % (р5 < 0,001)) і ТҐЕ/ХС ЛПВЩ (+25,81 % 
(р5 < 0,05)).

Значення показників співвідношення ТҐЕ/ХС ЛПВЩ 
менше 0,87 вважається ідеальним, у діапазоні 0,88–1,74 
– нормальним, більше 1,74 – підвищеним, більше 
2,62 – патолоґічним (занадто високим) [8, 5]. Резуль-
тати досліджень підтверджують, що у хворих на ЦД 
2-го типу без КВАН  показники співвідношення ТҐЕ/
ХС ЛПВЩ підвищені, у субклінічній і функціональ-
ній стадії КВАН – патолоґічні.

Зміни значень деяких показників метаболізму в 
хворих на ЦД 2-го типу з функціональною стадією 
КВАН після тримісячного лікування симвастатином, 
препаратом ω-3 ПНЖК і симвастатином із препаратом 
ω-3 ПНЖК наведені в табл. 3.

З’ясовано, що використання симвастатину супро-
воджувалось статистично значущим зменшенням 
концентрації ЗХС, ХС ЛПНЩ, ТҐЕ, ІРІ і зростанням 
умісту ХС ЛПВЩ (порівняно з контрольною ґрупою), 
статистично значущим зменшенням ЗХС, ХС ЛПНЩ, 
ТҐЕ і ІРІ (порівняно з препаратом ω-3 ПНЖК).

Препарат w-3 ПНЖК не сприяв статистично зна-
чущим змінам показників: концентрації HbA1c (6,95 
± 0,15 % (до лікування) і 6,98 ± 0,13 % (після ліку-
вання), ∆ = (+0,66 ± 1,07) % (р > 0,05)); препрандіаль-
ної ґлікемії (6,79 ± 0,22 ммоль/л (до лікування) і 6,76 
± 0,23) ммоль/л (після лікування), ∆ = (+0,06 ± 2,27) % 

(р > 0,05)); ІРІ (25,83 ± 2,57 мкМО/мл (до лікування) 
і 23,17 ± 2,3 мкМО/мл (після лікування) (р > 0,05)); 
НОМА-ІР (8,22 ± 1,03 (до лікування) і 7,21 ± 0,87 
(після лікування) (р > 0,05)). Проте сприяв статистич-
но значущому зниженню рівня ТҐЕ (2,55 ± 0,14 ммоль/л 
(до лікування) і 1,61 ± 0,08 ммоль/л (після лікування), 
(р < 0,001)) й підвищенню вмісту ХС ЛПВЩ (0,78 ± 
0,03 ммоль/л (до лікування) і 0,88 ± 0,04 ммоль/л 
(після лікування), (р < 0,05)).

Таблиця 3 
Зміни значень деяких показників метаболізму  

в хворих на цукровий діабет 2-го типу з функціональною 
стадією кардіоваскулярної автономної нейропатії  

після тримісячного лікування симвастатином, препаратом 
ω-3 поліненасичених жирних кислот і симвастатином  

із препаратом ω-3 поліненасичених жирних кислот,  
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ЗХС -21,8  
± 1,6

-8,2  
± 1,1

-28,3  
± 1,9

-6,7  
± 1,0

р < 0,01
р1 > 0,05
р2 < 0,001
р3 < 0,001
р4 < 0,05
р5 < 0,001

ХС 
ЛПНЩ

-34,2  
± 2,6

-12,8  
± 1,9

-42,9  
± 2,2

-8,3  
± 1,4

р < 0,001
р1 > 0,05
р2 < 0,001
р3 < 0,001
р4 < 0,05
р5 < 0,001

ХС 
ЛПВЩ

+9,3  
± 1,0

+7,1  
± 0,5

+15,8  
± 1,3

+4,1  
± 1,0

р < 0,001
р1 < 0,05

р2 < 0,001
р3 > 0,05

р4 < 0,001
р5 < 0,001

ТҐЕ -12,6  
± 1,2

-35,4  
± 2,6

-44,1  
± 3,1

-8,3  
± 1,2

р < 0,05
р1 < 0,001
р2 < 0,001
р3 < 0,001
р4 < 0,001
р5 < 0,05

ІРІ
-16,4  

± 1,9 ω
-10,3  
± 1,1 

-21,1  
± 2,0

-6,8  
± 2,0

р < 0,001
р1 > 0,05
р2 < 0,001
р3 < 0,01
р4 > 0,05
р5 < 0,001

Примітки: р – вірогідність зрушення порівняно між 
симвастатином і контролем, р1 – між препаратом ω-3 ПНЖК 
і контролем, р2 – між симвастатином + препарат ω-3 ПНЖК і 
контролем, р3 – між симвастатином і препаратом ω-3 ПНЖК,  
р4 – між симвастатином і симвастатином + препарат ω-3 ПНЖК, 
р5 – між препаратом ω-3 ПНЖК і симвастатином + препарат ω-3 
ПНЖК.
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Використання симвастатину й препарату ω-3 ПНЖК 
для лікування хворих на ЦД 2-го типу з функціональ-
ною стадією КВАН супроводжувались найбільш ви-
разними, позитивними, статистично значущими 
змінами показників ҐІЕ/ІР і ліпідного обміну (див. 
табл. 3). У контрольній ґрупі хворих на ЦД 2-го типу 
з функціональною стадією КВАН не виявлено пози-
тивної динаміки вмісту показників ліпідного обміну, 
зокрема, ЗХС (∆ = (-6,7 ± 1,1) % (р > 0,05)), ТҐЕ (∆ = (-8,3 
± 1,2) % (р > 0,05)), ХС ЛПВЩ (∆ = (+4,1 ± 1,0) % 
(р > 0,05)), ХС ЛПНЩ (∆ = (-8,3 ± 1,4) % (р > 0,05)) 
і КА (∆ = (-11,8 ± 1,38) % (р > 0,05)) (див. табл. 3).

Таким чином, ҐІЕ/ІР, порушення метаболізму ліпідів, 
що зумовлюють підвищення концентрації ТҐЕ, більш 
високий рівень ЗХС і ХС ЛПНЩ, зменшення вмісту 
ХС ЛПВЩ тощо, залучені також у патоґенезі діабет-
ної нейропатії, зокрема КВАН [5, 8]. У рекомендаціях 
Американської діабетолоґічної асоціації (2016) реко-
мендується використовувати препарат ω-3 ПНЖК для 
лікування ДЛПЕ у хворих на  ЦД 2-го типу [6].  Пер-
спективним для лікування функціональної стадії КВАН 
у хворих на ЦД 2-го типу є комбінування статинів і 
препаратів ω-3 ПНЖК. 

Висновки. Збільшення концентрації імунореак-
тивного інсуліну, показників індексу інсулінової ре-
зистентності в крові хворих на цукровий діабет 2-го 
типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією 
супроводжується зростанням загального холестери-
ну, триґліцеридів, холестерину ліпопротеїнів низької 
щільності, коефіцієнта атероґенності й зменшенням 
холестерину ліпопротеїнів високої щільності, а най-
більш виражені атероґенні зміни спостерігаються за 
наявності функціональної стадії кардіоваскулярної 
автономної нейропатії, що може свідчити про суттєве 
значення ґіперінсулінемії, інсулінової резистентності 
й дисліпопротеїнемії в патоґенезі захворювання.

Використання симвастатину сприяло статистично 
значущому зменшенню концентрації загального хо-

лестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щіль-
ності, триґліцеридів, імунореактивного інсуліну та 
зростанню вмісту холестерину ліпопротеїнів високої 
щільності (порівняно з контрольною ґрупою), стати-
стично значущому зменшенню вмісту загального 
холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щіль-
ності, триґліцеридів й імунореактивного інсуліну 
(порівняно з препаратом омеґа-3 поліненасичених 
жирних кислот). 

У разі застосування препарату омеґа-3 полінена-
сичених жирних кислот не відбулося статистично 
значущих змін концентрації ґлікованого гемоґлобіну, 
препрандіальної ґлікемії, імунореактивного інсуліну 
та показників індексу інсулінової резистентності. 
Омеґа-3 поліненасичені жирні кислоти, на відміну 
від показників у хворих контрольної ґрупи, сприяли 
статистично значущому зменшенню концентрації 
триґліцеридів, коефіцієнта атероґенності, підвищен-
ню вмісту холестерину ліпопротеїнів високої щільності, 
однак суттєво не впливали на динаміку концентрації 
загального холестерину, а також холестерину ліпо-
протеїнів низької щільності.

Використання симвастатину та препарату омеґа-3 
поліненасичених жирних кислот супроводжувалось 
найбільш виразними, позитивними, статистично зна-
чущими змінами показників гіперінсулінемії/інсулі-
нової резистентності й ліпідного обміну, давало змо-
гу зменшити добову дозу симвастатину. 

Отже, ефективність комбінованого лікування сим-
вастатином і препаратом омеґа-3 поліненасичених 
жирних кислот не зумовлена станом компенсації за-
хворювання, а є результатом безпосереднього впливу 
цих фармаколоґічних аґентів на досліджувані показ-
ники, що обґрунтовує доцільність їх використання 
для лікування функціональної стадії кардіоваскуляр-
ної автономної нейропатії у хворих на цукровий діа-
бет 2-го типу.
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Особливості показників ліпідного спектра крові та інсулінової резистентності 
у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною 

нейропатією, впливу на них симвастатину й омеґа-3  
поліненасичених жирних кислот

С. Ажмі, В. О. Сергієнко

Вступ. Кардіоваскулярна автономна нейропатія (КВАН) – одна з найбільш проґностично несприятливих 
і клінічно значущих форм автономної нейропатії у хворих на  цукровий діабет (ЦД) 2-го типу, яка діаґно-
стується незадовільно, може бути причиною ішемії вінцевих судин, “німого” інфаркту міокарда. 

Мета. З’ясувати особливості показників ліпідного спектра крові та інсулінової резистентності у хворих 
на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією, а також впливу на них симва-
статину й омеґа-3 поліненасичених жирних кислот.

Матеріали й методи. У рандомізований спосіб обстежено 219 хворих на ЦД 2-го типу (101 жінку, 118 
чоловіків віком 50–59 років) із попередньою стратифікацією за наявністю КВАН. У крові визначали концен-
трацію ґлюкози, HbA1c, вміст імунореактивного інсуліну (ІРІ), індекс ІР (HOMA-IР). Стан ліпідного обміну 
оцінювали за показниками загального холестерину (ЗХС), триґліцеридів (ТҐЕ), холестерину (ХС) ліпопро-
теїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ), ХС ліпопротеїнів низької  щільності (ХС ЛПНЩ) і коефіцієнта ате-
роґенності (КА).

Результати. Збільшення ІРІ, НОМА-ІР в крові хворих на ЦД 2-го типу з КВАН супроводжувалося зро-
станням ЗХС, ТҐЕ, ХС ЛПНЩ, КА і зменшенням ХС ЛПВЩ, а  найбільш виражені атероґенні зміни спо-
стерігалися за наявності функціональної стадії КВАН. За дії симвастатину статистично значуще зменшува-
лися ЗХС, ХС ЛПНЩ, ТҐЕ, ІРІ та зростав ХС ЛПВЩ (порівняно з контролем), зменшувалися ЗХС, ХС 
ЛПНЩ, ТҐЕ та ІРІ (порівняно з ω-3 ПНЖК). Омеґа-3 ПНЖК не сприяли змінам HbA1c, препрандіальної 
ґлікемії, ІРІ та НОМА-ІР, статистично значуще зменшували ТҐЕ, КА і збільшували ХС ЛПВЩ. Симвастатин 
і ω-3 ПНЖК сприяли найбільш позитивним, статистично значущим змінам показників гіперінсулінемії/ІР і 
ліпідного обміну, завдяки чому зменшували добову дозу симвастатину. 

Висновки. Ефективність комбінованого лікування  симвастатином і препаратом w-3 поліненасичених 
жирних кислот не зумовлена станом компенсації захворювання, а є результатом безпосереднього впливу цих 
фармаколоґічних аґентів на досліджувані показники, що обґрунтовує доцільність їх використання для ліку-
вання функціональної стадії кардіоваскулярної автономної нейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу.

Ключові слова: цукровий діабет 2-го типу, кардіоваскулярна автономна нейропатія, інсулінова резистент-
ність, ліпідний спектр крові, статини, ω-3 поліненасичені жирні кислоти.
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Features of Lipid Spectrum and Insulin Resistance Parameters in Patients with 
Type 2 Diabetes Mellitus and Cardiac Autonomic Neuropathy and Appropriateness 
of Simvastatin and Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids Combined Prescription

S. Azhmi, V. Serhiyenko

Introduction. Cardiovascular autonomic neuropathy (CAN) is a serious and common complication of type 2 
diabetes mellitus (T2DM). Despite its relationship to an increased risk of cardiovascular mortality and its association 
with multiple symptoms and impairments, the significance of CAN has not been fully appreciated. CAN among 
T2DM patients may be accompanied by severe postural hypotension, decreased tolerance to the physical loadings, 
and cause the cardiac arrhythmias, ischemia of coronary vessels, ″silent″ myocardial infarction, sudden death 
syndrome. Although it is a common complication, the significance of CAN has not been fully appreciated and there 
are no unified treatment algorithms for today. It is obvious that the foreground should be the therapy aimed at lifestyle 
modification, reducing insulin resistance (IR), correction of hyperglycemia, dyslipoproteinemia (DLP), symptomatic 
treatment of concomitant diseases and syndromes. For DLP pharmacotherapy using statins, fibrates, bile acid 
sequestrants, nicotinic acid and its derivatives, products of long-chain ω-3 polyunsaturated fatty acids (ω-3 PUFAs), 
or as an alternative-their combination with cholesterol absorption inhibitors. Statins are widely accepted as the first-
line therapy of the atherogenic DLP, the effectiveness of its prescription was proved in several studies. However, 
the data about the ω-3 PUFAs effectiveness are incomplete, the future investigation are needed.

The aim of this study was to investigate the blood lipid profile and IR parameters in patients with T2DM and 
CAN and the effects of simvastatin and ω-3 PUFAs prescription.

Materials and methods. The study involved 219 patients with T2DM (101 women and 118 men, patients were 
aged between 50-59 years), among them: 1) 19 patients without CAN; 2) 44 - with subclinical CAN; 3) 156 (aged 
50-59 years, disease duration 1-6 years, glycated haemoglobin A1c (HbA1c) level (7,1 ± 0,4) %) - with functional 
CAN. Control group - 15 healthy people of median age (51,9 ± 3,2) years. 

The concentration of glucose, HbA1c, immunoreactive insulin (IRI) in the blood were determinated, the insulin 
resistance index (HOMA-IR) was calculated. Lipid metabolism was assessed by the concentration of total cholesterol 
(TC), low density lipoprotein cholesterol (LDL-C), high density lipoprotein cholesterol (HDL-C), triglycerides (TG) 
measurements and calculation of the atherogenic coefficient (AC). 

Among 156 patients with T2DM and functional CAN stage, 76 patients were allocated into four treatment groups: 
1st group - 22 patients received standard hypoglycemic therapy and simvastatin 20 mg/day; 2nd group - 21 patients 
received standard hypoglycemic therapy  and one capsule/day of the ω-3 PUFAs; 3rd group - 18 patients received 
standard hypoglycemic therapy, one capsule of the ω-3 PUFAs and simvastatin 10 mg/day; 4th group - control group 
received standard hypoglycemic therapy (n = 15). The duration of the study was 3 month. 

Results and discussion. Obtained results of our study could witness that the increase of IRI, HOMA-IR parameters 
in patients with T2DM and CAN was accompanied by growth of TC, TG, LDL-C, AC and decrease of HDL-C 
levels. The most pronounced changes were observed in patients with functional stage of CAN. The prescription of 
simvastatin was accompanied by a statistically significant decrease in TC, LDL-C, TG, IRI and increase in HDL-C 
levels (compared to control); statistically significant decrease in TC, LDL-C and IRI (compared to ω-3 PUFAs). 
ω-3 PUFAs are not contributing to changes in HbA1c, preprandial glucose, IRI and HOMA-IR; statistically significant 
reduced TG, AC and increased HDL-C levels. The combined prescription of simvastatin and ω-3 PUFAs contributed 
to the most positive, statistically significant changes in hyperinsulinemia/IR parameters and lipid metabolism, 
allowing to reduce the daily dose of simvastatin.

Conclusions. Obtained results could witness that effects of combined simvastatin and omega-3 polyunsaturated 
fatty acids prescription are not connected with diabetes mellitus compensation state and are as a direct influence of 
this pharmacological agents on investigated parameters that justify the appropriateness of their prescription to patients 
with type 2 diabetes mellitus and functional stage of cardiovascular autonomic neuropathy.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, cardiovascular autonomic neuropathy, insulin resistance, blood lipid profile, 
statins, ω-3 polyunsaturated fatty acids.
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Acral nevi: dermatoscopic features and key points
Introduction. The need for research of acral melano-

cytic tumors of the skin is primarily concerned with the 
study of acral lentiginous melanoma which has variable 
frequency in different populations worldwide. Structur-
ally accounting is not more than 10.0 % of all forms of 
skin cancer, melanoma causes 80.0 % of deaths attribut-
able to this group of tumors [1]. The lack of alertness in 
identifying of the background for the development of 
melanoma as well as late detection of its early stages of 
development in most cases leads to its late diagnosis and 
high mortality of patients. The accuracy of visual diag-
nosis of melanocytic tumors of the skin depends on the 
specialization of doctors and the frequency of occurrence 
of these tumors in their daily practice. However, current-
ly in the literature there is fairly complete information 
on different properties of melanoma, as well as tumors 
of similar histogenesis such as nevi, still are not resolved 
some issues of the histogenesis, classification and termi-
nology of these tumors; unknown are details of their 
biological essence that determines the diversity in the 
clinical and morphological manifestations, there is no 
clear differential criteria for the diagnosis of precursors 
of melanoma [2]. It is well known that some varieties of 
nevi may be related to the group of precursors of mela-
noma, therefore, require careful and in-depth study as a 
background of the disease threatening for the occurrence 
of malignant melanoma.

Acral nevi represent melanocytic proliferation in the 
palms and soles. They are found in approximately 4.0 % 
of people with white skin, more often may be found in 
coloured skin, and represent as a striped broun spot on 
the slin of palm and soles or under the nail plate. The 
term sometimes is discussable because some authors 
refer to acral nevi lesion on both volar and dorsal surfac-
es, the other ones limit this term only to acral volar sur-
faces. In highly pigmented acral nevi the pigment mela-
nin is often observed in the stratum corneum of the 
epidermis in the form of stripe-like extracellular structures 
between horny scales, which tend to exfoliate with them. 
These characteristics should not be considered as a man-

ifestation of the malignant properties of tumors, as atyp-
ical melanocytes are not detected and acral nevi are benign 
structures, but their location in frequently traumatized 
areas require attention, thus it is estimated that acral len-
tigious melanoma in white population represents about 
10.0 % of all cutaneous melanomas, being the most prev-
alent form of this tumor in non-caucatian population [8]. 
Pigmented acral lesions often represent a diagnostic chal-
lenge, in which dermoscopy carries an important role as 
it allows the identification of specific patterns of benig-
nancy or malignancy. Dermatoscopic diagnosis of acral 
tumors is based on the same principles as in other local-
izations but has its own characteristic features associated 
with structural features of smooth skin (the linearity of 
the skin pattern, the abundance of sweat glands and ab-
sence of hair follicles). 

Purpose of the study. The primary aim of our study 
was to investigate the dermoscopic features of 306 acral 
melanocytic nevi, to determine the most common patterns 
and to trace their connection with development of acral 
lentiginous melanoma. 

Materials and methods. We retrieved digital images 
of 306 acral melanocytic lesions in 117 patients (45 males 
and 72 females; age from 4 up to 82 years), among them 
were detected 5 acral melanomas in 5 patients (2 males 
and 3 females; mean age 65 years). All studied patient 
were Caucasians. Other demographic indexes such as 
Fitzpatrick skin type, number and site of acral nevi were 
collected for each patient.  For each patient was collect-
ed data of the predominant body pattern of the nevi, the 
number of volar lesions, the location and diameter of 
each volar lesion and dermoscopic patterns.  Lesions 
located on dorsal areas were excluded. Locations on the 
palms and soles were schematically divided into the fol-
lowing categories: thenar eminence, hypothenar eminence, 
volar aspect of digits, and rest of the palm and subungual 
location. Digital dermoscopic images were captured with 
a Sumsung Galaxy S4 digital camera equipped with a 
Dermlite DL3 dermoscope. All the images were jointly 
evaluated by the group of dermatologists (authors). The 
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patterns were classified according to the Harald Kittler’s 
pattern analysis [5].

The specificity of this algorithm is based on 5 simple 
geometric structures, colors and their combinations, giv-
ing a system of clear criteria for evaluating of different 
types of pigmented skin tumors, including melanoma.  

The majority of patients represented the 2nd skin type 
(62.0 %), 1st type – 32.0 % and only few cases (6.0 %) 
– 3rd skin type.

Benign lesions were located on the thumb eminence 
(12.0 %), hypothenar eminence (9.0 %), volar aspect of 
digits (12.0 %), rest of the soles (63.0 %) and subungual 
location (4.0 %).

Clinically the majority of lesions were small (less than 
7 mm in diameter), flat, with brown or dark brown col-
oration and usually well demarcated, those slightly ele-
vated or bigger in size had a darkerly colorated or a bit 
bluish center. According to the types of nevi in acral 
location in this study we noted practically all types. Among 
them only in one case was Clark nevus located on the 
base of a big toe.

The dermatoscopic diagnosis of acral lesions is based 
on the same principles as those at other locations, but 
because the different structure of epidermis in these two 
anatomical areas some dermoscopic aspects of lesions 
located on volar skin differ from those located on non-
glabrous skin sites [3]. According to the literature the 
dominant dermatoscopic patterns of acral nevi are par-
allel lines located in the furrows [6, 7]. 

Results of the investigation ant their discussion. In 
our study the pattern of parallel lides located in the furrows 
was fixed in the majority of cases (84.0 %) and they were 
typical. Parallel lines were seen in furrows and in some 
cases on the ridges. Those, located on ridges were sym-
metrical and ranked. In some cases (14.0 %) located in 
furrows parallel lines were connected with сrossing lines, 
giving the impression of reticular. Such ″crossing pattern″ 
was most common in the areas that are subjected to pres-
sure. As a rule in each furrow was one pigmented line, 
in some cases there were two, but usually these lines were 
composed from dots and they were not continual. Except 
the parallel lines where were noted other patterns. Dots, 
clods and the structureless pattern were seen frequently, 
reticular lines less often, radial lines rarely. As to distri-
bution of dermoscopic patterns according to the anatom-
ical site of the lesions – parallel, reticular lines and struc-
tureless pattern were more often in the nevi located on 
the soles in comparison with those on the fingers or vo-
lar area. 

Fig. 1                                             Fig. 2

Fig. 3                                                    Fig. 4

Fig. 1, 2, 3, 4. Acral nevi, dermatoscopic picture: parallel lines  
in the furrows are the typical pattern of acral nevi.  

Fig. 3, 4. The parallel lines in the furrows are connected  
by crosswise lines, giving an impression of reticular lines.  

Fig. 2 structureless pattern.

Dermatoscopy of nails pigmentation was provided 
with ultrasound gel for dermatoscopy. All studied nails 
were with longitudinal melanonychia running continuously 
from the lunula to the free end of the nail plate. In majority 
of cases were fixed light brown and grey parallel lines, 
they were of the similar color, located on the equal distance 
from each other. These lines were extending the whole 
length of the nail plate. Only in two cases we found 
structureless pattern and clods together with parallel lines, 
but both these cases were connected with trauma and 
bleeding.

The 5 acral melanomas, which were all located on the 
soles, were from 5 patients with skin types I (n = 1) and 
II (n = 4). No one of these patients recalled trauma history 
and noone of them could not recall whether any other 
lesion had been diagnosed at the site of the melanoma. 
One of patient did not know anything about pigment 
lesion and applied with claims of dryness of the skin and 
itching. Lesions on the skin initially appeared as a pigmented 
macule, then progressed to a rapidly expanding plaque 
with irregular, notched borders and darkly pigmented.  
In one case the clinical picture was described as an elevated 
nodular lesion located on the heel.

 Fig. 5. In some cases the clinical picture is so specific  
that it does not need the dermatoscopy.



Ориґінальні дослідження

ISSN 2306-4269. Lviv Сlinical Bulletin. 2017, 2(18)-3(19) 23

Fig. 6.  Acral Melanoma. Clinical left column, dermatoscopy 
right column. An acral melanoma with a structureless pattern 
and variegate pigmentation. More than one pattern, clods and 

gray clods are a clue to melanoma. Histopathological diagnosis: 
Melanoma (>1 mm). 

The main dermatoscopic feature in all cases were parallel 
lines on the ridges, which in all described in the literature 
cases are the key sign for acral melanoma [3], especially 
for non-invasive ones. In all our cases as a rule these 
parallel lines were chaotic, asymmetrically located, their 
colors varied from light brown to dark, grey and black. 
Together with parallel lines were fixed such characteristics 
as the existence of more than one pattern, structureless 
areas with non-central location, black and grey clods 
distrubuted asymmetrically. All lesions were with few 
colors, but brownish-black and grey or grayish were the 
main. Only in one case with only parallel lines on the 
ridges, suspicious because of their gray-brown color, the 
pigmented lesion was removed and histologically was 
confirmed melanoma in situ.        

According to the statistic data each year in the world 
are detected about 2 million patients with cancer of the 
skin, among them cases of melanoma account about 3.0-
4.0 %, but it is one of the most aggressive tumors. The 
incidence of melanoma is constantly increasing among 
all races, and its early diagnosis is one of the most important 
issues in dermatooncology. Especially difficult for early 
diagnosis is acral melanoma - primary melanoma developed 
on the skin of the fingers, interdigital spaces, soles, palms, 
nail plates. Until now, doctors have difficulties in the 
differential diagnosis of melanoma, premilinary tumors 
and benign nevi, as there are no clear algorithms for 
clinical diagnosis of these groups of tumors and evaluation 
of the contribution of individual characteristics in making 
diagnostic hypotheses. Our physicians, unfortunately, 
still rarely use for diagnostic so powerful, simple and 
non-invasive method as dermatoscopy, giving a possibility 
for accurate and reliable determination of tumor’s parameters. 
In all our benign cases of acral nevi highly specific signs 
were parallel structures – pigmented parallel lines located 
in the furrows in some cases making the reticular net. 
Such pattern is typical for benign lesions and was described 
as typical in the literature [4]. For malignant pigmented 
lesions typical are lines located on the ridges, to distinguish 
the ridges from the furrows allows the presence on top 
of them the outlets of the sweat glands which have the 
appearance of a whitish, fuzzy-edged spots, arranged in 
the form of a chain. 

Conclusions. Thus, each nosological unit of acral nevi 
has its particular dermatoscopic pattern that helps to 
differentiate between malignant and benign proliferation. 
Specific dermatoscopic sign of acral melanoma is the 
pattern of  parallel ridges, while for nevi typical pattern 
is parallel furrows. The widespread introduction of 
dermoscopy into practice will enable dermatologists to 
diagnose melanoma in its early stages of development 
and to avoid unjustified removal of benign tumors.
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Acral Nevi: Dermatoscopic Features and Key Points 
T. Shulaia, N. Kiladze, A. Bulinska, L. Abrahamovych 

Introduction. Acral nevus is a benign melanocytic proliferation at the palms and soles, which occurs in approximately 
4.0 % of people with white skin. Sometimes the differentiation of acral nevi and  acral lentigious melanoma can be 
difficult, and in these cases the correct interpretation of dermatoscopic picture can be crucial.

Aim. To investigate the dermoscopic features of 306 acral melanocytic nevi, to determine the most common 
patterns and to trace their connection with development of acral lentiginous melanoma.

Materials and methods. The article presents the results of a dermatoscopy examination of 306 acral melanocytic 
nevi in 117 Caucasian patients with I-II skin type. For each patient was collected data of the predominant body 
pattern of the nevi, the number of volar lesions, the location and diameter of each volar lesion and dermoscopic 
patterns.  Lesions located on dorsal areas were excluded. Digital dermoscopic images were captured with a Sumsung 
Galaxy S4 digital camera equipped with a Dermlite DL3 dermoscope. 

Results. In 84.0 % of cases the typical dermatoscopic pattern for acral nevi were parallel lines located in the 
furrows. In 14.0 % parallel lines in the furrows were connected with сrossing lines, giving the impression of retic-
ular. As a rule, in each furrow was one pigmented line, in some cases there were two, but usually  these lines were 
composed from dots and they were not continual. Among other elements dots, clods and structureless area were 
seen frequently, reticular lines less often, radial lines rarely.  

Among observed in 5 patients were detected 5 acral melanomas. Each nosological unit of acral lesion has its 
particular dermatoscopic pattern that helps to differentiate between malignant and benign proliferation. Specific 
dermatoscopic pattern of acral melanoma are structures of parallel line on the ridges, while for nevi typical patter 
are parallel lines in the furrows. 

Conclusions. The widespread introduction of dermoscopy into clinical practice will enable dermatologists to 
diagnose melanoma in its early stages and to avoid unjustified removal of benign tumors.

Keywords: dermoscopy, acral melanocytic nevi, melanoma, dermoscopic patterns. 

