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ЛКВ

СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Вельмишановні колеги! 
У 32-му числі «Львівського клінічного вісника» продовжуємо реалізовувати наш задум, який 

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

У рубриці «Оригінальні дослідження» опубліковано п’ять статей. У статті  
М. Л. Фармаги та співавторів «Синтропічні ураження серцево-судинної системи у хворих на цироз 
печінки: виелімінування; деякі патогенетичні механізми; характеристика й особливості; клінічні 
маркери, їх прогностична цінність; обґрунтування та ефективність модифікованого лікування 
(повідомлення друге)» стверджуються – якщо є скарги на нудоту, жовтяничність шкіри і склер, але 
немає симптому «голова медузи», то слід думати про наявність синтропічної вторинної цирозної 
кардіоміопатії (СВЦКМП), скарги на біль і тяжкість у правому підребер’ї, асцит, гепато- і спленомегалію 
та телеангіектазії – про синтропічну стійку артеріальну гіпотензію (ССАГі). Удосконалене комплексне 

лікування хворих із СВЦКМП додаванням карведилолу, тіотріазоліну, а з ССАГі – івабрадину, альбуміну, α-ліпоєвої кислоти, за наявності 
асциту й набрякового синдрому – спіронолактону, дало змогу достовірно поліпшити якість життя  та підвищити ефективність  лікування.

В. М. Шевага зі співавторами опублікували результати визначення вмісту йоду і хрому в сироватці крові у потерпілих поза зоною 
конфлікту та у бійців організації об'єднаних сил (ООС) із черепно-мозковими травмами (ЧМТ) в гострому і проміжному періодах, а також 
розглянули їх особливості залежно від тяжкості травми й часу, що минув від її отримання. Визначено, що у бійців ООС їх зміни більш 
виражені як за періодами дослідження, так і  залежно від тяжкості ЧМТ, порівняно з потерпілими поза зоною конфлікту. Ці зміни свідчать про 
порушення функції щитоподібної залози внаслідок ЧМТ, що, очевидно, зумовлено стресовими реакціями організму.

Актуальній  проблемі присвячена стаття Н. В. Дробінської та співавторів «Показники еритрограми та їх констеляції у хворих на цироз 
печінки різної етіології з остеопенією й остеопорозом: їх зміни і діагностична цінність», в якій, зокрема, стверджується, що наявність такого 
високоспецифічного показника еритрограми, як зменшення MCH і/або  констеляцій – високоспецифічної «зменшення MCV+ збільшення 
RDWS» або максимально специфічної і найціннішої «зменшення кількості RBC+ зменшення MCV + збільшення RDWS», що можуть 
поєднуватися зі зменшенням вмісту HGB і/або зменшенням HCT, і/або збільшенням RDWC, і/або нормою МСНС, свідчить про те, що у 
хворих на цироз печінки є  остеопорозне ураження кісток. 

Стаття Т. Р. Глушка присвячена клінічно-лабораторному аналізу результатів реєстрації максимальної інтеркуспідації у пацієнтів 
із частковими дефектами зубних рядів залежно від використання різних реєстраційних матеріалів. У разі застосування реєстраційних 
матеріалів Футар Д і металізований віск клінічне міжгрупове дослідження підтвердило наявність статистично репрезентативної відмінності 
показників біометричного відхилення міток пари зубів-антагоністів у ділянках зубів 16–46, 26–36, 13–43/44 і 23–34. За умови застосування 
реєстраційних матеріалів Футар Д і Консіфлекс лабораторним міжгруповим дослідженням у ділянці пари зубів-антагоністів 16/46 визначена 
наявність статистично репрезентативної відмінності, Футар Д і металізований віск – статистично репрезентативної відмінності показників 
біометричного відхилення міток пари зубів-антагоністів у ділянках зубів 16–46, 26–36, 13–43/44, 23–34. У пацієнтів із дефектами зубних 
рядів і в осіб із частковими дефектами зубних рядів за результатами клінічного дослідження у разі застосування реєстраційного матеріалу 
Футар Д визначено менший оптимум  розбіжностей показників біометричного відхилення міток, що вказує на більшу комплементарність під 
час реєстрації максимальної інтеркуспідації цього матеріалу порівняно з Консіфлексом і металізованим воском.

Стаття С. І. Гути та співавторів присвячена характеристиці частоти обов’язкових для використання клінічних і лабораторних 
діагностичних критеріїв системного червоного вовчака (СЧВ) за наявності активних цитомегаловірусної (ЦМВ) та вірус М. Е. Епштейна –  
І. Барр (ВЕБ) інфекцій. У хворих на СЧВ із активною ЦМВ-інфекцією достовірно частіше виявляли артрит, психоз, лейкопенію, підвищення 
титру антитіл до двоспіральної дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) й антифосфоліпідних антитіл (АФЛА), у хворих із активною ЕБВ-
інфекцією – фотосенсибілізацію, виразки слизових оболонок, тромбоцитопенію і підвищення титру антитіл до двоспіральної ДНК, у хворих 
із поєднанням активних ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій – еритему за типом «метелик», лімфопенію, появу вовчакового антикоагулянту та підвищення 
титру антинуклеарних антитіл, ніж у хворих на СЧВ без цих активних інфекцій. Cеред обов’язкових для використання діагностичних 
критеріїв СЧВ наявність активної ЦМВ-інфекції дозволяють запідозрити або артрит, або психоз, або лейкопенія або підвищення титру 
АФЛА, активної ЕБВ-інфекції – або фотосенсибілізація, або виразки слизових оболонок, або тромбоцитопенія, поєднання активних ЦМВ- 
та ЕБВ-інфекцій – або еритема за типом «метелик», або лімфопенія, або поява вовчакового антикоагулянту, остаточна верифікація яких 
вимагає застосування прямих серологічних тестів.

У рубриці «Погляд на проблему» опубліковано статтю В. І. Короленка «Обґрунтування сучасної комплексної функціонально-
організаційної моделі дерматовенерологічної служби України», в якій автор описує розроблену ним модель, побудовану на принципах 
профілактичної спрямованості, комплексності, міжсекторальному та мультидисциплінарному, пацієнтоорієнтованості, пацієнтоцентризму, 
науковості, високотехнологічності, з розширенням самоврядності системи, медико-соціальна ефективність якої забезпечуватиметься через 
інтеграцію із закладами громадського здоров’я, міжгалузеву координацію на різних рівнях управління, посилення технологічної оснащеності 
й запровадження електронних дистанційних технологій, розвиток партнерства тощо.

У рубриці «Огляд літератури, опис клінічних випадків» опубліковано статтю В. В. Дунаєвської та співавторів «Інтраепітеліальна 
неоплазія вульви: сучасний погляд на проблему, способи курації (огляд літератури); власний клінічний досвід застосування фотодинамічного 
методу лікування». Проведений ними аналіз результатів зарубіжних досліджень підтверджує перспективність і актуальність застосування 
фотодинамічної терапії (ФДТ) в лікуванні передпухлинних уражень вульви. Відсутність небажаних реакцій і ускладнень свідчить про добру 
переносимість і безпечність застосування ФДТ. Висока частота об’єктивних відповідей на лікування методом ФДТ вказує на ефективність 
цього методу як альтернативної традиційним принципам опції лікування. Можливість зберегти анатомічну цілісність органа свідчить про 
високу соціальну значимість ФДТ, особливо у пацієнток дітородного віку.

До друку приймаються праці українською, англійською, німецькою, російською мовами. Наклад часопису, а також розміщення статей 
на його сайті: http://lkv.biz/en/, у тому числі неангломовних статей, перекладених у повному обсязі англійською мовою, дасть змогу донести 
інформацію до всіх, хто її потребує.

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

З найщирішими побажаннями успішної праці 
головний редактор часопису

         професор Орест Абрагамович 
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EDITOR-IN-CHIEF’S PAGE

Highly esteemed colleagues! 
In the 32th issue of "Lviv Clinical Bulletin", we continue to implement our plan promoting the ability of clinicians of different specialties 

to exchange the information that will let to integrate their efforts to solve the actual, often interdisciplinary, problems of the modern medicine.
There are five articles published in the "Original Research" section. In the article of M. Farmaha et al. "Syntropic  Lesions  of  the  

Cardiovascular  System in Patients with Liver Cirrhosis: Their Determination; Selected  Pathogenetic  Mechanisms; Characteristics and 
Specifics; Clinical Markers, Their  Prognostic  Value; Justification and Effectiveness of Modified Treatment (Second Notice)", the authors state 
that if there are such complaints as nausea, jaundice of skin and sclera, but the “caput medusa” symptom is absent, one should think about the 
presence of syntropic secondary cirrhotic cardiomyopathy (SSCCMP), complaints of pain and discomfort in the right hypochondrium indicate 
ascites, hepato- and splenomegaly and telangiectasia – about syntropic persistent arterial hypotension (SPAH). The improved comprehensive 
treatment of patients with SSCCMP with the addition of carvedilol, thiotriazoline, patients with SPAH - ivabradine, albumin, α-lipoic acid, and in 
the presence of ascites and edema - spironolactone, allowed to significantly improve their life quality and treatment effectiveness.

V. Shevaga et al. published the results of determining the content of iodine and chromium in the blood serum of victims outside the 
conflict zone and the fighters of the Joint Forces Organization (JFO) with traumatic brain injuries (TBI) in the acute and intermediate periods, 
and considered their features depending on the severity of the injury and the time of its occurrence. It was determined that in JFO fighters the 
changes are more pronounced both by the study periods and depending on the trauma severity, compared with the victims outside the conflict 
zone. These changes indicate the thyroid gland dysfunction due to TBI, which is apparently due to the stress reactions of the body.

The article of N. Drobinska et al. "Erythrogram Parameters and Their Constellations in Patients with Liver Cirrhosis of Various Etiologies 
with Osteopenia and Osteoporosis: Their Changes and Diagnostic Value" is devoted to the actual problem, in which, in particular, it is stated 
that the presence of such highly specific indicator as the decrease of MCH and/or constellations - highly specific "decrease of MCV + increase 
of RDWS", or the maximum specific and the most valuable "decrease of RBC + decrease of MCV + increase of RDWS", which can be 
combined with the decrease of HGB and/or decrease of HCT, and/or increase of RDWC, and/or the normal MCHS, indicates that the cirrhotic 
patients have osteoporosis.

T. Hlushko's article is devoted to clinical laboratory analysis of maximum intercuspidation registration results in patients with partial 
defects of the dentitions, depending on the use of different registration materials. In case of Futar D and metallized wax registration materials 
use, a clinical intergroup study confirmed the presence of a statistically representative difference of the biometric deviation of the labels of 
a pair of antagonist teeth in the areas of 16-46, 26-36, 13-43/44 and 23-34 teeth. In case of use of such registration materials as Futar D 
and Consiflex, the presence of statistically representative differences was determined by the laboratory intergroup study in the area of the 
teeth-antagonists pair 16/46, Futar D and metallized wax - statistically representative differences in biometric deviation of the labels of pairs 
of teeth-antagonists 16-46, 26–36, 13–43/44, 23–34. In patients with dentition defects and in persons with partial dentition defects according 
to the results of a clinical study in the case of using the Futar D registration material, a lower optimum of discrepancies in biometric deviation 
of labels was determined, which indicates greater complementarity during registration of maximum intercuspidation of this material compared 
to Consiflex and metallized wax.

The article by S. Guta et al. is devoted to the characterization of the frequency of necessary clinical and laboratory 
diagnostic criteria of systemic lupus erythematosus (SLE) in the presence of active cytomegalovirus (CMV) and M. A. Epstein- 
Y. Barr virus (EBV) infections. Arthritis, psychosis, leukopenia, increased titer of antibodies to double-stranded deoxyribonucleic acid 
(DNA) and antiphospholipid antibodies (AFLA) were significantly more common in patients with SLE and active CMV infection as well as 
photosensitization, ulcers of mucous membranes, thrombocytopenia and increased titer of antibodies to double-stranded DNA in patients 
with active EBV infection, and butterfly erythema, lymphopenia, lupus anticoagulant and increased antinuclear antibody titers in patients with 
the combination of active CMV and EBV infections comparing to the patients with SLE without these active infections. Among the necessary 
diagnostic criteria of SLE that can assume the presence of active CMV infection, there are arthritis, or psychosis, or leukopenia or increased 
antiphospholipid antibodies titer, the presence of active EBV infection - photosensitization, or ulcers of mucous membranes, CMV and EBV 
infections - "butterfly" type erythema, or lymphopenia, or the appearance of lupus anticoagulant, but the final verification of which requires the 
use of direct serological tests.

In the rubric "View on the Problem" the article of V. Korolenko "Substantiation of the Сontemporary Сomplex Functional-Organizational 
Model of the Dermatovenerologic Service of Ukraine" is published. The author describes the model developed by him, based on the principles 
of preventive orientation, complexity, intersectoral and multidisciplinary, patient-oriented patient centrism, scientificity, high-tech, with the 
expansion of self-government of the system, medical and social efficiency of which will be ensured through the integration with public health 
institutions, intersectoral coordination at different levels of government, strengthening of the technological equipment and introduction of 
electronic remote technologies, partnership development, etc.

In the rubric "Literature Review, Clinical Cases Description" article of V. Dunaevska et al. "Vulvar Intraepithelial Neoplasia: Modern 
Views on the Problem, Management Methods (Literature Review); Own Clinical Expertise of Using the Photodynamic Method in Its Treatment" 
is published. The analysis of the foreign studies results provided by authors confirms the prospects and relevance of the use of photodynamic 
therapy (PDT) in the treatment of precancerous lesions of the vulva. The absence of adverse reactions and complications indicates good 
tolerability and safety of PDT. The high frequency of objective responses to PDT treatment indicates the effectiveness of this method as an 
alternative to traditional one. The ability to preserve the anatomical integrity of the body indicates the high social significance of PDT, especially 
in patients of childbearing age.

Accepted for printing are works in Ukrainian, English, German, Russian. The circulation of the journal, as well as the placement of the 
articles on its site: http://lkv.biz/en/, including the full English translation of non-English articles, will make possible to convey the information to 
all who need it. We invite everyone to participate in our project. Looking forward to seeing Your works on the pages of "Lviv Clinical Bulletin".

With best wishes for the successful work
editor-in-chief of the journal

professor Orest Abrahamovych 
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М. Л. Фармага, М. О. Абрагамович,  
О. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, В. В. Чемес

Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького

Синтропічні ураження серцево-судинної системи 
у хворих на цироз печінки: виелімінування; деякі 
патогенетичні механізми; характеристика  
й особливості; клінічні маркери, їх прогностична 
цінність; обґрунтування та ефективність 
модифікованого лікування (повідомлення друге)

Результати четвертого етапу дослідження, який 
передбачав з’ясування чутливості, специфічності й 
точності та виокремлення завдяки цьому клінічних 
маркерів синтропічних коморбідних уражень системи 
кровообігу у хворих на цироз печінки (ЦП), що вже під 
час першого огляду давали б підстави запідозрити на-
явність синтропічної цирозної кардіоміопатії (ЦКМП) 
чи синтропічної стійкої артеріальної гіпотензії (табл. 
5), показали, що молодий вік може достовірно вказу-
вати на артеріальну гіпотензію (із чутливістю 7,87, 
специфічністю 97,69 % і  точністю 71,48 %). Із-поміж 
значної кількості скарг у хворих на ЦП для діагности-
ки синтропічних уражень системи кровообігу діагнос-
тичну цінність мають лише скарги на біль і/або тяжкість 
у лівому підребер’ї та скарги на нудоту. Скарги на біль 
зліва достовірно заперечують наявність синтропічної 
вторинної ЦКМП (чутливість 11,65 %, специфічність 
51,98 %, точність 38,36 %) і вказують на наявність син-
тропічної стійкої артеріальної гіпотензії (чутливість 
62,92 %, специфічність 75,46 %, точність 71,80 %), а 
відсутність скарг на нудоту свідчить про артеріальну 
гіпотензію (чутливість 79,78 %, специфічність 5,74 %, 
точність 27,85 %). 

Тривалість ЦП понад три роки (чутливість 86,52 %, 
специфічність 58,33 %, точність 66,56 %), як і кровотеча 
з варикозно розширених стравохідних вен (чутливість 
34,83 %, специфічність 95,83 %, точність 78,03 %) 
вказують на стійку артеріальну гіпотензію. Нормаль-
ний або менше норми індекс маси тіла (чутливість 77,67 
%, специфічність 47,52 %, точність 57,70 %), жовтянич-
ність шкіри (чутливість 100,00 %, специфічність 45,69 
%, точність 64,33 %) і склер (чутливість 100,00 %, 
специфічність 40,59 %, точність 60,66 %) та послаб-

лені тони серця (чутливість 66,02 %, специфіч ність 81,19 
%, точність 76,07 %) асоціюються із синтропічною ЦКМП. 
Набряки на нижніх кінцівках (чутливість 7,77 %, 
специфічність 57,65 %, точність 40,47 %) і «голова 
медузи» (чутливість 2,91 %, специфічність 63,86 %, 
точність 43,28 %) свідчать про її відсутність.