Акральні невуси: дерматолоґічні показники  та ключові позиції 
Т. Шулаіа, Н. Кіладзе,  А. Булінська, Л. Абрагамович 

Вступ. Акральний невус – доброякісна меланоцитарна проліферація в ділянці долонь і стіп, яка трапляєть-
ся приблизно в 4,0 % людей із білою шкірою. Інколи важко диференціювати акральний невус і акральну лен-
тиґінозну меланому. Тоді правильна інтерпретація дерматоскопічних ознак може мати вирішальне значення.

Мета. Проаналізувати дерматолоґічні показники 306 акральних меланоцитарних невусів у білошкірих 
пацієнтів із І і ІІ типами шкіри й з’ясувати їх зв’язок із виникненням акральної лентиґінозної меланоми.

Матеріали й методи. Представлені результати дерматоскопічного обстеження 306 акральних меланоци-
тарних невусів у 117 білошкірих  пацієнтів із I і II типами шкіри. Для кожного пацієнта зібрано інформацію 
про кількість волярних невусів, їх локалізацію, діаметр і характер дерматоскопічних показників. Невуси, 
розташовані на дорсальній поверхні кінцівок, не брали до уваги. Цифрові зображення невусів були зняті 
цифровою фотокамерою S 4 Sumsung Galaxy, оснащеною дерматоскопом Dermlite DL3. Усі зображення 
класифіковано за алґоритмічним методом Харальда Кіттлера, який ґрунтується на аналізі візерунка.

Результати. У 84,0 % випадків типовим візерунком у випадках доброякісних акральних невусів були 
паралельні лінії, розташовані в борозенках. У 14,0 % випадків паралельні лінії в борозенках були перекриті 
іншими, створюючи візерунок ретикулярних. Зазвичай у кожній борозенці була одна піґментована паралель-
на лінія, сформована за рахунок крапкових елементів. Серед інших елементів візерунка досить часто тра-
плялися крапки, грудочки та безструктурні ділянки, рідше ретикулярні лінії й зовсім рідко радіальні. У 
п’яти пацієнтів виявлено п’ять акральних меланом. Специфічним дерматоскопічним візерунком для акраль-
них меланом є структури паралельних гребінців, тоді як для доброякісних акральних невусів характерні 
паралельні борозенки.

Висновки. Кожній нозолоґічній одиниці акральних невусів відповідають специфічні дерматоскопічні 
показники, що дає змогу диференціювати злоякісну та доброякісну проліферацію. Специфічною дермато-
скопічною ознакою акральної меланоми є візерунок паралельних ліній на гребінцях, тоді як для невусів 
характерна локалізація піґментних паралельних ліній у борозенках. Широке впровадження дерматоскопії в 
клінічній практиці допоможе дерматолоґам діаґностувати меланому на ранній стадії й уникнути необґрун-
тованого видалення доброякісних пухлин.

Ключові слова: дерматоскопія, акральні меланоцитарні невуси, меланома, дерматоскопічний візерунок.
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Особливості порушень кардіогемодинаміки, 
ритму серця, ліпідного й пуринового обміну, 
показників системного запалення  
та ефективність їх корекції  
у хворих на післяінфарктний кардіосклероз, 
асоційований із гіперурикемією

Вступ. Гіперурикемія та її роль у патоґенезі серце-
во-судинних захворювань сьогодні є предметом багатьох 
досліджень. Згідно з рекомендаціями експертів ВООЗ, 
гіперурикемію розглядають у межах метаболічного 
синдрому [2, 6, 9, 12]. Підвищений рівень сечової кис-
лоти (СК) вважають незалежним предиктором  смерті 
хворих на ішемічну хворобу серця та виникнення 
серцевої недостатності (СН) після інфаркту міокарда 
(ІМ) [7, 13, 14]. У серії великих епідеміолоґічних до-
сліджень (NHANES I, Honolulu Heart study, MONICA/
CORA Cohort Study, PIUMA, SHEP, Syst-China та ін.) 
констатовано, що гіперурикемія асоціюється з виник-
ненням серцево-судинних захворювань як у загальній 
популяції, так і у хворих із високим кардіоваскулярним 
ризиком [5, 11, 15]. 

Поки що остаточно не визначено роль гіперурикемії 
в  наростанні важкості післяінфарктного ремоделю-
вання серця, виникненні аритмій, СН, не з’ясовано  
ефект від лікування гіпоурикемічними засобами. У 
дослідженні LIFE показано, що зниження рівня СК 
більше корелювало з кращими віддаленими результа-
тами в пацієнтів, які лікувалися лосартаном, ніж у тих, 
які вживали атенолол [10]. Окрім цього, метааналіз 
семи рандомізованих досліджень (TRACE, SOLVD, 
ValHeFT, CHARM та ін.) продемонстрував, що ліку-
вання як інгібіторами анґіотензинперетворювального 
ферменту (ІАПФ), так і антаґоністами рецепторів анґіо-
тензину ІІ (АРА ІІ) сприяло зменшенню ризику виник-
нення фібриляції передсердь (ФП) і раптової серцевої 
смерті завдяки корекції ремоделювання серця [3, 8]. 

Важливою передумовою зменшення аритмоґенезу 
є комплексна корекція системних процесів атероґе-
незу. Наявність комбінованих дисліпідемій, гіпер-
триґліцеридемії в поєднанні з гіперурикемією є під-
ставою для додаткового призначення фібратів [1, 4]. 

Мета дослідження. З’ясувати особливості порушень 
кардіогемодинаміки, ритму серця, ліпідного, пури-
нового обміну, вивчити показники системного запа-
лення та ефективність їх корекції у хворих на після- 
інфарктний кардіосклероз, асоційований із 
гіперурикемією.

Матеріали й методи дослідження. У рандомізо-
ваний спосіб із попередньою стратифікацією за на-
явністю гіперурикемії обстежено 147 хворих на піс-
ляінфарктний кардіосклероз (ПІК) (106 чоловіків і 
41 жінка віком 59,2 ± 0,8 рокіу), які лікувалися в 
кардіолоґічному відділенні Тернопільської універси-
тетської лікарні. Попередньо від них отримано пись-
мову згоду на проведення комплексного обстеження 
відповідно до принципів Гельсінкської декларації прав 
людини, Конвенції Ради Європи про права людини і 
біомедицину та відповідних законів України. Діаґноз 
визначали на підставі оцінки анамнезу (перенесено-
го раніше ІМ), клінічних ознак, показників ЕКҐ, вклю-
чаючи ретроспективний аналіз, ехокардіоскопії та 
відсутності біохімічних маркерів некрозу міокарда 
відповідно до рекомендацій Асоціації кардіолоґів 
України (2010), наказу МОЗ України № 436 від  
03.07.2006 р. «Про затвердження протоколів надання 
медичної допомоги за спеціальністю «кардіолоґія», 
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рекомендацій Європейського товариства кардіолоґів 
із діаґностики та лікування хронічної СН (2016), ар-
теріальних гіпертензій (2013), дисліпідемій (2016).  

Критерії виключення хворих із дослідження такі: 
гострий коронарний синдром упродовж останніх трьох 
місяців, післяінфарктний кардіосклероз упродовж 
перших шести місяців, важка ниркова і печінкова 
недостатність, загострення хронічних і наявність го-
стрих запальних захворювань, вторинні артеріальні 
гіпертензії, гемодинамічно значні клапанні вади сер-
ця, СН ІV функціонального класу.

Після попередньої стратифікації за наявністю по-
рушень пуринового обміну  пацієнтів поділено на дві 
ґрупи. До першої включено 106 хворих, у яких ПІК 
поєднувався із гіперурикемією (0,59 ± 0,06) ммоль/л, 
а до другої – 41 хворий без ознак підвищення понад 
допустиму норму в крові рівня СК – (0,32 ± 0,05) 
ммоль/л. Проведено порівняльну оцінку чинників 
ризику атеросклерозу, анамнезу хвороби, порушень 
кардіогемодинаміки, ритму серця, ліпідного обміну, 
показників системного запалення залежно від наяв-
ності порушень пуринового обміну. 

Для з’ясування  ефективності корекції  лікування 
хворих на ПІК, асоційований із гіперурикемією, їх 
стратифіковано на чотири ґрупи. До першої включе-
но 30 пацієнтів, яким проводили стандартне лікуван-
ня згідно з наказом № 436 МОЗ від 03.07.2006 р., до 
другої – 25 пацієнтів, яким замість ІАПФ призначали 
епросартан дозою 600,0 мґ на добу, до третьої – 25 
хворих, яким додатково до стандартного лікування 
призначали фенофібрат дозою 200,0 мґ на добу, до 
четвертої – 26 пацієнтів, яким додатково до стандарт-
ного лікування призначали комбінацію епросартану 
та фенофібрату. Пацієнти всіх ґруп були порівнювані 
за віком, статтю, рівнем метаболічних розладів, ха-
рактером післяінфарктних змін. Усі клінічні обсте-
ження, лабораторні та інструментальні дослідження 
виконували до лікування та через шість місяців. Ефек-
тивність лікування оцінювали за ступенем нормалі-
зації клінічних ознак, процесів ремоделювання серця, 
аритмоґенезу, атероґенезу з оцінюванням ліпідного 
обміну, маркерів системного запалення та метаболіз-
му сечової кислоти.

Для визначення особливостей порушень кардіоге-
модинаміки усім хворим проводили ехокардіоскопію 
за стандартною методикою апаратом Aloka SSD-2000. 
Масу міокарда (ММ) лівого шлуночка (ЛШ) обчис-
лювали за формулою Penn Convention. За допомогою 
допплерівського методу визначали максимальну швид-
кість потоків раннього (Е) та пізнього (А) наповнен-
ня, їх співвідношення Е/А, час сповільнення ран-
ньодіастолічного наповнення (DecT), час ізо-  
волю мічного розслаблення ЛШ (IVRT).

Порушення ритму серця оцінювали під час хол-
терівського моніторування ЕКҐ, яке виконували на 
апараті «Кардиотехника-04». Визначали тривалість 
інтервалу Q-T, його дисперсію (Q-Td) та кориґований 
Q-T (Q-Tc). Варіабельність ритму серця (ВРС) вив-
чали на основі аналізу часових (SDANN, SDNN, SD-

NNidx, RMSSD, pNN50 %) і спектральних (VLF, LF, 
HF, nHF) показників. 

Особливості ліпідного та пуринового обміну до-
сліджували шляхом визначення рівня загального хо-
лестерину (ЗХС) у сироватці крові, триґліцеридів (ТҐ), 
холестерину ліпопротеїдів високої густини (ХС ЛПВГ), 
СК – фотометричним методом, холестерину ліпопро-
теїдів дуже низької щільності (ХС ЛПДНГ) – за фор-
мулою W. T. Friedwald. Коефіцієнт атероґенності (КА) 
обчислювали за формулою А. Н. Клімова. 

У хворих визначали маркери системного запален-
ня – С-реактивний білок (СРБ), інтерлейкін-1 (ІЛ-1) 
і фактор некрозу пухлини-α (ФНП-α) – методом іму-
ноферментного аналізу з використанням тест-систем 
ТОВ «Укрмедсервіс» ТОВ «УкрмедДон» (Україна). 

Статистичний аналіз результатів лабораторно-ін-
струментальних обстежень проводили методом варiа-
цiйної статистики за Стьюдентом, ранґової кореляції 
– за Ч. Е. Спірменом. Статистично достовірною вва-
жали різницю, якщо р < 0,05. Кореляцію параметричних 
критеріїв визначали методом лінійної реґресії. Для 
порівняння двох незалежних вибірок застосовували 
непарний t-тест і парний t-тест для оцінки змін 
лабораторно-інструментальних показників під впливом 
лікування. Статистичне опрацювання цифрового ма-
теріалу виконували за допомогою пакета прикладних 
проґрам SPSS 13.0 для Windows.

Результати дослідження та їх обговорення. Важ-
ливим етапом клінічного обстеження пацієнтів на 
ПІК є порівняльний аналіз чинників ризику та їх 
стратифікація залежно від наявності порушень пу-
ринового обміну. Такі модифіковані чинники ризику 
атеросклерозу, як дисліпідемія, ожиріння, цукровий 
діабет, артеріальна гіпертензія (АГ), достовірно часті-
ше спостерігалися у пацієнтів з гіперурикемією (р < 
0,01). Відповідно до критеріїв IDF метаболічний син-
дром виявляли у 8,3 разу частіше у хворих із підви-
щеним рівнем СК, ніж із нормальним (відповідно у 
60,5 і 7,3 %). У таблиці  представлено кореляційний 
зв’язок рівня СК із чинниками ризику атеросклерозу.

Кореляційний зв’язок рівня сечової кислоти з чинниками 
ризику атеросклерозу

Показник r р

Вік, роки 0,09 >0,05
Індекс маси тіла, кґ/м2 0,36 <0,01
Обвід талії, см 0,50 <0,01
Індекс талія/стегно, од. 0,14 >0,05
Систолічний артеріальний тиск (АТ), 
мм рт. ст. 0,25 <0,01

Діастолічний АТ, мм рт. ст. 0,09 >0,05
Гіперґлікемія, ммоль/л 0,22 <0,05
ЗХС, ммоль/л 0,40 <0,01
ХС ЛПВЩ, ммоль/л - 0,46 <0,01
ТҐ, ммоль/л 0,47 <0,01
ХС ЛПНГ, ммоль/л 0,40 <0,01
ХС ЛПДНГ, ммоль/л 0,50 <0,01
КА, од. 0,58 <0,01
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У пацієнтів із гіперурикемією, порівняно з хвори-
ми з нормальним рівнем СК, в анамнезі переважав 
ІМ із зубцем Q (61,3 % проти 17,1 %) переважно пе-
редньої локалізації (53,8 % проти 28,6 %), у тому 
числі повторні. Виражені порушення гемодинаміки 
та виникнення СН ІІ Б стадії у 4,6 разу частіше спо-
стерігали серед пацієнтів із гіперурикемією. 

Дослідження функціонального стану міокарда у 
пацієнтів із підвищеним рівнем СК, порівняно з хворими 
з нормоурикемією показало достовірне збільшення 
кінцеводіастолічного розміру (КДР) ЛШ на 11,6 %, 
товщини міжшлуночкової перегородки (ТМШП) – на 
22,9 %, товщини задньої стінки (ТЗС ЛШ) – на 20,3 %, 
ММ ЛШ – на 37,7 %, індексу маси міокарда ЛШ (ІММ 
ЛШ) – на 33,3 % (р < 0,01). Зі збільшенням рівня 
урикемії зростав ІММ ЛШ (рис. 1).

 Рис. 1.  Лінійний зв’язок рівня сечової кислоти  
з індексом маси міокарда лівого шлуночка   

у хворих на  післяінфарктний кардіосклероз.

 На основі аналізу типів ремоделювання ЛШ у 
пацієнтів із гіперурикемією з’ясовано, що переважала 
концентрична (56,6 %) і ексцентрична (40,6 %) 
гіпертрофія. Натомість у хворих із нормоурикемією 
ці порушення геометрії зафіксовано лише відповідно 
в 26,8 та 31,7 % випадків.

У пацієнтів із гіперурикемією, порівняно з хвори-
ми з нормоурикемією, частіше спостерігали діастоліч-
ну дисфункцію ЛШ (85,8 % проти 36,6 %): за релак-
саційним типом (19,8 % проти 9,7 %), псевдо нормальним 
(67,0 % проти 26,8 %). Рестриктивний тип виявлено 
лише у хворих із підвищеним рівнем СК (13,2 %). 
Систолічну дисфункцію діаґностовано в 15 (14,2 %) 
пацієнтів із гіперурикемією та у 5 (12,2 %) – з нор-
моурикемією. Визначено позитивний достовірний 
зв’язок рівня СК з розмірами лівого передсердя (ЛП), 
правого шлуночка, ТМШП, КДР ЛШ, ММ ЛШ, ІММ ЛШ 
(r = 0,30-0,49, р < 0,01), ТЗС ЛШ (r = 0,22, р < 0,05), 
а також із показниками діастолічної функції: E, DTE 
(r = 0,26–0,61, р < 0,01), Е/A (r = 0,21, р < 0,05).

Аналіз порушень ритму не показав суттєвої різниці 
між частотою реєстрації суправентрикулярних аритмій 
(ФП, суправентрикулярних екстрасистол (СЕС)) у хво-
рих із підвищеним і нормальним рівнем СК. Натомість 

виявлено відмінності серед шлуночкових порушень 
ритму. У пацієнтів із гіперурикемією достовірно (у 2,5 
разу) частіше реєстрували шлуночкові екстрасистоли 
(ШЕС) II–IV класу за В. Lown – М. Wolf та порушен-
ня провідності в системі В. Гіса – Я. Пуркіньє. 

У пацієнтів із підвищеним рівнем СК виявлено 
достовірно більшу (на 42,8 мс) дисперсію інтервалу 
Q-T, порівняно з хворими з нормоурикемією (р < 0,05). 
Оцінка добових ритмів Q-T показала, що вночі три-
валість інтервалу більша, ніж удень, на 20,8 мс, а 
Q-Td – на 20,0 мс. Визначено кореляційний взаємозв’я-
зок між значенням Q-Tс і епізодами нестійкої шлу-
ночкової тахікардії (r = 0,42, p < 0,05). 

Оцінка ВРС у пацієнтів з ПІК показала, що всі 
часові показники були зниженими, порівняно з кон-
трольною ґрупою (SDNN – на 40,1 %, SDANN – на 
24,3 %), незалежно від наявності порушень пурино-
вого обміну (р < 0,05). Проте у хворих із великовог-
нищевим ураженням міокарда часові показники були 
ще меншими та критично низькими – у хворих, у 
яких сформувалася аневризма ЛШ, ускладнена СН 
ІІ Б стадії (р < 0,01). Із погіршенням клінічного стану 
пацієнтів достовірно зростала середньодобова часто-
та скорочень серця (ЧСС), що безпосередньо свідчи-
ло про зростання гіперсимпатикотонії. Проте збіль-
шення симпатоадреналових впливів не спричиняло 
підвищення спектра LF, а навпаки, супроводжувало-
ся його зниженням. 

Ліпідний спектр крові хворих із гіперурикемією 
характеризувався достовірно більшими показниками 
ЗХС на 20,9 %, ТҐ – на 38,1 %, ХС ЛПНГ – на 31,8 % 
та нижчим рівнем ХС ЛПВГ – на 32,8 % (р < 0,01), 
порівняно з пацієнтами з нормальним рівнем СК. У 
них переважали комбінована дисліпідемія (67,9 % 
проти 2,4 %) та гіпертриґліцеридемія (6,6 % проти 
2,4 %). 

Водночас у пацієнтів із гіперурикемією виявлено сут-
тєве підвищення маркерів системного запалення, зокре-
ма, СРБ – на 71,4 %, ІЛ-1 – на 49,9 %, ФНП-α –  
на 76,2 % (р < 0,01), порівняно з хворими з нормоури-
кемією, а також кореляційний зв’язок між підвищеним 
рівнем СК і СРБ (r = 0,7, р < 0,01), ФНП-α (r = 0,8,  
р < 0,01), ІЛ-1 (r = 0,7, р < 0,01). Окрім цього, показано, 
що зі збільшенням рівня СК відповідно зростали показники 
СРБ, ІЛ-1, ФНП-α, що підтверджує роль гіперурикемії 
в системній запальній відповіді (рис. 2–4).

Стандартне лікування сприяло покращенню в 46,7 % 
пацієнтів першої ґрупи переважно за рахунок змен-
шення проявів СН. Цільових рівнів АТ вдалося до-
сягнути лише в 36,8 % пацієнтів. Через 6 місяців 
виявлено достовірне зменшення ММ ЛШ на 10,9 ґ та 
ІММ ЛШ на 9,5 ґ/м2 (р < 0,05), що свідчить про 
зменшення гіпертрофії ЛШ. Зменшення ММ ЛШ 
безпосередньо зумовлене зменшенням ТМШП на 
3,5 % і ТЗС ЛШ на 5,6 % (р < 0,05). Проте відносна 
товщина стінки не змінилася, що також свідчить про 
переважання концентричної гіпертрофії в цієї катеґорії 
пацієнтів. Фракція викиду (ФВ) ЛШ також не зазнала 
суттєвих змін.
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Рис. 2. Лінійний зв’язок рівня сечової кислоти з умістом 
С-реактивного білка у хворих  на післяінфарктний 

кардіосклероз. 

Рис. 3. Лінійний зв’язок рівня сечової кислоти з умістом 
інтерлейкіну-1 у хворих  на післяінфарктний кардіосклероз.

Рис. 4. Лінійний зв’язок рівня сечової кислоти з умістом 
фактора некрозу пухлини -α у хворих  на післяінфарктний 

кардіосклероз. 

За результатами спектрального аналізу ВРС, у біль-
шості хворих утримувалася гіперсимпатикотонія. У 
53,3 % пацієнтів SDNN сягав рівня менше 100 мс. 
Окрім цього, у них реєстрували ШЕС високих ґрада-
цій, не виявлено суттєвої динаміки тривалості інтер-
валу Q-T. 

Стандартне лікування забезпечувало корекцію 
дисліпідемії за рахунок зниження рівня більшості 
атероґенних фракцій ліпідів, окрім ТҐ та СК, але не 
було достатнього зростання ХС ЛПВГ. Наявність 
гіпертриґліцеридемії та гіперурикемії є неґативними 
чинниками, які не дають змоги забезпечувати адекватний 
баланс у метаболізмі пуринів і ліпідів.

Включення до лікувального комплексу епросарта-
ну через шість місяців сприяло покращенню клініч-
ного стану в 80,0 % пацієнтів другої ґрупи за рахунок 
зменшення проявів СН та адекватної корекції АГ. 
Цільових рівнів АТ досягнуто в 60,0 % пацієнтів. 
Зменшилися ММ ЛШ – на 15,6 ґ, ІММ ЛШ – на 10,5 
ґ/м2, зростала ФВ ЛШ – на 3,7 % (р < 0,01), а також 
знизилася швидкість Е – на 13,0 см/с (14,1 %) та 
зростала швидкість А – на 18,1 см/с (23,6 %) (р < 
0,01). Співвідношення Е/А зменшилося на 0,32 од. 
(26,4 %) (р < 0,01), DecT збільшився на 3,5 мс (1,8 %) 
(р < 0,05). Ці зміни свідчать про покращення діастолічного 
наповнення ЛШ, а отже, й про корекцію діастолічної 
дисфункції.

Середня ЧСС знизилася на 13,1 % удень і на 19,7 % 
уночі, що супроводжувалося зростанням циркадного 
індексу. Загальна кількість ШЕС зменшилася на 73,7 % 
(р < 0,01), частота епізодів парних ШЕС – на 84,4 %  
(р < 0,05), СЕС – на 70,6 % (р < 0,01), парних СЕС 
– на 70,2 % (р < 0,01), ґрупових – на 41,4 % (р < 0,05). 
Одночасно спостерігали достовірне зростання SDNN 
на 12,5 %, SDNNidx – на 22,1 %, SDANN – на 10,6 %, 
pNN50 % – на 24,0 %, nHF – на 18,0 % та зменшення 
VLF – на 21,8 %, LF – на 15,2 % (р < 0,01). 

Відзначено позитивну динаміку змін тривалості 
інтервалу Q-T, зокрема, середня тривалість Q-T до-
стовірно зменшилася на 2,6 мс (р < 0,05), максималь-
на – на 8,4 мс (р < 0,01), середня Q-Tс – на 3,0 мс  
(р < 0,05), максимальна – на 11,2 мс, Q-Td – на 15,2 
мс (р < 0,01). 

Динаміка клінічних проявів захворювання, показ-
ників кардіогемодинаміки, ХМ ЕКҐ і рівня АТ у па-
цієнтів третьої ґрупи, яким у комплекс лікування  
включали фенофібрат, була подібна до динаміки у 
пацієнтів першої ґрупи, які отримували стандартне 
лікування. Проте спостерігали достовірне покращен-
ня стану ліпідного і пуринового обміну: вміст у си-
роватці крові ЗХС зменшився на 26,6 %, ТҐ – на 39,4 %, 
ХС ЛПНГ – на 38,4 %, ХС ЛПДНГ – на 39,6 %, КА 
– на 60,2 %, а рівень ХС ЛПВГ зріс на 30,1 % (р < 
0,01). Рівень СК зменшився на 37,0 % (р < 0,01). Уміст 
СРБ у сироватці крові зменшився на 76,3 %, ІЛ-1 – на 
46,4 %, ФНП-α – на 56,3 % (р < 0,01). Кореляційний 
аналіз не виявив зв’язку між зниженням рівня атероґенних 
фракцій ліпідів і СРБ (r = -0,08, p = 0,5), ФНП-α (r = 
-0,015, p = 0,2), ІЛ-1 (r = -0,18, p = 0,2), що свідчить 
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про незалежність ліпідознижувального і протизапаль-
ного ефекту фенофібрату.

Включення комбінації епросартану і фенофібрату 
до лікувального комплексу сприяло покращенню 
клінічного стану у 88,5 % досліджуваних четвертої 
ґрупи за рахунок зменшення проявів аритмічного 
синдрому, СН та адекватної корекції АГ. Цільових 
рівнів АТ досягнуто у 85,7 % пацієнтів. Найвиразніше 
зменшилася гіпертрофія ЛШ (на 14,3 ґ/м2 (6,6 %)), а 
також достовірно (р < 0,05) зменшилися розміри ЛП 
(на 8,0 %) в четвертій ґрупі. Відзначено зростання 
ФВ ЛШ на 6,2 % (р < 0,01). За наявності рестриктивних 
показників наповнення ЛШ до лікування епросартан 
сприяв покращенню діастолічного наповнення шлуночків 
серця з переходом у псевдонормальний тип трансмітраль-
ного потоку (р < 0,01). Псевдонормалізація супровод-
жувалася покращенням показників внутрішньосер-
цевої гемодинаміки з переходом у тип порушеного 
розслаблення ЛШ (р < 0,01). 

Зменшилася середня ЧСС на 11,3 % удень та на 
12,2 % уночі, що супроводжувалося нормалізацією 
циркадного індексу. Загальна кількість ШЕС зменши-
лася на 66,4 % (р < 0,01), досягнуто повного усунення 
епізодів шлуночкової тахікардії, поліморфної екстра-
систолії, загальна кількість ранніх і парних екстрасистол 
зменшилася на 94,1 %. Окрім цього, зменшилася за-
гальна кількість СЕС на 74,2 % (р < 0,01), парних – на 
67,2 % (р < 0,01), ґрупових – на 50,9 % (р < 0,05). 
Нових пароксизмів ФП та суправентрикулярної тахікардії 
у пацієнтів цієї ґрупи не виявлено. Середня тривалість 
інтервалу Q-T достовірно зменшилася на 9,3 мс (р < 
0,05), максимальна Q-Tс – на 16,5 мс (р < 0,01), Q-Td 
– на 17,0 мс (р < 0,01). Водночас суттєво підвищила-
ся ВРС, а також нормалізувався веґетативний баланс 
за рахунок збільшення парасимпатичних впливів і 
зменшення симпатичних. Так, SDNN збільшився на 
19,7 %, SDANN – на 29,1 %, pNN50 % – на 26,9 % (р 
< 0,01), RMSSD – на 18,8 % (р<0,05). VLF і LF змен-
шилися відповідно на 29,6 і 23,2 %, HF і nHF зросли 
на 14,8 і 25,1 % (р < 0,01).

Під впливом лікування досягнуто стійкого ліпідо-
знижувального, гіпоурикемічного та плейотропного 
ефекту. Вміст ЗХС у сироватці крові знизився на 21,1 %, 
ТҐ – на 44,2 %, ХС ЛПНГ – на 30,1 %, ХС ЛПДНГ 
– на 43,8 %, КА – на 54,6 %, СК – на 37,5 %, рівень 
ХС ЛПВГ підвищився на 30,7 % (р < 0,01). Зменшив-
ся вміст СРБ на 71,2 %, ФНП-α  – на 69,0 %, ІЛ-1 – на 
47,1 % (р < 0,01). 

Узагальнюючи отримані результати, можна стверджу-
вати,  що епросартан і фенофібрат, додані до стан-
дартного лікувального  комплексу, ефективно кориґу-
ють системні процеси атероґенезу, які лежать в основі 
наростання важкості  ішемічної хвороби серця, шля-
хом корекції комбінованої дисліпідемії, гіперурикемії, 
зменшення проявів системного запалення. Тривала 
блокада ренін-анґіотензинової і симпатоадреналової 
систем сприяє зменшенню проявів патолоґічного піс-
ляінфарктного ремоделюванння, аритмоґенезу та 
адекватно кориґує супутню АГ.

Висновки.
У пацієнтів із післяінфарктним кардіосклерозом, 

асоційованим із гіперурикемією, переважають вели-
ковогнищеві, повторні інфаркти міокарда, ускладнені 
виникненням післяінфарктних аневризм і серцевої 
недостатності, та коморбідні артеріальна гіпертензія, 
цукровий діабет, ожиріння; метаболічний синдром є 
у 60,5 %  випадків. 

Гіперурикемія асоціюється з наростанням важкості 
патолоґічного післяінфарктного ремоделювання сер-
ця, яке виявляється достовірним збільшенням індек-
су маси міокарда лівого шлуночка ((220,9 ± 6,9) ґ/м2) 
та порушенням його геометрії за типом концентрич-
ної (56,6 %) і ексцентричної (40,6 %) гіпертрофії з 
формуванням діастолічної дисфункції за релаксацій-
ним типом у 19,8 %, за псевдонормальним – у 67,0 % 
та рестриктивним – у 13,2 % пацієнтів. Між підви-
щеним рівнем сечової кислоти,  показниками вну-
трішньосерцевої гемодинаміки та діастолічної функ-
ції є   достовірний кореляційний взаємозв’язок (r = 
0,4–0,6, р < 0,01).