Телеангіектазії (чутливість 85,39 %, специфічність 
41,20 %, точність 54,10 %), асцит (чутливість 92,13 %, 
специфічність 65,40 %, точність 73,33 %), «голова ме-
дузи» (чутливість 50,56 %, специфічність 67,82 %, точ-
ність 62,54 %), набряки на нижніх кінцівках (чутли вість 
58,43 %, специфічність 81,43 %, точність 74,58 %), 
гепато- і спленомегалія (чутливість 96,63 %, специ фіч -
ність 39,81 %, точність 56,39 % і чутливість 91,01 %, 
специфічність 37,62 %, точність 53,95 % відповідно) 
вказують на наявність стійкої артеріальної гіпотензії. 

Слід зазначити, що для хворих на ЦП характерна 
наявність комплексу маркерів, серед яких часто є комбінації, 
що свідчать на користь як синтропічної ЦКМП, так і 
синтропічної стійкої артеріальної гіпотензії. Тому ми 
виокремили констеляції симптомів, що володіють високою 
діагностичною і прогностичною цінністю для діагностики 
синтропічних уражень системи кровообігу. Наявність 
у хворих на ЦП з-поміж усіх доведених маркерів поєднан-
ня скарг на нудоту, жовтяничність склер і шкіри з від-
сутністю симптому «голова медузи» дає підстави із  
чутливістю 97,09 %, специфічністю 98,02 % і точністю 
97,70 % думати про наявність синтропічної вторинної 
ЦКМП, а наявність у хворих на ЦП поєднання скарг на 
біль у правому підребер’ї, асциту, гепато- і спленоме-
галії із телеангіектазіями дає підстави із чутливістю 
85,39 %, специфічністю 98,61 % і  точністю 94,75 % 
запідозрити синтропічну стійку артеріальну гіпотензію.
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Таблиця 5
Демографічна інформація, скарги, інформація з анамнезу та результати огляду як маркери синтропічних уражень 

системи кровообігу у хворих на цироз печінки

№
з/п

Демографічна інформація 
про хворих на ЦП

ДГ
ГП

n = 113ДГ А
n = 103

ДГ Б
n = 89

N Чутли-
вість

Спе–
цифіч–
ність

Точ–
ність N Чутли–

вість

Спе–
цифіч–
ність

Точ–
ність N

1 Стать чоловіча 79 76,70 31,68 46,89 60 67,42 27,31 39,02 78
2 Молодий вік 2 1,94 95,05 63,61 7* 7,87 97,69 71,48 3
3 Зрілий вік 37 35,92 68,32 57,38 34 38,20 68,98 60,00 30
4 Середній вік 53 51,46 51,49 51,48 33 37,08 45,37 42,95 65
5 Похилий вік 10 9,71 86,14 60,33 14 15,73 88,89 67,54 14
6 Старечий вік 1 0,97 99,01 65,90 1 1,12 99,07 70,49 1

7 Біль і/або тяжкість у 
правому підребер’ї 103 100,00 8,63 40,00 81 1,01 4,27 30,00 99

8 Біль і/або тяжкість у
 лівому підребер’ї 12* 11,65 51,98 38,36 56* 62,92 75,46 71,80 41

9 Нудота 103 100,00 15,38 44,63 71* 79,78 5,74 27,85 91
10 Здуття 14 13,59 82,19 59,02 19 21,35 85,65 66,89 17
11 Періодичне блювання 19 18,44 84,59 67,89 21 23,60 79,17 62,95 26
12 Закрепи 17 16,50 75,25 55,41 32 35,96 83,80 69,84 18
13 Неоформлені випорожнення 20 19,41 82,18 60,98 18 20,22 82,41 64,26 18
14 Біль у суглобах 0 0,00 91,88 60,33 7 7,87 95,73 69,67 9
15 Біль у кістках 4 3,88 95,05 64,26 5 5,62 95,83 69,51 5
16 Біль у м’язах 58 56,31 53,47 54,43 41 46,07 48,61 47,87 53
17 Парестезії 75 72,82 35,64 48,20 73 82,02 38,89 51,48 57
18 Загальна слабість 103 100,00 0,51 34,67 89 100,00 0,47 30,00 107
19 Тривалість ЦП >3 років 67 65,05 50,50 55,41 77* 86,52 58,33 66,56 23
20 Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу 0 0,00 80,20 53,11 31* 34,83 95,83 78,03 9
21

Етіологія

Алкоголь 56 54,37 39,60 44,59 54 60,67 42,59 47,87 68
22 Вірус гепатиту В 6 5,83 96,04 65,57 2 2,24 94,44 67,54 6
23 Вірус гепатиту С 14 13,59 91,58 65,25 5 5,62 87,96 63,93 12
24 Автоімунний 0 0,00 98,02 64,92 0 0,00 98,15 69,51 4
25 Криптогенний 2 1,94 98,02 65,57 3 3,37 98,61 70,82 1
26 Вірус гепатиту В + вірус гепатиту С 0 0,00 99,01 65,58 1 1,12 99,54 70,82 1
27 Алкоголь + вірус гепатиту В 9 8,57 92,00 63,28 10 11,24 92,13 68,52 8
28 Алкоголь + вірус гепатиту С 9 8,74 92,08 63,93 11 12,36 93,52 69,84 5
29 Алкоголь + вірус гепатиту В+ вірус гепатиту С 7 6,80 96,04 65,90 3 3,37 94,44 67,87 5
30 Індекс маси тіла <25 80* 77,67 47,52 57,70 42 47,19 33,33 37,38 64
31 Жовтяничність шкіри 103* 100,00 45,69 64,33 56 62,92 27,01 37,67 51
32 Жовтяничність склер 103* 100,00 40,59 60,66 60 67,42 24,54 37,05 60
33 Акроціаноз 25 24,27 84,16 63,93 21 23,60 83,33 65,90 11
34 Ксантоми, ксантелазми на шкірі 27 26,21 71,07 55,67 33 37,08 75,82 64,33 24
35 Геморагії на шкірі 30 29,13 73,09 58,00 33 37,08 76,30 64,67 20
36 Телеангіектазії 68 66,02 33,17 44,26 76* 85,39 41,20 54,10 59
37 Пальмарна еритема 27 26,21 77,72 60,33 22 24,72 76,85 61,64 23
38 Підвищення температури тіла (>36,6 oC) 25 24,27 84,10 63,42 21 24,14 83,41 66,11 10
39 «Малиновий язик» 14 13,59 88,61 63,28 10 11,24 87,50 65,25 13
40 Асцит 35 33,98 39,09 37,33 82* 92,13 65,40 73,33 38
41 «Голова медузи» 3* 2,91 63,86 43,28 45* 50,56 67,82 62,54 62
42 Набряки на нижніх кінцівках 8* 7,77 57,65 40,47 52* 58,43 81,43 74,58 31
43 Гепатомегалія 76 73,79 30,69 45,25 86* 96,63 39,81 56,39 54
44 Спленомегалія 52 55,91 21,72 32,65 81* 91,01 37,62 53,95 74
45 Жорстке дихання 19 18,45 60,40 46,23 37 41,57 71,30 62,62 43
46 Послаблені тони серця 68* 66,02 81,19 76,07 17 19,10 58,80 47,21 21
47 Олігурія 24 23,30 56,44 45,25 51 57,30 72,02 67,75 37

Примітка. * – статистично достовірна залежність, р < 0,05.
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Проведений нами статистичний аналіз дав змогу 
виокремити маркери коморбідних уражень системи 
кровообігу у хворих на ЦП: про наявність у хворого 
ЦКМП свідчать нормальний чи менший від норми 
індекс маси тіла, жовтяничність шкіри та склер, по-
слаблення тонів серця, відсутність асциту, симптому 
«голова медузи» і набряків на нижніх кінцівках, а про 
наявність стійкої артеріальної гіпотонії – молодий 
вік і/або скарги на біль у лівому підребер’ї, нудота, 
тривалість ЦП більше трьох років, інформація в ана-
мнезі  про кровотечу з варикозно розширених вен 
стравоходу, телеангіектазії, асцит, симптом «голова 
медузи», набряки на нижніх кінцівках, гепато- і спле-
номегалія. Однак найбільшу діагностичну та про-
гностичну цінність для виявлення ЦКМП має поєд-
нання скарг на нудоту, жовтяничність шкіри і склер,  
відсутність симптому «голова медузи», а для вияв-
лення стійкої артеріальної гіпотензії – поєднання скарг 
на біль і тяжкість у правому підребер’ї, асциту, гепа-
то- і спленомегалії та телеангіектазій.

Відповідно до п’ятого етапу, синтезувавши 
інформацію з новітніх літературних джерел і власний 
клінічний дослід, ми модифікували стандартний 
комплекс лікування хворих на ЦП зі синтропічними 
ураженням системи кровообігу. Хворим на ЦП та 
синтропічну вторинну ЦКМП рекомендовано додавати 
β-адреноблокатор із α-блокувальними властивостями 
карведилол, якщо є підстави для призначення β-адре-
ноблокаторів (варикозно розширені вени стравоходу 
тощо) за максимальної переносимості дозування (до 
ЧСС ≥55 уд./хв), а якщо підстав немає – по 1 таблетці 
(3,125 мг) зранку і ввечері під час їди завдяки його 
здатності інгібувати симпатичний відділ ВНС й акти-
вувати блукаючий нерв. Також доцільно додавати 
кардіо- і гепатопротектор тіотріазолін хворим на ЦП 
та ЦКМП І ступеня тяжкості по 1 таблетці (100,0 мг) 
тричі на день, хворим на ЦП та ЦКМП ІІ і ІІІ ступенів 
тяжкості – спершу внутрішньом’язово по 2,0 мл 2,5% 
розчину (по 50,0 мг) тричі на день упродовж п’яти 
днів, а далі – по 1 таблетці (100,0 мг) тричі на день, 
оскільки цей лікарський засіб здатний додатково ко-
ригувати порушений стан ВНС. 

Обидва лікарські засоби позитивно впливають на 
ендотеліальну дисфункцію (знижується вміст Е-1), 
виявляють мембраностабілізувальні, протизапальні, 
антипроліферативні, антиапоптичні й антиоксидант-
ні властивості. Карведилол також знижує активність 
реніну, запобігає ремоделюванню, забезпечує змен-
шення спланхнічного повнокрів’я, зниження порталь-
ного тиску й запобігає затримці рідини в організмі. 
Тіотріазолін поліпшує процеси метаболізму міокар-
да, підвищує його скоротливу здатність, сприяє нор-
малізації серцевого ритму, має виражені гепатопро-
текторні властивості. 

Показники ЯЖ хворих на ЦП зі синтропічною вто-
ринною ЦКМП свідчать (табл. 6) про поліпшення 
стану пацієнтів обох груп. Проте лише у хворих ДГ 
спостерігався достовірно виражений позитивний ефект 
(загальна кількість балів зросла з 77,82 (76,76 бала; 

78,89 бала) до 112,80 (108,92 бала; 116,69 бала), на 
відміну від хворих КГ, де загальний бал практично 
не змінився (з 78,63 (74,78 бала; 82,49 бала) до 83,44 
(78,42 бала; 88,46 бала)). 

Таблиця 6
Результати оцінки стану здоров’я за результатами 

опитувальника якості життя SF–36 у хворих  
на цироз печінки зі синтропічною вторинною цирозною 

кардіоміопатією до і після лікування

№ 
з/п Показники

До лікування Після лікування

ДГ
n = 51

КГ
n = 52

ДГ
n = 51

КГ
n = 52

1 Фізична 
активність

16,43 
(15,40; 
17,46)

15,42 
(14,08; 
16,76)

21,80 
(20,68; 
22,93) *

15,08 
(13,56; 
16,59)

2

Роль 
фізичних
проблем у 
обмежені
життє-
діяльності 

5,18 (4,94; 
5,41)

5,23 (4,96; 
5,50)

6,39 (6,11; 
6,67) *

5,50 (5,21; 
5,79)

3 Інтенси вність 
болю 

5,63 (5,11; 
6,14)

6,06 (5,62; 
6,49)

8,16 (7,55; 
8,76) *

6,31 (5,63; 
6,98)

4 Загальне 
здоров’я 

13,55 
(12,55; 
14,55)

12,96 
(11,75; 
14,17)

20,14 
(19,18; 
21,10) *

14,00 
(12,75; 
16,80)

5 Життє-
здатність

14,12 
(13,19; 
15,04)

14,92 
(14,03; 
15,82)

20,57 
(19,86; 
21,28) *

15,73 
(14,66; 
16,80)

6 Соціальна 
активність 

5,33 (4,85; 
5,82)

5,62 (5,21; 
6,02)

7,92 (7,53; 
8,31) *

6,00 (5,59; 
6,41)

7

Роль 
емоційних
проблем у 
обмеженні
життє-
діяльності 

4,20 (3,96; 
4,43)

4,06 (3,86; 
4,26)

5,27 (5,09; 
5,46) *

4,54 (4,27; 
4,81) #

8 Психічне 
здоров’я

13,39 
(12,21; 
14,57)

14,37 
(13,06; 
15,67)

22,55 
(21,13; 
23,96) *

16,29 
(14,80; 
17,78)

9 Загальний 
бал

77,82 
(76,76; 
78,89)

78,63 
(74,78; 
82,49)

112,80 
(108,92; 
116,69) *

83,44 
(78,42; 
88,46)

Примітки: * – статистично достовірна різниця порівняно 
з показником у ДГ до лікування (p < 0,05); # – статистично 
достовірна різниця порівняно з показником у КГ до лікування 
(p < 0,05).

Згідно з отриманими результатами оцінки клінічно-ла-
бораторно-інструментальних показників хворих (табл. 7), 
стандартна та модифікована лікувальні схеми дають пози-
тивний результат (73,58 і 92,16 % пацієнтів відповідно). 
Проте за якісним показниками загальноприйнятий ліку-
вальний комплекс достовірно поступається модифіковано-
му нами алгоритму – добрий результат лікування досто-
вірно частіше фіксували серед хворих ДГ (28,30 % проти 
68,63 %), а задовільний, поганий і дуже поганий достовір-
но частіше переважав у хворих КГ (45,28 % проти 23,53 
%; 20,75 % проти 7,84 %; 3,77 % проти 0,00 % відповідно). 
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Таблиця 7
Результати лікування хворих на цироз печінки  

зі синтропічною вторинною цирозною кардіоміопатією 

№
з/п Результат лікування

ДГ
n = 51

КГ
n = 52

N % N %

1 Відмінний 0 0,00 0 0,00

2 Добрий 35 68,63 15 28,30 *

3 Задовільний 12 23,53 24 45,28 *

4 Поганий 4 7,84 11 20,75 *

5 Дуже поганий 0 0,00 2 3,77

Примітка. * – статистично достовірна різниця порівняно з 
показником у ДГ (p < 0,05).

Вважаємо за доцільне додавати до загальноприйнятого 
лікувального комплексу хворих на ЦП та синтропічну 
артеріальну гіпотензію І і ІІ ступенів тяжкості іва-
брадин по 1 таблетці (5,0 мг) зранку після їди з 
метою нормалізації пришвидшеної ЧСС, що забезпе-
чить підвищення тонусу парасимпатичного відділу 
ВНС. Хворим на ЦП й артеріальну гіпотензію ІІІ 
ступеня тяжкості рекомендовано підвищувати АТ 
внутрі шньовенним уведенням розчину альбуміну 
1,5 г/кг щонайменше впродовж 10 днів. Усім хворим 
на ЦП і стійку артеріальну гіпотензію рекомендо-
вано призначати також α-ліпоєву кислоту по 1 капсу-
лі (600,0 мг) зранку після їди, яка здатна пригні-
чувати синтез NO гепатоцитами, має виражені 
анти оксидантні властивості, бере участь у жиро-
вому та енергетичному обміні. За наявності асциту 
і набряків патогенетично обґрунтованим є призна-
чення спіронолактону – ко нку рентного антагоніста 
альдостерону, зокрема, завдяки його здатності пе-
решкоджати зв’язуванню альдостерону з білковими 
рецепторами клітин «орга нів-мішеней». Доза спі-
ронолактону визначається залежно від тяжкості 
асциту з наступним переходом на підтримувальне 
дозування – 1 таблетка (50,0 мг) зранку після їди. 

Пацієнти ДГ, що отримували модифіковане лі ку-
вання (табл. 8), підтвердили значне поліпшення ЯЖ, 
на відміну від хворих КГ, які отримували стандартне 
лікування (загальний бал у дослідній групі зріс із 
82,04 (80,15 бала; 83,94 бала) до 115,18 (111,15 бала; 
119,21 бала). 

Коригування лікувального комплексу поліпшило 
результати лікування за якісними показниками (табл. 
9). У хворих ДГ частіше фіксували добрий результат 
лікування порівняно з хворими КГ (75,55 % проти 
26,42 %) та рідше – задовільний (20,00 % проти 41,51 %), 
поганий (4,44 % проти 13,21 %) і дуже поганий (0,00 % 
проти 1,89 %), що свідчить про перевагу запропоно-
ваного нами лікування перед стандартним. 

Таблиця 8  
Результати оцінки стану здоров’я за результатами 

опитувальника якості життя SF-36 у хворих на цироз 
печінки та синтропічну артеріальну гіпотензію  

до і після лікування

№ 
з/п Показник

До лікування Після лікування

ДГ
n = 45

КГ
n = 44

ДГ
n = 45

КГ
n = 44

1 Фізична 
активність

16,80 
(15,73; 
17,87)

18,09 
(17,09; 
19,09)

23,51 
(22,22; 
24,80) *

18,02 
(16,18; 
19,86)

2

Роль 
фізичних
проблем у 
обмежені
життє-
діяльності

5,40 (5,12; 
5,67)

5,36 (5,02; 
5,70)

6,89 (6,56; 
7,22) *

5,57 (5,27; 
5,86)

3
Інтенси-
вність 
болю 

5,96 (5,50; 
6,41)

5,57 (5,13; 
5,70)

8,27 (7,76; 
8,78) *

5,48 (4,88; 
6,08)

4 Загальне 
здоров’я

13,49 
(12,60; 
14,37)

12,95 
(11,72; 
14,18)

18,76 
(17,78; 
19,73) *

13,52 
(11,76; 
15,29)

5 Життє-
здатність

14,47 
(13,22; 
15,71)

15,20 
(14,13; 
16,28)

19,67 
(18,68; 
20,65) *

16,27 
(14,61; 
17,93)

6 Соціальна 
активність 

6,04 (5,68; 
6,41)

5,70 (5,23; 
6,18)

7,69 (7,37; 
8,01) *

6,18 (5,47; 
6,89)

7

Роль 
емоційних
проблем у 
обмеженні
життє-
діяльності 

4,31 (4,08; 
4,54)

4,25 (3,98; 
4,52)

5,29 (5,11; 
5,47) *

4,55 (4,19; 
4,90)

8 Психічне 
здоров’я

15,58 
(14,55; 
16,61)

16,95 
(15,71; 
18,20)

25,11 
(23,89; 
26,34) *

18,27 
(16,63; 
19,91)

9 Загальний 
бал

82,04 
(80,15; 
83,94)

84,09 
(81,62; 
86,56)

115,18 
(111,15; 
119,21) *

87,86 
(80,31; 
95,42)

Примітка. * – статистично достовірна різниця порівняно  
з показником у ДГ до лікування (p < 0,05).

Таблиця 9
Результати лікування хворих на цироз печінки  

та синтропічну артеріальну гіпотензію

№
з/п Результат лікування

ДГ
n = 45

КГ
n = 44

N % N %

1 Відмінний 0 0,00 0 0,00

2 Добрий 34 75,55 14 26,42 *

3 Задовільний 9 20,00 22 41,51 *

4 Поганий 2 4,44 7 13,21 *

5 Дуже поганий 0 0,00 1 1,89

Примітка. * – статистично достовірна різниця порівняно  
з показником у ДГ (p < 0,05).
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Комплексне лікування хворих на ЦП зі синтропі-
чними ураженнями органів системи кровообігу вимагає 
враху вання основних патогенетичних ланок виникнення 
ЦКМП і стійкої артеріальної гіпотензії, їх характеристики 
та особливостей залежно від тяжкості, а також діаг-
ностичних маркерів, що дає змогу достовірно підвищити 
ефективність лікування. Це верифіковано як суб’єктивно, 
за результатами заповнення пацієнтами опитува льни-
ків SF-36, так і об’єктивно, покликаючись на оцінки 
дослідників, що комплексно відображають достовірне 
поліп шення показників фізичної активності, життєзда-
тності, психічного та загального здоров’я, послаблення 
болю, а також зменшення ролі емоційного стресу в 
обмеженні життєдіяльності у хворих на ЦП, ускладнений 
як ЦКМП, так і стійкою артеріальною гіпотензією.

Висновки. Якщо  у хворих на цироз печінки є поєд-
нання скарг на нудоту, жовтяничність шкіри і склер за 
відсутності симптому «голова медузи», то це  дає підстави 
із чутливістю 97,09 %, специфічністю 98,02 % й точністю 
97,70 % думати про наявність синтропічної вторинної 
цирозної кардіоміопатії. Якщо є  поєднання скарг на 
біль і тяжкість у правому підребер’ї, асциту, гепато- і 
спленомегалії та телеангіектазій – із чутливістю 85,39 
%,  специфічністю 98,61 % й точністю 94,75 % запідозрити 
наявність синтропічної стійкої артеріальної гіпотензії.

Удосконалене комплексне лікування хворих на цироз 
печінки зі синтропічною вторинною цирозною кардіо-

міопатією додаванням β-адреноблокатора із α-блоку-
вальними властивостями карведилолу (по 1 таблетці 
(3,125 мг) зранку і ввечері під час їди), кардіо- і 
гепатопротектора тіотріазоліну (хворим на цироз 
печінки з кардіоміопатією І ступеня тяжкості по 1 
таблетці (100,0 мг) тричі на день, хворим на цироз 
печінки з кардіоміопатією ІІ і ІІІ ступенів тяжкості 
– внутрішньом’язово по 2,0 мл 2,5% розчину (по 50,0 
мг) тричі на день упродовж п’яти днів, далі по 1 таблетці 
(100,0 мг) тричі на день), дало змогу поліпшити якість 
життя хворих на 44,95 % й достовірно підвищити 
ефективність лікування.

Додавання до стандартного лікувального комплексу 
хворих на цироз печінки зі синтропічною артеріальною 
гіпотензією І і ІІ ступенів тяжкості івабрадину (по 1 
таблетці (5,0 мг) зранку після їди), хворим на цироз 
печінки й артеріальну гіпотензію ІІІ ступеня тяжкості 
– внутрішньовенно розчин альбуміну (1,5 г/кг щонайменше 
впродовж 10 днів), а також α-ліпоєвої кислоти (по 1 
капсулі (600,0 мг) зранку після їди), а за наявності 
асциту й набрякового синдрому – спіронолактону (у 
дозуванні,  передбаченому тяжкістю ускладнення, з 
наступним переходом на підтримувальну дозу 1 та-
блетка (50,0 мг) зранку після їди) достовірно поліпшує 
якість життя таких хворих на 40,39 % та підвищує 
ефективність  лікування.
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Синтропічні ураження серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки: 
виелімінування; деякі патогенетичні механізми; характеристика  

й особливості; клінічні маркери, їх прогностична цінність; обґрунтування  
та ефективність модифікованого лікування (повідомлення друге)

М. Л. Фармага, М. О. Абрагамович, О. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, В. В. Чемес

Вступ. Коморбідні синтропічні ураження системи кровообігу у хворих на цироз печінки (ЦП), що часто 
призводять до летальних наслідків, потребують усебічного дослідження.

Мета. Виелімінувати у хворих на ЦП синтропічні ураження серцево-судинної системи, з’ясувати деякі їх 
патогенетичні механізми, характер і особливості, клінічні маркери з прогностичною цінністю, обґрунтувати 
й оцінити ефективність їх модифікованого лікування.

Матеріали й методи. Опрацьовано медичну документацію 603 хворих на ЦП, з-поміж яких виокремлено 
490 хворих із ураженням системи кровообігу, серед них хворі з моноураженням системи кровообігу (дослід-
ні групи): 103 – з цирозною кардіоміопатією (ЦКМП), 89 – із артеріальною гіпотензією. Хворі, що не мали 
ураження системи кровообігу (113 осіб), утворили групу порівняння. На першому етапі виокремлено синтро-
пічні коморбідні ураження органів кровообігу, на другому вивчено деякі патогенетичні механізми їх виник-
нення, на третьому охарактеризовано, класифіковано та з’ясовано їх особливості залежно від тяжкості ЦП, 
на четвертому виокремлено їх клінічні маркери, на п’ятому обґрунтовано модифіковане курсове комплексне 
лікування хворих на ЦП зі синтропічними кардіоваскулярними ураженнями й оцінено його ефективність.

Результати. Наявність у хворих на ЦП скарг на нудоту, жовтяничність шкіри і склер за відсутності симп-
тому «голова медузи» дає підстави із  чутливістю 97,09 %, специфічністю 98,02 % і точністю 97,70 % дума-
ти про синтропічну вторинну ЦКМП; за наявності поєднання скарг на біль і тяжкість у правому підребер’ї, 
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асциту, гепато- і спленомегалії та телеангіектазій – із чутливістю 85,39 %, специфічністю 98,61 % і точністю 
94,75 % думати про синтропічну стійку артеріальну гіпотензію. Удосконалення комплексного лікування 
хворих на ЦП та синтропічні вторинну ЦКМП і стійку артеріальну гіпотензію з урахуванням особливостей 
їх патогенезу та клінічного перебігу дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів на 44,95 і 40,39 % відповід-
но та достовірно підвищити ефективність лікування.

Висновки. Виокремлено клінічні симптомокомплекси, що вказують на наявність синтропічних уражень 
системи кровообігу. Поєднання скарг на нудоту, жовтяничність шкіри і склер за відсутності симптому «го-
лова медузи» свідчить про ЦКМП, а  поєднання скарг на біль і тяжкість у правому підребер’ї, асциту, гепа-
то- і спленомегалії та телеангіектазій вказує на стійку артеріальну гіпотензію. Удосконалення комплексного 
лікування хворих на ЦП з ЦКМП завдяки додаванню β-адреноблокатора із α-блокувальними властивостями 
карведилолу (по 1 таблетці (3,125 мг) двічі на добу), кардіо- і гепатопротектора тіотріазоліну (хворим на ЦП 
з ЦКМП І ступеня тяжкості по 1 таблетці (100,0 мг) тричі на день, хворим на ЦП та ЦКМП ІІ і ІІІ ступенів 
тяжкості – внутрішньом’язово по 2,0 мл 2,5% розчину (по 50,0 мг) тричі на день упродовж п’яти днів, далі 
по 1 таблетці (100,0 мг) тричі на день), а вдосконалення комплексного лікування хворих на ЦП зі стійкою 
артеріальною гіпотензією І і ІІ ступенів тяжкості завдяки додаванню івабрадину (по 1 таблетці (5,0 мг) зранку 
після їди), хворим на артеріальну гіпотензію ІІІ ступеня тяжкості – внутрішньовенно розчин альбуміну (1,5 
г/кг щонайменше впродовж 10 днів), а також α-ліпоєвої кислоти (по 1 капсулі (600,0 мг) зранку після їди), 
за наявності асциту і набрякового синдрому – спіронолактону (в дозуванні, передбаченому тяжкістю ускладнення, 
з наступним переходом на підтримувальну дозу – 1 таблетка (50,0 мг) зранку після їди), дозволило поліпшити 
якість життя на 44,95  і 40,39 % відповідно й достовірно підвищити ефективність лікування.

Ключові слова: цироз печінки, цирозна кардіоміопатія, стійка артеріальна гіпотензія, патогенез, маркери, 
лікування.

Syntropic Lesions of the Cardiovascular System in Patients with Liver Cirrhosis: 
Their Determination; Selected Pathogenetic Mechanisms; Characteristics  

and Specifics; Clinical Markers, Their Prognostic Value; Justification  
and Effectiveness of Modified Treatment (Second Notice)

M. Farmaha, M. Abrahamovych, O. Abrahamovych, O. Fayura, V. Chemes

Introduction. Comorbid syntropic lesions of the circulatory system in patients with liver cirrhosis (LC), although 
often fatal, are poorly studied.

The aim of the study. To distinguish syntropic lesions of the cardiovascular system in patients with LC, to 
determine some of their pathogenetic mechanisms, nature, and characteristics, to determine clinical markers with 
prognostic value, to justify and evaluate the effectiveness of their modified treatment.

Materials and methods. We processed medical records of 603 patients with LC and detected circulatory system 
lesions in 490 patients. Some of them had only one type of lesions (study groups): 103 patients were diagnosed with 
cirrhotic cardiomyopathy (CCMP), and 89 patients were diagnosed with arterial hypotension. Patients without the 
circulatory system lesions (113 patients) formed a comparison group. The purpose of the first step of the study was 
to determine syntropic comorbid lesions of the circulatory system. The purpose of the second step was to study some 
pathogenetic mechanisms of their formation. The purpose of the third step was to characterize these lesions, classify 
them, and determine their specific characteristics related to the severity of LC. The purpose of the fourth step was 
to determine their clinical markers. The purpose of the fifth step was to justify a modified course of treatment for 
patients with LC and syntropic cardiovascular lesions as well as to assess its effectiveness.

Results. The presence of the combination of such complaints as nausea, jaundice of the skin and sclera in patients 
with LC and the absence of the "jellyfish head" symptom lets us think with 97.09 % sensitivity, 98.02 % specifici-
ty and      97.70 % accuracy about syntropic secondary CCMP. In the presence of the combination of such complaints 
as pain and heaviness in the right side of the abdomen, ascites, hepato-, splenomegaly and telangiectasia lets us 
think with 85.39 % sensitivity, 98.61 % specificity and 94.75 % accuracy about syntropic persistent hypotension. 
Improvement of the comprehensive treatment of patients with LC, syntropic secondary CCMP and persistent 
hypotension, taking into account the peculiarities of their pathogenesis and clinical course, can improve the quality 
of life of patients by 44.95 % and 40.39 %, respectively, and significantly increase the effectiveness of treatment.

Conclusions. Clinical symptom complexes that indicate the presence of syntropic lesions of the circulatory sys-
tem - a combination of complaints of nausea, jaundice and sclera in the absence of symptoms of "jellyfish head" 
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indicates CCMP, and a combination of complaints of pain and heaviness in the right hypochondrium, ascites, hepa-
to- and splenomegaly and telangiectasia indicate persistent hypotension. Improvement of the comprehensive treat-
ment of patients with LC and CCMP by adding a β-blocker with α-blocking properties of carvedilol (1 tablet (3.125 
mg) twice a day), cardio- and hepatoprotector thiotriazoline (in patients with LC and CCMP of the 1st degree of 
severity (100.0 mg) three times a day, patients with LC and CCMP II and III degrees of severity - intramuscularly 
2.0 ml of 2.5 % solution (50.0 mg) three times a day for five days, then 1 tablet (100.0 mg) three times a day), and 
improvement of the comprehensive treatment of patients with LC and persistent hypotension of I and II degrees of 
severity by adding ivabradine (1 tablet (5.0 mg) in the morning after meals), patients for hypotension of III degree 
of severity – intravenous albumin solution (at the rate of 1.5 g/kg for at least 10 days), as well as α-lipoic acid (1 
capsule (600.0 mg) in the morning after meals), in the presence of ascites and edema syndrome – spironolactone 
(in the dosage, which is provided by the severity of the complication, of us a blunt transition to a maintenance dose 
of 1 tablet (50.0 mg) in the morning after a meal) enhanced the quality of life by 44.95 % and 40.39 %, respective-
ly, and significantly increased the effectiveness of treatment.

Keywords: liver cirrhosis, cirrhotic cardiomyopathy, persistent arterial hypotension, pathogenesis, markers, 
treatment.
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Уміст йоду і хрому в сироватці крові у потерпілих 
поза зоною конфлікту та у бійців організації 
об’єднаних сил із черепно-мозковими травмами  
в гострому і проміжному періодах,  
а також їх особливості залежно від тяжкості 
травми й часу, що минув від її отримання

Вступ. Велика частка черепно-мозкової травми 
(ЧМТ) у загальній структурі захворюваності й травматизмі 
населення, як одна з причин тимчасової і стійкої втрати 
працездатності та смертності, зумовлює актуальність 
проблеми. Щороку зростає кількість хворих із ЧМТ 
і тих, що у працездатному віці стали інвалідами через 
її отримання. Із огляду на це, травма головного мозку 
є не лише медичною, а й соціально-економічною 
проблемою [3, 5, 7, 10, 11].

У хворих, що перенесли ЧМТ, виникає низка пато-
логічних порушень, зокрема зміни мікроелементного 
обміну [2, 4, 6]. Із літературних джерел відомо, що 
фізіологічна функція хрому (Chrome - Cr) сприяє син-
тезу та відповідає за цілісність структур нуклеїнових 
кислот, а у взаємодії з йодом (Iodium - I) Сr підтримує 
функціонування щитоподібної залози [1, 9, 13]. Лі-
кувальна цінність Cr полягає у зменшенні виразності 
хронічної втоми і болю голови [8, 12]. Можемо при-
пустити, що дефіцит чи надлишок цих мікроелемен-
тів у організмі людини, зокрема, в разі ЧМТ, може 
бути пусковим механізмом патологічних реакцій і 
потребуватиме відповідної корекції.

Мета дослідження. Дослідити вміст йоду та хрому 
в сироватці крові у потерпілих поза зоною конфлікту 
й у бійців організації об’єднаних сил (ООС) із черепно-
мозковими травмами в гострому і проміжному періодах, 
а також з’ясувати їх особливості залежно від тяжкості 
травми й часу, що минув від її отримання.

Матеріали й методи дослідження. На підставі 
письмової згоди на проведення комплексного обстеження 
згідно з принципами Гельсінкської декларації прав 

людини, Конвенції Ради Європи про права людини 
та біомедицину, відповідними законами України й 
міжнародними актами в рандомізований спосіб із 
попередньою стратифікацією за наявністю ЧМТ 
(накази МОЗ України від 25.04.2006 р. № 245 і № 
380 «Про надання медичної допомоги хворим із 
ЧМТ»; від 13.06.2008 р. № 317 і від 17.06.2008 р. № 
320 «Про затвердження клінічних протоколів за 
спеціальністю «Нейрохірургія»), факт якої був 
підтверджений документально історією хвороби, у 
дослідження залучено 283 хворих із ЧМТ, отриманою 
поза зоною конфлікту (92 жінки (32,51 %) та 191 
чоловік (67,49 %) віком від 18 до 55 років), які пере-
бували на лікуванні у відділенні нейрохірургії Львівської 
клінічної лікарні на залізничному транспорті, а також 
218 бійців ООС із ЧМТ (усі 218 чоловіків (100,0 %)) 
віком від 20 до 55 років), які лікувалися у військово-
медичному клінічному центрі Західного регіону МО 
України. 