У хворих на післяінфарктний кардіосклероз, асо-
ційований із гіперурикемією, є  неоднорідність про-
цесів шлуночкової реполяризації (дисперсія Q-T 
більше 70 мс), загальний веґетативний дисбаланс із 
перевагою гіперсимпатикотонії та зниженням часових 
показників варіабельності серцевого ритму (SDNN 
менше 100 мс). Водночас у них достовірно (у 2,5 разу) 
частіше реєструються шлуночкова екстрасистолія 
II–IV класу за B. Lown – M. Wolf та порушення провід-
ності в системі В. Гіса – Я. Пуркіньє, порівняно з 
хворими з нормоурикемією. 

У хворих на післяінфарктний кардіосклероз, асо-
ційований із гіперурикемією, у 70,9 % випадків є 
комбіновані дисліпідемії з гіпертриґліцеридемією, 
низьким рівнем ліпопротеїдів високої щільності та 
високим коефіцієнтом атероґенності, поєднаних із 
підвищеною активністю маркерів системного запа-
лення. Між підвищеним рівнем сечової кислоти і 
С-реактивним білком (r = 0,7, р < 0,01), фактором 
некрозу пухлин a (r = 0,8, р < 0,01), інтерлейкіном-1 
(r = 0,7, р < 0,01) є тісний кореляційний зв’язок.

Застосування епросартану, включеного у стандарт-
ний лікувальний комплекс, сприяє достовірному 
зменшенню гіпертрофії лівого шлуночка (індекс маси 
міокарда зменшився на 14,3 ґ/м2) та зростанню його 
фракції викиду з (46,2 ± 1,2) до (52,4 ± 1,1) %,   нор-
малізації циркадного індексу, частоти скорочень сер-
ця, зменшенню загальної кількості шлуночкових 
екстрасистол на 66,4 %, повному усуненню  епізодів 
шлуночкової тахікардії, поліморфної екстрасистолії, 
зменшенню тривалості кориґованого інтервалу Q-T 
і його дисперсії на 21,1 % та підвищенню варіабель-
ності ритму серця, у 85,7 % хворих – досягненню 
цільових рівнів артеріального тиску та нормалізації 
добового профілю. 

 Включення у лікувальний комплекс фенофібрату 
у хворих на післяінфарктний кардіосклероз, асоці-
йований із гіперурикемією, забезпечує стійкий гіпо-
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урикемічний, гіполіпідемічний та плейотропний ефект, 
що виявляється зниженням рівня загального холесте-
рину – на 21,1 %, триґліцеридів – на 44,2 %, ліпопро-
теїдів низької щільності – на 30,1 %, сечової кислоти 
– на 37,5 %, С-реактивного білка – на 71,2 %, фактора 
некрозу пухлини-α – на 69,0 %, інтерлейкіну-1 – на 
47,1 % та зростанням ліпопротеїдів високої щільності 
– на 30,7 %. 

Одночасне включення у лікувальний комплекс 
епросартану та фенофібрату у хворих на післяінфаркт-

ний кардіосклероз, асоційований із гіперурикемією, 
є адекватним засобом для досягнення цільових рівнів 
артеріального тиску, запобігання патолоґічному ре-
моделюванню серця та наростанню важкості систо-
ло-діастолічної дисфункції міокарда, за рахунок чого 
достовірно покращуються параметри варіабельності 
ритму серця і зменшується частота небезпечних для 
життя аритмій, а також корекції дисліпідемії, гіпер-
урикемії й активності системного запалення.
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Особливості порушень кардіогемодинаміки, ритму серця,  
ліпідного й пуринового обміну, показників системного запалення  

та ефективність їх корекції у хворих на післяінфарктний кардіосклероз, 
асоційований із гіперурикемією

С. Й. Липовецька 
Вступ. Гіперурикемія та її роль у патоґенезі серцево-судинних захворювань є предметом багатьох дослід-

жень. Підвищений рівень сечової кислоти (СК) вважають незалежним предиктором  смерті хворих на 
ішемічну хворобу серця та виникнення серцевої недостатності після інфаркту міокарда.

Мета. З’ясувати особливості порушень кардіогемодинаміки, ритму серця, ліпідного, пуринового обміну, 
вивчити показники системного запалення та ефективність їх корекції у хворих на післяінфарктний кардіоскле-
роз, асоційований із гіперурикемією.
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Матеріали й методи. У рандомізований спосіб із попередньою стратифікацією за наявністю гіперурикемії 
обстежено 147 хворих на післяінфарктний кардіосклероз (ПІК) (106 чоловіків і 41 жінка віком 59,2 ± 0,8 року), 
яким проведено комплексне клініко-лабораторне обстеження  відповідно до чинних протоколів і рекомендацій.

Результати. З’ясовано, що гіперурикемія погіршує перебіг хвороби, посилюючи процеси пізнього постін-
фарктного ремоделювання серця й атероґенезу, за наявності яких зростає ризик виникнення складних по-
рушень ритму та провідності. Між підвищеним рівнем СК і  показниками внутрішньосерцевої гемодинаміки 
та діастолічної функції (r = 0,4–0,6, р < 0,01), а також С-реактивним білком (r = 0,7, р < 0,01), фактором 
некрозу пухлин a (r = 0,8, р < 0,01), інтерлейкіном-1 (r = 0,7, р < 0,01) виявлено  тісний кореляційний зв’язок. 

Завдяки включенню епросартану та фенофібрату до лікувального комплексу вдалося досягнути цільових 
рівнів артеріального тиску у 85,7 % хворих.

Висновки. Включення епросартану та фенофібрату до лікувального комплексу є адекватним засобом для 
досягнення цільових рівнів артеріального тиску у більшості хворих, корекції дисліпідемії, гіперурикемії й 
активності системного запалення, уникнення ремоделювання серця та наростання важкості систоло-діастоліч-
ної дисфункції міокарда, внаслідок чого достовірно покращуються параметри варіабельності серцевого 
ритму й зменшується частота життєво небезпечних аритмій.

Ключові слова: післяінфарктний кардіосклероз, гіперурикемія, дисліпідемія, прозапальні біомаркери, 
аритмії, систоло-діастолічна дисфункція, епросартан, фенофібрат.

Disturbances of Cardiohaemodynamics, Heart Rhythm, Lipid, Purine Metabolism 
and Systemic Inflammation and Efficiency of Their Correction  

in Patients with Postinfarction Cardiosclerosis, Associated with Hyperuricemia
S. Lypovetska 

Introduction. The role of serum uric acid (SUA) in the process of atherosclerosis and atherotrombosis is con-
troversial. Epidemiological studies have recently shown that SUA may be a risk factor for cardiovascular diseases 
and a negative prognostic marker for mortality in subjects with pre-existing heart failure.

Aim. To study out disturbances of cardiohaemodynamics, heart rhythm, lipid, purine metabolism and systemic in-
flammation and efficiency of their correction in patients with postinfarction cardiosclerosis, associated with hyperuricemia.

Materials and methods. 147 patients, (59.2 ± 0.8) years old, with postinfarction cardiosclerosis were included 
in this study. They were divided into 2 groups depending on presence of hyperuricemia. The I group included 106 
patients with high SUA (0.59 ± 0.06) mmol/l and II group - 41 patients with normal level of SUA (0.32 ± 0.05) 
mmol/l. Comparable evaluation of cardiohaemodynamics, heart rhythm disturbances, lipid and purine metabolism’s 
violation and systemic inflammation were performed. 

According to program of  treatment patients with high SUA, were divided in 4 groups: I - 30 patients, whom stan-
dard treatment was prescribed, II - 25 patients, who received eprosartan 600 mg instead of ACE-inhibitor, III - 25 
patients, whom fenofibrate 200 mg additionally was given, IV - 26 patients, who received combination of eprosartan 
and fenofibrate. Echo, Holter ECG monitoring, markers of systemic inflammation (C reactive protein (CRP), Inter-
leukin 1 (IL1), tumor necrosis factor α (TNF α)), lipidiogram were assessed before treatment and after 6 months. 

Results. Elevated SUA level was associated with progression of postinfarction heart remodeling: increasing of 
left ventricle mass index (LVMI (220.9 ± 6.9) g/m2)) and violation of  its geometry, particularly, concentric hyper-
trophy (56.6 %), eccentric hypertrophy (40.6 %) with diastolic dysfunction. SUA levels correlated significantly with 
mitral A wave velocity (r = 0.61, p < 0.01), E wave deceleration time (r = 0.26, p < 0.01), E/A ratio (r = 0.21, p < 
0.05). Heterogenity of ventricular repolarization, decrease of time indexes of heart rate variability, as well as high 
grade premature ventricular complexes were observed in these patients. The correlation between elevated levels of 
CRP and SUA (r = 0.7, p < 0.01), TNF α (r = 0.8, p < 0.01), IL-1 (r = 0.7, p < 0.01) were found, confirming the 
direct role of SUA in inflammation.  Complex treatment with eprosartan provided significant regress of left ventri-
cle hypertrophy (LVMI was decreased to 14.3 g/m2 and increasing of ejection fraction from (46.2 ± 1,2) to (52.4 ± 
1,1) %, normalization of circadian index, heart rate, complete recovery from ventricular tachycardia, reduced quan-
tity  of ventricular premature beats on 64.0 %, reduced duration of Q-T and its dispersion on 21.1 % and increased 
heart rate variability. Target levels of blood pressure were achieved in 85.7 % patients.  Usage of fenofibrate pro-
vided reduction of total cholesterol by 21.1 %, triglycerides - 44.2 %, low density lipoprotein - 30.1 %,  
SUA - 37.5 %, CRP - 71.2 %, TNF α - 69.0 %, IL-1 - 47.1 % and an increase of high density lipoprotein - 30.7 %.

Conclusions. The combined therapy with eprosartan and fenofibrate is an adequate means for hypertension con-
trol, correction of dislipidemia, hyperuricemia and inflammation, prevention of heart remodeling in patients with 
postinfarction cardiosclerosis, associated with hyperuricemia. It was associated with improvement of heart rate 
variability indexes as well as with decrease of incidence of life-threatening arrhythmias. 

Keywords: postinfarction cardiosclerosis, hyperuricemia, dislipidemia, inflammatory biomarkers, arrhythmias, 
systolic and diastolic dysfunction, eprosartan, fenofibrate.
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Уміст деяких про- і протизапальних чинників 
крові та інсулінова резистентність у хворих  
на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною 
автономною нейропатією,  вплив на них омеґа-3 
поліненасичених жирних кислот

Вступ. Кардіоваскулярна автономна нейропатія 
(КВАН) у хворих на  цукровий діабет (ЦД) 2-го типу 
характеризується ураженням нервових волокон па-
расимпатичного й симпатичного відділів веґетативної 
нервової системи і вважається незалежним чинником 
ризику серцево-судинної смертності [6, 17]. Патоґе-
нетичне лікування КВАН у них включає здоровий 
спосіб життя, контроль ґлікемії, лікування дисліпо-
протеїнемій (ДЛПЕ), корекцію порушень метаболіз-
му в міокарді, запобігання й лікування тромбоутво-
рення, використання інгібіторів альдозоредуктази, 
g-ліноленової кислоти, ацетил-L-карнітину, антиок-
сидантів, препаратів ω-3 поліненасичених вищих 
жирних кислот (ω-3 ПНЖК), вазодилятаторів, жиро-
розчинного вітаміну В1, аміноґуанідину тощо [6, 17].

Рекомендації Американської діабетолоґічної асо-
ціації (2016) передбачають використання препаратів 
ω-3 ПНЖК для лікування ДЛПЕ у хворих на ЦД і 
серцево-судинні захворювання (ССЗ) [8]. Однак ін-
формація про особливості використання ω-3 ПНЖК 
для лікування хворих на ЦД 2-го типу з КВАН неод-
нозначна, має фраґментарний характер [10], диску-
тується, а тому вимагає уточнення.

Мета дослідження. З’ясувати вміст деяких про- і 
протизапальних чинників крові та інсулінову рези-
стентність у хворих на цукровий діабет 2-го типу з 
кардіоваскулярною автономною нейропатією,  а також 
вплив на них омеґа-3 поліненасичених жирних кислот.

Матеріали й методи дослідження. Дослідження 
здійснено на базі діабетолоґічного відділення Львів-
ського обласного державного клінічного лікуваль-
но-діаґностичного ендокринолоґічного центру.

Після отримання письмової згоди на проведення 
комплексного обстеження згідно з принципами Гель-
сінкської декларації, Конвенції Ради Європи про пра-
ва людини і біомедицину та відповідними законами 
України в рандомізований спосіб обстежено 48 хво-
рих на ЦД 2-го типу (16 жінок, 32 чоловіки віком 
50–59 років) із попередньою стратифікацією за на-
явністю КВАН.

Скринінґ КВАН включав п’ять кардіоваскулярних 
тестів (КВТ). КВАН діаґностували за наявності двох 
порушених КВТ і більше, результатів векторкардіоґрафії, 
спектрального аналізу варіабельності ритму серця, 
електрокардіоґрафії (ЕКҐ), добового моніторування 
ЕКҐ, змін показників кориґованого інтервалу QT, 
пружно-еластичних властивостей артерій, що давало 
змогу виявити субклінічну, функціональну і функціо-
нально-орґанічну стадії КВАН [17]. Аналізували ре-
зультати ЕКҐ (12-канальний електрокардіоґраф 
«ЮКАРД-200» (UTAS, Україна)); добового моніто-
рування артеріального тиску (монітор АТ «АВРМ-04» 
(Meditech, Угорщина)), добового моніторування ЕКҐ 
(ЕКҐ «ЄС-3Н» (Labtech, Угорщина)).

Виявлено 12 пацієнтів із ЦД 2-го типу без КВАН; 
36 (вік 50–59 років, тривалість захворювання 1–6 
років, показник ґлікованого гемоґлобіну A1c (HbA1c) 
(7,1 ± 0,6) %) – із функціональною стадією КВАН. 
Контрольну ґрупу сформували з 15 практично здо-
рових людей віком 51,9 ± 3,2 року.

Концентрацію ґлюкози в крові визначали ґлюко-
зооксидазним методом, HbA1c – методом високочут-
ливої йонообмінної рідинної хроматоґрафії за допо-
могою напівавтоматичного аналізатора D-10 і реактивів 



Ориґінальні дослідження

ISSN 2306-4269. Lviv Сlinical Bulletin. 2017, 2(18)-3(19) 33

BIO-RAD (США). Вміст імунореактивного інсуліну 
(ІРІ) фіксували за допомогою тест-наборів Insulin 
IRMA (Immunotech, Чехія). Індекс ІР (HOMA-IР) об-
числювали за формулою [13]: НОМА-ІР=G0 х Іns0 
/22,5, де G0 – рівень ґлюкози в крові натщесерце, 
ммоль/л; Іns0 – вміст ІРІ в крові натщесерце, мкМО/
мл [13]. Рівень високочутливого С-реактивного про-
теїну (вчСРП) в крові визначали за допомогою іму-
ноферментних тест-систем фірми DRG (США), фак-
тора некрозу пухлин-α (ФНП-α), інтерлейкіну (ІЛ)-6, 
ІЛ-8 та ІЛ-10 - імуноферментних тест-систем фірми 
Вектор-Бест (Росія).

Пацієнтів із ЦД 2-го типу та функціональною стадією 
КВАН стратифіковано на дві ґрупи: 1-ша ґрупа (21 
хворий) упродовж трьох місяців отримувала стандарт-
не цукрознижувальне лікування та 1 капсулу на добу 
препарату ω-3 ПНЖК, який містить в одній капсулі 
~90,0 % етилових ефірів ПНЖК (1000,0 мґ), зокрема, 
етилових ефірів ейкозапентаєнової кислоти (ЕПК) 
– 460,0 мґ, докозаґексаєнової кислоти (ДҐК) – 380,0 
мґ і 4,0 мґ α-токоферолу ацетату; 2-га ґрупа (15 хворих) 
упродовж трьох місяців отримувала стандартне цу-
крознижувальне лікування (контрольна ґрупа).

Результати досліджень опрацьовували методом 
варіаційної статистики. Для порівняння середніх аб-
солютних величин використовували параметричний 
критерій Стьюдента і непараметричний критерій   
Ф. Вілкоксона, а для  порівняльного аналізу відносних 
величин між різними ґрупами обстежених пацієнтів 
– t-критерій Р. Фішера згідно з дисперсійним аналізом 
ANOVA (MicroCal Origin v. 8,0) [4]. Отримані показ-
ники наведені у вигляді середніх арифметичних зна-
чень зі статистичною похибкою (M ± m), а відсоток 
змін після курсу лікування з використанням ω-3 ПНЖК 
(щодо показників до лікування) обчислювали у вигляді 
дельти (∆ %, M ± m). Найменш статистично значущим 
вважали значення р < 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. Резуль-
тати визначення показників ІРІ, вчСРП і деяких цитокінів 
у ґрупах обстежених хворих наведені в табл. 1.

Таблиця 1
Уміст імунореактивного інсуліну, високочутливого 
С-реактивного протеїну і деяких цитокінів у крові 

пацієнтів досліджуваних ґруп 
(M ± m, р)
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ІРІ, мкМО/
мл

16,12  
± 1,15

26,6  
± 1,73

11,23  
± 0,67

р < 0,01
р1 < 0,001
р2 < 0,001

вчСРП, мґ/л 0,85  
± 0,07

2,77  
± 0,24

0,51  
± 0,06

р < 0,05
р1 < 0,001
р2 < 0,001

1 2 3 4 5

ФНП-a,  
пґ/мл

3,76  
± 0,27

5,75  
± 0,24

2,65  
± 0,36

р < 0,05
р1 < 0,001
р2 < 0,001

ІЛ-6, пґ/мл 3,2  
± 0,38

5,88  
± 0,38

2,06  
± 0,35

р < 0,05
р1 < 0,001
р2 < 0,001

ІЛ-8, пґ/мл 5,3  
± 0,7

6,65  
± 0,3

3,85  
± 0,27

р < 0,05
р1 < 0,001
р2 > 0,05

ІЛ-10, пґ/мл 15,13  
± 1,86

15,86  
± 1,4

10,46  
± 1,08

р < 0,05
р1 < 0,05
р2 > 0,05

Примітки: р – значущість відмінностей між ЦД 2-го типу 
без верифікованих КВАН і контрольною; р1 – ЦД 2-го типу з 
функціональною стадією КВАН і контрольною; р2 – ЦД 2-го 
типу без КВАН і ЦД 2-го типу з функціональною стадією КВАН.

Як бачимо, у хворих на ЦД 2-го типу без КВАН 
статистично значуще збільшується концентрація ІРІ. 
Крім цього, збільшилися показники НОМА-ІР (p < 
0,001). Гіперінсулінемія і/або ІР, хронічна гіперґлі-
кемія, ожиріння, ДЛПЕ можуть впливати на резуль-
тати КВТ, показники інтервалу QTс збільшенням 
концентрації цитозольного Ca2+ [6, 16]. Одночасно 
спостерігається збільшення вмісту вчСРП, прозапаль-
них цитокінів ФНП-α, ІЛ-6, ІЛ-8, протизапального 
цитокіну ІЛ-10. Коефіцієнт ФНП-α/ІЛ-10 у цій ґрупі 
становив 29,2 ± 4,01 % (p > 0,05) (порівняно з кон-
трольною ґрупою).

Функціональна стадія КВАН у хворих на ЦД 2-го 
типу супроводжується більш вираженими патофізіо-
лоґічними змінами досліджуваних показників. Крім 
цього, відзначається збільшення коефіцієнта ФНП-α/
ІЛ-10, який досягав  44,2 ± 3,57 % (p <0,01, p1 <0,05), 
що може свідчити про порушення цитокінового співвід-
ношення, а саме – компенсаторного типу цитокіно-
вого дисбалансу [7].

Повідомляється, що у хворих на ЦД 2-го типу зро-
стає концентрація вчСРП, що, ймовірно, сприяє по-
силенню реактивності на специфічні стимули, які 
продукують цитокіни, зокрема, ФНП-α, ІЛ-6 та ІЛ-1β, 
і має значення в активації запальних процесів [5]. У 
хворих із гіпертонічною хворобою та ожирінням існує 
зв’язок між показниками ІР, ФНП-α та індексом маси 
тіла, позитивний кореляційний зв’язок між рівнем 
ФНП-α та концентрацією ґлюкози, інсуліну, HbA1c і 
НОМА-індексами, що свідчить про вплив цитокіну 
на ступінь порушень вуглеводного обміну [5, 6]. ІЛ-6 
є, ймовірно, єдиним представником ефекторних ци-
токінів, здатних безпосередньо впливати на кліти-
ну-мішень. Рівень ІЛ-6 є проґностичним чинником у 
пацієнтів із серцевою недостатністю, має значення в 
ураженні нервової системи в умовах гіпоксії, зокрема, 
за наявності ЦД. ІЛ-8 може належати провідна роль 
у механізмах ушкодження тканин за гіпоксії з подаль-
шою реперфузією [6, 14]. Більш низькі рівні ІЛ-10 у 
хворих на ЦД 2-го типу асоціюються з активацією 

Закінчення табл. 1
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ФНП-α і збільшенням коефіцієнта ФНП-α/ІЛ-10 
порівняно з пацієнтами без ЦД. Імовірно, більш високі 
рівні ФНП-α у хворих на ЦД зумовлені відносним 
дефіцитом і, як наслідок, зменшенням гальмівного 
впливу ІЛ-10. Однак не можна виключити й само-
стійну, незалежну від ФНП-α, неґативну роль ІЛ-10 
[7].

Дослідження показали, що показники концентрації 
HbA1c, а також показники НОМА-ІР в крові обстеже-
них хворих на ЦД 2-го типу та функціональною стадією 
КВАН, після тримісячного призначення препарату 
ω-3 ПНЖК статистично значуще не відрізнялися (р 
> 0,05). 

Особливості динаміки концентрації циркулюючо-
го інсуліну, вчСРП, вмісту деяких цитокінів у крові 
хворих на ЦД 2-го типу з функціональною стадією 
КВАН після завершення тримісячного призначення 
препарату ω-3 ПНЖК наведені в табл. 2.

Таблиця 2
Динаміка концентрації імунореактивного інсуліну, 
високочутливого С-реактивного протеїну і деяких 

цитокінів у крові хворих на цукровий діабет  
із функціональною стадією кардіоваскулярної автономної 
нейропатії після завершення тримісячного призначення 

препарату ω-3 поліненасичених жирних кислот  
(∆ %, M ± m, р)

Показники

Препарат ω-3 
ПНЖК (1-ша 
ґрупа), n = 21, 

M ± m

2-га ґрупа 
(контрольна),
n = 15, M ± m

р

ІРІ -10,3±1,1 -6,8±2,0 p > 0,05
p1 > 0,05

вчСРП -14,8±2,91 -7,2±1,63 p > 0,05
p1 < 0,05

ФНП-a -14,1±2,15 -6,1±1,0 p > 0,05
p1 < 0,01

ІЛ-6 -13,5±2,7 -5,8±1,77 p > 0,05
p1 < 0,05

ІЛ-8 -9,8±2,13
p<0,05 -3,9±1,57 p > 0,05

p1 < 0,05

ІЛ-10, пґ/мл +7,9±6,42 -3,7±2,34 p > 0,05
p1 > 0,05

Примітки: р – вірогідність зрушення порівняно з контролем 
(до і після лікування); р1 – препаратом ω-3-ПНЖК (до і після 
лікування). ∆ % – зміни рівня показників у ґрупах порівняно з 
показниками до лікування (відображено у вигляді дельти).

Як бачимо з табл. 2, призначення препарату ω-3 
ПНЖК хворим на ЦД 2-го типу та КВАН сприяє ста-
тистично значущому зниженню концентрації чинників 
системного запалення, а саме – вчСРП (p < 0,05), 
ФНП-α (p < 0,01), ІЛ-6 (р < 0,05) й ІЛ-8 (p < 0,05). 
Спостерігається статистично значуще зниження ко-
ефіцієнта ФНП-α/ІЛ-10 (p < 0,05) з одночасно незмі-
неним показником протизапального ІЛ-10 (p > 0,05), 
що може свідчити про зниження активності проза-
пальної ланки імунної відповіді. 

Відомо, що раціон людини треба збагачувати та-
кими біолоґічно активними сполуками, як ПНЖК, 
що беруть активну участь у багатьох фізіолоґічних 

реакціях орґанізму [1]. Принципово нові засади  оцін-
ки біолоґічної ролі ЕПК і ДҐК ґрунтуються на резуль-
татах багаторічних епідеміолоґічних досліджень 
серед ескімосів, у яких виявлено незначну кількість 
ССЗ. У гренландських абориґенів спостерігали збіль-
шення тривалості кровотечі, нижчий рівень загаль-
ного холестерину, триґліцеридів, холестерину ліпо-
протеїнів дуже низької щільності; значне збільшення 
вмісту ЕПК і ДҐК, а також зниження вмісту арахідо-
нової (АК) і лінолевої кислот у ліпідах мембран тром-
боцитів [6]. Результати досліджень дали змогу впер-
ше припустити, що існує захисний ефект ДҐК і ЕПК 
від неґативного впливу на судинну стінку ендоґенних 
чинників, здатних індукувати в експерименті ішеміч-
ну хворобу серця – феномен активації тромбоцитів і 
високої в’язкості крові, активації синтезу простаґлан-
дину Н2, тромбоксану А2, активації проліферації ен-
дотелію, гіперхолестеринемії та гіпертриґліцеридемії 
[6, 16].

Інкорпорування ЕПК і ДҐК в мембрани клітин, 
збільшення їх ненасиченості супроводжується збіль-
шенням плинності мембран, що сприяє покращенню 
транспорту ґлюкози, експресії білків мітохондрій, що 
беруть  участь у міґрації ґлюкозного транспортера 4 
[10, 11]. Інші плейотропні властивості ω-3 ПНЖК 
можуть сприяти зменшенню проявів метаболічного 
синдрому [2, 3, 10]. У контрольованому, рандомізо-
ваному дослідженні серед 10000 хворих на ЦД 2-го 
типу за відсутності діабетних макро- і мікроанґіопатій 
виявлено, що призначення препарату ω-3 ПНЖК про-
тягом п’яти років супроводжується зменшенням ри-
зику приєднання і частоти випадків смерті внаслідок 
ускладнень ССЗ [15] .

Прояви протизапальних ефектів ω-3 ПНЖК значною 
мірою опосередковані станом метаболізму ейкоза-
ноїдів, включаючи простаґландини, тромбоксани і 
лейкотрієни (ЛТ), які є ключовими медіаторами за-
пальних реакцій. EПК здатна, на відміну від ДҐК, 
виконувати функції субстрату для циклооксиґеназ-
ного-1 (ЦОГ-1) і 5-ліпоксиґеназного шляхів. Еx vivo, 
ω-3 ПНЖК сприяють зменшенню синтезу простаґлан-
динів (ПГ) Е2 (ПГE2), ЛТB4, (ЛТB4), 5-гідроксиейко-
затетраєнової кислоти, ЛТЕ4 і утворення тромбокса-
ну В2, а ДҐК пригнічує активність і експресію 
ЦОГ-2 в ендотеліоцитах іn vitro. Важливість цього 
відкриття полягає у з’ясуванні значення активації 
ЦОГ-2 в процесах запалення, росту й стабільності 
атеросклерозної бляшки [6, 11, 12]. 

Вплив ω-3 ПНЖК на метаболізм ейкозаноїдів може 
відбуватися різними шляхами. Зокрема, ω-3 ПНЖК 
безпосередньо впливають на активність розчинної 
епоксидґідролази печінки, яка реґулює доступність 
і метаболізм епоксиейкозатрієнової кислоти (харак-
теризується кардіопротекторними і протизапальни-
ми властивостями) [10]. Інші засади верифікації 
особливостей протизапальних ефектів ω-3 ПНЖК 
ґрунтуються на принципах запального “дозволу”. 
Відомо, що в locus minorum запалення спочатку ви-
являються ефекти прозапальних медіаторів нейтро-
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філів периферійної крові, зокрема ПГ і ЛТ. Однак 
ПГE2 і ПГD2 сприяють поступовій елімінації лейко-
цитів і детриту клітин, а також синтезу протизапаль-
них ліпоксинів, резолвіну і протектину [10, 16], що 
допомагає відновити гомеостаз, запобігає маніфе-
стації запального процесу. Іn vitro та in vivo резолвін, 
похідні ЕПК (E-серії) і ДҐК (D-серії) є біолоґічно 
активними навіть за низьких концентрацій. Резолвін 
E1 захищає від надмірної експресії прозапальних ґенів 
і блокує трансендотеліальну міґрацію поліморфно-
ядерних лейкоцитів, невід’ємного елемента атероґе-
незу. Крім цього, резолвін E1 зменшує рухливість 
лейкоцитів, пригнічує аґреґацію тромбоцитів, однак 
ці антиaґреґантні ефекти не виявлені в тромбоцитах 
у відповідь на стимуляцію кров’яних пластинок ко-
лаґеном або попередниками ДҐК. Імовірно, ω-3 ПНЖК 
є аґоністами окремого антитромбоцитарного ланцю-
га [6, 10]. 