Хворих із травмою головного мозку з-поза зони 
конфлікту поділили на три групи: зі струсом головного 
мозку (СГМ) – 143 (48 жінок – 33,57 % і 95 чоловіків 
– 66,43 %), із забоєм головного мозку легкого ступеня 
тяжкості (ЗГМЛС) – 119 (38 жінок – 31,93 % і 81 
чоловіків – 68,07 %), із забоєм головного мозку сере-
днього ступеня тяжкості (ЗГМСС) – 21 (4 жінки – 19,05 
% і 17 чоловіків – 80,95 %). Бійці ООС також були 
поділені на три групи: зі СГМ – 144 (66,06 %), із 
ЗГМЛС – 60 (27,52 %), із ЗГМСС – 14 (6,42 %). До 
контрольної групи (КГ) увійшли 20 практично здорових 
осіб аналогічної статі й віку.
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Уміст мікроелементів I і Cr визначали спільно зі 
співробітниками кафедри аналітичної хімії Львівського 
національного університету імені Івана Франка (завідувач 
кафедри професор, д.хім.н., декан хімічного факультету 
Я. М. Каличак) на спектрофотометрі Solar PV1251C 
(ЗАО «Солар», Білорусь) із комп’ютерною реєстрацією 
методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії (ААС) 
[8] в сироватці крові, взятої натще в гострому та промі-
жному періодах (1–2-га, 3–5-та, 7–10-та, 14–21-ша 
доба, через один і три місяці після ЧМТ). Проби аналі-
зували порівнянням показників у пробах зі стандартними 
показниками.

Статистичний аналіз отриманої інформації проводили 
на персональному комп’ютері з використанням програми 
Statistica 6.0. Достовірними вважали значення за р < 
0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. Резу-
льтати аналізу на вміст I і Cr у сироватці крові потерпілих 
із-поза зони конфлікту та бійців ООС із ЧМТ легкого 
й середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному 
періодах, а також у здорових осіб КГ наведені в табл. 
1, 2.

Таблиця 1
Уміст йоду в сироватці крові потерпілих поза зоною 

конфлікту, бійців організації об’єднаних сил із черепно-
мозковими травмами різних ступенів тяжкості в гострому 
та проміжному періодах, здорових осіб контрольної групи 

(n; М±м; р)
Групи 
обсте-
жених; 

кіль кість, 
n

Уміст йоду, нмоль/л у гострому  
та проміжному періодах

1–2 дні 3–5 
днів

7–10 
днів

14–21 
день

через  
1 місяць

через  
3 місяці

СГМ 
потерпілі,
n=143

0,447± 
0,009  

р > 0,05

0,449± 
0,009  

р > 0,05

0,442± 
0,008  

р > 0,05

0,453± 
0,009  

р > 0,05

0,459± 
0,008  

р > 0,05

0,456± 
0,008  

р > 0,05
СГМ 
бійці 
ООС,
n=144

0,421± 
0,004  

р > 0,05

0,414± 
0,003  

р > 0,05

0,411± 
0,006  

р > 0,05

0,406± 
0,006  

р < 0,05

0,408± 
0,005  

р < 0,05

0,411± 
0,006  

р > 0,05

ЗГМЛС 
потерпілі, 
n=119

0,459± 
0,009  

р > 0,05

0,460± 
0,009  

р > 0,05

0,465± 
0,009  

р > 0,05

0,456± 
0,009  

р > 0,05

0,453± 
0,009  

р > 0,05

0,450± 
0,009  

р > 0,05
ЗГМЛС 
бійці 
ООС, 
n=60

0,417± 
0,011  

р > 0,05

0,409± 
0,006  

р > 0,05

0,408± 
0,004  

р < 0,05

0,397± 
0,003  

р < 0,05

0,401± 
0,004  

р < 0,05

0,408± 
0,004  

р < 0,05

ЗГМСС 
потерпілі, 
n=21

0,475± 
0,010  

р > 0,05

0,487± 
0,010  

р > 0,05

0,481± 
0,010  

р > 0,05

0,478± 
0,011  

р > 0,05

0,477± 
0,010  

р > 0,05

0,470± 
0,009  

р > 0,05
ЗГМСС 
бійці 
ООС, 
n=14

0,413± 
0,014  

р > 0,05

0,407± 
0,011  

р > 0,05

0,405± 
0,010  

р > 0,05

0,395± 
0,008  

р < 0,05

0,400± 
0,009  

р < 0,05

0,410± 
0,011  

р > 0,05

КГ; n=20 0,461±0,027

Примітка. р – вірогідність різниць щодо показників у КГ.

Як бачимо з табл. 1, уміст I в сироватці крові по-
терпілих поза зоною конфлікту за наявності СГМ, 
ЗГМЛС, ЗГМСС у гострому та проміжному періодах 
не відрізнявся від показника в осіб КГ (р > 0,05). За 
наявності ЗГМЛС уміст І в сироватці крові у цій гру-
пі був трохи більшим, ніж за наявності СГМ, а най-

більшим – за наявності ЗГМСС, проте ці зміни були 
невірогідними. Натомість уміст І у сироватці крові 
бійців ООС виявляв протилежну закономірність: за 
наявності СГМ його показники були найвищими, із 
ЗГМЛС – посідали проміжне місце з тенденцією до 
зменшення, а зі ЗГМСС – були найнижчими. Порів-
няно з показником осіб КГ у групі бійців ООС вміст 
І достовірно зменшувався за наявності СГМ і ЗГМСС 
на 14–21-шу добу та через 1 місяць після травми  
(р < 0,05), а у бійців із ЗГМЛС був істотно меншим 
порівняно з показником осіб КГ на 7–10-ту, 14–21-шу 
добу, через 1 і 3 місяці (р < 0,05) після травми. Отже, 
із наростанням тяжкості травми та збільшенням тер-
міну від моменту травми у бійців ООС вміст І в си-
роватці крові вірогідно зменшувався.

Ми не виявили вірогідних змін вмісту І в сирова-
тці крові у потерпілих поза зоною конфлікту між 
періодами дослідження (1–2-га, 3–5-та, 7–10-та, 14–
21-ша доби, через 1 і 3 місяці після травми) за наяв-
ності СГМ і ЗГМЛС (р > 0,05), а також ЗГМЛС і 
ЗГМСС (р > 0,05), за винятком його істотного змен-
шення на 3–5-ту добу (р < 0,05). Однак достовірно 
зменшився вміст І в сироватці крові у потерпілих поза 
зоною конфлікту між періодами дослідження за на-
явності СГМ і ЗГМСС на 1–2-гу, 3–5-ту і 7–10-ту добу 
(р < 0,05), тобто вміст І в сироватці крові зменшував-
ся із наростанням тяжкості травми.

У групі бійців ООС із СГМ вміст І в сироватці крові 
недостовірно зменшувався на 3–5-ту і 7–10-ту добу 
щодо показників 1–2-ї (р > 0,05) і 3–5-ї доби (р > 0,05). 
На 14–21-шу добу його вміст вірогідно зменшився 
щодо показника 1–2-ї доби (р < 0,05), проте мало 
відрізнявся від показників 3–5-ї і 7–10-ї доби (р > 0,05). 
Через місяць після травми вміст І в сироватці крові у 
бійців ООС із СГМ почав збільшуватися, однак залишався 
недостовірно меншим порівняно з показниками на 
3–5-ту, 7–10-ту і 14–21-шу доби (р > 0,05) і достовірно 
зменшився щодо показника 1–2-ї доби (р < 0,05). Через 
3 місяці після травми його вміст у сироватці крові не 
змінювався порівняно з показниками всіх інших періодів 
дослідження (р > 0,05). За наявності ЗГМЛС у групі 
бійців ООС уміст І на 14–21-шу добу достовірно 
зменшився порівняно з показником 7–10-ї доби (р < 
0,05), а через 3 місяці після травми не змінювався щодо 
показників 1–2-ї, 3–5-ї, 7–10-ї доби і 1-го місяця після 
травми (р > 0,05) та вірогідно збільшився щодо показника 
14–21-ї доби (р < 0,05). За наявності ЗГМСС вміст І в 
сироватці крові у бійців ООС не змінювався на 3–5-ту, 
7–10-ту, 14–21-шу добу, через 1 і 3 місяці після травми 
щодо показників на 1–2-гу, 3–5-ту, 7–10-ту, 14–21-шу 
добу і через місяць після травми (р > 0,05).

На відміну від потерпілих поза зоною конфлікту, 
у бійців ООС уміст І в сироватці крові був низьким 
у всіх обстежених групах, зменшувався зі зростанням 
тяжкості травми і був найменшим у бійців, що мали 
ЗГМСС, проте достовірної різниці не фіксували в 
групах між періодами дослідження у бійців зі СГМ 
та ЗГМЛС (р > 0,05), СГМ та ЗГМСС (р > 0,05), а 
також ЗГМЛС та ЗГМСС (р > 0,05).
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Порівняння ідентичних груп потерпілих поза зоною 
конфлікту і бійців ООС показало вірогідність різниць 
між періодами дослідження у всіх обстежених групах 
як у гострому, так і в проміжному періоді за наявності 
СГМ (р < 0,05), ЗГМЛС (р < 0,05), а також ЗГМСС (р 
< 0,05).

Таким чином, можна стверджувати, що показники 
вмісту І в сироватці крові у потерпілих поза зоною 
конфлікту з наростанням тяжкості травми підвищуються, 
а в бійців ООС із наростанням тяжкості травми вміст 
І в сироватці крові, навпаки, зменшується, що, очевидно, 
пояснюється стресогенною реакцією, яка може про-
вокувати порушення окиснювальних процесів у ор-
ганізмі та негативно впливає на гормональну функцію 
щитоподібної залози, призводячи до дефіциту І.

Таблиця 2
Уміст хрому в сироватці крові потерпілих поза зоною 

конфлікту, у бійців організації об’єднаних сил із черепно-
мозковими травмами різних ступенів тяжкості в гострому 

та проміжному періодах, у здорових осіб контрольної групи 
(n; М±м; р)

Групи 
обсте-
жених; 

кількість, n

Уміст хрому, нмоль/л в гострому  
та проміжному періодах

1–2 дні 3–5 
днів

7–10 
днів

14–21 
день

через  
1 місяць

через  
3 місяці

СГМ 
потерпілі; 
n=143

2,052± 
0,018  

р > 0,05

2,056± 
0,018  

р > 0,05

2,055± 
0,018  

р > 0,05

2,053± 
0,018  

р > 0,05

2,053± 
0,018  

р > 0,05

2,052± 
0,018  

р > 0,05
СГМ бійці 
ООС; 
n=144

2,041± 
0,017  

р > 0,05

2,045± 
0,017  

р > 0,05

2,044± 
0,017  

р > 0,05

2,042± 
0,017  

р > 0,05

2,042± 
0,017  

р > 0,05

2,041± 
0,017  

р > 0,05
ЗГМЛС 
потерпілі; 
n=119

2,182± 
0,010  

р > 0,05

2,194± 
0,010  

р > 0,05

2,189± 
0,009  

р > 0,05

2,186± 
0,010  

р > 0,05

2,184± 
0,010  

р > 0,05

2,182± 
0,010  

р > 0,05
ЗГМЛС 
бійці ООС; 
n=60

2,076± 
0,013  

р > 0,05

2,088± 
0,014  

р > 0,05

2,083± 
0,012  

р > 0,05

2,080± 
0,012 

р > 0,05

2,078± 
0,013  

р > 0,05

2,076± 
0,013  

р > 0,05
ЗГМСС 
потерпілі; 
n=21

2,240± 
0,016  

р > 0,05

2,251± 
0,012  

р > 0,05

2,247± 
0,012  

р > 0,05

2,244± 
0,014  

р > 0,05

2,241± 
0,016  

р > 0,05

2,240± 
0,016  

р > 0,05
ЗГМСС 
бійці 
ООС; 
n=14

2,159± 
0,009  

р > 0,05

2,170± 
0,013  

р > 0,05

2,166± 
0,013  

р > 0,05

2,163± 
0,015  

р > 0,05

2,160± 
0,016  

р > 0,05

2,160± 
0,016  

р > 0,05

КГ; n=20 2,260±0,128

Примітка. р – вірогідність різниць щодо показників у КГ.

Як бачимо з табл. 2, вміст Сr в сироватці крові у 
потерпілих поза зоною конфлікту й у бійців ООС за 
всіма ступенями тяжкості травми та протягом усього 

періоду спостереження був недостовірно зменшеним 
як щодо показників у осіб КГ, так і між періодами 
дослідження (р > 0,05).

Порівнюючи вміст Сr в сироватці крові у групах 
потерпілих поза зоною конфлікту між періодами 
дослідження, ми констатували достовірні різниці його 
показника на 1–2-шу, 3–5-ту, 7–10-ту, 14–21-шу добу, 
через 1 і 3 місяці після травми за наявності СГМ та 
ЗГМЛС (р < 0,05), СГМ та ЗГМСС (р < 0,05), ЗГМЛС 
та ЗГМСС (р < 0,05). У групах бійців ООС між періодами 
дослідження достовірну різницю вмісту Сr в сироватці 
крові за наявності СГМ і ЗГМЛС спостерігали лише 
на 3-5-ту добу (р < 0,05), а зі СГМ і ЗГМСС, а також 
із ЗГМЛС і ЗГМСС достовірні різниці фіксували 
протягом усього періоду дослідження (р < 0,05).

Порівняння ідентичних груп потерпілих поза зоною 
конфлікту і бійців ООС не показало вірогідності різниць 
між періодами дослідження за наявності СГМ (р > 
0,05), однак у випадках ЗГМЛС (р < 0,05), як і за 
наявності ЗГМСС (р < 0,05), вірогідність різниць 
виявлялась на 1–2-гу, 3–5-ту, 7–10-ту, 14–21-шу добу, 
через 1 і 3 місяці після травми.

Незважаючи на те що ми не спостерігали істотних 
різниць умісту Сr в сироватці крові щодо показників 
у осіб КГ в гострому і проміжному періодах ЧМТ, як 
у потерпілих поза зоною конфлікту, так і в бійців ООС 
фіксували достовірні його коливання між періодами 
дослідження та між ідентичними групами, що вказує 
на більш виражені зміни його обміну у бійців ООС, 
а відповідно про їхню слабшу адаптацію до травми 
порівняно з потерпілими поза зоною конфлікту.

Висновки. У бійців організації об’єднаних сил 
зміни вмісту йоду і хрому в сироватці крові більш 
виражені як за періодами дослідження, так і  залежно 
від тяжкості травми головного мозку, порівнюючи з 
потерпілими поза зоною конфлікту. Виявлені зміни 
вмісту йоду і хрому в сироватці крові свідчать про 
порушення функції щитоподібної залози внаслідок 
черепно-мозкової травми, що, очевидно, зумовлено 
стресовими реакціями організму, які більш виражені 
у бійців організації об’єднаних сил. Показники вміс-
ту йоду і хрому в сироватці крові доцільно використо-
вувати як одні з критеріїв у протоколі діагностики 
черепно-мозкової травми. Отримана інформація ви-
значає перспективність подальшого дослідження 
функції щитоподібної залози у хворих із черепно-моз-
ковою травмою, розробки діагностичних, лікувальних 
і профілактичних заходів.
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Конфлікт інтересів
Автори цієї статті стверджують, що конфлікту інтересів немає.

Уміст йоду і хрому в сироватці крові у потерпілих поза зоною конфлікту  
та у бійців організації об’єднаних сил із черепно-мозковими травмами  

в гострому і проміжному періодах, а також їх особливості  
залежно від тяжкості травми й часу, що минув від її отримання 

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

Вступ. Велика частка черепно-мозкової травми (ЧМТ) у загальній структурі захворюваності й травматизмі 
населення, як одна з причин тимчасової і стійкої втрати працездатності та смертності, зумовлює актуальність 
проблеми. У хворих, що перенесли ЧМТ, виникає низка патологічних порушень, зокрема, зміни мікроелементного 
обміну йоду (І) і хрому (Сr), а їх дефіцит чи надлишок у випадку ЧМТ може бути пусковим механізмом цілої 
низки патологічних реакцій і потребуватиме відповідної корекції.

Мета. Дослідити вміст І і Сr  в сироватці крові у потерпілих поза зоною конфлікту та у бійців організації 
об’єднаних сил (ООС) із ЧМТ в гострому та проміжному періодах, а також з’ясувати їх особливості  залежно 
від тяжкості травми й часу, що минув від її отримання.

Матеріали й методи. Методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії визначено вміст І і Сr в сироват-
ці крові у 283 хворих поза зоною конфлікту і 218 бійців ООС із ЧМТ легкого й середнього ступенів тяжкості 
в гострому та проміжному періодах (1–2-га, 3–5-та, 7–10-та, 14–21-ша доба, через 1 і 3 місяці після травми). 
До контрольної групи (КГ) увійшли 20 практично здорових осіб. Статистичний аналіз проведено з використанням 
програми Statistica 6.0.

Результати. Уміст I в сироватці крові у потерпілих поза зоною конфлікту за наявності струсу головного 
мозку  (СГМ), забою головного мозку легкого ступеня тяжкості (ЗГМЛ), забою головного мозку середнього 
ступеня тяжкості (ЗГМСС) в гострому та проміжному періодах не відрізнявся від показника в осіб КГ (р > 
0,05). У групі бійців ООС уміст І в сироватці крові порівняно з показником осіб КГ достовірно зменшувався 
за наявності СГМ і ЗГМСС на 14–21-шу добу, через 1 місяць після травми (р < 0,05), а при ЗГМЛС був 
істотно меншим на 7–10-ту, 14–21-шу добу, через 1 і 3 місяці      (р < 0,05) після травми. Не виявлено вірогідних 
змін вмісту І в сироватці крові у потерпілих поза зоною конфлікту між періодами дослідження за наявності 
СГМ і ЗГМЛС, та ЗГМЛС і ЗГМСС, за винятком його істотного зменшення на 3–5-ту добу (р < 0,05), а за 
наявності СГМ і ЗГМСС достовірне зменшення вмісту І виявлено на 1–2-гу, 3–5-ту і 7–10-ту добу (р < 0,05). 
У бійців ООС не фіксували достовірних різниць вмісту І в сироватці крові між періодами дослідження із 
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СГМ і ЗГМЛС (р > 0,05), СГМ і ЗГМСС (р > 0,05), ЗГМЛС і ЗГМСС (р > 0,05). Порівняння ідентичних груп 
потерпілих поза зоною конфлікту і бійців ООС показало вірогідність різниць між періодами дослідження у 
всіх обстежених групах як у гострому, так і в проміжному періодах за наявності СГМ (р < 0,05), ЗГМЛС (р 
< 0,05), ЗГМСС (р < 0,05).

Уміст Сr в сироватці крові у потерпілих поза зоною конфлікту та у бійців ООС при всіх ступенях тяжкості 
травми й упродовж усього періоду спостереження був недостовірно зменшеним як щодо показників у осіб 
КГ, так і між періодами дослідження (р > 0,05). Достовірні різниці вмісту Сr в сироватці крові у групах 
потерпілих поза зоною конфлікту між періодами дослідження фіксували на 1–2-гу, 3–5-ту, 7–10-ту, 14–21-шу 
добу, через 1 і 3 місяці після травми за наявності СГМ та ЗГМЛС (р < 0,05), СГМ та ЗГМСС (р < 0,05), 
ЗГМЛС та ЗГМСС (р < 0,05), а в групах бійців ООС достовірну різницю його вмісту в сироватці крові 
виявлено за наявності СГМ і ЗГМЛС лише на 3–5-ту добу (р < 0,05), а з СГМ і ЗГМСС, а також із ЗГМЛС і 
ЗГМСС достовірні різниці констатували впродовж усього періоду дослідження (р < 0,05). Порівняння 
ідентичних груп потерпілих поза зоною конфлікту і бійців ООС не показало вірогідності різниць між 
періодами дослідження за наявності СГМ (р > 0,05), однак у випадках ЗГМЛС (р < 0,05), як і за наявності 
ЗГМСС (р < 0,05), вірогідність різниць виявляли на 1–2-гу, 3–5-ту, 7–10-ту, 14–21-шу добу, через 1 і 3 місяці 
після травми.

Висновки. У бійців ООС зміни вмісту І та Сr в сироватці крові більш виражені як за періодами дослідження, 
так і залежно від тяжкості травми порівняно з потерпілими поза зоною конфлікту.

Ключові слова: черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій головного мозку легкого і середнього 
ступенів тяжкості, гострий і проміжний періоди, йод, хром, сироватка крові.

The Content of Iodine and Chromium Trace Elements in the Blood Serum  
of Victims Outside the Conflict Zone and Fighters of the Joint Forces Organization 

(JFO) with Traumatic Brain Injuries in the Acute and Intermediate Periods,  
as Well as Their Features Depending on the Severity of the Injury  

and the Time of Its Occurrence
V. Shevaga, M. Semchyshyn, B. Zadorozhna, A. Zadorozhyi

Introduction. High proportion of traumatic brain injury in the overall structure of morbidity and injuries of the 
population as one of the causes of temporary and permanent disability and mortality determines the urgency of the 
problem. Patients who have undergone traumatic brain injury have a number of pathological disorders, including 
changes in the micronutrient metabolism of iodine and chromium, and their deficiency or excess, in particular in 
the case of traumatic brain injury may be the trigger for a number of pathological reactions and will require appropriate 
correction.

The aim of the study. To investigate the iodine and chromium content in the blood serum of victims outside the 
conflict zone and in the fighters of the joint forces organization (JFO) with traumatic brain injuries in the acute and 
intermediate periods, and to find out their features depending on the severity of the injury and the time from its 
occurrence.

Materials and methods. Method of atomic-absorption of new spectrophotometry determined the content of 
iodine and chromium in the serum of the blood of 283 patients outside the conflict zone and 218 fighters of JFO 
with mild and moderate traumatic brain injury in the acute and intermediate periods (1–2, 3–5, 7–10, 14–21 days, 
after 1 and 3 months after injury). The control group consisted of 20 healthy individuals. Statistical analysis was 
performed using the program «Statistica 6.0».

Results. The content of serum iodine in the blood in the victims outside the conflict zone in the presence of 
concussion, contusion of mild and moderate severity in the acute and intermediate periods did not differ from that 
of the control group (р > 0.05). In the group of fighters of JFO, the content of iodine in serum of the blood compared 
with the indicator in the control group significantly decreased in the presence of concussion and contusion of moderate 
severity at 14–21 day, 1 month after brain injury (р < 0.05), and for contusion of mild severity was significantly 
lower by 7–10, 14–21 days, 1 and 3 months after brain injury (р < 0.05). No significant changes of the iodine content 
in the blood serum were found in victims outside the conflict zone between the periods of the study in the presence 
of concussion and contusion of mild severity, and contusion of mild severity and contusion moderate severity, except 
for its significant reduction by 3–5 days (р < 0.05), and in the presence of concussion and contusion of moderate 
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severity significant reduction of the iodine content in the blood serum was detected for 1–2, 3–5 and 7–10 days (р 
< 0.05). In fighters of JFO no significant differences of iodine content in the blood serum were observed between 
the periods of the study with concussion and contusion of mild severity (р > 0.05), concussion and contusion of 
moderate severity (р > 0.05), contusion of mild severity and contusion of moderate severity (р > 0.05). Comparison 
of identical groups of victims outside the conflict zone and fighters JFO, established the probability of differences 
between the study periods in all surveyed groups, both in the acute and in the intermediate periods in the presence 
of concussion (р < 0.05), contusion of mild severity (р < 0.05), contusion of moderate severity (р < 0.05).

The content of chromium in the blood serum of victims outside the conflict zone and in fighters of JFO at all 
degrees of severity of traumatic brain injury and during the entire observation period was insignificantly reduced 
both in terms of indicators in the control group and between periods of the study (р > 0.05). Significant differences 
in the content of chromium in serum of the blood in the groups of victims outside the conflict zone between the 
study periods were noted on 1–2, 3–5, 7–10, 14–21 days, 1 and 3 months after brain injury in the presence of 
concussion and contusion of mild severity (р < 0.05), concussion and contusion of moderate severity (р < 0.05), 
contusion of mild severity and contusion of moderate severity (р < 0.05), and in the groups of fighters of JFO, the 
significant difference in serum of the blood of content chromium was detected in the presence of concussion and 
contusion of mild severity only for 3–5 days (р < 0.05), and with concussion and contusion of moderate severity, 
as well as contusion of mild severity and contusion of moderate severity significant differences were observed during 
the entire study period (р < 0.05). Comparison of identical groups of victims outside the conflict zone and fighters 
of JFO did not establish the probability of differences between the study periods in the presence of concussion (р > 
0.05), but in cases of contusion of mild severity (р < 0.05), as well as in the presence of contusion of moderate 
severity (р < 0.05), the probability of differences was on 1–2, 3–5, 7–10, 14–21 days, 1 and 3 months after brain 
injury.

Conclusions. The changes of the iodine and chromium content in the blood serum of fighters of joint forces 
organization are more pronounced both during the study periods and depending on the severity of the injury, compared 
with the victims outside the conflict zone. 

Keywords: brain injury, concussion, contusion of mild and moderate severity, acute and intermediate periods, 
iodine, chromium, blood serum.
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Показники еритрограми та їх констеляції  
у хворих на цироз печінки  різної етіології  
з остеопенією й остеопорозом: їх зміни  
і діагностична цінність 

Вступ. Будь-які порушення функцій органів та 
систем і їх ураження, серед яких особливо часто й 
передовсім цироз печінки (ЦП), можуть бути причиною 
порушення мінеральної щільності кісткової тканини 
(ПМЩКТ) [1, 3] і, як наслідок, виникнення переломів 
[13, 22].

Як відомо, кісткова тканина бере участь у кровотво-
ренні, на користь чого вказує наявність червоного 
кісткового мозку в порожнинах, утворених трабеку-
лами у губчастій кістці [6]. 

Еритроцити (Red Blood Cells – RBC) утворюються 
у червоному кістковому мозку та є одними з найважли-
віших клітин крові, що містять гемоглобін (Hemoglo-
bin – HGB). Він не тільки є пігментом, що зафарбовує 
еритроцити в червоний колір, але й відповідає за 
транспорт кисню до клітин організму. 

Згідно з сучасними протоколами доказової медици-
ни (Уніфікований клінічний протокол первинної і 
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. За-
лізодефіцитна анемія. Наказ Міністерства охорони 
здоров’я України від 02.11.2015 р. № 709), комплексна 
оцінка показників еритрограми передбачає окрім 
звичного дослідження HGB, гематокриту (Hematocrit 
– HCT) і RBC також і визначення таких еритроцитних 
індексів: середній вміст гемоглобіну в еритроциті 
(Mean Cell Hemoglobin –  MCH), що є точнішим за 
колірний показник, середня концентрація гемоглобі-
ну в еритроциті (Mean Corpuscular Hemoglobin Con-
centration – MCHC), середній об’єм еритроцита (Mean 
Corpuscular Volume – MCV) та ширина розподілу 
еритроцитів (Red Cell Distribution Width –  RDW).

Сьогодні існує багато методів дослідження стану 
кісткової тканини, однак «золотим стандартом» є 
двофотонна рентгенівська абсорбціометрія (Dual-energy 
X-ray Absorptiometry – DXA, DEXA) [21]. Проте висока 
вартість, наявність рентгенівського опромінення і 

недостатня доступність методу спонукає до пошуку 
нових загальнодоступних, простих у використанні 
та дешевших методів скринінгу й діагностики уражень 
кісток, чому може відповідати виявлення змін 
показників еритрограми та їх констеляцій у рутинному 
загальному аналізі крові, який можна виконати вже 
на етапі надання допомоги хворому на первинній 
ланці системи охорони здоров’я.

Мета дослідження. Охарактеризувати показники 
еритрограми та їх констеляцї  у хворих на цироз 
печінки  різної етіології з остеопенією й остеопорозом, 
з’ясувати їх діагностичну цінність.

Матеріали й методи дослідження. Після отримання 
письмової згоди на проведення обстеження, згідно 
з принципами Гельсінкської декларації прав людини, 
Конвенції Ради Європи про права людини і біомедицину 
та відповідними законами України, у рандомізований 
спосіб із попередньою стратифікацією за наявні стю 
цирозу печінки (наказ МОЗ України № 271 від 
13.06.2005 р. «Про затвердження протоколів надан-
ня медичної допомоги за спеціальністю «Гастро-
енте рологія») різної етіології (токсико-аліментарної, 
гепатит В-, С- і D-вірусної, М. Е. Епштейна –  
І. Барр і цитомегаловірусної, автоімунної, біліарної, 
медикаментозної, портальний тромбоз, хвороба  
С. А. К. Вільсона – Н. В. Коновалова та Г. Рандю 
– В. Ослера) з ПМЩКТ (ВООЗ, 1994) і без ПМЩКТ 
у дослідження включено 79 хворих (22 жінки (27,85 %); 
57 чоловіків (72,15 %) віком від 18 до 66 років), що 
лікувалися у Львівському обласному гепатологіч-
ному центрі на базі гастроентерологічного відділу 
Кому нального некомерційного підприємства Львів-
ської обласної ради «Львівська обласна клінічна 
лікарня» у 2017–2020 рр. 

Показники еритрограми (RBC, HGB, HCT, MCV, 
MCH, MCHС, ширина розподілу еритроцитів (у 
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відсотках) і їх стандартне відхилення (у фемтолітрах) 
(RDWC та RDWS)) досліджували на автоматичному 
гематологічному аналізаторі Mythic 18.

Згідно з референтними значеннями, зменшення 
кількості RBC діагностували у випадку, якщо значен-
ня RBC було менше 4,00 × 10¹²/л, а зменшення вміс-
ту HGB, якщо значення HGB було менше 135,0 г/л 
для чоловіків і менше 125,0 г/л для жінок. Зменшен-
ня НСТ фіксували у випадку, якщо його показник був 
менше 0,400 л/л для чоловіків і менше 0,370 л/л для 
жінок. 

Зменшення MCV (мікроцитоз) констатували, коли 
значення було менше 82,0 фл, а його збільшення 
(макроцитоз), якщо значення було більше 98,0 фл. 
Також фіксували відхилення від норми показників 
MCH (норма 27,0–33,0 пг) і МСНС (норма 320,0–390,0 
г/л). Про анізоцитоз свідчило збільшення показників 
RDWC і RDWS (більше 12,0 % і більше 46,0 фл 
відповідно).

Ураження кісток діагностували за допомогою ультра-
звукової денситометрії п’яткової кістки (УЗДМПК) 
(прилад Sonost-2000) – високочутливого й специфіч-
ного методу дослідження кісток [2, 8]. Відсутність 
ПМЩКТ діагностували за Т-критерієм (T-score) ≥ 
-1,0 станда ртного відхилення (standard deviation – SD), 
ПМЩКТ фіксували у випадку відхилення значення 
T-score < -1,0 SD (остеопенію  від -1,0 SD до -2,5 SD, 
остеопороз – ≤ -2,5 SD). 

Хворих поділено на дві групи залежно від наявно-
сті у них ураження кісток: дослідна група (ДГ) – хво-
рі на ЦП з ПМЩКТ (62 (78,48 %)),  яку поділено на 
дві підгрупи: ДГ А – хворі на ЦП з остеопенією (38 (48,10 
%)) і ДГ Б  – хворі на ЦП з остеопорозом (24 (30,38 
%)), та група порівняння (ГП) – хворі на ЦП без ура-
ження кісток (17 (21,52 %)). Контрольну групу (КГ) 
сформували із 25 практично здорових осіб аналогіч-
них статі й віку.

Досягнення мети зреалізоване виконанням  дослідження  
у три послідовних етапи. Перший етап присвячений 
пошуку окремих показників еритрограми для діагностики 
остеопенії та остеопорозу. Перший крок першого етапу 
дослідження передбачав визначення чутливості 
(Sensitivity – Se, %) (ймовірність позитивного результату 
тесту у хворого з ураженням кісток), специфічності 
(Specificity –  Sp, %) (ймовірність негативного результату 
тесту у хворого без ураження кісток) і діагностичної 
ефективності (точності) (Accuracy – Ac, %) змін 
показників еритрограми як маркерів остеопенії та 
остеопорозу, а також визначення коефіцієнта асоціації 
Дж. Юла (Yule’s Coefficient of Association –  YCA) і 
коефіцієнта контингенції (Coefficient Contingency –  
CC) для виявлення зв’язку між показниками еритрограми 
та остеопенією або остеопорозом. 

Для виконання другого кроку першого етапу обрано 
зміни окремих показників еритрограми, прямий 
стохастичний зв’язок між якими та ураженням кісток 
був статистично підтвердженим (YCA ≥0,5 або СС 
≥0,3). Зусилля сконцентровано на пошуку показників, 
які володіють не тільки високою чутливістю, специфіч-

ністю і точністю, але й більш цінними (апостеріорними) 
показниками: позитивним передбачуваним значенням 
(Positive Predictive Value – PPV, %), що вказує на 
ймовірність наявності ураження кісток, якщо результат 
тесту позитивний, і негативним передбачуваним 
значенням (Negative Predictive Value – NPV, %), що 
свідчить про ймовірність відсутності ураження кісток, 
якщо результат тесту негативний. Вивчали також 
результати відношення правдоподібності (Likelihood 
Ratio – LR), які, на відміну від передбачуваних значень, 
не залежать від поширеності хвороби та є важливими 
для прийняття рішення клініцистом, оскільки відображають 
відношення ймовірності отримання позитивного чи 
негативного результату тесту у хворого до ймовірності 
цього результату у здорового [4, 10, 17, 20]. Визначали 
відношення правдоподібності позитивного результату 
(Positive Likelihood Ratio, LR+), яке дає інформацію 
про відношення ймовірності наявності змін окремих 
показників еритрограми у хворого на ЦП з ураженням 
кісток до такої ймовірності у хворого на ЦП без ураження 
кісток, та відношення правдоподібності негативного 
результату тесту (Negative Likelihood Ratio, LR-), що  
вказує на відношення ймовірності відсутності змін 
показників еритрограми у хворого з ПМЩКТ до 
ймовірності відсутності їх у хворого без ПМЩКТ.