Таким чином, механізми впливу ЕПК і ДҐК на за-
пальні процеси в тканинах опосередковані безпосе-
реднім впливом на зміну синтезу ейкозаноїдів і не-
прямим (шляхом модифікації транскрипції ґенів) [9]. 
Передбачається, що ЕПК і/або ДҐК можуть змінюва-
ти чинники транскрипції в ядрі, а отже, впливати на 
синтез цитокінів і ейкозаноїдів на рівні експресії ґенів. 
Відповідно до іншої теорії, АК, ЕПК і ДҐК впливають 
на синтез білка медіаторів запалення за допомогою 
модифікації ліпідного бішару рецепторів мембрани 
клітини або внутрішньоклітинно [9, 10]. Додаткове 
реґулювання здійснюється рецепторами – активато-
рами проліферації пероксисом (PPARg), які реґулюють 
транскрипцію ґенів через зв’язування ліґанда з ліпо-
фільними метаболітами, що володіють високою спорід-
неністю з ПНЖК. PPARg – потужні реґулятори функ-
ції адипоцитів, а також імунних молекул, зокрема, 
лімфоцитів і макрофаґів, які впливають на гальму-
вання процесів транскрипції прозапальних цитокінів 
[9, 10, 16].

Висновки. Підвищення концентрації імунореак-
тивного інсуліну, показників індексу інсулінової ре-
зистентності в крові хворих на цукровий діабет 2-го 
типу без кардіоваскулярної автономної нейропатії 
супроводжується статистично значущим збільшенням 
вмісту високочутливого С-реактивного протеїну, чин-
ника некрозу пухлин-α, інтерлейкіну-6, інтерлейкіну-8 
та інтерлейкіну-10 (порівняно з контрольною ґрупою). 
Функціональна стадія кардіоваскулярної автономної 
нейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу 
супроводжується статистично значущим збільшенням 
вмісту імунореактивного інсуліну, високочутливого 
С-реактивного протеїну, фактора некрозу пухлин- α, 
інтерлейкіну-6, інтерлейкіну-8, інтерлейкіну-10 та 
рівня коефіцієнта фактора некрозу пухлин-α /інтер-
лейкін-10 (порівняно з хворими на цукровий діабет 
2-го типу без кардіоваскулярної автономної нейропатії). 
Отримані результати можуть свідчити про порушен-
ня цитокінового співвідношення, а саме – компенса-
торного типу цитокінового дисбалансу.

Призначення хворим на цукровий діабет 2-го типу 
з функціональною стадією кардіоваскулярної авто-
номної нейропатії препарату омеґа-3 поліненасичених 
жирних кислот сприяло статистично значущому зни-
женню концентрації високочутливого С-реактивного 
протеїну, фактора некрозу пухлин-α, інтерлейкіну-6, 
інтерлейкіну-8, рівня коефіцієнта фактора некрозу 
пухлин-α / інтерлейкін-10, однак не впливало на вміст 
інтерлейкіну-10, ґлікованого гемоґлобіну, імуноре-
активного інсуліну, а також показники інсулінової 
резистентності. 

Отримані результати можуть свідчити про знижен-
ня активності прозапальної ланки імунної відповіді 
й дають змогу розглядати препарат омеґа-3 поліне-
насичених жирних кислот як перспективного фарма-
колоґічного аґента в комплексному лікуванні функ-
ціональної стадії кардіоваскулярної автономної 
нейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу.
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Уміст деяких про- і протизапальних чинників крові та інсулінова 
резистентність у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною 

автономною нейропатією, вплив на них омеґа-3 поліненасичених  
жирних кислот

В. О. Сергієнко, О. О. Сергієнко

Вступ. Кардіоваскулярна автономна нейропатія (КВАН) у хворих на  цукровий діабет (ЦД) 2-го типу 
характеризується ураженням нервових волокон парасимпатичного і симпатичного відділів веґетативної 
нервової системи. Її  вважають незалежним чинником ризику серцево-судинної смертності.

Рекомендації Американської діабетолоґічної асоціації (2016) передбачають використання препаратів 
омеґа-3 поліненасичених вищих жирних кислот (ω-3 ПНЖК) для лікування дисліпопротеїнемій у хворих на 
ЦД і серцево-судинні захворювання. Однак інформація про особливості  використання ω-3 ПНЖК для ліку-
вання хворих на ЦД 2-го типу з КВАН має фраґментарний характер, а тому вимагає подальшого уточнення.

Мета. Дослідити вміст деяких про- і протизапальних чинників крові та інсулінову резистентність у хворих 
на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією,  а також вплив на них омеґа-3 
поліненасичених жирних кислот.

Матеріали й методи. Обстежено 48 хворих на ЦД 2-го типу (16 жінок, 32 чоловіки віком 50–59 років). 
12 пацієнтів із ЦД 2-го типу були без КВАН, 36 (вік 50–59 років, тривалість захворювання 1–6 років, показ-
ник ґлікованого гемоглобіну A1c (HbA1c) (7,1 ± 0,6) %) – із функціональною стадією КВАН. Контрольна 
ґрупа – 15 практично здорових людей віком 51,9±3,2 року.

У крові визначали концентрацію ґлюкози, імунореактивного інсуліну (ІРІ), індекс ІР (HOMA-IР), рівень 
високочутливого С-реактивного протеїну (вчСРП), фактора некрозу пухлин- α (ФНП-α), інтерлейкіну (ІЛ)-
6, ІЛ-8 та ІЛ-10, показники співвідношення ФНП-α/ІЛ-10.

Пацієнтів із ЦД 2-го типу та функціональною стадією КВАН стратифіковано на дві ґрупи: 1-ша ґрупа (21 
хворий) три місяці отримувала стандартне цукрознижувальне лікування  та 1 капсулу на добу препарату w-3 
ПНЖК, який містить в одній капсулі ~90,0 % етилових ефірів ПНЖК (1000,0 мґ), зокрема, етилових ефірів 
ейкозапентаєнової – 460,0 мґ, докозаґексаєнової кислоти – 380,0 мґ і 4,0 мґ α-токоферолу ацетату; 2-га ґрупа 
(15 хворих) три  місяці отримувала стандартне цукрознижувальне лікування (контрольна ґрупа).
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Результати. Збільшення концентрації ІРІ, показників HOMA-IР в крові хворих на ЦД 2-го типу без КВАН 
супроводжується статистично значущим збільшенням умісту вчСРП, ФНП- α, ІЛ-6, ІЛ-8 та ІЛ-10 порівняно 
з контрольною ґрупою. Функціональна стадія КВАН у хворих на ЦД 2-го типу супроводжується статистич-
но значущим збільшенням умісту ІРІ, вчСРП, ФНП-альфа, ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-10 та рівня співвідношення ФНП-α/
ІЛ-10 порівняно з хворими на ЦД 2-го типу без КВАН. Отримані результати можуть свідчити про порушен-
ня цитокінового співвідношення, а саме – компенсаторного типу цитокінового дисбалансу.

Призначення хворим на ЦД 2-го типу з функціональною стадією КВАН препарату ω-3 ПНЖК сприяло 
статистично значущому зниженню концентрації вчСРП, ФНП-α, ІЛ-6, ІЛ-8 та рівня співвідношення ФНП-α/
ІЛ-10, однак не впливало на вміст ІЛ-10, HbA1c, ІРІ, а також показники НОМА-ІР. 

Висновки. Отримані результати можуть свідчити про зниження активності прозапальної ланки імунної 
відповіді й дають змогу розглядати препарат омеґа-3 поліненасичених жирних кислот як перспективний 
фармаколоґічний аґент у комплексному лікуванні функціональної стадії кардіоваскулярної автономної ней-
ропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу.

Ключові слова: цукровий діабет 2-го типу, кардіоваскулярна автономна нейропатія, ω-3 поліненасичені 
жирні кислоти, інсулінова резистентність, маркери запалення.

Content of Some Pro- and Anti-inflammatory Factors, Insulin Resistance Param-
eters in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Cardiovascular Autonomic  

Neuropathy, Influence of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids  
on These Parameters

V. Serhiyenko, О. Serhiyenko

Introduction. Cardiac autonomic neuropathy (CAN) is a serious complication of diabetes mellitus (DM), that 
is strongly associated with increased risk of cardiovascular mortality. CAN among type 2 DM (T2DM) patients, 
is characterized by lesion of nerve fibers in the sympathetic and parasympathetic divisions of the autonomic 
nervous system, is diagnosed unsatisfactorily and may be accompanied by severe postural hypotension, decreased 
tolerance to the physical loadings, and cause the cardiac arrhythmias, ischemia of coronary vessels, ″silent″ 
myocardial infarction (MI), sudden death syndrome. CAN manifests in a spectrum of things, ranging from resting 
tachycardia and fixed heard rate to development of ″silent″ MI. Although it is a common complication, the 
significance of CAN has not been fully appreciated and there are no unified treatment algorithms for today. The 
pathogenetic treatment of CAN include lifestyle modification, intensive glycemic control, treatment of dyslipoproteinemia 
(DLP), correction of metabolic abnormalities in the myocardium, thrombosis prevention, prescription of α-lipoic 
acid, aldose reductase inhibitors; γ-linoleic acid, acetyl-L-carnitine, antioxidants, long-chain ω-3 polyunsaturated 
fatty acids (ω-3 PUFAs), vasodilators, vitamin B1 and some other substances. American Diabetes Association 
(2016) recommend the prescription of ω-3 PUFAs in algorithms of DLP treatment among patients with T2DM 
and cardiovascular diseases. However, the data about the ω-3 PUFAs effectiveness are incomplete, the future 
investigation are needed.

The aim of the study was to investigate the content of some pro- and anti-inflammatory factors, insulin resistance 
parameters in patients with T2DM and CAN, influence of ω-3 PUFAs on these parameters.

Materials and methods. The study involved 48 patients with T2DM (16 women, 32 men, patients were aged 
between 50-59 years), among them: 1) 12 patients with T2DM without CAN; 2) 36 (aged 50-59 years, disease 
duration 1-6 years, glycated haemoglobin (HbA1c) level (7,1 ± 0,6) %) – with functional CAN stage. Control group 
- 15 healthy people of median age (51,9 ± 3,2) years. 

The concentration of glucose, immunoreactive insulin (IRI), high sensitivity C-reactive protein (hsCRP), tumor 
necrosis factor-α (TNF-α), interleukin (IL)-6, IL-8 and IL-10 in the blood were determinate; insulin resistance index 
(HOMA-IR) and TNF-α/IL-10 ratio were calculated.

Patients with T2DM and functional stage of CAN were divided into 2 groups: patients of 1nd group (n = 21) 
received one capsule/day of the ω-3 PUFAs in addition to standard treatment, each one gram capsule of the ω-3 
PUFA contains approximately 465 mg of eicosapentaenoic and 375 mg of docosahexaenoic acid and 4,0 g of 
tocopferol acetate; patients of 2nd group (n = 15) received standard glucose lowering therapy (control group). The 
duration of the study was 3 months.

Results. According to the results of our study there can be seen the increase of IRI, HOMA-IR levels are accom-
panied with increase of hsCRP, TNF-α, IL-6, IL-8 and IL-10 (compared to the control). The development of func-
tional stage of CAN was accompanied with statistically significant increase of IRI, hsCRP, TNF-α, IL-6, IL-8, IL-10 
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and TNF-α/IL-10 levels (compared to patients with T2DM without CAN). Obtained results could witness about the 
violation of cytokines dysbalance, development of compensative type of cytokine dysbalance.

The administration of ω-3 PUFAs to patients with T2DM and CAN promoted to the statistically significant 
decrease in hsCRP, TNF-α, IL-6 and IL-8 levels and TNF-α/IL-10 ratio; but no statistically significant changes of 
IL-10, HbA1c, IRI and HOMA-IR was found. 

Conclusions. Obtained results could witness, that prescription of ω-3 polyunsaturated fatty acids leads to 
decrease of the proinflammatory immune response activity and allows to consider ω-3 polyunsaturated fatty 
acids as a promising medicine in the treatment of cardiac autonomic neuropathy in patients with type 2 diabetes 
mellitus.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, cardiovascular autonomic neuropathy, ω-3 polyunsaturated fatty acids, insulin 
resistance, markers of inflammation.
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Phages in Treatment of Some Deep Skin Purulent  
Infections

Introduction. Resistant to the majority of antibiotics, 
bacteria in the last period became a big problem in med-
icine. Beside the intensive work of pharmaceutical in-
dustry we still have no new classes of antibiotics useful 
for treatment of many infectious diseases that is why the 
search of new ways and alternative means of treatment 
is so important for modern medicine. One of results of 
such search is the raised interest to the therapeutic pos-
sibilities of phages – the specific viruses which attack 
the bacteria and annihilate the pathogenic microorganisms. 
Phages were discovered by Felix d’Herelle in 1917 and 
already from 20-th years of XX-th century they have 
been widely used in the study of bacterial genetics and 
cellular control mechanisms as well as in an attempt to 
destroy bacteria. From this period started the efforts to 
use the phages in the treatment of intestinal infections 
[1, 6] and typhoid sepsis [3, 4], for infectious-allergic 
rinosinusopathy, infectious-allergic bronchial asthma and 
in the cases of suppurative inflammation process. 

In the beginning of XX century phage therapy seemed 
to be very promising although it was a subject of much 
controversy. From the 40-th years its use in western coun-
tries was rather poor, but in Eastern Europe were performed 
serious clinical researches and their results confirm that 
phages really may play an important role in the fight with 
infections which resistance against the medical prepara-
tions is rising. Phages are thought to play a crucial role 
in the maintenance of diversity in natural bacterial com-
munities. Theory suggests that phages impose density 
dependent regulation on bacterial populations, preventing 
competitive dominants from excluding less competitive 
species. Phages in dermatology were started to use for 
treatment of purulent diseases in the end of 30-thе – be-
ginning of 40-th years of the last century mainly as a 
topical treatment and it was described in a number of 
works [2, 4, 12]). 

Such an approach was not high result able but in some 
cases of superficial bacterial flora it was effective.  In one 
of the older studies, performed by Michael Beridze [2] 

were described 143 cases of purulent skin infection caused 
by Staphylococcus aureus. All cases were divided in two 
groups - deep and superficial including such nosology as 
furunculosis, abscesses, hydroadenitis, impetigo and ot-
hers. The methodology of treatment was thoroughly de-
scribed and was used both possibilities – topical appli-
cations and injections. It was determined that the best 
results were received in the group of deep lesions with 
acute and sub-acute forms ranking highest, while the 
treatment of chronic forms was less efficient. There is 
rather a big list of other authors cited by Michael Berid-
ze [2], who shared this conclusion and recommended that 
more individualized approaches to the treatment of spe-
cific cases might be more efficient but would create dif-
ficulties in the standardization of treatment schemes. 

In 1957 were published the results of study provided 
by Vartapetov and presented by him a list of other authors 
studying clinical efficiency of bacteriophages in the treat-
ment of purulent skin diseases. Based on received results 
Arcady Vartapetov [13] concluded that newly developed 
deep forms of dermatitis caused by Staphylococcal in-
fection due to phage therapy are healed in a shorter pe-
riod rather than the cases of the long-lasting and frequent-
ly repeated infections; in cases of newly developed 
infiltrates their rapid resolving occurs without degradation. 
If the degradation of the infiltrate still occurs due to phage 
therapy performed using Staphylo- or Pio- bacteriophage, 
the pus does not contain necrotic stem; phage therapy is 
less efficient in cases of hydoradenitis, if the abscess is 
already formed. In this case operation is required to release 
the pus prior to phage therapy supplied with penicillin 
treatment and self blood transfusions; positive results 
were observed in cases of phage therapy of abscesses 
among adults and especially young babies (with multiple 
abscesses); pains are usually released after 1-2 phage 
injections; inter-cutaneous injections of phages are more 
efficient than sub-cutaneous. This may be explained by 
the fact that in case of inter-cutaneous injections the pha-
ges are not so easily eliminated due to anatomical struc-
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ture of the epidermis which is almost devoid of blood 
vessels; often a local reaction (redness, inflammation) 
may be observed in the cites of phage injection, which 
is not a counter-indication for further implementation 
phage treatment. Arcady Vartapetov mentions that all 
authors agree that healing in majority of cases occurs 
within 4-8 days, correspondingly the percent of the cured 
patients is in the range of 70.0-100.0 %. 

As well authors [2, 8, 10, 11, 12, 13] attract attention 
to the immunobiological potential of the Staphylococcal 
bacteriophage. Currently in Georgia is observed a new 
wave of interest for phage therapy generally and in der-
matology especially. The first report about treatment of 
skin purulent infections with phages was done in 2008 
on the First Congress of Global Dermatology by Natalia 
Kiladze and Teona Shulaia [9]. It was a presentation of 
results of 5 years study of phagetherapy in different chron-
ic suppurative skin diseases with approved prevalence 
of staphylococcal flora. The treatment was provided by 
produced by Giorgi Eliava Institute of bacteriophages, 
microbiology and virology, Tbilisi, Georgia. In all cases 
the prevalence of Staphylococcus aureus was proved by 
laboratory examination. For the treatment were  used 
standard pyophages, produced by Giorgi Eliava Instiute, 
which is a complex phage solution  against Staphylococ-
cus aureus, Streptococcus (different cultures), Escheri chia 
coli (different serotypes) , Psedomonas  aeruginosa, Pro-
teus vulgaris, mirabilis and SES phages against Staphy-
lococcus aureus, Streptococcus (different cultures), Esche-
richia coli (different serotypes).                                                                                                             

The purpose of this communication, which is a con-
tinuation of previously presented research, is to report 
the data and results of treatment of such common chro nic 
suppurative skin disease as chronic folliculitis of hairy 
area and uncommon chronic skin disease as perifollicu-
litis capitis abscedens et suffodiens with approved pre-
valence of staphylococcal flora by pyophages produced 
by Giorgi Eliava Institute, Tbilisi, Georgia.

Materials and methods. In the trial were included 87 
patients aged 18 to 56, all males, among them with chronic 
folliculites - 52, with syccosis - 30, with folliculitis et 
perifolliculitis capitis abscendens et suffodiens, Hoffmann 
- 5. All patients still had active, recurring scalp lesions, 
no one of them had remission temporary and no one had 
concomitant acne vulgaris on the face. The exclusion 
criteria included: less than 2 months history of chronic 
scalp folliculitis; patients on immunosuppressant drugs 
like corticosteroids; immunosuppressant conditions like 
diabetes mellitus and malignancy. All of them were 
unsuccessfully treated before with antibiotics. Pus swabs 
from intact pustules were taken for culture and in all cases 
the prevalence of Staphylococcus aureus was proved by 
laboratory examination. Used for treatment pyophages, 
produced by Giorgi Eliava Instiute, include Staphylococcus 
aureus, Streptococcus (different cultures), Escherichia 
coli (different serotypes), Psedomonas aeruginosa, Proteus 
vulgaris, mirabilis.    

Phages work best in direct contact with the infection 
and it was the reason that in the study for treatment was 

used the mesotherapy technique. Mesotherapy technique 
was developed in France in 1958 by Dr. Michel Pistor. 
Today it is frequently used for medical pathologies and 
certain aesthetic conditions and has become a world stan-
dard for effective treatment of circulatory problems, alo-
pecia, cellulite, ulcers and skin damage. Since the hair 
follicles and sebaceous glands are located in dermis and 
in any case of topical treatment we have to overcome the 
epidermal barrier with its different lipids that is practi-
cally impossible for solutions. Mesotherapy gives a pos-
sibility of administration of low doses of medicines through 
intradermal injections just into the target areas. 

After disinfection of the skin with 0.5 mg/ml Chlorhexidine 
solution the phage solution was injected by dermal nappage, 
papula and point by point technique in all damaged areas. 
The technique of injections was depended on the elements 
of skin lesions. In the cases of folliculitis et perifolliculitis 
capitis abscendens et suffodiens Hoffmann intralesional 
injections were also done into buggy nodules and sinus 
tracts. The quantity of needed phages depended on the 
size of damaged areas. In each case the frequency of 
procedures were usually once in 3-4 days until healing.  
In such chronic cases of infection as folliculitis and syccosis 
mesophage therapy was prolonged sometimes up to 9-21 
days. The most frequent side effects were: pain at the 
area of injections, itching, redness etc. The side effects 
were only temporary and usually followed by a rapid 
improvement within 12-24 hours. In all cases of syccosis 
patients were successfully treated during 20-25 days and 
did not need any additional procedures or topical treatment 
except disinfectants when shaving. Patients with  folliculitis 
capitis  needed more prolonged treatment  with breaks, 
in these cases the injection were performed once in three 
days during 21 days, after a break for 7 days  the course 
was repeated. Full recovery was achieved in all cases, 
but they were still under observation up to 2 months in 
order to avoid relapses. In 2 cases of chronic folliculites 
during the treatment there was also used topical isotretinoin 
which is available in Georgia. The prescription of this 
topical treatment in these two cases was connected with 
more deep and long-standing lesions with development 
of erythematous, fluctuant nodules. Use of topical isotretinoin 
was not prolonged – about 10 days and it was applied as 
an auxiliary mean. 
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In the cases of folliculitis et perifolliculitis capitis 
abscendens et suffodiens Hoffmann patients develop 
perifollicular pustules, nodules and abscesses, with 
interconnecting sinus tracts that drain pus or blood. Usually 
because of relapses and chronic trend the prognosis is 
poor. 3 of our 5 patients were treated before with oral 
isotretinoin which gave improvement, but relapses were 
still present. In one case few months ago treatment was 
provided with oral zinc sulfate, but unsuccessfully. In all 
these cases before treatment was done chemical peeling 
of hairy area with Jessner peel. The Jessner peel is generally 
considered a medium level peel containing 14.0 % of 
each acid (Salicylic, Lactic, and Resorcinol.) This combination 
will create a powerful reaction in the skin to help clear 
out pores and create a medium skin sloughing. Resorcinol 
as a part of the mixture is tanning and drying the skin 
and disinfecting it, salicylic acid produces a quick skinning 
of the epidermis and gives a bacteriostatic effect, and 
lactic acid exerts both exfoliating and anti-inflammatory 
effects, it also stimulates collagen and elastin production, 
and will soften the epidermis to allow for better penetration. 
The depth of this peel is determined by the number of 
layers applied during application and the tolerance level 
of the skin it is applied to. On the treated area were applied 
2 coverings of the peeling mixture at intervals of 5 minutes.

 After maintaining the interval - about 1 minute - the 
chemical composition was washed off. Peeling was used 
to remove the stratum corneum of the epidermis, pigment 
spots and smooth out small cicatricial changes and to 
facilitate access to underlying tissues. After ssuccessful 
finishing of exfoliation were done intralesional injections 
into buggy nodules and sinus tracts and dermal nappage, 
papula and point by point technique in all damaged areas. 
Patients were treated within three weeks once in three 
days with following break of 7 days, after the course was 
repeated. In all 5 cases the final results were positive. 
The cosmetic defect in the form of a fibroid growth was 
still present, but after the course of treatment the laboratory 
data confirmed the absence of pathogenic flora in correlation 
with marked clinical improvement.

Before treatment

After treatment

Before treatment

 After treatment

Conclusions. Phage therapy has a long history and 
phages potential for treating infectious diseases has been 
pursued since their discovery, but still there are many 
important questions that must be decided before their 
wide therapeutic use in different clinical fields. Their 
benefits are undeniable, this therapy may replace or augment 
the conventional antibiotic therapy, help eliminate antibiotic 
resistance of bacterial strains and they give a real chance 
for patients suffering from chronic infections caused by 
antibiotic-resistant bacteria. 

There is a need to develop phage therapy of purulent 
skin diseases, but more research is needed to understand 
bacteria-bacteriophage interactions in the skin community 
to obtain comprehensive knowledge on different pathogenic 
flora.
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Phages in Treatment of Some Deep Skin Purulent Infections 

N. Kiladze, N. Chanishvili, T. Shulaia, Z. Bendeliani, Y. Zaichenko

Introduction. The questions of treatment of chronic skin purulent infections are extremely important due to their 
wide spread, severe clinical course of some nosological forms, development of resistance to the traditional means, 
and growth of undesirable side effects of antibiotic therapy. Chronic suppurative skin diseases connected with skin 
appendages are disorders of common occurrence and a major constituent of pyodermas. They still remain a problem 
due to their chronic character and difficulty of treatment, as well as its large impact on patients’ quality of life. Due 
to the chronic course of the disease, treatment is long lasting, and often ineffective because of resistance to antibi-
otics therefore it is desirable to provide the treatment with effective alternatives to commonly used antibiotics to 
reduce the resistance and obtain a highly specific agent which is able to destroy bacteria effectively. In the same 
time across the world a growing number of scientists are noting the promising positive results of phage therapy and 
its advantages, especially in the treatment of chronic cases. 

The aim of this communication, which is a continuation of previously presented research, is to report the data 
and results of treatment of some common chronic suppurative skin disease with phages.

Materials and methods. In the present investigation were included 87 males aged 18 to 56 with chronic folli-
culites (n=52), syccosis (n=30) and folliculitis et perifolliculitis capitis abscendens et suffodiens, Hoffmann (n=5), 
in all cases was approved prevalence of staphylococcal flora and all of them were treated before with antibiotics, 
but unsuccessfully. The treatment was provided with pyophages produced by Giorgi Eliava Institute (Tbilisi, Geor-
gia) which include Staphylococcus aureus, Streptococcus (different cultures), Escherichia coli (different serotypes), 
Psedomonas  aeruginosa, Proteus vulgaris, mirabilis.    

Taking into consideration deep locations for treatment was chosen mesotherapy technique - phage solution was 
injected by dermal nappage, papula and point by point technique in all damaged areas. In each case the frequency 
of procedures was usually once in 3-4 days until healing, the process took about one month. In patients with folli-
culitis full recovery was achieved in all cases, but they were still under observation up to 2 months in order to avoid 
relapses. In the cases of folliculitis et perifolliculitis capitis abscendens et suffodiens Hoffmann treatment was 
started with М. Jessner’s peeling followed by intralesional injections into buggy nodules and sinus tracts and dermal 
nappage, papula and point by point technique in all damaged areas. Patients were treated within three weeks once 
in three days with following break of 7 days, after the course was repeated. In all 5 cases the final results were 
positive. The cosmetic defect in the form of a fibroid growth was still present, but after the course of treatment the 
laboratory data confirmed the absence of pathogenic flora in correlation with marked clinical improvement.

Conclusions. Рhage therapy has a long history and phages potential for treating infectious diseases has been 
pursued since their discovery, but still there are many important questions that must be decided before their wide 
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therapeutic use in different clinical fields. Their benefits are undeniable, this therapy may replace or augment the 
conventional antibiotic therapy, help eliminate antibiotic resistance of bacterial strains and they give a real chance 
for patients suffering from chronic infections caused by antibiotic-resistant bacteria. The experience in phage the-
rapy may become very important with the rapidly-increasing spread of antibiotic-resistance bacterial infections 
which are difficult to treat now.

There is a need to develop phage therapy of purulent skin diseases, but more research is needed to understand 
the bacteria-bacteriophage interactions in the skin community to obtain comprehensive knowledge on different 
pathogenic flora.

Keywords: pyobacteriophages, folliculitis, mesotherapy.

Фаґи в лікуванні деяких глибоких гнійних захворювань шкіри 

Н. Кіладзе, Т. Чанішвілі, Т. Шулаіа, Ц. Бенделіані, Я. Зайченко 

Вступ. Хронічні гнійні захворювання шкіри, що пов’язані з її придатками, виникають часто і є складовою 
піодермій. Через хронічний перебіг і труднощі лікування вони значною мірою впливають на якість життя 
пацієнтів, оскільки в разі резистентності до антибіотиків лікування стає малоефективним. 

Мета. Подати звіт про результати лікування таких гнійних захворювань як хронічний фолікуліт волосистої 
частини голови та абсцедивний підривний перифолікуліт голови підтвердженої стафілококової етіолоґії 
піофаґами виробництва інституту імені Ґіорґі Еліава (Тбілісі, Ґрузія).

Матеріали й методи. У дослідження включено 87 чоловіків віком 18–56 років із хронічним фолікулітом 
(n = 52), сикозом (n = 30) і абсцедивним підривним фолікулітом та перифолікулітом Е. Гоффмана (n = 5) із 
бактеріоскопічно підтвердженим переважанням стафілококової флори.

Для лікування використані піобактеріофаґи виробництва інституту «Бактеріофаг» імені Ґіорґі Еліава 
(Тбілісі, Ґрузія). Беручи до уваги глибину уражень, застосували  метод мезотерапії – ін’єкції піофаґів за 
допомогою дермального напажу, папульно й точковим методом у всі ушкоджені ділянки. Процедури прово-
дили раз на 3-4 дні до повного загоєння, лікування тривало близько місяця. 

Результати. У хворих із фолікулітом у всіх випадках досягнуто повного одужання. З метою спостережен-
ня за станом пацієнтів вони перебували під наглядом упродовж двох місяців. У випадках абсцедивного пі-
дривного фолікуліту та перифолікуліту Е. Гоффмана першим етапом лікування був пілінґ М. Джесснера, а 
далі інтрадермальні ін’єкції в гнійні вузли й пазухи та дермальний напаж, папульне й точкове введення у всі 
ушкоджені ділянки. Курс лікування: три тижні раз на три дні з наступною перервою на 7 днів. Після цього 
курс повторювали. У всіх п’яти випадках остаточні результати були позитивними, і, незважаючи на те що 
косметичний дефект залишався, бактеріоскопічне дослідження підтверджувало відсутність бактеріальної 
флори.

Висновки. Переваги лікування гнійних захворювань шкіри голови фаґами є беззаперечними, адже їх 
застосування може підсилити або ж замінити традиційну антибіотикотерапію. Із огляду на це, існує потреба 
у подальшому вивченні проблеми.

Ключові слова: піобактеріофаґи, фолікуліти, мезотерапія.
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Поширеність і особливості перебігу  
хронічного катарального ґінґівіту  
у дівчат із порушенням менструального циклу

Вступ. Здоров’я дітей і підлітків є об’єктивним 
критерієм соціального благополуччя суспільства. Су-
часні дослідження [6, 7, 9] констатують погіршення 
показників здоров’я у підлітків. Особливо тривожить 
багаторазове збільшення кількості функціональних 
розладів репродуктивної системи у дівчаток [3, 4].

Понад 60,0 % пацієнтів, що звертаються до дитя-
чого гінеколоґа, страждають від різних порушень 
менструальної функції, що зумовлено віковою неста-
більністю системи її реґуляції в період статевого до-
зрівання і високою чутливістю до різних екзо- та 
ендоґенних чинників. Якщо у дівчаток дошкільного 
віку переважають запальні захворювання зовнішніх 
статевих орґанів, то у дівчат пубертатного періоду 
– порушення менструального циклу (МЦ) [1].

Порушення становлення оваріоменструальної функ-
ції внаслідок недостатньої продукції естроґенів є 
чинником ризику виникнення  патолоґічних процесів 
у тканинах пародонта. Доведено [5, 8], що у дівчат із 
порушенням становлення менструальної функції па-
толоґічні процеси в тканинах пародонта виникають 
частіше, ніж у їхніх однолітків, що мають  реґулярний 
МЦ. Серед захворювань пародонта у дівчат із пору-
шенням МЦ частіше трапляється хронічний катараль-
ний ґінґівіт (ХКҐ) [5]. Про це свідчать поодинокі 
дослідження, результати яких не дають змоги обґрун-
тувати  комплекс профілактичних заходів.

Мета дослідження. Дослідити поширеність та 
особливості перебігу хронічного катарального ґінґівіту 
в дівчат із порушенням менструального циклу та 
практично здорових.

Матеріали й методи дослідження. Для вивчення 
поширеності  захворювань тканин пародонта обсте-
жено 91 дівчину віком 15-16 років із порушенням 
МЦ, які перебували на диспансерному обліку в підліт-
кових гінеколоґічних кабінетах міських комунальних 

поліклінік № 4, № 5, № 6 м. Львова та  на стаціонар-
ному лікуванні в підлітковому ґінеколоґічному від-
діленні Львівської обласної дитячої спеціалізованої 
клінічної лікарні. До контрольної ґрупи увійшли 112 
практично здорових дівчат цього ж віку загально-
освітніх шкіл № 1, № 7, № 19, № 91, № 21 м. Львова. 
Стоматолоґічне обстеження проводили з дозволу 
батьків та керівництва медичних закладів. Діаґности-
ку захворювань пародонта здійснювали згідно з си-
стематикою захворювань пародонта М. Ф. Данилев-
ського [2]. Під час огляду порожнини рота 
відзначали колір, рельєф, стан ясенних сосочків, 
наявність місцевих подразнювальних чинників (немі-
нералізовані та мінералізовані зубні відкладення). 
Патолоґічні зміни в тканинах пародонта, ступінь важ-
кості їх ураження оцінювали за допомогою папіляр-
но-марґінально-альвеолярного індексу (ПМАІ) для 
визначення ступеня важкості ХКҐ в модифікації  
К. Парма  [12], індексу кровоточивості [11], індексу 
С. П. Рамфйорда, який дає повне  уявлення про ступінь 
запалення ясен та резорбцію кісткової тканини [13], 
комплексного пародонтального індексу  (КомпПІ) для 
ґрупового визначення пародонтального статусу [2], 
комунального пародонтального індексу (КПІ)   для 
оцінки поширеності й інтенсивності ураження тканин 
пародонта [10].   

Отриманий цифровий матеріал опрацьовували за 
допомогою статистичного аналізу з використанням 
t-критерію Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення. Завдя-
ки аналізу результатів стоматолоґічного обстеження 
виявлено значно більшу поширеність захворювань 
тканин пародонта у ґрупі дівчат із патолоґічним пе-
ребігом МЦ (87,85 ± 3,15 %), ніж у ґрупі практично 
здорових (53,63 ± 3,36 %; р < 0,001). Серед обстеже-
них обох ґруп (див. рисунок) переважно зафіксовано 
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ґінґівіт – 79,42 ± 3,91 % у ґрупі дівчат із  патолоґічним 
перебігом МЦ проти 50,89 ± 3,37 % у ґрупі практич-
но здорових (р < 0,001).      

 Поширеність захворювань тканин пародонта у дівчат  
із порушенням менструального циклу та практично здорових.

Дівчат із інтактним пародонтом за наявності роз-
ладів МЦ вчетверо менше (12,14 ± 3,15 %, проти 46,39 
± 4,71%; р < 0,001), ніж тих, у кого порушень МЦ не 
виявлено.

Гіпертрофічний ґінґівіт за наявності порушень МЦ 
діаґностовано у 2,79 ± 1,59 % дівчат і не зафіксовано 
у практично здорових. Поширеність пародонтиту у 
дівчат із порушенням МЦ та практично здорових 
становить  5,64 ± 2,52 % і 2,71 ± 1,10 % відповідно 
(р > 0,05).

Серед ґінґівітів переважав ХКҐ – у 88,63 ± 3,27 %. 
У деяких випадках діаґностовано загострення хроніч-
ного запального процесу ясен (7,95 ± 2,71 %). 

Важкість клінічного перебігу ХКҐ оцінювали за 
допомогою ПМАІ. Аналіз ступенів важкості ХКҐ у 
дівчат із порушенням МЦ та практично здорових 
цього ж віку показав, що в обох ґрупах переважав 
легкий ступінь ХКҐ: у 65,38 ± 5,38 % дівчат із пору-
шенням МЦ проти 76,90 ± 3,98 % у практично здо-
рових (р > 0,05). Відсоток дівчат із середнім ступенем 
важкості ХКҐ трохи вищий за наявності порушення 
МЦ і становив 24,35 ± 4,85 %  порівняно з дівчатами 
з нормальним МЦ (19,29 ± 3,73 %). Важкий ступінь 
ХКҐ втричі частіше траплявся у дівчат із порушенням 
МЦ (у 10,25 ± 3,43 % проти 3,81 ± 1,81 % без пору-
шень МЦ; р > 0,05).

У дівчат із патолоґічним перебігом МЦ зафіксова-
но переважно ґенералізований ґінґівіт (у 69,23 ± 5,22 
%), тоді як локалізований – у 30,76 ± 5,22 %. У прак-
тично здорових дівчат ґенералізований і локалізова-
ний ґінґівіт реєстрували майже з однаковою частотою 
– у 52,67 ± 4,71 % та 47,32 ± 4,71 % відповідно.

Під час проведення клінічних досліджень із вико-
ристанням пародонтальних індексів виявлено значно 
вищі показники у дівчат із порушенням МЦ порівня-
но з практично здоровими. 

Середнє значення індексу  ПМАІ  відповідає лег-
кому ступеню важкості з вищим показником у ґрупі 
дівчат із порушеним МЦ (у 23,42 ± 1,56 %) проти 
17,03 ± 1,86 % у ґрупі практично здорових дівчат  
(р < 0,02). Індекс С. П. Рамфйорда в обстежених ґру-
пах дівчат свідчать про ураження ясен легкого сту-
пеня і становить 1,12 ± 0,09 бала у дівчат із порушен-
ням МЦ та 1,09 ± 0,52 бала у практично здорових  
(р > 0,05). Вищим був показник кровоточивості ясен 
у дівчат із розладами МЦ (0,40 ± 0,04 бала проти 0,32 
± 0,03 бала у дівчат без розладів МЦ; р > 0,05). Сут-
тєво відмінними є значення індексу КомпПІ, коли 
показник 1,25 ± 0,07 бала у дівчат із порушеним МЦ 
вказує на ураження тканин пародонта легкого ступе-
ня, порівняно з практично здоровими, де значення 
0,91 ± 0,06 бала відповідає менше ризику захворю-
вання (р < 0,001). 

Результати визначення індексу КПІ у дівчат із по-
рушенням МЦ свідчать про нижчу кількість у них 
здорових секстантів (3,24 ± 0,05), ніж у практично 
здорових (4,53 ± 0,03; р < 0,001). Кількість уражених 
секстантів становила відповідно 2,76 ± 0,11 проти 
1,47 ± 0,14 (р < 0,001). Серед них кількість секстантів 
із кровоточивістю у дівчат із порушенням МЦ стано-
вила  1,95 ± 0,07 (високий рівень), що майже вдвічі 
більше, ніж у практично здорових (1,02 ± 0,11 – помір-
ний рівень; р < 0,001), а секстантів із зубним каменем 
– 0,81 ± 0,04 проти 0,45 ± 0,03 (р < 0,001). Наявність 
зубного каменю у дівчат із порушенням МЦ досягла 
38,46 % (низький рівень) порівняно з практично здо-
ровими (9,34 % – низький рівень).  

Висновки. Поширеність захворювань тканин па-
родонта серед дівчат із патолоґічним перебігом мен-
струального циклу (у 87,85 ± 3,15 %) достовірно вища 
порівняно з практично здоровими дівчатами (у 53,63 
± 3,36 %). Серед ґінґівітів переважає хронічний ка-
таральний ґінґівіт  (у 88,63 ± 3,27 %),  а пародонталь-
ні індекси мають значно вищі показники у дівчат із 
порушенням менструального циклу, ніж у практично 
здорових. Отримані результати можуть бути викори-
стані для визначення обсягу та змісту профілактичної 
допомоги й лікування  дівчат  із порушенням мен-
струального циклу.
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Поширеність і особливості перебігу хронічного катарального ґінґівіту  
у дівчат із порушенням менструального циклу

О. О. Машкаринець

Вступ. Порушення становлення оваріоменструальної функції внаслідок недостатньої продукції естроґенів 
є чинником ризику виникнення  патолоґічних процесів у тканинах пародонта. 

Мета. Дослідити поширеність і особливості перебігу хронічного катарального ґінґівіту в дівчат із пору-
шенням менструального циклу (МЦ) та практично здорових.

Матеріали й методи. Обстежено 91 дівчину 15–16 років із порушенням МЦ та для порівняння 112 прак-
тично здорових дівчат такого ж віку.

Результати. Поширеність захворювань тканин пародонта у ґрупі дівчат із патолоґічним перебігом МЦ 
значно вища (87,85 ± 3,15 %) порівняно з ґрупою практично здорових (53,63 ± 3,36 %), (р < 0,001). Серед 
обстежених дівчат обох ґруп траплявся переважно катаральний ґінґівіт – 79,4 ± 3,91 % у ґрупі дівчат із па-
толоґічним перебігом МЦ проти 50,9 ± 3,37 % у ґрупі практично здорових (р = 0,001). Переважав хронічний 
катаральний ґінґівіт (88,63 ± 3,27 %). Гіпертрофічний ґінґівіт за наявності порушень МЦ діаґностовано у 
2,79 ± 1,59 % дівчат і не виявлено серед практично здорових. Поширеність пародонтиту серед дівчат із по-
рушенням МЦ і практично здорових становить 5,64 ± 2,52 % та 2,71 ± 1,10 % відповідно (р > 0,05).

Висновки. Поширеність захворювань тканин пародонта у ґрупі дівчат із патолоґічним перебігом менстру-
ального циклу (у 87,85 ± 3,15 %) достовірно вища порівняно з ґрупою практично здорових дівчат (у 53,63 ± 
3,36 %). Серед ґінґівітів переважає хронічний катаральний ґінґівіт  (у 88,63±3,27%),  а пародонтальні індек-
си мають значно вищі показники у дівчат із порушенням менструального циклу порівняно з практично 
здоровими дівчатами. 

Отримані результати можуть бути використані для визначення потреб у профілактичній допомозі та ліку-
ванні дівчат із порушеннями менструального циклу.

Ключові слова: хронічний катаральний ґінґівіт, дівчата, патолоґічний перебіг менструального циклу.
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Prevalence and Peculiarities of Clinical Course of Chronic Catarrhal Gingivitis  
in Girls with Menstrual Cycle Disturbances

O. Mashkarynets

Introduction. More than 60.0 % of girls of pubertal period of growth suffered from different disturbances of 
menstrual functions. It is known that pathological processes in periodontal tissues are diagnosed more often among 
girls with disturbances of menstrual function comparing to the girls of the same age with regular menstrual cycle.

Aim. To investigate the frequency and clinical appearance of the chronic catarrhal gingivitis in girls with distur-
bances of menstrual cycle and healthy girls.

Materials and methods. There were examined 91 girls of 15-16 years in order to study the frequency of periodontal 
tissues diseases. Examined girls were on the dispansary account in teenager gynecology rooms of Lviv Municipal 
Polyclinic N 4, 5, 6 and on the treatment in the teenager gynecology department of Lviv Regional Pediatric Spe-
cialized Clinical Hospital. Control group consisted of 112 healthy girls of the same age from schools N 1, 7, 19, 91, 
21 from Lviv. Diagnostics of periodontal tissues diseases was carried out according to M. F. Danylevskiy’s classi-
fication. The colour, relief, the state of the gindival papillae, presence of local irritating factors was determined 
during oral cavity examination. Pathological changes in periodontal tissues, the stage of process severity were es-
timated with the help of the following indicis:papillar-marginal-alveolar index; index of bleeding; index of S. P. 
Ramfjord; complex periodontal index; community periodontal index.

Results. Pathological processes in periodontal tissues in girls with pathological course of menstrual cycle (MC) 
have been studied insufficiently. There were examined 91 girls of 15-16 years with MC disturbances and 112 healthy 
girls of the same age (control group). It was found that the prevalence of inflammatory periodontal diseases in the 
group of girls with pathological course of MC is significantly higher (87.85 ± 3.15 %), comparing to the control 
group (53.63 ± 3.36 %), (p < 0.001). Catarrhal gingivitis was diagnosed mostly among examined girls from both 
groups. The prevalence of catarrhal gingivitis in the group of girls with pathological course of MC is higher (79.40 
± 3.91 %) comparing to the same index of the girls from the control group (50.9 ± 3.37 %), (p ˂ 0.001). It was es-
tablished that the chronic catarrhal gingivitis prevailed (88.63 ± 3.27 %) among all gingivitis. Hypertrophic gingivitis 
in girls with menstrual cycle disturbances was diagnosed in 2.79 ± 1.59 % persince and was abcesnt in healhy girls. 
The periodontitis frequency in girls with menstrual cycle disturbances and healhy girls is 5.64 ± 2.52 % and 2.71 ± 
1.10 %, accordingfly (р > 0.05). Clinical investigations with using of periodontal indices let us to reveal significantly 
higher indicis in girls with pathological course of MC comparing to the control group.

Conclusions. The prevalence of periodontal tissue diseases in girls with a pathologic course of the menstrual 
cycle (87.85 ± 3.15 %) is significantly higher in comparison with the group of practically healthy girls (53.63 ±  
3.36 %).   Among gingivitis, the chronic catarrhal gingivitis predominates (88.63 ± 3.27 %). Also periodontal indi-
ces are significantly higher in girls with menstrual disorders, compared to practically healthy girls. The results can 
be used to determine the need of preventive care and treatment for the girls with menstrual disorders.)

Recived data is a base for determination of need of preventive help and treatment in girls with menstrual cycle 
disturbances.

Keywords: chronic catarrhal gingivitis, girls, pathological course of menstrual cycle. 
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Фармацевтичне забезпечення профілактики  
та лікування ґрипу у дітей

Вступ.  Ґрип – гостре інфекційне захворювання 
вірусного походження з коротким інкубаційним 
періодом, раптовим початком і циклічним перебігом, 
яке характеризується вираженим токсикозом, ура-
женням верхніх дихальних шляхів і легень. Під час 
епідемії хворіє від 5,0 до 20,0 % населення, особли-
во висока захворюваність панує серед дітей. У разі 
пандемії, коли відбуваються різкі зміни властивостей 
вірусу, хвороба вражає кожну другу людину [6]. 
Вірусні інфекції є основною причиною захворюва-
ності в усьому світі. Показник смертності від не-
ускладненого ґрипу становить 0,01–0,20 %, проте 
він різко зростає, якщо хвороба виникає в ослабле-
них осіб і дітей раннього віку. Значущість проблеми 
ґрипу суттєво посилюється здатністю цього збудни-
ка обмінюватися ґенетичною інформацією з віруса-
ми ґрипу тварин і птахів, що призводить до утво-
рення багаторазових мутантів, наділених новими 
патоґенними властивостями й вірулентністю. Най-
частіше хворіють діти віком від 1 до 14 років: за-
хворюваність серед них вчетверо вища, ніж серед 
літніх людей. Досить рідкісними є випадки ґрипу 
серед дітей перших місяців життя, які одержали па-
сивний імунітет від матері. Сучасний арсенал про-
тивірусних лікарських засобів (ЛЗ) не розв’язує 
проблему ефективної профілактики та лікування 
вірусних інфекцій, що зумовлено високою контаґіозні-
стю і швидкістю поширення збудників, мінливістю 
антиґенних властивостей вірусів, часто змішаним 
характером інфекції та виникненням  резистентності 
до противірусних ЛЗ. [6]. За сучасних умов актуаль-
ною проблемою є вдосконалення методів ефективної 
профілактики та лікування вірусних інфекцій у хво-
рих дітей, у тому числі зі застосуванням відповідних 
лікарських форм.

Мета дослідження. Визначити основні ґрупи лікар-
ських засобів і провести аналіз сучасного асортимен-
ту лікарських форм, які найчастіше рекомендуються 
для  профілактики та лікування ґрипу у дітей.

Матеріали й методи дослідження. Використову-
вали метод контент-аналізу, бібліоґрафічний метод і 
метод узагальнення. Об’єктами досліджень були 
«Державний реєстр лікарських засобів», «Державний 
формуляр лікарських засобів», клінічні протоколи і 
стандарти медичної допомоги хворим на  ґрип та 
гострі респіраторні інфекції.

Результати дослідження та їх обговорення. За-
безпечення належної фармакотерапії у дітей немож-
ливе без наявності дитячих лікарських форм ЛЗ. В 
Україні із усіх зареєстрованих ЛЗ для дітей затвердже-
но тільки 311 ЛЗ у вигляді ґранул, порошків, таблеток, 
сиропів і суспензій. В Україні переважно застосову-
ють лікарські форми зарубіжного виробництва. Якщо 
дитячих лікарських форм немає, дітям призначають 
ЛЗ на основі лікарських форм для дорослих (напри-
клад, таблетки ділять навпіл або подрібнюють). Водно-
час у більшості розвинених країн заборонено вико-
ристовувати тверді лікарські форми (таблетки, 
капсули, драже) для дітей віком до 3 років [1].

Методи профілактики та лікування інфекційних 
захворювань у дітей і дорослих істотно різняться. 
Особливе значення мають лікарська форма та спосіб 
уведення ЛЗ з урахуванням маси тіла й віку дитини, 
характеру захворювання і фізико-хімічних властиво-
стей лікарських речовин. Призначаючи лікування 
дитині, слід брати до уваги всі анатомо-фізіолоґічні 
особливості орґанізму, які визначають його реакцію 
на введення ЛЗ. Орґанізм дитини характеризується 
малою масою тіла, великим обсягом позаклітинної 
рідини, своєрідним зв’язуванням білків із лікарськи-
ми речовинами, незрілістю і недостатністю фермент-
них систем. Серед інших фізіолоґічних чинників, що 
впливають на фармакокінетику лікарських речовин, 
важливе значення має вік дитини.

Використання ін’єкційного введення ЛЗ має певні 
переваги – швидке досягнення лікувального ефекту, 
точність дозування лікарської речовини у кров’яному 
руслі. Однак болючість уведення та можливість уш-
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кодження нервово-м’язового апарату у ранньому ди-
тячому віці є суттєвими недоліками цього методу. 
Для перорального вживання важливу роль відіграють 
смак і запах ЛЗ. Гіркі, кислі, солоні, неприємні на 
вигляд і запах ліки викликають у дітей неґативні емо-
ції, що може різко знизити лікувальний ефект. Вико-
ристання ректального введення ЛЗ має низку переваг, 
бо є атравматичним, не вимагає кориґування смаку й 
запаху, значно зменшує побічну дію та алерґійні ре-
акції. 

У результаті проведеного контент-аналізу «Держав-
ного реєстру лікарських засобів», клінічних протоколів 

і стандартів медичної допомоги з’ясовано, що для 
профілактики та лікування ґрипу й гострих респіра-
торних інфекцій в Україні застосовують 191 торгове 
найменування ЛЗ у вигляді 11 лікарських форм. Для 
профілактики та лікування ґрипу й гострих респіра-
торних вірусних інфекцій (ГРВІ) у дітей віком від на-
родження до 3 місяців використовується 16 (8,38 %) 
найменувань ЛЗ, для дітей віком від 3 місяців до  
1 року – 15 (7,85 %), від 1 року до 6 років –  
19 (9,95 %), від 6 до 12 років – 29 (15,18 %), від 12 до 
15 років – 112 (58,64 %) (табл. 1). 

Таблиця 1
Лікарські форми лікарських засобів для профілактики  

і лікування ґрипу у дітей

№ 
з/п

Лікарські  
форми

Вік дітей
Усього

До 3 місяців Від 3 місяців 
до 1 року Від 1 до 6 років Від 6 до  

12  років
Від 12 до   
15 років

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1 Таблетки 3 1,57 3 1,57 8 4,19 17 8,90 56 29,32 87 45,55
2 Порошки - - - - 5 2,62 5 2,62 32 16,75 42 21,99
3 Капсули - - 1 0,52 - - - - 11 5,76 12 6,28
4 Ґранули - - 3 1,57 3 1,57 2 1,05 1 0,52 9 4,71
5 Супозиторії 1 0,52 2 1,05 - - 1 0,52 - - 4 2,09
6 Мазі 1 0,52 - - - - - - - - 1 0,52
7 Сиропи 3 1,57 2 1,05 2 1,05 1 0,52 4 2,09 12 6,28
8 Суспензії 4 2,09 - - - - - - - - 4 2,09
9 Настоянки - - 1 0,52 - - - - 3 1,57 4 2,09

10 Краплі 3 1,57 3 1,57 - - 2 1,05 3 1,57 11 5,76
11 Розчини 1 0,52 - - 1 0,52 1 0,52 2 1,05 5 2,62

           Разом 16 8,38 15 7,85 19 9,95 29 15,18 112 58,64 191 100,00

Як свідчать результати досліджень, основну масу 
становлять  таблетовані лікарські форми (45,55 %), 
капсули (6,28 %) та порошки (21,99 %),  застосуван-
ня яких для дітей віком до 3 років є проблематичним. 
Найбільш ефективні лікарські форми для дітей (си-
ропи, супозиторії) становлять лише 8,37 %  необхід-
ного арсеналу ЛЗ [4].

Як відомо, лікування ґрипу та ГРВІ має бути ком-
плексним, адекватним етіолоґії і важкості перебігу 
захворювання, спрямованим на всі ланки патоґенезу. 
Згідно з вимогами уніфікованого клінічного прото-
колу, етіолоґічне лікування ґрипу слід призначати 
якомога швидше. Залежно від клінічної ситуації, при-
значається патоґенетичне (наприклад, оксиґенотера-
пія) або  симптоматичне (наприклад, жарознижуваль-
ні ЛЗ) лікування. 

В етіолоґічній структурі ГРВІ найбільша частка 
належить вірусам. Сьогодні відома значна кількість 
збудників, які переважно належать до дев’яти різних 
ґруп: вірус ґрипу, параґрипу, аденовірус, респіратор-
но-синцитіальний вірус, пікорнавірус, коронавірус, 
реовірус, ентеровірус і герпесвіруси.

Серед бактеріальних збудників ГРВІ найчастіше 
трапляється умовно-патоґенна кокова мікрофлора 
(гострі фаринґіти, бронхіти). Як особливо небезпеч-

ні та висококонтаґіозні виокремлюють менінґоко-
кову інфекцію, дифтерію, леґіонели, мікоплазми, 
хламідії.

Усі ЛЗ для профілактики, лікування ґрипу та ГРВІ 
умовно можна поділити на противірусні та симпто-
матичні. У результаті аналізу адаптованої клінічної 
настанови, побудованої на доказах, та уніфікованого 
клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалі-
зованої) медичної допомоги дорослим і дітям конста-
товано, що для профілактики та лікування ґрипу у 
дітей використовується досить широкий асортимент 
ЛЗ різних фармакотерапевтичних ґруп: інгібітори 
нейрамінідази, жарознижувальні, протикашльові, 
деконґестанти й сольові розчини для носа, відхарку-
вальні та муколітичні засоби, антибіотики [2, 3].

Результати аналізу сьомого випуску «Державного 
формуляра лікарських засобів» показали, що для про-
філактики та лікування захворювань вірусного по-
ходження застосовують противірусні ЛЗ, які належать 
до 22 фармакотерапевтичних ґруп і налічують 135 
торговельних найменувань  (табл. 2). Із-поміж них 
лише три ґрупи містять засоби для профілактики та 
лікування ґрипу і налічують 9 торговельних найме-
нувань, із яких лише три торговельні найменування 
ЛЗ виготовляються в Україні [5].
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Таблиця 2
Противірусні лікарські засоби 

(Державний формуляр лікарських засобів України.  Випуск сьомий)

№ 
з/п Ґрупи противірусних засобів

Кількість 
фармакотера-

певтичних 
ґруп

Кількість 
міжнародних 

непатентованих 
найменувань

Кількість 
торговельних 
найменувань

Кількість виробників

вітчизняних зарубіжних

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

1 Засоби для профілактики та 
лікування ґрипу 3 19,64 3 12,00 9 6,67 3 6,98 6 6,52

2
Засоби для лікування інфекцій, 
спричинених вірусами ВПГ  
і BVZ

4 18,18 4 16,00 41 30,37 24 55,81 17 18,48

3 Засоби для лікування ЦМВ-
інфекції 1 4,55 1 4,00 1 0,74 - - 1 1,09

4
Засоби для  лікування ВІЛ-
інфекції (протиретровірусні 
засоби ПРВЗ)

13 59,08 16 64,00 83 61,48 16 37,21 67 72,82

5

Засоби для лікування гемораґіч-
ної лихоманки з нирковим 
синдромом (ГЛНС) та Крим-
Конґо гемораґічної лихоманки

1 4,55 1 4,00 1 0,74 - - 1 1,09

Разом 22 100,00 25 100,00 135 100,00 43 100,00 92 100,00

Противірусні ЛЗ для системного застосування на-
лежать до двох класів: циклічні аміни (римантадин) 
та інгібітори нейрамінідази (озельтамівір і занамівір 
(табл. 3).

Таблиця 3
Противірусні лікарські засоби для профілактики  

та лікування ґрипу

Противірусні 
засоби для 
системного 

застосування

Код АТХ
Міжнародні 

непатентовані 
найменування

Форма 
випуску

Циклічні 
аміни J05AC02 Римантадин 

(Rimantadine)
Таблетки,
Капсули

Інгібітори 
нейрамінідази

J05AH02 Озельтамівір 
(Oseltamivir)

Капсули, 
порошок 

для оральної 
суспензії

J05AH01 Занамівір 
(Zanamivir)

Порошок 
для інґаляцій 

дозований

Противірусні ЛЗ обох класів мають активність про-
ти вірусів ґрипу: циклічні аміни (римантадин), які 
активні лише проти вірусів ґрипу А, та інгібітори 
нейрамінідази (озельтамівір і занамівір), які активні 
проти вірусів ґрипу А і B. На підставі результатів 
вірусолоґічних досліджень, проведених  у останні 
сезони ґрипу, значна частина вірусів ґрипу А (H3N2) 
резистентна до римантадину (але чутлива до обох 
інгібіторів нейрамінідази), а також значна частина 
вірусів ґрипу A (H1N1) резистентна до озельтамівіру, 
але чутлива до занамівіру та римантадину) [7].

Аналіз асортименту противірусних ЛЗ свідчить, 
що лише озельтамівір можна застосовувати для ліку-
вання ґрипу у дітей віком від 1 до 5 років. Занамівір 
рекомендований для лікування ґрипу у дітей віком 

понад 5 років, а римантадин – у дітей віком понад 7 
років. 

Озельтамівір призначають перорально, йому вла-
стивий вищий системний рівень впливу, занамівір 
– пероральною інгаляцією. Через можливість виник-
нення бронхоспазмів і зниження легеневої функції 
після інгаляції занамівіру у дітей і дорослих із су-
путнім захворюванням дихальних шляхів, у тому 
числі астмою та хронічним обструктивним захворю-
ванням легень, препарат цим пацієнтам не призна-
чають [3].

Пацієнтам із супутнім захворюванням дихальних 
шляхів рекомендується призначати озельтамівір. У 
поодиноких випадках на початках лікування сезон-
ного ґрипу за допомогою озельтамівіру спостеріга-
лися  сплутана свідомість або ненормальна поведін-
ка у дітей і дорослих, однак доказів впливу озельтамівіру 
на прояв цих симптомів немає [3].

Висновки.  Перелік противірусних лікарських 
засобів системного застосування для профілактики 
та  лікування ґрипу у дітей містить лише три най-
менування, з них лише озельтамівір можна застосу-
вати для лікування ґрипу у дітей віком від 1 до  
5 років. 

Для профілактики, лікування ґрипу та гострих ре-
спіраторних інфекцій у дітей використовуються пе-
реважно таблетки, капсули й інші лікарські форми 
для дорослих. 