Зазвичай зміни в показниках еритрограми виявляються 
не тільки у відхиленні від норми одного показника, 
а тягнуть за собою низку змін і дозволяють поставити 
діагноз лише в разі комплексної оцінки змінних. Окрім 
цього, оцінка констеляцій може зменшити ймовірність 
помилки під час підтвердження чи заперечення діагнозу. 
Тому на другому етапі дослідження ми обрали тактику, 
яка полягала у визначенні констеляцій, які могли б 
виступити як клінічні маркери уражень кісток (остеопенії 
та остеопорозу)  у хворих на ЦП. З цією метою за 
принципом бінома І. Ньютона [18] визначено всі 
можливі констеляції показників еритрограми з 
урахуванням кількості випадків відхилень від норми 
та випадків, коли значення досліджуваного показника 
було в межах норми. На цьому етапі статистичний 
пошук також передбачав два кроки. Перший полягав 
у аналізі чутливості, специфічності й точності констеляцій 
показників еритрограми, які статистично достовірно 
відрізнялися за частотою випадків або мали підтверджений 
стохастичний зв’язок із ураженням кісток, а другий 
– у визначенні передбачуваного значення та відношення 
правдоподібності констеляцій, які мали підтверджений 
прямий стохастичний зв’язок із ПМЩКТ.

Оскільки результат, отриманий після проведення 
тесту, не дає змоги поставити точний діагноз, а тільки 
вказує на ймовірність наявності чи відсутності ураження 
кісткової тканини і може змінюватись залежно від 
поширеності, на третьому етапі дослідження за 
допомогою відношення правдоподібності й передтестової 
ймовірності, згідно з теоремою Е. Байєса (E. Bayes) 
[20], обчислено посттестову ймовірність наявності 
ПМЩКТ у хворого на ЦП після проведення тесту. 
Для визначення посттестової ймовірності ураження 
кісток обрали окремий показник еритрограми та 
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констеляцію, які володіли найбільшою діагностичною 
цінностю та передбачуваним значенням, виявленими 
на першому й другому етапах дослідження.

Перехід передтестової ймовірності ураження кісток 
у хворих на ЦП, отриманої в нашому дослідженні за 
допомогою УЗДМПК (30,38 %), до посттестової 
ймовірності графічно відображено за допомогою 
номограми теореми Т. Байєса (T. Bayes), запропонованої 
групою дослідників у 2011 р. як удосконалений варіант 
номограми Т. Фагана (T. Fagan) [12, 19, 20], яка дозволяє 
швидко оцінити результат, маючи тільки поширеність 
хвороби, а також чутливість і специфічність тесту 
або обчислене на їх основі відношення правдоподібності. 

Статистичну обробку результатів дослідження 
проводили на персональному комп’ютері за допомогою 
програми Microsoft Excel. Різницю між частотою 
випадків оцінювали за допомогою точного критерію 
Р. Е. Фішера, а статистичну значущість фіксували, 
коли його значення (p) було менше 0,05. Стохастичний 
зв’язок між ознакою і хворобою підтверджували 
коефіцієнтами асоціації Дж. Юла та контингенції [9, 
11, 24], а статистично достовірним вважали значення 
|YCA| ≥ 0,5 та/або |CC| ≥ 0,3. У випадку, якщо |YCA| 
= 1,00, орієнтувались на значення CC.

Результати дослідження та їх обговорення. Перший 
етап. Результати обчислень відносної частоти випадків 
змін окремих показників еритрограми відображені 
на рис. 1, а їх діагностична цінність, отримана на 
першому кроці першого етапу, – в табл. 1.

Рис. 1. Відносна частота випадків змін окремих показників 
еритрограми (%) у хворих на ЦП з і без ПМЩКТ.

Між частотою випадків змін окремих показників 
еритрограми хворих на ЦП з остеопенією і нормальною 
щільністю кісткової тканини статистично достовірної 
різниці не зафіксовано (p > 0,05). Серед змін показників 
еритрограми хворих із остеопенією виокремимо зменшення 
вмісту HGB, зменшення HCT, норму MCHC та збільшення 
RDWC, чутливість яких була в межах від 84,21 до 97,37 %, 
а також норму HCT, зменшення і збільшення MCV, 
зменшення MCH, зменшення і збільшення MCHC та 
норму RDWC, специфічність яких становила 82,35–
100,00 %. Попри найбільші у цій вибірці хворих зна-
чення чутливості (97,37 %) й точності (69,09 %), між 
показником норми MCHC і остеопенією прямий сто-
хастичний зв’язок не підтвердився (YCA = 0,40; СС = 
0,08). Між іншими показниками еритрограми та осте-
опенією статистично підтвердженого стохасти чно го 
зв’язку також не зафіксовано.

Частота випадків змін окремих показників еритро-
грами у хворих на ЦП з остеопорозом і у хворих із мі-
неральною щільністю кісткової тканини (МЩКТ) в 
межах норми (p > 0,05) статистично достовірно не від-
різнялася, проте заслуговують на увагу зменшення і 
норма кількості RBC, різниця між частотою випадків 
яких у хворих ДГ Б та ГП, а також ДГ А та ДГ Б близь-
ка до статистично достовірної (р = 0,066 і р = 0,073 
відповідно). Також зменшення кількості RBC володіє 
високою чутливістю (95,83 %), специфічністю – 29,41 % 
й точністю – 68,29 %, а прямий стохастичний зв’язок 
між зменшенням кількості RBC та остеопорозом під-
тверджений за допомогою YCA (YCA = 0,81) і СС (CC 
= 0,35). Для зменшення вмісту HGB, зменшення HCT, 
норми MCHC, збільшення RDWC та збільшення RDWS 
характерна висока чутливість до остеопорозу (87,50–95,83 
%), а для норми HCT, зменшення і збільшення MCV, 
зменшення MCH, зменшення MCHC та норми RDWC 
– висока специфічність (82,35–100,00 %). Точність цих 
показників становить 34,15–65,85 %. Наявний підтвер-
джений прямий стохастичний зв’язок між зменшенням 
вмісту HGB, зменшенням HCT, зменшенням MCH, 
збільшенням RDWS та остеопорозом, а також оберне-
ний стохастичний зв’язок між нормальною кількостю 
RBC, нормальним  вмістом HGB, нормою HCT, нормою 
MCV, нормою RDWS та остеопорозом (|YCA| > 0,5).

Таблиця 1
Діагностична цінність змін окремих показників еритрограми хворих на цироз печінки з остеопенією  

та остеопорозом для визначення ймовірності позитивного 
 й негативного результату тесту (n; Se; Sp; Ac; YCA; СС; p)

Показники 
еритро  - 
грами

ДГ А (остеопенія)
n = 38

ДГ Б (остеопороз)
n = 24

ГП
(норма       

МЩКТ)
n = 17

n Se Sp Ac p1 YCA CC p2 n Se Sp Ac p3 YCA CC n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
↓RBC 29 76,32 29,41 61,82 0,742 0,15 0,06 0,073 23 95,83 29,41 68,29 0,066 0,81* 0,35* 12
N RBC 9 23,68 70,59 38,18 0,742 -0,15 -0,06 0,073 1 4,17 70,59 31,71 0,066 -0,81* -0,35* 5
↓HGB 32 84,21 23,53 65,45 0,479 0,24 0,09 0,232 23 95,83 23,53 65,85 0,141 0,75* 0,29 13
N HGB 6 15,79 76,47 34,55 0,479 -0,24 -0,09 0,232 1 4,17 76,47 34,15 0,141 -0,75* -0,29 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
↓HCT 32 84,21 17,65 63,64 1,000 0,07 0,02 0,232 23 95,83 17,65 63,41 0,290 0,66* 0,22 14
N HCT 6 15,79 82,35 36,36 1,000 -0,07 -0,02 0,232 1 4,17 82,35 36,59 0,290 -0,66* -0,22 3
↓MCV 3 7,89 82,35 30,91 0,359 -0,43 -0,14 0,017 8 33,33 82,35 53,66 0,309 0,40 0,17 3
↑MCV 10 26,32 82,35 43,64 0,733 0,25 0,09 1,000 7 29,17 82,35 51,22 0,480 0,32 0,13 3
N MCV 25 65,79 35,29 56,36 1,000 0,02 0,01 0,038 9 37,50 35,29 36,59 0,118 -0,51* -0,27 11
↓MCH 2 5,26 94,12 32,73 1,000 -0,06 -0,01 0,195 4 16,67 94,12 48,78 0,382 0,52* 0,16 1
↑MCH 18 47,37 58,82 50,91 0,773 0,13 0,06 0,795 10 41,67 58,82 48,78 1,000 0,01 0,00 7
N MCH 18 47,37 47,06 47,27 0,775 -0,11 -0,05 0,795 10 41,67 47,06 43,90 0,537 -0,22 -0,11 9
↓MCHC 1 2,63 100,0 32,73 1,000 1,00 0,09 1,000 1 4,17 100,0 43,90 1,000 1,00 0,13 0
↑MCHC 0 0,00 94,12 29,09 0,309 -1,00 -0,20 0,387 1 4,17 94,12 41,46 1,000 -0,18 -0,04 1
N MCHC 37 97,37 5,88 69,09 0,527 0,40 0,08 0,554 22 91,67 5,88 56,10 1,000 -0,19 -0,05 16
↑RDWC 34 89,47 0,00 61,82 0,299 -1,00 -0,19 0,640 23 95,83 0,00 56,10 1,000  -1,00 -0,13 17
N RDWC 4 10,53 100,0 38,18 0,299 1,00 0,19 0,640 1 4,17 100,0 43,90 1,000  1,00 0,13 0
↑RDWS 28 73,68 35,29 61,82 0,533 0,21 0,09 0,337 21 87,50 35,29 65,85 0,128 0,58* 0,27 11
N RDWS 10 26,32 64,71 38,18 0,533 -0,21 -0,09 0,337 3 12,50 64,71 34,15 0,128 -0,58* -0,27 6

Закінчення табл. 1

Примітки: ↓ – зменшення показника еритрограми менше норми; ↑ – збільшення показника еритрограми 
більше норми; N – значення показника еритрограми в межах норми; p1 – значення точного критерію Р. Е. Фішера 
(ДГ А і ГП); p2 – значення точного критерію Р. Е. Фішера (ДГ А і ДГ Б); p3 – значення точного критерію  
Р. Е. Фішера (ДГ Б і ГП); * – статистично достовірний стохастичний зв’язок між ураженням кісток і окремим 
показником еритрограми.

Попри виявлену статистично достовірну різницю 
між частотою випадків зменшення MCV у ДГ А і ДГ 
Б (р = 0,017), а також норми MCV у цих групах (р = 
0,038), не зафіксовано прямого стохастичного зв’язку 
між ними та ураженням кісток, що б дало змогу на 
цьому етапі використати їх як маркери ПМЩКТ. 

Отримані результати дозволили нам перейти до 
другого кроку першого етапу дослідження, що полягав 
у виявленні передбачуваного значення і відношення 
правдоподібності змін окремих показників еритрограми, 
прямий стохастичний зв’язок між якими та ураженням 
кісток був статистично підтвердженим (YCA ≥ 0,5 або 
СС ≥ 0,3). Позаяк ми не виявили показників еритро-
грами для діагностики остеопенії, оцінювали зміни, 
характерні для остеопорозу, а саме – зменшення кіль-
кості RBC, зменшення вмісту HGB, зменшення HCT, 
зменшення MCH та збільшення RDWS (табл. 2).

Позитивне передбачуване значення зменшення 
кількості RBC становить 65,71 %, а негативне пере-
дбачуване значення – 83,33 %. Імовірність виявлення 
зменшення кількості RBC у хворого з остеопорозом 
у 1,36 разу вища, ніж у хворого з МЩКТ в межах 
норми (LR+ = 1,36), а ймовірність відсутності зменшен-
ня кількості RBC у хворого без ПМЩКТ у 7,14 разу 
вища, ніж у хворого з остеопорозом (LR- = 0,14).

Наявність зменшення вмісту HGB дозволяє з 
імовірністю 63,89 % підтвердити остеопороз, а відсутність 
– з імовірністю 80,00 % заперечити цей діагноз. 
Відношення правдоподібності позитивного результату 
(1,25) демонструє у 1,25 разу більшу ймовірність 
виявлення зменшення вмісту HGB у хворого з 
остеопорозом, ніж у хворого без ураження кісток, а 

відношення правдоподібності негативного результату 
(0,18) – у 5,56 разу більшу ймовірність відсутності 
зменшення вмісту HGB у хворого без ураження кісток, 
ніж у хворого з остеопорозом.

Таблиця 2
Передбачуване значення і відношення правдоподібності 

окремих показників еритрограми хворих на цироз печінки  
з остеопорозом (PPV, %; NPV, %; LR+; LR-)

Показники ↓RBC ↓HGB ↓HCT ↓MCH ↑RDWS

Істинно позитивні 
результати тесту 23 23 23 4 21

Хибнонегативні 
результати тесту 1 1 1 20 3

Хибнопозитивні 
результати тесту 12 13 14 1 11

Істинно негативні 
результати тесту 5 4 3 16 6

Позитивне 
передбачуване 

значення (PPV, %)
65,71 63,89 62,16 80 65,63

Негативне 
передбачуване 

значення (NPV, %)
83,33 80,00 75,00 44,44 66,67

Відношення 
правдоподібності 

позитивного 
результату тесту 

(LR+)

1,36 1,25 1,16 2,83 1,35

Відношення 
правдоподібності 

негативного 
результату тесту 

(LR-)

0,14 0,17 0,24 0,89 0,35

Примітки: ↓ – зменшення показника еритрограми менше 
норми; ↑ – збільшення показника еритрограми більше норми.
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Зменшення HCT з імовірністю 62,16 % підтвердить 
остеопороз, а відсутність зменшення HCT – з імовірністю 
75,00 % вказуватиме на його відсутність (PPV = 62,16 
%; NPV = 75,00 %). Імовірність виявити зменшення 
HCT у хворого з остеопорозом у 1,16 разу більша, 
ніж у хворого без ПМЩКТ, а ймовірність відсутності 
зменшення HCT у хворого без ураження кісток у 4,17 
разу більша, ніж у хворого з остеопорозом (LR+ = 
1,16; LR- = 0,24).

Позитивне передбачуване значення зменшення MCH 
становить 80,00 %, а негативне передбачуване значен-
ня зменшення MCH – 44,44 %. Відношення правдопо-
дібності позитивного результату становить 2,83, а 
негативного результату – 0,89 (імовірність виявлен ня 
зменшення MCH у 2,83 разу більша у хворого з остео-
порозом, ніж у хворого без ураження кісток, а ймовір-
ність відсутності МСН у хворого без ураження кісток 
у 1,12 разу більша, ніж у хворого з остеопорозом).

Позитивне передбачуване значення збільшення 
RDWS вказує на ймовірність 65,63 % підтвердити 
діагноз остеопорозу, а негативне передбачуване зна-
чення – на ймовірність 66,67 % спростувати цей ді-
агноз. Імовірність наявності збільшення RDWS у 
хворого з остеопорозом у 1,35 разу більша, ніж у 
хворого без остеопорозу, а ймовірність відсутності 
збільшення RDWS у хворого без ПМЩКТ у 2,86 разу 
більша, ніж у хворого з остеопорозом.

Отже, серед усіх вивчених окремих показників ери-
трограми характерних для остеопенії ми не виявили. 

Для остеопорозу характерне високочутливе зменшення 
кількості  RBC, вмісту HGB, HCT (Se = 95,83 %), 
середньочутливе збільшення RDWS (Se = 87,50 %) та 
високоспецифічне зменшення MCH (Sp = 94,12 %). 
Проте найціннішим виявилося зменшення кількості 
RBC, що може бути корисним скринінговим маркером 
остеопорозу. Висока чутливість і негативне передбачуване 
значення вказує на те, що, за відсутності зменшення 
кількості RBC у хворого найімовірніше не буде остеопорозу.

Другий етап. Результати виконання першого кроку 
другого етапу дослідження, який полягав у виявленні 
констеляцій, які б дозволили з найбільшою імовірністю 
вказувати на наявність кожного з проявів ураження 
кісток, а саме – остеопенії та остеопорозу, наведені в 
табл. 3. Відносна частота випадків виявлення консте-
ляцій у досліджуваних групах зображена на рис. 2.

Рис. 2. Відносна частота випадків констеляцій показників 
еритрограми (%) у хворих на ЦП з і без ураження кісток.