Підвищення ефективності профілактичних заходів 
і лікування інфекційних захворювань у дітей вима-
гає вдосконалення методів уведення лікарських за-
собів збільшенням кількості відповідних лікарських 
форм.
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Фармацевтичне забезпечення профілактики та лікування ґрипу у дітей

П. В. Олійник, І. І. Кірда, І. Р. Войцехівська 

Вступ. Вірусні інфекції є основною причиною захворюваності в усьому світі. Показник смертності від 
неускладненого ґрипу становить 0,01–0,20 %, проте він різко зростає, якщо хвороба виникає в ослаблених 
осіб і дітей раннього віку.

Мета. Визначити основні ґрупи лікарських засобів і провести аналіз сучасного асортименту лікарських 
форм, які найчастіше рекомендують для  профілактики та лікування ґрипу у дітей.

Матеріали й методи. Використовували метод контент-аналізу, бібліоґрафічний метод і метод узагальнен-
ня. Об’єктами досліджень були «Державний реєстр лікарських засобів», «Державний формуляр лікарських 
засобів», клінічні протоколи й стандарти медичної допомоги хворим на  ґрип і гострі респіраторні інфекції.

Результати. Зауважено, що найчастіше застосовують таблетовані лікарські форми (45,55 %), капсули 
(6,28%) та порошки (21,99 %), що для дітей віком до 3 років є проблематичним. Найбільш ефективні лікар-
ські форми для дітей (сиропи, супозиторії) становлять лише 8,37 % необхідного арсеналу лікарських засобів. 
Перелік противірусних лікарських засобів системного застосування для профілактики та  лікування ґрипу 
у дітей містить лише три найменування. Із них лише озельтамівір можна використовувати для лікування 
ґрипу у дітей віком від 1 до 5 років. 

Для профілактики, лікування ґрипу й гострих респіраторних інфекцій у дітей застосовують переважно 
таблетки, капсули та інші лікарські форми для дорослих. 

Висновки. Підвищення ефективності профілактичних заходів і лікування інфекційних захворювань у 
дітей вимагає вдосконалення методів введення лікарських засобів збільшенням кількості відповідних лікар-
ських форм.

Ключові слова: ґрип, лікування ґрипу у дітей, противірусні лікарські засоби, лікарські форми для дітей.

Pharmaceutical Providing for Prevention and Treatment of Influenza in Children
P. Olіynyk, І. Kіrda, I. Voitsekhivska 

Introduction. Influenza - an acute infectious disease of viral origin with a short incubation period, sudden onset 
and cyclical course that is characterized by severe toxicity and defeat of the upper respiratory tract and lungs. During 
the epidemic from 5.0 to 20.0 % of the population is ill, and particularly high incidence among children. The mor-
tality rate of uncomplicated influenza is 0.01-0.2 %, but it increases sharply in the case of illness in frail persons 
and young children. The highest incidence occurs in children aged from 1 to 14 years, which is 4 times higher than 
in older people. At present the urgent problem is to improve the methods of effective prevention and treatment of 
viral infections in children, including through the use of appropriative dosage forms.
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Aim. To identify the main groups of drugs and conduct analysis of the current range of dosage forms that are 
most often recommended for the prevention and treatment of influenza in children.

Materials and methods. In the process of study were used: the method of content analysis, the bibliographic 
method and generalization method. The objects of researches were the State Register of medicinal products, The 
State Form of medicines, clinical protocols and standards of care of influenza and acute respiratory infections.

Results. To ensure the safety of pharmacotherapy in children extremely important is providing and availability 
of dosage forms of drugs for children. Today there are only 311 drugs in the form of granules, powders, tablets, 
syrups and suspensions from the total number of medicines, which are approved for children in Ukraine. Formula-
tions for children in Ukraine are represented mostly by foreign manufacturers. The lack of children’s dosage forms 
of drugs leads to prescriptions medicines for children based on adult dosage forms (eg. tablets divided in half or 
crushed). It should be noted that in the most developed countries may not use solid dosage forms (tablets, capsules 
and pills) for children under 3 years.

Results of content analysis of the State Register of medicinal products, clinical protocols and standards of care 
clarified that for prevention and treatment of influenza and acute respiratory infections in Ukraine are used 191 trade 
names of drugs in the form of 11 dosage forms. It was found that for prevention and treatment of influenza and acute 
respiratory viral infections (ARI) in children from the time of birth to 3 months are used 16 (8.38 %) names of drugs, 
for children aged from 3 months to 1 year are used 15 (7.85 %) names of drugs, for children aged from 1 to 6 years 
are used 19 (9.95 %) names of drugs, for children aged from 6 to 12 years are used 29 (15.18 %) names of drugs, 
and for children aged from 12 to 15 years are used 112 (58.64 %) names of drugs.

According to results of the research the main bulk of medicines consist of the tablet dosage form (45.55 %), 
capsules (6.28 %) and powders (21.99 %), use of which for children aged up to 3 years is problematic. The most 
effective formulations for children (syrups, suppositories) comprise only 8.37 % of the required range of medicines.     

The analysis of the seventh issue of the State Form of drugs suggests that for prophylaxis and treatment of viral 
origin are used those antiviral drugs, belonging to 22 pharmacotherapeutic groups and comprise with about 135 
trade names of medicines. Only three groups have the means to prevent and treat of influenza with amount of 9 trade 
names, and the only three trade names of medicines are produced in Ukraine.    

Antiviral drugs for systemic use belong to two classes: cyclic amines (rimantadine) and neuraminidase inhibitors 
(zanamivir and oseltamivir).

Antiviral drugs of both classes are active against influenza viruses: cyclic amines (rimantadine), are active only 
against influenza A viruses, while neuraminidase inhibitors (zanamivir and oseltamivir) are active against influenza 
viruses A and B. On the base of virological surveillance data received during the last flu seasons, most of influenza 
viruses A (H3N2) are resistant to rimantadine, but sensitive to both neuraminidase inhibitors, and many of influen-
za viruses A (H1N1) are resistant to oseltamivir, but sensitive to zanamivir and rimantadine.

Analysis of the range of antiviral drugs indicates that only one product - oseltamivir can be used for treatment of 
influenza in children aged from one to five years. At the same time zanamivir is used for treatment of influenza in 
children older than 5 years, and rimantadine for treatment of children who are over 7 years.

Conclusions. It was found that the list of regular use of antiviral drugs for prevention and treatment of influenza 
in children contains only three names. And only one drug - Oseltamivir can be used for treatment of influenza in 
children aged from one to five years. It was also found that the prevention and treatment of influenza and acute 
respiratory infections in children are used primarily tablets, capsules and other dosage forms for adults. Increasing 
efficiency of prevention and treatment of infection diseases in children needs improvement of drug administration 
methods by increasing the number of appropriate dosage forms.

Keywords: influenza, influenza treatment in children, antiviral medications, pharmaceutical forms for children.
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Характеристика та особливості стану системи 
кровообігу у хворих на цироз печінки  
як хвороби з поліорґанним ураженням: патоґенез; 
діаґностика; принципи лікування її уражень 
(огляд літератури та опис клінічного випадку)

Огляд літератури. В останні роки спостерігається 
тенденція до зростання захворюваності на цироз печін-
ки (ЦП) унаслідок незадовільної еколоґії, надмірного 
вживання алкоголю, збільшення числа вірусних ура-
жень печінки, неправильного й нераціонального хар-
чування та вживання лікарських засобів [15, 68, 160]. 
Медичне й соціальне значення ЦП визначається також 
високою інвалідизацією – показник інвалідності ста-
новить 0,8 на 10 тис. працездатного населення [68, 
160], та досить високою смертністю – 13,6–25,3 ви-
падків на 10 тис. населення у розвинутих країнах [40, 
160]. Поширеність захворювань печінки, невпинне  
зростання захворюваності, переважне ураження осіб 
працездатного віку, значний відсоток ускладнень, не 
завжди ефективні методи лікування, висока смертність 
та велика економічна шкода, що її завдають ці захво-
рювання, ставлять перед медициною проблеми, які 
вимагають негайного розв’язання. 

ЦП, як кінцева стадія усіх хронічних дифузних 
захворювань печінки, характеризується істотним 
зменшенням кількості гепатоцитів, які функціонують, 
фіброзом, що виникає поступово, перебудовою па-
ренхіми та судинної архітектоніки печінки, форму-
ванням вузлів реґенерації, появою шунтів між пор-
тальною і центральними венами в обхід клітин 
печінки, а надалі  виникненням портальної гіпертен-
зії та печінкової недостатності [165]. Основні при-
чини виникнення ЦП (більш ніж у 80,0 % випадків) 
– віруси гепатитів В і С та надмірне вживання алко-
голю. Серед інших причин – неалкогольний стеато-
гепатит, спадково зумовлені порушення обміну ре-
човин, дефіцит α-1-антитрипсину, автоімунні 

порушення, хвороби жовчовивідних шляхів із три-
валим внутрішньо- і позапечінковим холестазом, 
хронічна недостатність кровообігу, порушення ве-
нозного відтікання з печінки (синдром G. Budd –  
H. Chiari, констриктивний перикардит), а також алімен-
тарна недостатність (дефіцит білків, вітамінів і ліпо-
тропних факторів) тощо [15]. 

Інтерністи розглядають печінку як один із ключо-
вих орґанів міжсистемних і міжорґанних взаємовід-
носин в орґанізмі. Як відомо,  гепатоцити беруть участь 
у різноманітних метаболічних процесах, що відбува-
ються в орґанізмі людини. Клітини печінки метаболі-
зують велику кількість ендоґенних (наприклад, білірубін) 
та екзоґенних (наприклад, етанол і парацетамол) ре-
човин, які можуть бути токсичними для орґанізму. 
Це визначає печінку як орґан, що виконує функцію 
особливого біолоґічного бар’єра орґанізму. Окрім 
цього, печінка бере участь у білковому, вуглеводному, 
мінеральному, ліпідному і піґментному обміні, син-
тезує енерґетичний і пластичний субстрат, необхідний 
для діяльності й процесів реґенерації інших орґанів 
і тканин [36]. Цим можна пояснити факт, що всі за-
хворювання печінки супроводжуються порушеннями 
метаболічного гомеостазу, а отже,  ураженням інших 
орґанів і систем. Якщо ушкоджується печінка, серед 
клінічних проявів хвороби виникають також низка 
міжорґанних і міжсистемних синдромів, таких як ге-
паторенальний, гепатолієнальний, гепатоцеребраль-
ний, гепатопанкреатичний, гепатоґастральний, гепа-
топульмональний, ознаки ураження системи 
кровообігу, зміни реолоґічних властивостей крові 
тощо [67]. 
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Доведено, що у хворих на ЦП з’являються кардіо-
васкулярні ускладнення, які об’єднують серцеву дис-
функцію та зміну типу системної гемодинаміки. Ці 
ускладнення вивчають як в Україні, так і за її межами 
передусім через їх значне поширення (трапляються 
у 90,0 % пацієнтів із суб- та декомпенсованим ЦП 
[185]). Особливий інтерес науковців до цієї теми по-
яснюється доведеною провідною патоґенетичною 
роллю кардіоваскулярних уражень у виникненні 
поліорґанної недостатності, збільшенням летальних 
випадків, особливо за умови декомпенсації патолоґіч-
ного процесу та ускладненим лікуванням таких хво-
рих [36, 67, 121, 185].

Повідомлення про випадки ураження системи кро-
вообігу за умов ЦП подибуємо у трактатах лікарів 
античного світу (Cappadocien Aretacus і Claudius Ga-
lenus), які вважали, що захворювання травної систе-
ми провокують певні зміни в серці [134]. Наступна 
згадка датується 70-ми роками ХІХ ст., коли незалеж-
но один від одного Н. П. Васильев і L. T. J. Landouzy 
описали зміни під час аускультації серця (систолічний 
шум, ослабленість тонів тощо), що виникали у хворих 
на жовтяницю. Г. А. Моргунов і співавт. [134] згаду-
ють низку праць учених ХІХ–ХХ ст., присвячених 
порушенням діяльності системи кровообігу в хворих 
із ураженнями печінки, які виявлялися задишкою, 
серцебиттям, перебоями у роботі серця. 

У 1953 р. H. J. Kowalski та W. H. Abelmann, обсте-
живши 22 хворих на  ЦП, виявили знижений загаль-
ний периферійний опір судин, гіперволемію зі змен-
шеним ефективним об’ємом крові, а також 
підвищений серцевий викид у спокої та об’єднали 
отримані результати терміном «гіпердинамічний тип 
кровообігу» [91]. Згодом з’ясовано патофізіолоґічну 
основу цих змін – периферійну та центральну вазо-
дилятацію. Основною причиною виникнення зміни 
типу кровообігу тоді вважали вплив алкоголю, а також 
порушення білкового обміну внаслідок гепатоцелюляр-
ної недостатності [3, 17, 65, 195], порушення анти-
токсичної функції печінки з накопиченням певної 
токсичної субстанції [37] та ушкодження бар’єрної 
функції, що призводить до надлишку вазоактивних 
амінів [76, 162]. Патолоґічна роль останніх полягала 
в розширенні периферійних судин і виникненні ха-
рактерних кардіоваскулярних уражень [76, 161].

Експериментальні моделі тварин, що їх активно 
розробляли з початку 80-х років минулого століття, 
дали змогу розпочати вивчення основних молекуляр-
них механізмів утворення, а також особливостей типу 
кровообігу [58, 186]. І лише в 1990–2000 рр. висуну-
то основні гіпотези формування гіпердинамії та до-
ведено провідну роль останньої у виникненні поліорґан-
ної недостатності у хворих на ЦП [59]. 

За результатами досліджень кінця 50–60-х років 
ХХ ст. у хворих на ЦП було виявлене важке пору-
шення скоротливої здатності лівого шлуночка у від-
повідь на введення анґіотензину та стресові подраз-
ники (фізичне навантаження, вживання їжі, 
стимулювання іншими фармаколоґічними засобами 

тощо) [156]. Першими переконливими доказами втяг-
нення в патолоґічний процес серцевого м’яза у па-
цієнтів із ЦП стали результати неспецифічних (збіль-
шені порожнини серця [111, 138, 164], переважно за 
рахунок правих відділів [110]) і гістолоґічних (набу-
хання міофібрил, сарколіз і склероз [65], вакуолізація 
ядер і цитоплазми, відкладання ліпофусцину в плазмі, 
фраґментація міофібрил і розмитість смугастого ма-
люнка [44, 110], міоліз, коаґуляційний некроз, жиро-
ва деґенерація, наявність ліпохромних елементів і 
кислих мукополісахаридів, каріолізис, каріопікноз та 
інтерстиціальні – набряк, фіброз, великоклітинна ін-
фільтрація інтерстицію, набряк стінок дрібних судин 
[164]) морфолоґічних досліджень, проведених у се-
редині ХХ ст. Такі зміни міокарда деякі автори оці-
нювали як наслідок кардіотоксичного впливу алко-
голю [53, 97, 99] чи вірусної інвазії [61]. Проте 1986 
р. C. Caramelo і співавт. [24] в дослідах на щурах 
довели неалкогольну етіолоґію кардіоміопатії (КМП), 
що ускладнює ЦП. У 1989 р. S. Lee припустив, що 
ураження серця є наслідком основного захворювання 
[97], у 1996 р. він спільно з Z. Ma [112] запропонував 
для позначення синдрому серцевої дисфункції термін 
«цирозна кардіоміопатія». Спеціально створена ро-
боча ґрупа експертів на Всесвітньому конґресі ґастро-
ентеролоґії (Монреаль, 2005 р.) сформувала визна-
чення циротичної КМП, як синдрому, що об’єднує 
пригнічену скорочувальну відповідь на стрес і/або 
порушення діастолічної релаксації та типову елек-
трофізіолоґічну аномалію – подовження інтервалу 
Q–T [131, 146].

Проблема взаємовідносин кардіоваскулярної си-
стеми та печінки актуальна із огляду на значне по-
ширення захворювання, а також удосконалення мож-
ливостей діаґностики. Це своєю чергою дає змогу на 
якісно новому рівні вивчити стан системи кровообі-
гу, докладно оцінити морфолоґічні й функціональні 
зміни як самої печінки, так і серця та судин. 

Доведено, що кардіоваскулярний гомеостаз у хво-
рих на ЦП асоційований із наявністю й важкістю 
портальної гіпертензії та гепатоцелюлярної недостат-
ності [67, 81, 185]. Але чинники, які призводять до 
ураження системи кровообігу, досі остаточно не з’я-
совані. Більшість науковців у працях останніх 30 років 
схиляються до думки про ключову роль у патоґенезі 
серцево-судинних ускладнень зростання тиску у воріт-
ній вені. Ще у 80-х роках минулого століття конста-
товано, що гепатоцелюлярна недостатність не є  
обов’язковою умовою формування серцево-судинних 
змін. На відміну від зростання портального тиску, що 
виступає ключовою ланкою, – у пацієнтів із порталь-
ною гіпертензією, спричиненою венозною обструкцією, 
у яких функція печінки не була порушена, спостері-
галося ураження гемодинаміки та серця [94], а в екс-
периментальній моделі собак із ЦП без внутрішньо-
печінкової гіпертензії змін функціонального стану 
системи кровообігу не зафіксовано  [98].

Найбільш імовірно за наявності портальної гіпер-
тензії та виникнення портосистемних колатералей 
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відбувається викид надмірної кількості гуморальних 
молекул. Згідно з цією гіпотезою на початку захво-
рювання фіброзивний процес у тканині печінки, що 
передбачає перебудову як часточково-балкової струк-
тури, так і артеріовенозного русла, призводить до 
зростання портального тиску, збідненого кровопо-
стачання орґана та, як наслідок, компенсаторного 
місцевого підвищення рівнів вазоконстрикторів, зо-
крема ендотеліну-1 (ЕТ-1) [13, 18, 21, 84].

Як відомо, ЕТ-1 – вазоактивний біциклічний 
поліпептид, один із трьох ізомерів ендотелінів, що 
утворюються під впливом ендотелінперетворюваль-
ного ферменту. Ефект ЕТ-1 залежить від його кон-
центрації – за незначної кількості розширюються 
судини (вплив на ЕТВ-рецептори), а за більш високої 
– значною мірою звужуються (активація ЕТА-рецеп-
торів). Пептид у високих концентраціях здатний ви-
являти найпотужніший судинозвужувальний вплив 
через активацію G-білка й фосфоліпази С з подальшим 
підвищенням умісту йонів Са2+ у клітинах і скоро-
ченням міоцитів, а також паралельним гальмуванням 
синтезу NO – основної молекул з судинорозширу-
вальними властивостями [51, 188]. У експеримен-
тальних моделях щурів із ЦП виявлено значне зро-
стання як щільності ендотелінових рецепторів у 
судинах печінки, так і концентрації пептиду [45]. Така 
ж ситуація спостерігається й у хворих на ЦП, у яких 
концентрація ЕТ-1 і ЕТ-3 була значно вища порівня-
но з контрольною ґрупою [29, 92, 129]. Концентрація 
вазоконстриктора у них корелювала з важкістю ЦП 
згідно з критеріями C. G. Child – R. N. Pugh та сту-
пенем варикозного розширення вен стравоходу, була 
вищою у хворих із асцитом порівняно з хворими без 
нього [92]. За іншими дослідженнями кореляційного 
зв’язку не спостерігалося ні з ознаками печінкової 
дисфункції (білірубіном, протромбіновим часом чи 
кількістю балів за шкалою MELD) [29], ні з наявністю 
асциту чи портокавальним ґрадієнтом тиску [88]. 

Окрім ЕТ-1 іншими чинниками, що підвищують 
внутрішньопечінковий судинний опір, вважаються 
продукти 5-ліпоксиґеназного (цистеїнлейкотрієни) та 
циклооксиґеназного (тромбоксан А2) шляхів [54, 55].

Висока концентрація судинозвужувальних речовин 
та глибокі структурні зміни артеріовенозного русла 
зумовлюють такий високий опір, що навіть внутріш-
ньосудинне активування вазодилятаційних механізмів 
не допомагає нормалізувати тонус судин [18, 93, 108, 
184]. Як наслідок, описані зміни внутрішньопечінко-
вого судинного русла не лише не покращують ґазо-
обмін у патолоґічно зміненій печінці, але й остаточ-
но формують і поглиблюють гіпертензію у системі 
ворітної вени. Високий портальний тиск  своєю чер-
гою запускає нові механізми «порятунку» – зростан-
ня рівнів системних вазодилятаторних субстанцій, 
вплив яких і стає ключовою ланкою у порушенні 
системної гемодинаміки [32]. Серед останніх оксид 
азоту (NO) є найпотужнішим і зумовлює розширення 
судин за допомогою стимуляції ґуанілатциклази й 
утворення циклічного ґуанозин-5’-монофосфату в 

гладеньких м’язах судин [32, 64, 78, 79, 82, 120]. Мо-
лекула синтезується з L-арґініну під впливом родини 
NO-синтаз (NOS): індуцибельної (iNOS), нейрональ-
ної (nNOS) та ендотеліальної (eNOS) [124]. Окрім 
портального тиску додатковий стимулювальний вплив 
на активність NOS та перевиробництво NO чинять: 
бактерійний ендотоксин [155] через збільшення кон-
центрації фактора некрозу пухлин-α (ФНП-α) (для 
eNOS); запальні цитокіни (інтерлейкін-1, інтерлей-
кін-6) [145]; чинник росту ендотеліальних судин (VEGF) 
і механічні подразники [43, 118, 120].

Результати численних досліджень свідчать про 
підвищення активності NOS у щурів і людей, зокре-
ма про те, що вирішальну роль у надпродукуванні 
NO відіграє eNOS [179]. Сироваткові рівні NO в до-
слідній ґрупі значно перевищують контрольні зна-
чення [5]. Спостерігається також підвищена концен-
трація нітратів і нітритів у плазмі крові, сечі, 
асцитній рідині [5, 23] та видихуваному повітрі хво-
рих на ЦП [124], які корелюють не лише з важкістю 
хвороби печінки, але й зі ступенем порушення гемо-
динаміки [124].

Паралельно з NO активується і потенційно може 
брати участь в ураженні кардіоваскулярної системи 
низка інших ендоґенних речовин, зокрема, оксид ву-
глецю (CO) – ендоґенний ґаз із судинорозширюваль-
ними властивостями, які, проте, значно слабші ніж 
властивості NO [32, 135, 170]. Вазодилятаційна здат-
ність СО зумовлена активацією розчинної ґуаніліл-
циклази, що призводить до збільшення цикло-ґуаніл-
монофосфату (cGMP) [135], а також іншим шляхом 
– через активацію Са2+-активних калієвих каналів 
незалежно від cGMP [83]. У дослідах на щурах із 
експериментальним ЦП виявлено, що чадний ґаз про-
дукується синерґічно з NO в аорті й артеріях брижі 
під впливом індуцибельної гемооксиґенази [26]. Ін-
траперитонеальне введення тваринам цинку прото-
порфірину – селективного інгібітора ферменту, знач-
но поліпшує стан кровообігу [26]. Дослідження в 
плазмі крові рівня карбоксигемоґлобіну, що утво-
рюється внаслідок сполучення СО з гемоґлобіном, 
показало його підвищення у хворих на ЦП [30], а 
також прямий кореляційний зв’язок із наростанням 
важкості патолоґічного процесу в печінці згідно з 
класами C. G. Child – R. N. Pugh [148]. 

За результатами недавніх досліджень, аналоґічни-
ми з NO і СО властивостями володіє сірководень (H2S) 
— ендоґенний ґаз, що утворюється з цистеїну під 
впливом трьох ферментів цистатіонін-γ-ліази, 
цистатіонін-β-синтази та 3-меркапто-сульфуртранс-
ферази [35, 63, 198]. Проте його механізм дії трохи 
інший: H2S активує АТФ-чутливі калієві канали у 
клітинах гладкої мускулатури, тим самим призводячи 
до вазодилятації. Доведено, що наявна за умов ЦП 
ендотоксимія стимулює цистатіонін-γ-ліазу та від-
повідно перевиробництво вазодилятаторної субстан-
ції [27]. Надмірну активність мРНК цистатіонін γ-ліа-
зи та надпродукування H2S виявлено в аорті [35, 77], 
брижових артеріях [27], ворітній вені [77] щурів з 



ЛКВ

56

експериментальним ЦП. NO здатний стимулювати 
синтез сірководню, який може індукувати гемоксиґе-
назу та впливати на синтез іншого ендоґенного ґазу 
– СО [152].

Вазодилятаційні властивості виявляє також про-
стациклін (простаґландин I2) – високоактивний ме-
таболіт арахідонової кислоти, що синтезується під 
впливом циклооксиґенази у відповідь на фізичні та 
гуморальні стимули [114]. Він активує аденілатцикла-
зу, збільшує внутрішньоклітинний рівень cAMP і 
знижує чутливість міоцитів до кальцію [83]. Його 
роль у формуванні спланхнічної вазодилятації за умов 
ЦП підтверджена низкою досліджень із використан-
ням індометацину, який, знижуючи концентрацію 
простаґландину, сприяв покращенню системної ге-
модинаміки [171]. Підвищену концентрацію сполуки 
виявлено як у кроликів із експериментальною пор-
тальною гіпертензією [167], так і у хворих на ЦП [60]. 
Описують також патоґенетичну роль простацикліну 
у формуванні портокавальних шунтів і цирозної ґа-
стропатії [49, 145].

Проте надмірне розширення судин не може нор-
малізувати ні спланхнічний, ні, що більше, печінковий 
кровообіг, а лише призводить до надмірного припли-
ву крові дилятованими судинами, що додатково підви-
щує судинний опір у системі ворітної вени. У разі 
високого портального тиску виникає прямий зв’язок 
між ворітною та порожнистими венами, обминаючи 
печінку, – портокавальні шунти. Шунти утворюють-
ся внаслідок відкриття  існуючих шляхів або через 
неоваскуляризацію [172], опосередковану головним 
чином VEGF [4, 38]. Шунтування крові в обхід печін-
ки та порушення її детоксикаційної функції призводять 
до уповільнення деґрадації та накопичення циркуля-
торних вазоактивних субстанцій із потужними суди-
норозширювальними властивостями: ендоґенних 
канабіноїдів і опіоїдів, ґлюкагону, адреномедуліну, 
ендотеліального вазодилятаторного  гіперполяриза-
ційного чинника тощо. Надлишок останніх у поєд-
нанні з впливом ендоґенних вазодилятаторів, що 
надмірно продукуються, провокує наростання пору-
шень гемодинаміки і замкнення «хибного кола»  
[19, 192].

Серед циркуляторних вазоактивних сполук на осо-
бливу увагу заслуговують ендоґенні канабіноїди (ен-
доканабіноїди) – ліпідні молекули, які є біохімічними 
реґуляторами багатьох фізіолоґічних процесів, наявні 
в структурах центральної нервової системи та пери-
ферійних тканинах, включно з печінкою [174]. Вва-
жається, що механізм виникнення ендоканабіноїд- 
опосередкованої гіпотонії подібний до механізму ви-
никнення ендотоксичного шоку [89] з обов’язковою 
участю в цьому процесі бактерійного ендотоксину 
[157]. S. Batkai зі співавт. виявили в ізольованих мо-
ноцитах щурів з індукованим CCl4 ЦП вдвічі-втричі 
вищу концентрацію анандаміду, ніж у контрольній 
ґрупі, а також надмірну активацію СВ1 рецепторів 
ендотелію судин брижі [11]. За блокади ендоканабі-
ноїдних рецепторів за допомогою їх антаґоніста 

SR141716A  не лише зростав середій артеріальний 
тиск [11, 157] і загальний периферійний опір [157], 
але й уповільнився спланхнічний кровообіг [11] та 
підвищився  судинний тонус артерій брижі щурів із 
біліарним цирозом [34]. 

Такі ж результати отримані в досліді з використан-
ням АМ251 – селективного антаґоніста СВ1 – у щурів 
із ліґатурою на жовчевій протоці [123]. В ізольованих 
моноцитах периферійної крові хворих на ЦП спо-
стерігалося зростання концентрації анандаміду [11]. 
Проте кількість ендоканабіноїдів не корелювала з 
важкістю ураження печінки згідно з класами C. G. 
Child – R. N. Pugh чи з будь-якими гемодинамічними 
показниками [39]. Додатково, на думку деяких  авторів 
[11, 14], активація СВ1 рецепторів здатна сприяти 
надпродукуванню NO. Протилежні результати отри-
мали J. Ros і співавт. [157], які описують відсутність 
зв’язку між обома вазодилятаторними сполуками. 
Окрім судинорозширювального ефекту стимулюван-
ня СВ1 виявляє у тканині печінки також профіброґен-
ний і прозапальний, насамперед завдяки активації 
зірчастих клітин [11].

Описано також роль у системній вазодилятації ен-
доґенних опіоїдів, проте причину збільшення актив-
ності пептидів за умов ЦП не з’ясовано [177]. У до-
слідах на щурах із експериментальним ЦП виявлено, 
що хронічна блокада опіоїдних рецепторів налтрек-
соном істотно збільшувала перфузійний тиск у суди-
нах брижі, а отже, й значно покращувала спланхніч-
ний кровообіг. Водночас у відповідь на введення 
налтрексону не зростала концентрація нітритів і 
нітратів, що свідчить про відсутність зв’язку між обо-
ма системами [122]. Спостерігалося й значне підви-
щення плазмових рівнів ендоґенних опіоїдів у хворих 
на ЦП порівняно з контрольною ґрупою [177].

Ендотеліальний вазодилятаторний гіперполяриза-
ційний чинник (ЕВГЧ) – сполука, яка також здатна 
виявляти судинорозширювальні властивості. Проте 
відповідь на питання, якою саме молекулою є ЕВГЧ, 
спірна. Серед основних претендентів: метаболіти 
арахідонової кислоти; моновалентний катіон К+;  ком-
поненти щілинних контактів; водень пероксид [81]. 
Вазодилятативність ЕВГЧ пояснюють його здатністю 
відкривати калій- і кальційзалежні канали у гладкій 
мускулатурі судин із подальшою активацією Na+–K+–
АТФ-ази, гіперполяризацією гладеньком’язової кліти-
ни та відповідно зменшенням потрапляння у них йонів 
кальцію. Основною його точкою прикладання є ар-
теріоли, а чинниками стимулювання – ацетилхолін, 
брадикініни, субстанція Р, гістамін тощо [183]. Ак-
тивність ЕВГЧ виявляють у ізольованих артеріях брижі 
щурів із ЦП, і найбільш помітною вона стає за умови 
блокування NOS і гемооксиґенази [10]. 

На пізніх стадіях ЦП, головно хворих із асцитом, 
додатково зростає також концентрація інших ендоґен-
них гуморальних судинорозширювальних чинників: 
аденозину, гістаміну, жовчних кислот [57].

Особливий інтерес становлять непрямі вазодиля-
татори – сполуки, що опосередкованим активуванням 
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описаних вище молекул зумовлюють релаксацію 
кровоносних судин. Серед основних «медіаторів» 
вазодилятаторів розглядають ФНП-α, бактерійний 
ендотоксин і адреномедулін.

ФНП-α – прозапальний цитокін, що продукується 
мононуклеарними клітинами у відповідь на вплив 
бактерійного ендотоксину. Його патоґенетична роль 
у виникненні системної вазодилятації полягає у сти-
мулюванні eNOS-залежної надпродукції NO, що під-
тверджено дослідами на щурах із портальною гіпер-
тензією [106] та біліарним ЦП [173], коли введення 
пентоксифіліну – інгібітора ФНП-α – притуплювало 
васкулярні порушення. У плазмі тварин із експери-
ментальним ЦП та у хворих на ЦП спостерігалася 
підвищена концентрація ФНП-α [28].

Відомо, що на пізніх стадіях ЦП завжди супровод-
жується ендотоксимією. Циркуляторний бактерійний 
ендотоксин не виявляє судинорозширювальних вла-
стивостей, проте, як уже згадувалося, активує низку 
субстанцій, що призводять до розширення периферій-
них судин. Серед них NO, ендоканабіноїди, а також 
ФНП-α, який своєю чергою теж активує NOS. У си-
стемний кровообіг ендотоксин потрапляє внаслідок 
алкогольного ушкодження слизової оболонки шлун-
ково-кишкового каналу [33], порто-кавального шун-
тування крові, підвищення проникності стінки киш-
ки для токсину [16] і бактерійної транслокації [46]. 
Його патоґенетична роль  підтверджена в експерименті 
з уведенням норфлоксацину, внаслідок чого  частко-
во зменшилися ознаки порушення системної гемоди-
наміки [155]. Уміст ендотоксину у хворих корелює з 
важкістю ЦП згідно з критеріями C. G. Child –  
R. N. Pugh [148].

Адреномедулін – сильний судинорозширювальний 
пептид, виділений уперше в 1993 р. K. Kitamura і 
співавт. [87] із клітин феохромацитоми,  основною 
функцією (прямою та непрямою, опосередкованою 
стимуляцією продукції NO) якого є вазодилятація. 
Адреномедулін, як посередник активації NO, здатний 
фосфорилювати й активувати протеїнкіназу В, спри-
яючи збільшенню cGMP і відповідно концентрації 
NO, що виявлено в експериментальній моделі щурів 
[143]. Це також підтверджують результати вивчення 
рівнів адреномедуліну у хворих на ЦП – підвищені 
рівні циркулюючого адреномедуліну прямо корелю-
вали з плазмовими рівнями нітритів (стабільними 
метаболітами NO) [49], периферійним опором судин 
[49, 132] і важкістю цирозного процесу в печінці згід-
но з критеріями C. G. Child – R. N. Pugh [90]. У до-
слідженні [62] підвищену концентрацію адреномедуліну 
фіксували лише у пацієнтів, ЦП яких був ускладнений 
асцитом. Крім цього, у них спостерігали непрямий 
кореляційний зв’язок між рівнем вазодилятатора й 
артеріальним тиском, швидкістю клубочкової філь-
трації [62], кліренсом креатиніну та екскрецією натрію 
з сечею [90], а прямий – із частотою серцевих скоро-
чень (ЧСС), рівнями ендотеліну [62], концентрацією 
альдостерону [62, 90], норадреналіну [90] та актив-
ністю реніну плазми [62, 90]. Такі результати свідчать 

про зв’язок рівня адреномедуліну з ренін-анґіотен-
зин-альдостероновою системою (РААС) та симпа-
тичною нервовою системою (СНС), а також функціо-
нальною недостатністю нирок.

Активування вазоконстрикторних систем (РААС, 
арґінін-вазопресинової та СНС) – наступний крок 
формування патолоґічної гемодинаміки – є прямим 
наслідком розширення периферійних судин і судин 
орґанів черевної порожнини. Системна вазодилятація 
призводить до ненормального розподілу крові в ба-
сейнах судин [73, 86]. Деякі дослідники виявили, що 
центральний (грудний) об’єм крові найчастіше змен-
шується, тоді як нецентральний (вісцеральний) у 
хворих на ЦП різко зростає [86, 130]. Ефективність 
артеріального об’єму крові знижується, і ненормаль-
ний розподіл об’ємів, переважно за рахунок селезін-
кового повнокрів’я, робить свій внесок у розлад си-
стемного кровообігу [127] – виникає, а частіше 
поглиблюється, артеріальна гіпотонія з наступним 
стимулюванням рецепторів серцевого об’єму і ар-
теріальних барорецепторів, а також запуском суди-
нозвужувальних механізмів [180, 191]. 

Як відомо, РААС – гуморальна ланка реґулювання 
рівнів артеріального тиску та водно-електролітного 
балансу в орґанізмі, активність якої залежить від кро-
вонаповнення та функціональної здатності нирок, а 
також рівнів простаґландинів і низки інших вазоак-
тивних сполук, включає анґіотензиноґен, анґіотензин 
І, анґіотензин ІІ, проренін, ренін, анґіотензинпере-
творювальний фермент і альдостерон. Припускають, 
що за умов ЦП активація РААС здійснюється внаслі-
док гіпоперфузії нирок [159], яка виникає через сплан-
хнічну вазодилятацію та венозний застій [163]. Крім 
цього, виникнення вторинного гіперальдостеронізму 
асоційоване також із гепатоцелюлярною недостатні-
стю – через наявну гіпоальбумінемію активний аль-
достерон не здатний зв’язатися з достатньою кількі-
стю білка й втратити активність [200].

Як свідчать результати сучасних досліджень, у 
хворих на ЦП спостерігається підвищений рівень 
анґіотензину ІІ [109] та реніну [107, 126], а концен-
трація останнього корелює з деякими показниками 
печінкової дисфункції, але не з об’ємом циркулюючої 
крові [126]. Недавні дослідження показали, що РААС 
також відіграє ключову роль у фіброзі печінки [107, 
109, 137, 149], завдяки здатності анґіотензину-ІІ сти-
мулювати печінкові зірчасті клітини, які, своєю чер-
гою, підвищують активність профіброґенних молекул 
(чинника росту пухлин-β, тканинного інгібітора ме-
талопротеїнази-1 тощо) [109].

Вазопресин, або антидіуретичний гормон – це гор-
мон гіпоталамуса, який бере участь у водно-елек-
тролітному обміні. Його секреція збільшує осмоляр-
ність плазми крові та реабсорбцію води нирками і 
зменшує об’єм позаклітинної рідини, що визначає 
основні ефекти гормону – збільшення периферійно-
го судинного опору та підвищення артеріального 
тиску. У літературі згадується про підвищений рівень 
вазопресину у хворих на ЦП [28, 72]. На практиці ж 
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антаґоністи рецепторів антидіуретичного гормону 
активно використовуються для лікування таких хво-
рих, проте вже як симптоматичний лікарський засіб 
з метою корекції набрякового синдрому [48]. 

Паралельно з ендотеліальними чинниками та РААС, 
судинозвужувальний ефект виявляє веґетативна не-
рвова система (ВНС), а саме її відділ – СНС через 
адренерґічні впливи на α1- і α2-адренорецептори, опо-
середковані нейромедіатором норадреналіном. Сим-
патикотонія та симпатична дисфункція – одна з важ-
ливих і доведених патоґенетичних складових 
виникнення кардіоваскулярних уражень у хворих на 
ЦП, що також підтверджує підвищена концентрація 
норадреналіну в сироватці крові хворих [169, 187], 
яка зростає паралельно з наростанням важкості ос-
новного захворювання [75] внаслідок надвиробництва, 
а не порушеного його кліренсу [142].

Наявність веґетативних дефектів за умов ЦП під-
тверджено низкою простих діаґностичних тестів, 
таких як опитувальники, індекс І. Кердо, проби з 
рефлекторним і фізичним навантаженням, варіабель-
ність серцевого ритму (ВСР) [128], що передбачають 
визначення співвідношення між активністю симпа-
тичного та парасимпатичного відділів ВНС. Резуль-
тати більшості таких досліджень свідчать про безпо-
середній зв’язок гіперактивності симпатичного відділу 
веґетатики з важкістю хвороби печінки, виживанням 
пацієнтів, що підтверджують її вторинний характер 
і оборотність після трансплантації печінки [125]. 

Збільшена канальцева реабсорбція натрію, яка опо-
середкована впливом альдостерону, анґіотензину та 
α-адренерґічними стимулами, а також знижена екс-
креція води внаслідок збільшення виділення вазопре-
сину [52] призводять до ще більшого розширення 
об’єму плазми та поглиблення патолоґічного крово-
обігу. Незважаючи на гіперактивність вазоконстрик-
торних систем, більшість судин так і залишаються 
розширеними [9]. Сьогодні цей парадокс пояснюють 
зниженою чутливістю судин до вазоконстрикторних 
впливів [56], що не зникає навіть після видалення 
ендотелію та інгібування надвиробництва NO. На 
основі результатів численних досліджень зроблено 
припущення, що дефект скорочувальної сиґналізації 
найімовірніше є на рівні субрецепторів [141, 158] і 
асоціюється зі зниженням активності фосфоліпази 
С-β та відповідно утворенням інозитолтрифосфату, 
відповідального за внутрішньоклітинний приплив 
Са2+ [100], а також дефектною активацією Rho-кінази 
[182]. Остання своєю чергою надмірно активує MLC-
фосфатазу, внаслідок чого порушується скорочення 
м’язових волокон [182]. Інші ж уважають ключовим 
патоґенетичним механізмом десенсибілізацію (G-білок)-
асоційованих рецепторів [69], що виникає через вплив 
підвищених концентрацій анґіотензину ІІ та катехол-
амінів [74, 75]. 

Як і патоґенез судинного ураження, механізм ви-
никнення серцевої дисфункції досі остаточно не з’я-
сований. Пошук етіолоґічних чинників і механізму 
їх впливу ускладнює також той факт, що ЦП здебіль-

шого є наслідком вживання алкоголю. Алкоголь, як 
відомо, здатний спричиняти як ЦП, так і алкогольну 
КМП незалежно одне від одного. Проте дослідники 
надали низку арґументів, які свідчать на користь ЦП 
як основної причини серцевої дисфункції. Серед них 
найбільш вагомими вважаємо результати автопсій 
хворих із алкогольним і неалкогольним ЦП, де вияв-
лено ідентичні зміни серцевого м’яза, які свідчили 
про наявність КМП: помірний фіброз, субендокардіаль-
ний набряк, ядерну та ендоплазматичну вакуолізацію 
[6, 110]. Гіпердинамічна гемоциркуляція теоретично 
також здатна призвести до виникнення серцевої дис-
функції через перевантаження серця кров’ю. 

Існує низка припущень щодо можливих кардіоде-
пресивних чинників, які потенційно можуть брати 
участь у порушенні систолічної та діастолічної функ-
цій серця і в електрофізіолоґічних порушеннях. 

Декомпенсування систолічної дисфункції серця 
виникає внаслідок глибокої скелетно-м’язової дис-
трофії, зумовленої головним чином  кардіотоксичним 
впливом NO, та дисфункцією β-адренерґічної рецеп-
торної системи. Стимулювання β-адренорецепторів 
є ключовим у скороченні кардіоміоцитів. Окрім ре-
цепторів до складу системи входять гетеротримерний 
ґуанін-нуклеотидзв’язувальний (Gs-) білок і аденілат-
циклаза. В нормі, діючи на β-адренорецептори, акти-
вуються й інші складові системи з утворенням cAMP, 
який своєю чергою сприяє внутрішньоклітинному 
припливу кальцію та скороченню кардіоміоцитів [184]. 

Численні дослідження продемонстрували, що за 
умов ЦП зменшується щільність β-адренорецепторів 
[161], знижується вміст Gs-білка та порушуються 
його функції, пригнічується активність аденілатцикла-
зи і відповідно утворення cAMP [8, 93, 101]. 

Однією з причин ураження рецепторів вважається 
так зване зниження плинності мембрани, що призво-
дить до порушення фізіолоґічних функцій і зміни 
структури біліпідного шару мембрани кардіоміоцитів 
[196]. Це відбувається унаслідок підвищення вмісту 
холестерину в мембрані й зростання співвідношення 
холестерин/фосфоліпіди [93]. 

Зміни в плинності мембран можуть також відігра-
ти певну роль у порушенні функцій Са2+- і К+-залеж-
них йонних каналів [124], які беруть участь у реґулю-
ванні судинного тонусу та потенційно можуть бути 
причиною не лише порушення скоротливої функції 
кардіоміоцитів і вазодилятації [140, 145], але й по-
довження інтервалу Q–T [103].

Підвищена активність ендоканабіноїдної системи 
у хворих на ЦП [39] і надмірна стимуляція СВ1 призво-
дять до інгібування аденілатциклази й виникнення 
неґативного інотропного ефекту, що виявлено в екс-
периментальних моделях тварин і клінічних дослід-
женнях [20, 42]. S. A. Gaskari та співавт. [20] припу-
скають, що ендоканабіноїди причетні до порушення 
скорочення у відповідь на стимулювання β-адреноре-
цепторів. До ушкодження β-адренорецепторної си-
стеми призводять ендоґенні ґази – NO і CO [120, 39, 
42, 47, 95, 105, 154, 189], які здатні гальмувати ско-
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ротливу здатність міокарда підвищенням продукції 
cGMP (механізм зумовлений підвищеною деґрадацією 
cАMP від дії фосфодіестерази-2). Розглядають також 
інший NO- і CO-зумовлений патоґенетичний механізм 
формування неґативного інотропного ефекту – над-
мірна кількість cGMP через протеїнкіназу G та інші 
механізми пригнічує потік вільного кальцію в клітину 
[187] внаслідок значного зниження щільності рецеп-
торів і електрофізіолоґічної функції L-типу кальцієвих 
каналів мембрани сарколеми кардіоміоцитів [154, 189]. 
Надмірне стимулювання мускаринових рецепторів, 
які притуплені у хворих із ЦП, також бере участь у 
формуванні систолічної дисфункції міокарда [155]. 
Збільшений об’єм крові, що циркулює, як було вже 
описано, призводить до підтримання підвищеного 
серцевого викиду, високої ЧСС, ударного об’єму та 
серцевого індексу, а відтак до перевантаження міо-
карда та порушення систолічної функції.

Часто порушення діастолічної функції асоціюють 
із порушенням білоксинтезувальної функції печінки. 
Унаслідок гіпоальбумінемії набухали м’язові волок-
на та відбувався розпад міофібрил із виникненням 
субендотеліального набряку міокарду, гіпертрофії і 
вогнищевого фіброзу, які й виступають патоморфо-
лоґічною основою діастолічної дисфункції [31].

Причиною електрофізіолоґічних порушень міокар-
да може бути як кардіотоксичний ефект ендотоксинів, 
зокрема жовчних кислот, зумовлений їх здатністю 
пригнічувати автоматизм синусового вузла, так і гіпо-
каліємія, яка виникла внаслідок вторинного гіпераль-
достеронізму і здатна пригнічувати процес деполя-
ризації в міокарді [20].

Підсумовуючи описане вище, зауважимо, що підви-
щення портального тиску є сиґналом, що запускає 
молекулярні механізми формування системної вазо-
дилятації, яка найбільш яскраво виражена в спланх-
нічних судинах. На додаток до надпродукції судино-
розширювальних аґентів знижується відповідь 
гладкої мускулатури на ендо- та екзоґенні судинозву-
жувальні впливи. Комплексно це спричиняє подаль-
ші зміни у кровоносному руслі й призводить, через 
вазодилятацію і зміну типу системної гемодинаміки 
на гіпердинамічний, до поліорґанної недостатності. 
Вазоактивні речовини, що зумовлюють ураження 
системної гемодинаміки, здатні також виявляти кардіо-
депресивні властивості й потенційно можуть брати 
участь у патоґенезі кардіоміопатії за умов ЦП. Проте 
такий виражений поліморфізм кардіодепресивних 
ефектів у хворих на ЦП не дає змоги виявити основ-
ний патоґенетичний чинник у виникненні КМП.

Отже, можна припустити, що ураження як цен-
тральних, так і периферійних орґанів кровообігу від-
бувається одночасно за участю одних і тих же ме-
ханізмів, до активування яких призводить хронічний 
дифузний процес у печінці, що супроводжується 
гепатоцелюлярною недостатністю й портальною 
гіпертензією.

На ранніх етапах ЦП скарг, спричинених уражен-
ням системи кровообігу, найчастіше немає. У більш 

ніж половини суб- і декомпенсованих пацієнтів тра-
пляються неспецифічні кардіальні скарги, які пере-
важно розцінюються як прояв основного захворю-
вання. Здебільшого – це кардіальґії, що лока лізуються 
на верхівці серця, не зв’язані з фізичною активністю 
й виникають без видимої на це причини. Багатьох 
пацієнтів турбують відчуття браку повітря, серцебит-
тя, перебої у роботі серця, периферійна затримка 
рідини (набряки і асцит), задишка під час наванта-
ження і в спокої, а також швидка втомлюваність, зни-
ження працездатності [7].

О. А. Мехтиева [117] стверджує, що з декомпенсу-
ванням хронічного гепатиту у частини пацієнтів ви-
никають анґінозний біль, перебої у роботі серця, 
серцебиття, а з виникненням ЦП – пекучий біль за 
грудниною та ознаки серцевої декомпенсації. Подіб-
ні результати отримали вітчизняні дослідники [181]. 
Під час дослідження системи кровообігу виявляли 
постійний чи періодичний біль у серці більш ніж у 
половини хворих на хронічний гепатит помірного 
ступеня активності, у 4/5 хворих – на хронічний ге-
патит вираженого ступеня активності, у 90,0 % хворих 
– на ЦП у стадії субкомпенсації та майже  у кожного 
хворого (98,0 %) – на декомпенсований ЦП. Інші до-
слідники [40] стверджують, що на серцебиття та пе-
ребої у роботі серця скаржаться 1/7 пацієнтів із хро-
нічним гепатитом та субкомпенсованим ЦП, а також 
у половини – з декомпенсованим ЦП. Проте лише у 
третини-чверті хворих на ЦП у стадії суб- і деком-
пенсації спостерігалася задишка, яка виникала під 
час незначного фізичного навантаження [181], що 
підтверджує ще одну особливість клінічного перебі-
гу серцево-судинних ускладнень у хворих на ЦП – 
прихований перебіг недостатності лівого шлуночка. 
Зниження загального периферійного опору й тонусу 
артеріальних судин різко зменшує постнавантаження 
на серце, запобігаючи формуванню важкої серцевої 
недостатності та забезпечуючи безсимтомний її пе-
ребіг від декількох місяців до декількох років. Тільки 
за умов значного фізичного навантаження або ліку-
вання вазоконстрикторами у таких пацієнтів виника-
ють ознаки серцево-судинної недостатності. Підкрес-
лимо, що такі хірурґічні процедури, як трансплан тація 
печінки і трансюґулярне внутрішньосудинне порто-
кавальне шунтування, які скеровані на нормалізацію 
гемодинаміки, призводять до появи серцевої недо-
статності й у 7,0–15,0 % стають причиною післяопе-
раційної смерті [139, 176]. 

Під час об’єктивного обстеження хворих виявляють 
«стиґми» гіпердинамічної гемоциркуляції – пальмар-
ну еритему, гіперемійовану шкіру, частий пульс [131, 
132]. Доведено також, що з наростанням важкості  
патолоґічного процесу в печінці пришвидшується 
ЧСС, досягаючи максимально високих значень у хво-
рих на декомпенсований ЦП [131]. Окрім цього, ЧСС 
у цієї катеґорії хворих не відповідає на рефлекторні 
проби (шкірна холодова проба, проба А. М. Вальсаві), 
фізичні та фармаколоґічні стимули адекватною зміною, 
що отримало назву «хронотропна недостатність» [1, 
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2]. Хронотропна недостатність уперше описана в до-
слідженнях S. S. Lее і співавт. [96] і вважається про-
явом симпатичної дисфункції [1, 2]. Більшість до-
слідників фіксують у хворих на ЦП артеріальну 
гіпотонію, яка з наростанням важкості ЦП посилю-
ється [131]. Згідно з результатами досліджень  
S. D. Spatt і співавт. [168] та F. Raaschou [153], опу-
блікованих у 40-х роках ХХ ст., у хворих на гіперто-
нічну хворобу підвищений артеріальний тиск  
нормалізується після формування ЦП, і навпаки – 
захворювання печінки може захистити від виникнен-
ня артеріальної гіпертонії [50, 73]. Такий феномен 
деякі дослідники описують урівноваженням вазокон-
стрикційних і вазодилятаційних впливів [45, 73]. Інші 
описують схильність таких хворих до артеріальної 
гіпертензії на етапі компенсованого захворювання 
печінки, яка з наростанням важкості цирозного про-
цесу трансформується у стійку гіпотонію [117]. Дехто 
вважає, що відсоток пацієнтів із підвищеним артері-
альним тиском зростає з наростанням важкості хро-
нічних дифузних захворювань печінки (8,0 % серед 
пацієнтів із хронічним гепатитом та 21,0 % – із ЦП) 
[181].

Дослідженню зв’язку між клінічними проявами 
ураження системи кровообігу та функціональним 
станом печінки присвячено дуже мало праць. У них 
описується кореляція вираженості кардіальґії, серце-
биття і проявів серцевої декомпенсації з наростанням 
анемії, зі змінами у лабораторних дослідженнях кро-
ві, фіброзними змінами в печінці та ступенем пор-
тальної гіпертензії [117].

Отже, клінічних ознак втягнення у патолоґічний 
процес орґанів системи кровообігу у хворих на ЦП 
недостатньо й, головне, вони неспецифічні. Найчасті-
ше скарг немає або їх розцінюють як прояв захворю-
вання печінки, а результати об’єктивного  обстежен-
ня є малоінформативними. Найбільш специфічними 
видаються ЧСС, наявність «хронотропної недостат-
ності», рівень і добові коливання артеріального тиску. 
Проте результати досліджень суперечливі, а тому їх 
не можна використовувати. Нам не траплялися також 
дослідження залежності клінічних проявів ураження 
системи кровообігу від показників функціонального 
стану печінки. 

Ураження кардіоваскулярної системи у хворих на 
ЦП можна підвердити як лабораторними, з визначен-
ням низки біохімічних маркерів, так і інструменталь-
ними, які включають електрокардіоґрафію (ЕКҐ), 
доплероехоґрафію, добовий моніторинґ артеріально-
го тиску, холтерівський моніторинґ ЕКҐ, динамічну 
маґнітно-резонансну візуалізацію серця і т. ін.

Підвищені рівні таких біохімічних показників, як 
передсердний (ANP) та мозковий натрійуретичні 
пептиди (BNP), тропонін І розглядаються як маркери 
ураження кардіоваскулярної системи у хворих на ЦП 
[166, 194, 197]. Згідно з інформацією з сучасних лі-
тературних джерел [10, 57, 80, 179], у хворих на ЦП 
достовірно зростають рівні ANP та BNP. За резуль-
татами досліджень [190, 197], рівень BNP корелює з 

довжиною інтервалу Q–T, товщиною міжшлуночко-
вої перегородки, кінцевим діастолічним діаметром 
лівого шлуночка, порушенням діастолічної функції 
серця та кількістю балів за шкалою C. G. Child –  
R. N. Pugh. Рівень pro-BNP також підвищений і пря-
мо корелює з важкістю ЦП та проявами серцевої не-
достатності [71, 154]. Тропонін І, що свідчить про 
ушкодження міокарда, також підвищується, головним 
чином у хворих на ЦП алкогольної етіолоґії [115]. За 
результатами іншого дослідження, тропонін І молоін-
формативний, бо зростає у 32,0 % хворих на ЦП з 
втягненою в патолоґічний процес системою кровоо-
бігу [147]. 

Дослідження ЕКҐ хворих на ЦП показують зростан-
ня частоти порушення ритму (синусової тахікардії, 
брадикардії, екстрасистолії, миготливої аритмії) та 
провідності (з блокадою лівої і правої ніжок пучка 
В. Гіса) з наростанням важкості захворювання печін-
ки [181]. Важливою діаґностичною ознакою вважають 
подовження інтервалу Q–Tс, що трапляється в од нієї-
двох третин пацієнтів з В і С стадіями ЦП за  
C. G. Child – R. N. Pugh і зумовлене ураженням пе-
чінки та наявністю портальної гіпертензії. Виявлено, 
що тривалість інтервалу корелює з рівнем BNP та 
норадреналіну [25] й важкістю ураження печінки [66]. 
Відомо, що подовжений Q–Tс вказує на відтерміно-
вану реполяризацію і потенційно може бути причиною 
електричної нестабільності міокарда, небезпечної 
виникненням шлуночкових аритмій, тахікардій і рап-
тової кардіальної смерті. У хворих на ЦП впродовж 
доби відбувається комбінація подовжених і «нормаль-
них» Q–T, що може ще більше затримати реполяри-
зацію. Пролонґований інтервал Q–T виправляється 
у 50,0 % пацієнтів після трансплантації печінки, що 
підтверджує його вторинний характер стосовно ЦП 
[12]. Подибуємо повідомлення про використання 
кількісного аналізу ЕКҐ з обчисленням індексів ро-
боти правого й лівого шлуночків для діаґностики 
стану системи кровообігу у хворих на ЦП. З’ясовано, 
що з наростанням важкості захворювання печінки 
втрачався кореляційний зв’язок між індексами робо-
ти шлуночків і гіпертрофією міокарда [181].

У літературі згадується також про застосування 
добового моніторування артеріального тиску з метою 
оцінити гемодинаміку у хворих на ЦП [133]. Інфор-
мація, отримана внаслідок добового моніторування 
артеріального тиску, більш повна, ніж результати 
одноразового (офісного) вимірювання артеріального 
тиску. Зокрема, ґрупа науковців оцінювала за допо-
могою добового моніторування циркадні ритми ар-
теріального тиску та ЧСС і констатувала наявність 
нормотонії з тахікардією вночі та гіпотонії з нормаль-
ною ЧСС удень. Такий дефект вони пояснили майже 
однаковим хвилинним об’ємом крові як удень, так і 
вночі [133]. 

За допомогою ехокардіоґрафії у хворих на ЦП мож-
на оцінити діастолічну та систолічну функції міокар-
да, а також виміряти розміри й товщину стінок камер 
серця [104]. Уперше наявність діастолічної дисфунк-



Огляд літератури, опис клінічних випадків

ISSN 2306-4269. Lviv Сlinical Bulletin. 2017, 2(18)-3(19) 61

ції у хворих на ЦП описано 1997 р. [150]. Вона за-
звичай передує систолічній, є майже у кожного хво-
рого на ЦП [104, 193] і характеризується жорсткими, 
неподатливими шлуночками з тією чи іншою мірою 
гіпертрофованим і/або дилятованим лівим шлуночком; 
це, правда, не є обов’язковим для її формування [7]. 
До критеріїв діастолічної дисфункції, визначених за 
допомогою доплерехокардіоґрафії, відносять зміну 
показників трансмітрального кровоплину – пік А, пік 
Е, співвідношення Е/А, що у хворих на ЦП менше 
1,0, а також збільшення часу сповільнення швидкості 
кровоплину у фазу ранньої діастоли більше 200,0 мс 
та збільшення ізоволюмічної релаксації більше 80,0 
мс. Доведено, що на ступінь порушення діастолічної 
функції впливають важкість ЦП [41] і наявність ас-
циту [178]. Останній провокує підвищення внутріш-
ньогрудного тиску, який і перешкоджає діастолічно-
му розслабленню міокарда [178]. Описують також 
повне відновлення діастолічної функції після пере-
садження печінки впродовж 6–12 місяців [178]. 