Таблиця 3
Діагностична цінність констеляцій змін показників еритрограми хворих на цироз печінки з остеопенією  

та остеопорозом для визначення ймовірності позитивного й негативного результату тесту (n; Se; Sp; Ac; YCA; СС; p)

Констеляції
ДГ А (остеопенія)

n = 38
ДГ Б (остеопороз)

n = 24

ГП
(норма       

МЩКТ)
n = 17

n Se Sp Ac p1 YCA CC p2 n Se Sp Ac p3 YCA CC n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

N RBC+N HGB+
N MCH+N 

MCHC+ ↑RDWC
2 5,26 76,47 27,27 0,066 -0,69* -0,27 0,518 0 0,00 76,47 31,71 0,024 -1,00* -0,39* 4

N RBC+N MCV+
N MCHC 8 21,05 82,35 40,00 1,000 0,11 0,04 0,019 0 0,00 82,35 34,15 0,064 -1,00* -0,33* 3

N RBC+N MCH+
N MCHC+
N RDWS

7 18,42 82,35 38,18 1,000 0,03 0,01 0,037 0 0,00 82,35 34,15 0,064 -1,00* -0,33* 3

N RBC+↓HGB+
↓HCT+N MCV +

N MCH+N MCHC
+↑RDWC

4 10,53 100,0 38,18 0,299 1,00 0,19 0,151 0 0 0 0 0 0 0 0

↓RBC+↑RDWS 26 68,42 47,06 61,82 0,365 0,32 0,15 0,242 20 83,33 47,06 68,29 0,045 0,63* 0,33* 9

↓HGB+↓HCT+
↓MCV+↑RDWC+

↑RDWS
1 2,63 94,12 30,91 0,527 -0,40 -0,08 0,001 8 33,33 94,12 58,54 0,056 0,78* 0,33* 1

↓RBC+↓HGB+
↓HCT+↓MCV+

↑RDWC+↑RDWS 
1 2,63 100,0 32,73 1,000 1,00 0,09 0,004 7 29,17 100,0 58,54 0,029 1,00* 0,38* 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
↓RBC+↓HGB+
↓HCT +↓MCV+

N MCHC+↑RDWC 
+↑RDWS 

1 2,63 100,0 32,73 1,000 1,00 0,09 0,011 6 25,00 100,0 56,10 0,033 1,00* 0,35* 0

↓RBC+↓HGB+
↓HCT +↓MCV+

↓MCH+↑RDWC+
↑RDWS

0 0 0 0 0 0 0 0,019 4 16,67 100,0 51,22 0,128 1,00 0,28 0

Примітки: ↓ – зменшення показника еритрограми менше норми; ↑ – збільшення показника еритрограми більше норми; N – значення 
показника еритрограми в межах норми; p1 – значення точного критерію Р. Е. Фішера (ДГ А і ГП); p2 – значення точного критерію  
Р. Е. Фішера (ДГ А і ДГ Б); p3 – значення точного критерію Р. Е. Фішера (ДГ Б і ГП); * – статистично достовірний зв’язок між 
ураженням кісток і констеляцією.

Закінчення табл. 3

Під час пошуку констеляцій показників еритрограми 
для діагностики ПМЩКТ виявлено декілька констеляцій, 
які статистично достовірно відрізнялися і/або мали 
підтверджений зв’язок з остеопенією чи остеопорозом  
за допомогою YCA або СС. Так, констеляція «нормальний 
вміст HGB + норма MCH + збільшення RDWC», що 
поєднувалася з нормальною кількістю RBC та нормою 
MCHC, утворюючи повну констеляцію «нормальна 
кількість RBC + нормальний вміст HGB + норма MCH 
+ норма MCHC + збільшення RDWC», виявлена у 
двох (5,26 %) хворих із остеопенією, не зафіксована 
у жодного хворого з остеопорозом (0,00 %) та є у 
чотирьох (23,53 %) хворих із МЩКТ в межах норми. 
Різниця між частотою випадків цієї констеляції  у 
хворих ДГ А та ГП близька до статистичної достовірності 
(р = 0,066), а ДГ Б і ГП – статистично достовірна (р 
= 0,024). Для остеопенії чутливість констеляції 5,26 %, 
специфічність – 76,47 %, точність – 27,27 %, а для 
остеопорозу – 0,00 %, 76,47 % і 31,71 % відповідно. 
Ці операційні характеристики не є достатніми для 
можливості застосування констеляції як маркера будь-
якого ПМЩКТ, однак виявлений підтверджений 
обернений стохастичний зв’язок між ураженням кісток 
(як остеопенією, так і остеопорозом) і констеляцією 
свідчить про те, що наявність констеляції у хворого 
на ЦП найімовірніше вказуватиме на МЩКТ в межах 
норми.

Констеляція «нормальна кількість RBC + норма 
MCV + норма MCHC» виявлена у восьми (21,05 %), 
а констеляція «нормальна кількість RBC + норма MCH 
+ норма MCHC + норма RDWS» –  у семи (18,42 %) 
хворих із остеопенією. Обидві ці констеляції не 
зафіксовані у жодного хворого з остеопорозом (0,00 %) 
та були у трьох (17,65 %) хворих із МЩКТ в межах 
норми.  Статистично достовірна різниця між частотою 
їх виявлення зафіксована між ДГ А і ДГ Б (р < 0,05), 
а між ДГ Б і ГП різниця близька до статистичної 
достовірності (р = 0,064). Констеляції «нормальна 
кількість RBC + норма MCV + норма MCHC» і 
«нормальна кількість RBC + норма MCH + норма 
MCHC + норма RDWS», попри специфічність 82,35 
% як у хворих із остеопенією, так і у хворих із 
остеопорозм, володіють низькою чутливістю (ДГ А 
– 21,05 і 18,42 %; ДГ Б – по 0,00 %) і точністю (ДГ А 
– 40,00 і 38,18 %; ДГ Б – по 34,15 % відповідно). 

Підтверджений обернений стохастичний зв’язок є 
між констеляціями та остеопорозом (YCA = -1,00; 
СС = -0,33) і його немає між констеляціями та остеопенією 
(YCA <0,5; СС <0,3).

Констеляцію «нормальна кількість RBC + зменшення 
вмісту HGB + норма MCV», а також її поєднання зі 
зменшенням HCT, нормою MCH, MCHC і збільшенням 
RDWC виявлено тільки у хворих із остеопенією (4 
хворі (10,53 %)) та не виявлено серед хворих ДГ Б і 
ГП. Попри це, статистично достовірної різниці між 
частотою випадків констеляції «нормальна кількість  
RBC + зменшення вмісту HGB + зменшення HCT + 
норма MCV + норма MCH + норма MCHC + збільшення 
RDWC» у досліджуваних групах не зафіксовано (р > 
0,05). Чуливість констеляції для остеопенії становить 
10,53 %, специфічність – 100,00 %, точність – 38,18 %. 
Наявний прямий стохастичний зв’язок між остеопенією 
і констеляцією підтверджений тільки за допомогою 
YCA (YCA = 1,00). Отримані результати вказують на 
можливість використання констеляції «нормальна 
кількість  RBC + зменшення вмісту HGB + зменшення 
HCT + норма MCV + норма MCH + норма MCHC + 
збільшення RDWC» для діагностики остеопенії тільки 
після проведення додаткових досліджень. 

Констеляція «зменшення кількості RBC + збільшення 
RDWS» траплялася досить часто у всіх досліджуваних 
групах, а саме: у 26 (68,42 %) хворих ДГ А, у 20 (83,33 
%) хворих ДГ Б та у 9 (52,94 %) хворих ГП. Статистично 
достовірна різниця спостерігалася тільки між частотою 
випадків констеляції у ДГ Б і ГП (р = 0,045). Чутливість 
констеляції «зменшення кількості RBC + збільшення 
RDWS»  для остеопенії становить 68,42 %, специфічність 
– 47,06 %, точність – 61,82 %. Чутливість «зменшення 
кількості RBC + збільшення RDWS»  для остеопорозу 
становить 83,33 %, специфічність – 47,06 %, точність 
– 68,29 %. Підтверджений прямий стохастичний зв’язок 
зафіксовано між цією констеляцією та остепорозом 
((YCA = 0,63; СС = 0,33), але не підтверджено у хворих 
із остеопенією (YCA = 0,32; СС = 0,15). 

Констеляція «зменшення MCV + збільшення RDWS», 
яка також поєднувалася зі зменшенням вмісту HGB, 
HCT і збільшенням RDWC, найчастіше траплялася 
у хворих ДГ Б (вісім хворих (33,36 %)), та у одного 
хворого ДГ А (2,63 %) й у одного хворого (5,88 %) 
ГП, а статистично достовірною була тільки різниця 
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між ДГ А і ДГ Б (р = 0,001). Для діагностики остеопенії 
чутливість констеляції «зменшення вмісту HGB + 
зменшення HCT + зменшення MCV + збільшення 
RDWC + збільшення RDWS» є дуже низькою і становить 
2,63 %, специфічність – 94,12 %, точність – 30,91 %, 
а між констеляцією та остеопенією існує непідтверджений 
обернений зв’язок (YCA = -0,40; СС = -0,08).  Для 
остеопорозу чутливість констеляції становить 33,33 %, 
специфічність – 94,12 %, точність – 58,54 %, а прямий 
стохастичний зв’язок між констеляцією і остеопорозом 
підтверджується за допомогою YCA і СС (YCA = 
0,78; СС = 0,33). 

Якщо до констеляції «зменшення вмісту HGB + 
зменшення HCT + зменшення MCV + збільшення 
RDWC + збільшення RDWS» приєднувалось зменшення 
кількості RBC, фіксували статистично достовірну 
різницю між ДГ Б і ГП (р = 0,029) та ДГ А і ДГ Б (р 
= 0,004) (ДГ А – один хворий (2,63 %), ДГ Б – сім 
хворих (29,17 %), ГП – жодного випадку (0,00 %)). У 
хворих із остеопенією для констеляції «зменшення 
кількості RBC + зменшення вмісту HGB + зменшення 
HCT + зменшення MCV + збільшення RDWC + 
збільшення RDWS», попри високу специфічність 
(100,00 %), характерні дуже низькі чутливість (2,63 %) 
і точність (32,73 %), а стохастичний зв’язок підтверджений 
тільки за допомогою YCA (YCA = 1,00; СС = 0,09). 
У хворих із остеопорозом чутливість констеляції 
«зменшення кількості RBC + зменшення вмісту HGB 
+ зменшення HCT + зменшення MCV + збільшення 
RDWC + збільшення RDWS» становить 29,17 %, 
специфічність – 100,00 %, точність – 58,54 %, а між 
констеляцією та остеопорозом існує підтверджений 
прямий стохастичний зв’язок (YCA = 1,00; СС = 0,38).  

Констеляція «зменшення кількості RBC + зменшення 
вмісту HGB + зменшення HCT + зменшення MCV + 
збільшення RDWC + збільшення RDWS», що поєднується 
з нормою MCHC, трапляється у одного хворого з 
остеопенією (2,63 %), шести хворих із остеопорозом 
(25,00 %) та не зафіксована у жодного хворого без 
ПМЩКТ (0,00 %). Статистично достовірна різниця 
зафіксована між частотою випадків констеляції 
«зменшення кількості RBC + зменшення вмісту HGB 
+ зменшення HCT + зменшення MCV + норма MCHC 
+ збільшення RDWC + збільшення RDWS» у хворих 
ДГ Б і ГП (р = 0,033) та ДГ А і ДГ Б (р = 0,011). 
Операційні характеристики цієї констеляції як маркера 
остеопенії такі ж, як і попередньої констеляції, а в 
разі застосування остеопорозу як маркера чутливість 
становить 25,00 %, специфічність – 100,00 %, точність 
– 56,10 %; між констеляцією та остеопорозом виявлено 
підтверджений прямий стохастичний зв’язок (YCA 
= 1,00; СС = 0,35).  

Також виявлено констеляцію, яка окрім ««зменшення 
кількості RBC + зменшення вмісту HGB + зменшення 
HCT + зменшення MCV + збільшення RDWC + 
збільшення RDWS» містила зменшення MCH і траплялася 
тільки у хворих із остеопорозом (чотири хворі (16,67 %)), 
а частота випадків статистично достовірно відрізнялася 
між ДГ А і ДГ Б (р = 0,019). Чутливість констеляції 

«зменшення кількості RBC + зменшення вмісту HGB 
+ зменшення HCT + зменшення MCV + зменшення 
MCH + збільшення RDWC + збільшення RDWS» для 
остеопорозу становила 16,67 %, специфічність – 100 %, 
точність – 51,22 %. Прямий стохастичний зв’язок між 
констеляцією та остеопорозом підтверджений лише 
за допомогою YCA (YCA = 1,00; СС = 0,28).  

Другий крок другого етапу передбачав визначення 
показників позитивного та негативного передбачуваного 
значення, відношення правдоподібності позитивного 
й негативного результату констеляцій змін показників 
еритрограми для підтвердження чи заперечення діагнозу 
ураження кісток, що мали підтверджений прямий 
стохастичний зв’язок із ПМЩКТ (табл. 4).

Таблиця 4
Передбачуване значення і відношення правдоподібності 
констеляцій показників еритрограми хворих на цироз 

печінки з остеопорозом (PPV, %; NPV, %; LR+; LR-)

Показники ↓RBC+
↑RDWS

↓HGB+ 
↓HCT+
↓MCV+ 
↑RDWC 
+↑RDWS

↓RBC+ 
↓HGB+
↓HCT + 
↓MCV+

↑RDWC+ 
↑RDWS

↓RBC+ 
↓HGB+
↓HCT+ 
↓MCV+

N MCHC+
↑RDWC+ 
↑RDWS

Істинно 
позитивні 
результати тесту

20 8 7 6

Хибнонегативні 
результати тесту 4 16 17 18

Хибнопозитивні 
результати тесту 9 1 0 0

Істинно 
негативні 
результати тесту

8 16 17 17

Позитивне 
передбачуване 
значення  
(PPV, %)

68,97 88,89 100 100

Негативне 
передбачуване 
значення  
(NPV, %)

66,67 50 50 48,57

Відношення 
правдо-
подібності 
позитивного 
результату тесту 
(LR+)

1,57 5,67
Прагне до 

нескін-
ченності

Прагне до 
нескін-

ченності

Відношення 
правдо-
подібності 
негативного 
результату тесту 
(LR-)

0,35 0,71 0,71 0,75

Примітки:   ↓ – зменшення показника еритрограми менше 
норми; ↑ – збільшення показника еритрограми більше норми; 
N – значення показника еритрограми в межах норми.
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Відповідно наявність у хворого констеляції «зменшення 
кількості RBC + збільшення RDWS», яка володіє 
найвищою чутливістю і точністю, дозволяє підтвердити 
остеопороз із імовірністю  68,97 % (PPV) та з імовірністю 
66,67 % заперечити цей діагноз (NPV). Відношення 
правдоподібності позитивного результату (1,57) свідчить 
про те, що вірогідність наявності констеляції у хворого 
з остеопорозом у 1,57 разу вища, ніж у хворого, у 
якого немає остеопорозу. Відношення правдоподібності 
негативного результату (0,35) вказує на те, що вірогідність 
відсутності констеляції у хворого без остеопорозу у 
2,86 разу вища, ніж у хворого на ЦП з остеопорозом.

Імовірність поставити правильний діагноз хворому 
з остеопорозом за наявності констеляції «зменшення 
вмісту HGB + зменшення HCT + зменшення MCV + 
збільшення RDWC + збільшення RDWS» становить 
88,89 %, а заперечити цей діагноз – 50,00 %. Відношення 
правдоподібності виявлення констеляції у хворого з 
остеопорозом становить 5,67, що свідчить про більшу 
в 5,67 разу ймовірність виявлення констеляції у хво-
рого з остеопорозом, ніж у хворого без остеопорозу. 
Відношення правдоподібності відсутності констеляції 
становить 0,71 і вказує на більшу в 1,41 разу ймовірність 
відсутності констеляції у хворого без остеопорозу, 
порівняно з хворим на ЦП з остеопорозом.

Констеляція «зменшення кількості RBC + зменшення 
вмісту HGB + зменшення HCT + зменшення MCV + 
збільшення RDWC + збільшення RDWS» дозволяє з 
максимальною ймовірністю підтвердити діагноз 
остеопорозу, а її відсутність на 50,00 % заперечить 
остеопороз (PPV – 100,00 %, NPV – 50,00 %). Відношення 
правдоподібності виявлення констеляції у хворого з 
остеопорозом прагне до нескінченності, тобто ймовірність 
виявити констеляцію у хворого без остеопорозу 
наближається до нуля. Відношення правдоподібності 
відсутності констеляції становить 0,71 і вказує на те, 
що ймовірність відсутності констеляції у хворого без 
остеопорозу у 1,41 разу більша, порівняно з хворим 
на ЦП з остеопорозом.

Ймовірність правильно діагностувати остеопороз 
за допомогою констеляції «зменшення кількості RBC 
+ зменшення вмісту HGB + зменшення HCT + зменшення 
MCV + норма MCHC + збільшення RDWC + збільшення 
RDWS» становить 100,00 %, а ймовірність  заперечити 
остеопороз у разі її відсутності – 48,57 % (PPV – 100,00 
%, NPV – 48,57 %). Відношення правдоподібності 
позитивного результату як і у попередньої констеляції 
є максимальним,  а відношення правдоподібності 
негативного результату становить 0,75 і вказує на більшу 
в  1,33 разу ймовірність відсутності констеляції у хворого 
без остеопорозу, порівняно з хворим, який має остеопороз.