Наявність діастолічної дисфункції певною мірою 
робить неможливим адекватне збільшення ударного 
об’єму у відповідь на подразники, тобто  настає роз-
лад систолічної функції серця. Дослідами на тваринах, 
а також дослідженнями за участю людей доведено, 
що систолічна функція серця нормальна або навіть 
збільшена за умов ЦП. У 30,0–70,0 % хворих на ЦП 
наявний підвищений серцевий викид, а серцевий ін-
декс зростає паралельно наростанню важкості пато-
лоґічного процесу в печінці – у пацієнтів класів А, В 
і С згідно з класифікацією C. G. Child – R. N. Pugh 
становив відповідно 3,5, 4,0 та 4,7 л•хв/м2 [22]. Про-
те такі результати характерні лише за умов спокою. 
Під час стресу, фізичного чи фармаколоґічного на-
вантаження або інших стимулів систолічна функція 
серця різко падає, що виявляється зниженням фракції 
викиду менше 55,0 % [139]. Систолічну дисфункцію 
у хворих на ЦП вперше продемонстрував L. Gold 
[53]. У подальших дослідженнях, де порівнювали 
фракцію викиду хворих із ЦП й контрольної ґрупи у 
спокої та під час навантаження, виявили, що під час 
стресу її приріст був достовірно меншим у дослідній 
ґрупі [85]. Здорова людина здатна потроїти свій сер-
цевий викид під час субмаксимального навантажен-
ня, на відміну від хворого на ЦП, серцевий викид 
якого не збільшується навіть удвічі [151]. 

У сучасній фаховій літературі описується зміна 
товщини стінок і розмірів порожнин серця у хворих 
на ЦП. У більшості з них виявляють потовщення 
стінки лівого шлуночка і міжшлуночкової перегород-
ки та перевантаження лівого передсердя [136]. Гіпер-
трофію міокарда шлуночків виявлено у 73,0 % хворих 
на хронічний гепатит і в 78,3 % хворих на ЦП [199]; 
на всіх стадіях захворювання переважає гіпертрофія 
лівих відділів серця над правими [181]. Л. В. Журав-
лева [199] дослідила частоту утворення різних варі-
антів ремоделювання серця у хворих на ЦП – ознаки 
концентричної гіпертрофії лівого шлуночка були у 
47,1 % хворих на ЦП, ексцентричної – у 29,4 %, кон-

центричне ремоделювання лівого шлуночка – у 23,5 
%. Із наростанням важкості ЦП змінювався струк-
турно-функціональний стан міокарда, про що свід-
чило збільшення частоти виявлення проґностично 
несприятливих типів ремоделювання міокарда – кон-
центричної та ексцентричної гіпертрофії [59]. Розмі-
ри ж правого шлуночка можуть бути збільшеними, 
зменшеними або не зміненими [2]. 

Окрім зміни геометричних показників серця, у 
хворих на ЦП спостерігається зниження амплітуди 
відкриття клапанів аорти [181].

Гістолоґічне дослідження серцевого м’яза засвід-
чило, що його зміни  неспецифічні й виявлялися су-
бендокардіальним і міокардіальним набряком, се-
ґментарним фіброзом, гіпертрофією міокарда, 
ексудацією, вакуолізацією ядер та піґментацією [144].

Сьогодні не існує патоґномонічних або хоча б спе-
цифічних критеріїв діаґностики ураження кардіова-
скулярної системи у хворих на ЦП.

Отже, клінічні ознаки серцево-судинних ускладнень 
бідні й неспецифічні, додаткові лабораторні та ін-
струментальні дослідження використовуються вкрай 
рідко, а їх чіткі диференційно-діаґностичні критерії  
досі не сформовані. 

Специфічні рекомендації щодо лікування кардіо-
васкулярних уражень у хворих на ЦП не розроблені 
через недостатньо вивчений патоґенез і відсутність 
їх чітких діаґностичних критеріїв. Вважається, що 
периферійна дилятація, що виникає за наявності ЦП, 
«захищає» від виникнення важкої серцевої недостат-
ності, а незначна систолічна і/або діастолічна дис-
функція за відсутності стресу не вимагає лікування. 

Якщо серцева недостатність стає явною, лікування 
має бути таким, як для всіх форм застійної серцевої 
недостатності: ліжковий режим, призначення кисню, 
сечогінних і лікарських засобів, що знижують перед-
навантаження на серце [104, 113]. Слід особливо 
обережно призначати інгібітори анґіотензинперетво-
рювального ферменту, оскільки вони можуть призве-
сти до значного зниження артеріального тиску й ви-
никнення гострої печінкової недостатності [99]. Не 
рекомендується використовувати серцеві ґлікозиди, 
що були  неефективні у пацієнтів із алкогольним ЦП 
[99]. Обмежено слід використовувати добутамін та 
ізопротеренол, оскільки в цієї катеґорії пацієнтів, 
β-адренорецептори десенсибілізовані й судинні ре-
акції на добутамін ослаблені [119]. Вважається, що 
слід надавати перевагу β-адреноблокторам, беручи 
до уваги їх кардіопротекторні властивості. J. H. Henriksen 
і співавт. [70] повідомляють про нормалізацію інтер-
валу Q-T після одноразового вживання однієї дози 
пропранололу, але чи поліпшується скорочувальна 
функція серця після тривалого вживання неселектив-
них β-адреноблокаторів невідомо. 

Підтверджується ефективність використання кар-
веділолу, який, окрім ефекту від β-адреноблокаторів, 
здатний впливати також на СНС і виявляти, завдяки 
α-блокувальному ефекту, вазодилятаційні властивості, 
сприяти ремоделюванню міокарда лівого шлуночка 
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та реґресу КМП. Карведілол знижує тиск у порталь-
ній вені та запобігає таким ускладненням, як, напри-
клад, гострі кровотечі з варикозно розширених вен 
стравоходу. Описують також реконструкційні власти-
вості антаґоніста альдостерону. Після шестимісяч-
ного лікування зменшилися розміри камер гіпертро-
фованого лівого шлуночка й товщини його стінки, 
ледь покращилася діастолічна функція серця. На 
думку авторів, більш тривалий курс лікування дав би 
статистично значимі результати [151]. 

Покращити стан системи кровообігу за наявності 
ЦП можна оперативними методами (парацентез, транс-
юґулярне портокавальне шунтування, перитонеове-
нозне шунтування, ортотопічна трансплантація печін-
ки). Доведено, що трансплантація печінки здатна 
редукувати систолічну й діастолічну дисфункції міо-
карда, кориґувати подовжений інтервал QT. Проте 
оперативне втручання – це стрес для орґанізму, який 
може призвести до вираженої серцевої недостатності, 
гепаторенального синдрому та інших ускладнень [102, 
178].

Отже, специфічних методів лікування уражень 
серцево-судинної системи за наявності ЦП не розроб-
лено. Лікування таких хворих має бути індивідуалі-
зованим, скерованим на підтримання функцій міо-
карда та профілактику декомпенсації кровообігу. 

Опис клінічного випадку. Пацієнт В. І. П., 45 
років, проживає у Львівській області. Втретє лікував-
ся у Львівському обласному гепатолоґічному центрі, 
що функціонує на базі кафедри внутрішньої медици-
ни № 1 Львівського національного медичного універ-
ситету імені Данила Галицького та ґастроентеролоґіч-
ного відділення Львівської обласної клінічної лікар-
ні. Під час шпиталізації висловлював скарги на 
збільшення розмірів живота, випинання пупка, по-
стійне відчуття важкості в правому та лівому підре-
бер’ях, мало інтенсивний, але постійний ґенералізо-
ваний свербіж шкіри, набряки обох гомілок і стіп, що 
з’являються увечері, задишку й серцебиття, що ви-
никають під час незначного фізичного навантаження, 
порушення сну, виражену загальну слабкість, швид-
ку втомлюваність. 

Із анамнезу захворювання відомо, що вважає себе 
хворим близько 5 років, відколи помітив пожовтіння 
склер і шкіри. Звернувся за медичною допомогою і 
був скерований на стаціонарне лікування у Ч-ку цен-
тральну районну лікарню, де діаґностовано цироз 
печінки алкогольного ґенезу. Після лікування стан 
незначно покращився. Важкість захворювання повіль-
но наростала і, незважаючи на постійне лікування, 
загальний стан пацієнта постійно погіршувався, осо-
бливо впродовж останнього місяця.

Із анамнезу життя відомо, що туберкульоз, вене-
ричні захворювання, паразитоз у себе та рідних за-
перечує. Шкідливі звички – палить із 15-річного віку, 
по 20 цигарок на день останніх 8 років, зловживає 
алкоголем (скринінґ на зловживання алкоголем CAGE-
тест – 4 бали). Спадковість не обтяжена. Неперено-
симості медикаментів не помічав.

Об’єктивно під час шпиталізації: загальний стан 
важкий; свідомість – чітка; положення в ліжку виму-
шене через збільшений живіт; будова тіла  правильна; 
конституція нормостенічна; шкіра блідо-жовтянична, 
суха, «судинні зірочки» на верхній частині тулуба, 
сліди від розчухів; слизові оболонки, доступні для 
огляду, – блідо-рожеві; склери іктеричні; набряки 
гомілок і стіп; лімфатичні вузли не збільшені; темпе-
ратура тіла 37,1 0С, маса тіла 91,1 кґ, зріст 176,0 см. 
Дихання через ніс вільне; виділень із носа немає; ЧД 
17/хв; ритмічне, середньої амплітуди, тип дихання 
грудний; грудна клітка правильної форми, симетрич-
на; бере участь у акті дихання рівномірно; голосове 
тремтіння  середньої інтенсивності; межі легень у 
нормі; екскурсія легень 6,0 см; перкуторно над леге-
нями ясний легеневий звук; дихання жорстке, хрипів 
немає; бронхофонія без особливостей.

Ділянка серця без змін; серцевий поштовх не паль-
пується; верхівковий поштовх у V міжребер’ї на 1,0 
см медіальніше лівої середньоключичної лінії; пульс 
98 уд./хв, дефіциту пульсу немає; ритмічний, м’якого 
напруження. АТ справа 100/60 мм рт. ст., АТ зліва 
95/60 мм рт. ст.; перкуторно – межі відносної і абсо-
лютної серцевої тупості відповідають нормі, конфіґу-
рація звичайна; судинний пучок не виступає з-за краю 
груднини, поперечник пучка 4,0 см; аускультативно: 
ЧСС – 98 уд./хв, серцеві тони ритмічні, ослаблені, 
систолічний шум над верхівкою. 

Язик – вологий, обкладений білим нашаруванням; 
печінковий запах з рота; зів рожевий, чистий; акт 
ковтання вільний; зуби сановані; живіт збільшений 
у розмірі за рахунок асциту, сaput medusae, пупкова 
кила; перкуторно − тупий звук у латеральних ділян-
ках живота; пропальпувати печінку, жовчевий міхур, 
селезінку та підшлункову залозу не вдалося через 
виражений асцит; аускультативно – шум у ділянці 
пупка; випорожнення реґулярні раз на добу, неоформ-
лені, з домішками неперетравленої їжі. Ділянка нирок 
не змінена; нирки не пальпуються; с-м Пастернаць-
кого – (-) зліва і справа; дизуричних проявів немає. 
Деформації, дефіґурації суглобів не виявлено; обсяг 
активних і пасивних рухів повний, сила кистей рук 
збережена; тонус скелетних м’язів збережений. Щи-
топодібна залоза не збільшена, не болюча.

Результати додаткових лабораторних та інструмен-
тальних аналізів:

1. Загальний аналіз крові: гемоґлобін – 95,0 ґ/л; 
еритроцити – 2,8•1012/л; лейкоцити – 10,9•109/л; тром-
боцити – 158•109/л; паличкоядерні – 6,0 %; сегменти 
– 60,0 %; лімфоцити – 24,0 %; еозинофіли – 2,0 %; 
моноцити – 8,0 %; анізоцитоз (+); швидкість осідан-
ня еритроцитів – 48,0 мм/год. 

2. Загальний аналіз сечі: кількість 100,0; колір – 
світло-жовта; прозорість – прозора; питома вага 1009; 
реакція кисла; білок не виявлено; епітелій плос. – 1−2 
в полі зору; лейкоцити 2−4 в полі зору; бактерії – (-).

3. Копроґрама: колір – св.-корич., форма – неоформ., 
консистенція – густа, реакція на приховану кров – (-); 
м’язові волокна – 0-1 у полі зору, рослинна кліткови-
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на, що не перетравилася, – помірна кількість; жир 
нейтральний – поодинокі краплі в полі зору, жирні 
кислоти – незначна кількість, кристали – незначна 
кількість, лейкоцити, епітелій, еритроцити – не ви-
явлені; йодофільна флора – не виявлена, я/г і ц/н – не 
виявлено.

4. Біохімічний аналіз крові: білірубін загальний – 
135,4 мкмоль/л, прямий білірубін – 105,9 мкмоль/л; 
тимолова проба – 7,8; загальний білок – 63,5 ґ/л; аль-
буміни − 40,8 %; ґлобуліни: α1 − 3,6 %; α2 − 8,0 %; β 
− 10,7 %; γ − 35,4 %; ґлюкоза − 4,1 ммоль/л; холесте-
рин − 3,5 ммоль/л; креатинін − 0,75 ммоль/л; калій 
− 4,6 ммоль/л; натрій – 146,0 ммоль/л; кальцій − 2,30 
ммоль/л; хлор – 97,0 ммоль/л; амілаза – 56,0 од/л, 
аспартатамінотрансфераза – 96,0 Од/л; аланінамі-
нотрансфераза – 28,0 Од/л; лужна фосфатаза – 237,0 
Од/л, γ−глутамінтрансфераза − 202,0 IU/L.

5. Коаґулоґрама: протромбіновий час – 24,2’, протром-
біновий індекс – 54,0 %, загальний фібриноґен 3,0 
ґ/л, фібриноґен «Б» – (-), етаноловий тест – (-).

6. Визначення специфічних антиґенів і антитіл: 
HBsAg ‒ (-); Anti HBcor ‒ (-); Anti HCV  ‒ (-).

7. Електрокардіоґрафія: ритм синусовий, тахікардія 
(ЧСС – 102 уд./хв), положення електричної осі серця 
– горизонтальне, вольтаж у нормі. Інтервал Q–TcF 
(кориґований) = 0,54 c (подовжений). 

8. Ультразвукове дослідження орґанів черевної по-
рожнини: виражений асцит! Печінка: товщина правої 
частки – 188,0 мм, товщина лівої частки – 77,0 мм; 
структура неоднорідна, ехоґенність підвищена, край 
заокруглений. Ворітна вена 15,0 мм. Холедох 3,0 мм. 
Жовчевий міхур: стінка – 7,0 мм, містить загущену 
жовч. Підшлункова залоза: розміри в межах норми, 
структура неоднорідна, ехоґенність підвищена, кон-
тур горбистий. Селезінка 155,0х68,0 мм. Нирки: розміри 
в нормі, чашково-мискова система не розширена, не 
блокована, паренхіма 18,0 мм. Сечовий міхур не на-
повнений.

9. Езофаґоґастродуоденофіброскопія: слизова стра-
воходу блідо-рожева, в середньонижній третині кон-
туруються венозні стовбури, вени звивисті, нерів-
номірного діаметра, блакитного кольору, у просвіт 
стравоходу випинаються вузлики діаметром 3-4 мм. 
Кардія змикається щільно, слизова шлунка гіперемо-
вана з підслизовими ґемораґіями. В шлунку наявні 
слиз, жовч. Пілорус прохідний. Цибулина дванадця-
типалої кишки без особливостей. Висновок: варикоз-
не розширення вен стравоходу ІІ ступеня (згідно з 
класифікацією Д. І. Тамулевичюте, А. М. Вітенаса 
[175]), цирозна ґастропатія ІІ-ІІІ ступеня (згідно з 
класифікацією T. McComack і співавт. [116]).

10. Ультразвукове доплерофлоуметричне дослід-
ження судин черевної порожнини: діаметр ворітної 
вени – 1,2 см, діаметр селезінкової вени – 1,2 см, 
діаметр печінкової артерії – 0,76 см, діаметр селезін-
кової артерії – 0,87 см, діаметр реканалізованої пуп-
кової вени – 0,7 см, лінійна швидкість кровоплину у 
ворітній вені – 4,0 см/с, лінійна швидкість кровопли-
ну в селезінковій вені – 6,0 см/с, лінійна швидкість 

кровоплину в реканалізованій пупковій вені – 12,5 
см/с, максимальна (пікова) систолічна швидкість кро-
воплину в печінковій артерії – 60,0 см/с, кінцева 
діастолічна швидкість кровоплину в печінковій артерії 
– 15,0 см/с, максимальна (пікова) систолічна швидкість 
кровоплину в селезінковій артерії – 91,0 см/с, кінце-
ва діастолічна швидкість кровоплину в селезінковій 
артерії – 17,0 см/с; реканалізована пупкова вена – (+); 
аномальний потік кровоплину у ворітній вені – (+); 
аномальний потік кровоплину в селезінковій вені – 
(+); печінково-селезінковий артеріальний індекс = 
54,5 %; індекс застою ворітної вени = 0,33; індекс 
резистентності печінкової артерії = 0,75; індекс ре-
зистентності селезінкової артерії = 0,81; ворітно-се-
лезінковий венозний індекс = 0,852. Коефіцієнт пор-
тальної гіпертензії = 18 балів. Висновок: портальна 
гіпертензія ІІІ ступеня (згідно з класифікацією  
О. О. Абра гамовича та ін.).

11. Ехо-кардіоґрафія. Розміри серця: правий шлу-
ночок (діаметр) – 2,4 см, ліве передсердя (діаметр) 
– 3,8 см, лівий шлуночок (товщина задньої стінки в 
діастолу) – 0,9 см, кінцевий діастолічний об’єм ліво-
го шлуночка – 259,0 мл, кінцевий систолічний об’єм 
лівого шлуночка – 89,4 мл, кінцевий діастолічний 
розмір лівого шлуночка – 6,0 см, кінцевий систоліч-
ний розмір лівого шлуночка – 5,5 см, міжшлуночко-
ва перегородка – 1,3 см, висхідна аорта (діаметр) – 3,4 
см, маса міокарда лівого шлуночка – 83,5 ґ. Функція 
серця: фракція викиду – 65,5 %, діастолічна дисфунк-
ція – є, ІІ тип, Е/А = 0,82, пік Е – 95,0 см/с, пік А – 
115,0 см/с, максимальний ґрадієнт піка Е – 3,6, мак-
симальний ґрадієнт усереднений (площі мітрального 
клапана) – 5,3 см/с, час ізоволюметричного скорочен-
ня – 436,0 мс, час ізоволюметричного розслаблення 
– 266,0 мс, індекс С. Теі лівого шлуночка – 1,15, індекс 
С. Теі правого шлуночка – 0,32, ударний об’єм ліво-
го шлуночка – 169,3 мл. Клапанний апарат серця: 
функція клапанів задовільна. Сеґментарна скорот-
ливість серця задовільна.

12. Добове моніторування артеріального тиску: 
рівні артеріального тиску значно знижені; впродовж 
доби середні рівні систолічний та діастолічний ар-
теріальний тиск становили 85,0 і 53,0 мм рт. ст. від-
повідно; максимальні рівні систолічного і діастоліч-
ного артеріального тиску за добу – 105,0 і 74,0 мм рт. 
ст. відповідно, мінімальні – 69,0 і 36,0 мм рт. ст. від-
повідно; в активний період середні рівні систолічно-
го і діастолічного артеріального тиску були нижче 
межі норми й становили відповідно 86,0 і 58,0 мм рт. 
ст., а в пасивний – 75,0 і 45,0 мм рт. ст.; варіабельність 
систолічного й діастолічного артеріального тиску 
впродовж доби була достатньою (7,0 і 5,0 відповідно); 
ступінь нічного зниження систолічного й діастоліч-
ного артеріального тиску був нижче норми (8,0 і 3,0 
відповідно); впродовж доби рівні систолічного й 
діастолічного артеріального тиску не перевищували 
верхню межу; впродовж доби систолічний і діастоліч-
ний артеріальний тиск знижувався нижче визначеної 
межі у 68,0 і 99,0 % вимірювань відповідно, що вище 
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норми; середній пульсовий артеріальний тиск у межах 
норми (35,0 мм рт. ст.); середня ЧСС за добу переви-
щувала нормальні значення й становила 98 уд./хв, 
максимальна і мінімальна – 146 і 78 уд./хв відповідно. 

13. Рентґеноґрама: незначне розширення меж сер-
ця вліво та вправо, посилений і збагачений легеневий 
рисунок на всій поверхні легень.

14. Холтерівське моніторування електрокардіоґра-
ми: кількість ударів – 127252, кількість ударів за умов 
шлуночкових екстрасистул – 89 (< 1,0 %), кількість 
ударів за умов суправентрикулярних екстрасистул – 
2250 (1,8 %); середня ЧСС – 95 уд./хв, мінімальна 
ЧСС – 75 уд./хв, максимальна ЧСС 131 уд./хв, тахікардія 
– 6250 (4,9 %), брадикардія – 0 (0 %), стандартне 
відхилення NN – 46, індекс SDNN – 16, pNN50 – 0, 
висока частота – 7,9, низька частота – 26,7, дуже низь-
ка частота – 105,1; вентрикулярні екстрасистули – 59, 
суправентрикулярні екстрасистули – 271; інтервал 
QT: максимальний інтервал QT – 382, максимальний 
кориґований QT – 532, середній інтервал QT – 429, 
середній кориґований QT – 468.

15. Біопсія печінки: проводити дослідження за на-
явності у пацієнта асциту та вираженої коаґулопатії 
не дозволяється.

16. Консультація невропатолоґа: печінкова енце-
фалополіневропатія III ступеня з коґнітивними роз-
ладами та двобічною пірамідною недостатністю. Тест 
Р. Рейтана: 134 с (ІІІ ступінь енцефалопатії).

17. Консультація офтальмолоґа: OS=1,0, OD=1,0. 
Під час огляду відхилень від норми не виявлено.

На основі клінічних і лабораторно-інструменталь-
них ознак поставлено попередній діаґноз:

«Цироз печінки: алкогольної етіолоґії; ІІІ стадія: 
3-й ступінь ушкодження печінки (печінково-клітинна 
недостатність ІІ, портальна гіпертензія ІІІ ступеня); 
з ураженням травної системи (варикозне розширення 
вен стравоходу (ІІ ступеня), цирозна ґастропатія (ІІ-
ІІІ ступенів), пупкова кила, НТ ІІ-ІІІ ступенів), систе-
ми кровообігу (кардіоміопатія з подовженим інтер-
валом Q-T, артеріальна гіпотонія (ІІІ ступеня); СН ІІ 
Б, ФК ІІ за NYHA), центральної нервової системи 
(печінкова енцефалополіневропатія з коґнітивними 
розладами та двобічною пірамідною недостатністю 
(III ступеня)), системи гемостазу (коаґулопатія, анемія 
(2-го ступеня)); повільний, монотонний перебіг із 
неґативною динамікою; ФКЦХ ІV».

Отже, ураження печінки, як ключового орґана 
міжорґанних і міжсистемних взаємовідносин, призво-
дить до порушень системи кровообігу. Це виявляєть-
ся насамперед порушенням гемодинаміки з форму-
ванням стійкої артеріальної гіпотонії та, як наслідок, 
порушенням мікроциркуляції і функціональної недо-
статності всіх орґанів, а також ушкодженням міокар-
да у вигляді цирозної КМП зі серцевою недостатністю 
і зміною параметрів серця. Проте порушення систе-
ми кровообігу у хворих на ЦП вимагає подальшого 
з’ясування особливостей патоґенетичних механізмів 
їх виникнення, що дасть змогу обґрунтувати нові за-
сади ефективного лікування цієї катеґорії хворих.
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Характеристика та особливості стану системи кровообігу у хворих на цироз 
печінки як хвороби з поліорґанним ураженням: патоґенез; діаґностика; 

принципи лікування її уражень (огляд літератури та опис клінічного випадку)
М. Л. Фармага, М. О. Абрагамович, М. Р. Ферко

Вступ. Цироз печінки (ЦП) посідає значне місце серед хвороб внутрішніх орґанів, а його коморбідні 
синтропічні ураження системи кровообігу є частою причиною інвалідизації нерідко й смерті пацієнтів, що 
визначає актуальність, медичну та соціально-економічну значущість, а також потребу удосконалення прин-
ципів його комплексного диференційованого лікування з урахуванням стану системи кровообігу.

Мета. Проаналізувати опубліковані дослідження щодо частоти, патоґенезу, клінічних ознак, діаґностики та 
лікування поліморбідних синтропічних позапечінкових уражень серцево-судинної системи у пацієнтів з ЦП.

Матеріали й методи. Опрацьовано результати клінічних досліджень за попередні роки та проаналізова-
но випадок захворювання пацієнта, який перебував під нашим спостереженням.

Результати. Ураження печінки, як ключового орґана міжорґанних і міжсистемних взаємовідносин, призво-
дить до порушень системи кровообігу. Це виявляється передусім порушенням гемодинаміки з формуванням 
стійкої артеріальної гіпотонії та, як наслідок, порушенням мікроциркуляції і функціональної недостатності 
майже всіх орґанів, а також ушкодженням міокарда у вигляді циротичної кардіоміопатії із систолічною та 
діастолічної серцевою недостатністю і зміною параметрів серця. Клінічні ознаки ЦП з втягненням у пато-
лоґічний процес орґанів системи кровообігу є бідними і, головне, неспецифічними. Найчастіше скарг немає 
або їх вважають проявом захворювання печінки, а результати фізикального, лабораторного та інструмен-
тального обстеження є малоінформативними. Найбільш специфічними є висока частота серцевих скорочень, 
наявність «хронотропної недостатності» та рівень і добові коливання артеріального тиску. Специфічних 
методів лікування уражень серцево-судинної системи за умов ЦП поки що не розроблено. 

Висновки. Ураження печінки, як ключового орґана міжорґанних і міжсистемних взаємовідносин, призво-
дить до порушень системи кровообігу й виявляється порушенням гемодинаміки з формуванням стійкої 
артеріальної гіпотонії та ушкодженням міокарда у вигляді циротичної кардіоміопатії з систолічною і діастоліч-
ною серцевою недостатністю та зміною параметрів серця. 

Ключові слова: цироз печінки, система кровообігу, артеріальна гіпотонія, цирозна кардіоміопатія.

Characteristics and Features of the Circulatory System Status in Patients with 
Liver Cirrhosis as a Disease of Multiple Organ Lesions: Pathogenesis; Diagnostics; 

Principles of their Treatment (Literature Review and Clinical Case Description)
M. Farmaha, M. Abrahamovych, M. Ferko

Introduction. Liver cirrhosis has a significant place among the diseases of internal organs and its comorbid 
syntropic lesions of the circulatory system are a common cause of disability, and often death of patients, determi ning 
the actuality, health, socio-economic importance and need for improvement of the principles of its integrated dif-
ferential treatment, taking into account the state of the cardiovascular system.

Aim. To analyze the studies on frequency, pathogenesis, clinics, diagnostics and treatment of polymorbid syn-
tropic extrahepatic lesions of the cardiovascular system in patients with liver cirrhosis published until now.

Materials and methods. We have worked on clinical research data for previous years and have analyzed a case 
of the disease of a particular patient who was under our observation.

Results. Diseases of a liver as a key organ of the interorgan and intersystem relationships, lead to the circulatory 
system disorders. It appears, first of all, by the hemodynamics disorders with the formation of stable arterial 
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hypotension and, consequently, microcirculatory disorders, functional failure of almost all organs and also myocardial 
damage resulting into cirrhotic cardiomiopathy with systolic and diastolic heart failure and changes of the heart’s 
parameters. The study of this problem started in Cappadocien Aretacus and Claudius Galenus, but there were only 
isolated reports. Detailed study of this problem began in the twentieth century.

However, despite the lengthy study, today there is no there is no final answer to the questions of pathogenesis of 
the circulatory system lesions in patients with cirrhosis. At this moment, it is well known that cardiovascular ho-
meostasis in patients with liver cirrhosis is associated with the presence and severity of portal hypertension and 
hepatocellular insufficiency, and among the molecular mechanisms the leading role is given to endothelial dysfunc-
tion with an imbalance in the system of vasoconstrictors (endothelin-1) and vasodilators (nitric oxide, carbon mo-
noxide, hydrogen sulfide, prostacyclin, kanabioids, endogenous opioids and others), disorders in the renin-angio-
tensin-aldosterone system and in the autonomic nervous system. An imbalance in the mentioned system leads to the 
syste mic vasodilation, which is the most pronounced in splanhnic vessels, causing arterial hypotension and subsequent 
changes in the bloodstream and in the end, leads to polyorganic failure.

These vasoactive substances are able to make the cardiodepressive effect and potentially participate in the patho-
genesis of cardiomyopathy in the cirrhotic patients. Clinical signs of liver cirrhosis with the involvement into the 
process organs of the cardiovascularsystem is poor and, most importantly, non-specific. Most often there are no 
complaints or regarded as a manifestation of liver disease and the results of physical, laboratory and instrumental 
examination are of low information. The most specific is a high heart rate, presence of «chronotropic insufficiency», 
the level and daily fluctuations of blood pressure. Specific treatment of the cardiovascular system lesions in case of 
liver cirrhosis have been not developed till now. Treatment of such patients should be individualized, aiming at the 
support of myocardial function and prevention of circulatory decompensation.

Conclusions. According to a literature review the injury of a liver as a key organ of interorgan and intersystem 
relationships, leads to the disorders of the circulatory system and manifests with the hemodynamics violation re-
sulting into the formation of stable arterial hypotension and myocardial damage known as cirrhotic cardiomiopathy 
with systolic and diastolic heart failure and changes of the parameters of the heart. However, disorders of blood flow 
in patients with liver cirrhosis require further elucidation of features of the pathogenetical mechanisms of its ap-
pearance, which will justify the new principles of the effective treatment of this category of critically ill patients.

Keywords: liver cirrhosis, circulatory system, hypotension, cirrhotic cardiomyopathy.