Отже, констеляція «нормальний вміст HGB + норма 
MCH + збільшення RDWC», яка може поєднуватися 
з нормальною кількістю RBC та/або нормою MCHC, 
між якою та кожним із уражень кісток існує підтверджений 
обернений стохастичний зв’язок (із остеопенією: YCA 
= -0,69; СС = -0,33; із остеопорозом: YCA = -1,00; СС 
= -0,39), найімовірніше вказує на МЩКТ в межах 
норми.

Виявлена констеляція «нормальна кількість RBC 
+ зменшення вмісту HGB + норма MCV», а також її 
поєднання зі зменшенням HCT, нормою MCH, MCHC 
і збільшенням RDWC, яка трапляється лише у хворих 
із остеопенією, не досягає статистичної достовірності 
для можливості використання її як маркера остеопенії, 
тому потребує додаткових досліджень. 

Констеляції «нормальна кількість RBC + норма 
MCV + норма MCHC» або «нормальна кількість RBC 
+ норма MCH + норма MCHC + норма RDWS» 
найімовірніше вказують на відсутність остеопорозу, 
що підтверджується наявністю оберненого стохастичного 
зв’язку між констеляціями та остеопорозом (YCA = 
-1,00; СС = -0,33). Середньочутлива констеляція 
«зменшення RBC + збільшення RDWS» (Se = 83,33 
%), яка має відношення правдоподібності 1,35 і між 
якою та остеопорозом наявний підтерджений прямий 
зв’язок (YCA = 0,63; СС = 0,33), також може бути 
корисна для виключення остеопорозу за її відсутності.

Для діагностики остеопорозу можна застосовувати 
високоспецифічні констеляції «зменшення MCV + 
збільшення RDWS» або «зменшення кількості RBC 
+ зменшення MCV + збільшення RDWS», що можуть 
поєднуватися зі зменшенням вмісту HGB, і/або 
зменшенням HCT, і/або збільшення RDWC, і/або 
нормою МСНС. Серед них найліпшою, на нашу думку, 
є констеляція «зменшення кількості RBC + зменшення 
вмісту HGB + зменшення HCT + зменшення MCV + 
збільшення RDWC + збільшення RDWS», яка володіє 
найвищими специфічністю і позитивним передбачуваним 
значенням, максимальним відношенням правдоподібності 
позитивного результату і найліпшими показниками 
статистичної достовірності. 

Отримані результати дозволили перейти до третього 
етапу дослідження, який полягав у визначенні 
посттестової імовірності ураження кісток за наявності 
чи відсутності обраних нами на першому етапі окремого 
показника еритрограми й на другому етапі – констеляції, 
з урахуванням поширеності уражень кісток серед 
хворих на ЦП. Оскільки ми не виявили окремих 
показників еритрограми чи їх констеляцій, характерних 
для остеопенії, а лише ті, що характерні для остеопорозу, 
а саме – зменшення  кількості RBC і констеляція 
«зменшення кількості RBC + зменшення вмісту HGB 
+ зменшення HCT + зменшення MCV + збільшення 
RDWC + збільшення RDWS», тому й посттестову 
імовірність вивчали тільки для них.

Передтестова ймовірність (поширеність) остеопорозу 
у хворих на ЦП різної етіології, згідно з інформацією 
з літературних джерел, коливається в межах від 19,3 
до 39,5 % [1, 5, 7, 13, 14, 16, 23, 25]. Для визначення 
посттестової ймовірності виявлення остеопорозу за 
допомогою показника еритрограми та констеляції ми 
обрали поширеність остеопорозу серед хворих на ЦП 
різної етіології, що визначена методом УЗДМПК і 
становить 30,38 %. Отримані результати представили 
за допомогою номограми теореми Т. Байєса [19] (рис. 
3, 4), де графічно продемонстрували посттестову 
ймовірність наявності чи відсутності остеопорозу, 
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якщо чутливість, специфічність і відношення 
правдоподібності, отримані нами під час проведення 
обчислень,  не змінювались, а поширеність становила 
30,38 %.

Рис. 3. Посттестова ймовірність остеопорозу в разі виявлення 
та за відсутності зменшення кількості RBC. 

Рис. 4. Посттестова ймовірність остеопорозу в разі виявлення 
та за відсутності констеляції «зменшення кількості RBC + 

зменшення вмісту HGB + зменшення HCT + зменшення MCV 
+ збільшення RDWC + збільшення RDWS».

Примітки: – – чутливість і специфічність тесту; – – посттестова 
ймовірність остеопорозу у випадку поширеності остеопорозу 
30,4 %; значення LR+ і LR- (відношення правдоподібності), яке у 
випадку різної поширеності остеопорозу, але за сталого значення 
чутливості та специфічності залишається незмінним, міститься на 
горизонтальній прямій у точці перетину ліній. 

У випадку якщо відносна частота остеопорозу становить 
30,38 %, а відношення правдоподібності позитивного 
результату 1,36 і негативного результату 0,14, імовірність 
остеопорозу у хворого зі зменшенням кількості RBC 
становить 37,20 %, а у хворого з відсутнім зменшенням 
RBC – 5,82 %.

Якщо ж у випадку поширеності остеопорозу 30,38 % 
відношення правдоподібності позитивного результату 
матиме максимальне значення, а негативного результату 
– 0,71, то шанси підтвердити остеопороз у хворого з 
наявною констеляцією «зменшення кількості RBC + 
зменшення вмісту HGB + зменшення HCT + зменшення 
MCV + збільшення RDWC + збільшення RDWS» прагнуть 
до нескінченності, а за відсутності цієї констеляції 
імовірність остеопорозу становить 23,61 %.

Отже, низька посттестова ймовірність остеопорозу 
за відсутності зменшення кількості RBC (5,82 %) вказує 
на можливість використання його для виключення у 
хворого на ЦП остеопорозу, а максимальна посттестова 
ймовірність остеопорозу за наявності у хворого констеляції 
«зменшення кількості RBC + зменшення вмісту HGB 
+ зменшення HCT + зменшення MCV + збільшення 
RDWC+ збільшення RDWS» дозволяє застосовувати 
її як ефективний маркер підтвердження діагнозу.

Висновки. Наявність констеляції «нормальний вміст 
HGB + норма MCH + збільшення RDWC», яка може 
поєднуватися з нормальною кількістю RBC та/або 
нормою MCHC, вказує на відсутність порушення 
МЩКТ у хворого на ЦП.

Характерних для остеопенії окремих показників 
еритрограми чи їх констеляцій  не виявлено.

Відсутність у еритрограмі таких високочутливих 
змін показників, як зменшення кількості RBC, що має 
найбільшу діагностичну цінність, або зменшення вмісту 
HGB, або зменшення HCT, або середньочутливих 
– збільшення RDWS або констеляції «зменшення 
кількості RBC + збільшення RDWS»,  найімовірніше, 
а наявність констеляцій  «нормальна кількість RBC 
+ норма MCV + норма MCHC» або «нормальна кількість 
RBC + норма MCH + норма MCHC + норма RDWS» 
достовірно свідчить про те, що остеопорозного  ураження 
кісток у хворих на ЦП немає.

Наявність такого високоспецифічного показника 
еритрограми, як зменшення MCH і/або  констеляцій 
– високоспецифічної «зменшення MCV + збільшен-
ня RDWS» або максимально специфічної і най цін-
нішої «зменшення кількості RBC + зменшен ня MCV + 
збільшення RDWS», які можуть поєднуватися  зі 
зменшенням вмісту HGB і/або зменшенням HCT, і/
або збільшенням RDWC, і/або нормою МСНС, свід-
чить про те, що у хворих на ЦП є  остеопорозне ура-
ження кісток. 
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Показники еритрограми та їх констеляції   
у хворих на цироз печінки  різної етіології з остеопенією  

й остеопорозом: їх зміни і діагностична цінність 
Н. В. Дробінська, О. О. Абрагамович, М. О. Абрагамович, О. Г. Ходосевич, Р. З. Стах

Вступ. Існує потреба пошуку нових загальнодоступних методів скринінгу й діагностики уражень кісток 
у хворих на цироз печінки (ЦП), чому може відповідати виявлення змін окремих показників еритрограми 
та їх констеляцій у рутинному загальному аналізі крові.

Мета. Охарактеризувати показники еритрограми та їх констеляції  у хворих на цироз печінки  різної етіо-
логії з остеопенією й остеопорозом, з’ясувати їх діагностичну цінність.

Матеріали й методи. У дослідження залучено 79 хворих на ЦП (22 жінки, 57 чоловіків віком від 18 до 
66 років) із порушеною мінеральною щільністю кісткової тканини (МЩКТ) (дослідна група (62 (78,48 %), 
що поділена на дві підгрупи: хворі на ЦП з остеопенією (38 (48,10 %) і  остеопорозом (24  (30,38 %)) та без 
ураження кісток (група порівняння (17 (21,52 %)). Контрольну групу склали 25 практично здорових осіб 
аналогічних статі й віку. Для досягнення мети вивчали характеристики змін окремих показників еритрограми 
та їх констеляцій, а саме – чутливість (Se), специфічність (Sp), точність (Ac), позитивне і негативне передбачуване 
значення (PPV і NPV), відношення правдоподібності позитивного і негативного результату (LR + і LR-), 
посттестову ймовірність ураження кісток, різницю між частотою випадків. Зв’язок між окремим показником 
або констеляцією і ураженням кісток вважали статистично підтвердженим, якщо значення за модулем кое-
фіцієнта асоціації (YCA) ≥ 0,5 або коефіцієнта контингенції (СС) ≥ 0,3.

Результати. Виявлено констеляцію «нормальний вміст HGB + норма MCH + збільшення RDWC», що може 
поєднуватися з нормальною кількістю RBC та/або нормою MCHC, між якою та кожним із уражень кісток існує 
підтверджений обернений стохастичний зв’язок (із остеопенією: YCA = -0,69; СС = -0,33; з остеопорозом: YCA 
= -1,00; СС = -0,39), що вказує на МЩКТ в межах норми. Діагностично цінних для остеопенії окремих показ-
ників еритрограми та їх констеляцій не виявлено. Для діагностики остеопорозу серед окремих показників 
еритрограми виявлено високочутливе зменшення кількості RBC, що  найбільш цінне (Se = 95,83 %; NPV = 
83,33 %; LR- = 0,14; посттестова ймовірність остеопорозу його відсутності – 5,82 %), зменшення вмісту HGB, 
зменшення HCT, середньочутливе збільшення RDWS (Se = 87,50–95,83 %; NPV = 66,67–80,00 %; LR- = 
0,17–0,35) та високоспецифічне зменшення MCH (Sp = 94,12 %; PPV = 80,00 %; LR+ = 2,83), між якими та 
остеопорозом існує підтверджений прямий стохастичний зв’язок (YCA = 0,52–0,81). Виявлено констеляції 
«нормальна кількість RBC + норма MCV + норма MCHC» і «нормальна кількість RBC + норма MCH + норма 
MCHC + норма RDWS», які вказують на відсутність остеопорозу, що підтверджується наявністю оберненого 
стохастичного зв’язку між констеляціями та остеопорозом (YCA = -1,00; СС = -0,33). Також виявлено серед-
ньочутливу констеляцію «зменшення RBC + збільшення RDWS» (Se = 83,33 %; LR- = 0,35) та високоспеци-
фічну «зменшення MCV + збільшення RDWS» і максимально специфічну (найбільш цінна) «зменшення 
кількості RBC + зменшення MCV + збільшення RDWS» констеляцію, що можуть поєднуватися зі зменшенням 
вмісту HGB, і/або зменшенням HCT, і/або збільшенням RDWC, і/або нормою МСНС (Sp = 94,12–100,00 %; 
PPV = 88,89–100,00 %; LR+ = 5,67 – прагне до нескінченності), між якими й остеопорозом наявний підтвер-
джений прямий стохастичний зв’язок (YCA = 0,63–1,00; СС = 0,33–0,38).

Висновки. Наявність констеляції «нормальний вміст HGB + норма MCH + збільшення RDWC», яка може 
поєднуватися з нормальною кількістю RBC і/або нормою MCHC, вказує на відсутність ураження кісток 
у хворого на цироз печінки. Характерних для остеопенії окремих показників еритрограми чи їх констеляцій  
не зафіксовано. Відсутність у еритрограмі таких високочутливих змін показників, як зменшення кількості RBC, 
що має найбільшу діагностичну цінність, або зменшення вмісту HGB, або зменшення HCT, або середньочутливих – 
збільшення RDWS або констеляції  «зменшення кількості RBC + збільшення RDWS»,  або наявність 
констеляцій  «нормальна кількість RBC + норма MCV + норма MCHC» або «нормальна кількість RBC + 
норма MCH + норма MCHC + норма RDWS» найімовірніше свідчить про те, що остеопорозу у хворих на 
цироз печінки немає. Наявність високоспецифічного зменшення MCH та/або констеляцій – високоспецифічної 
«зменшення MCV + збільшення RDWS», або максимально специфічної і найціннішої «зменшення кількості 
RBC + зменшення MCV + збільшення RDWS», які можуть поєднуватися  зі зменшенням вмісту HGB і/або 
зменшенням HCT, і/або збільшенням RDWC, і/або нормою МСНС, свідчить про те, що у хворих на цироз 
печінки  є  остеопороз.

Ключові слова: остеопенія, остеопороз, еритрограма, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDWC, RDWS.
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Erythrogram Parameters and Their Constellations in Patients with Liver Cirrhosis 
of Various Etiologies with Osteopenia and Osteoporosis:  

Their Changes and Diagnostic Value
N. Drobinska, O. Abrahamovych, M. Abrahamovych, O. Khodosevych, R. Stakh

Introduction. There is a need to search for new publicly available methods for screening and diagnosing bone 
lesions in patients with liver cirrhosis (LC), one of which the detection of changes in individual parameters of the 
erythrogram and their combination in a routine general blood test could be.

The aim of the study. To characterize the parameters of erythrogram and their constellation in patients with liver 
cirrhosis of various etiologies with osteopenia and osteoporosis, to find out their diagnostic value.

Materials and methods. The study involved 79 patients with LC (women - 22; men - 57 aged 18 to 66 years) 
with bone mineral density (BMD) disorders (experimental group) (62 (78.48 %) , which is divided into 2 subgroups: 
patients with LC with osteopenia (38 (48.10 %) and osteoporosis (24 (30.38%)) and without it (comparison group               
(17 (21.52 %)). The control group consisted of 25 healthy individuals of the same gender and age. We studied the 
characteristics of changes in individual erythrogram parameters and their constellations: sensitivity (Se), specificity 
(Sp), accuracy (Ac), positive and negative predicted values (PPV and NPV), the likelihood ratios of positive and 
negative result (LR + and LR-), post-test probability of bone damage, the difference between the frequency of cases. 
The relationship between individual erythrogram parameter or constellation and bone damage was considered 
statistically confirmed at the modulus of    G. U. Yule’s coefficient of association (YCA) ≥ 0.5 or contingency 
coefficient (CC) ≥ 0.3.

Results. We found the confirmed inverse stochastic relationship between the constellation «normal hemoglobin 
(HGB) + normal mean cell hemoglobin (MCH) + increase in red cell distribution width in percent (RDWC)», which 
may be combined with normal red blood cells (RBC) and/or normal mean corpuscular hemoglobin concentration 
(MCHC), and each of the bone lesions (with osteopenia: YCA = -0.69; CC = -0.33, with osteoporosis: YCA = -1.00, 
CC = -0.39), which most likely indicates BMD within normal limits. The individual erythrogram parameters and 
their constellations diagnostically valuable for osteopenia were not identified. We found such changes of the individual 
erythrogram parameters: revealed highly sensitive decrease in RBC, as the the most valuable (Se = 95.83 %; NPV = 
83.33 %; LR- = 0.14; post-test probability of osteoporosis in its absence – 5.82%), decrease in HGB, decrease in 
hematocrit (HCT), moderately sensitive increase in red cell distribution width standard deviation in femtoliters 
(RDWS) (Se = 87.50–95.83%; NPV = 66.67–80.00 %; LR- = 0.17–0.35) and highly specific decrease in MCH (Sp 
= 94.12 %; PPV = 80.00 %; LR + = 2.83), between which and osteoporosis the direct stochastic relationship was 
confirmed (YCA = 0.52–0.81), being  characteristic for the diagnosis of osteoporosis. Among the constellations, 
"normal RBC + normal mean corpuscular volume (MCV) + normal MCHC" and "normal RBC + normal MCH + 
normal MCHC + normal RDWS" were found indicating the absence of osteoporosis, as evidenced by the presence 
of an inverse stochastic relationship between constellations and osteoporosis (YCA = -1.00; CC = -0.33). Also the 
moderately sensitive constellation "decrease in RBC + increase in RDWS" (Se = 83.33 %; LR- = 0.35) and constellations 
– highly specific "decrease in MCV + increase in RDWS" and the most specific (most valuable) "decrease in RBC 
+ decrease in MCV + increase in RDWS" were found which can be combined with a decrease in HGB, and/or a 
decrease in HCT, and/or an increase in RDWC, and/or normal MCHC (Sp = 94.12–100.00 %; PPV = 88.89–       100,00 
%; LR + = 5.67 – tends to infinity), between which there and osteoporosis there is a confirmed direct stochastic 
relationship (YCA = 0.63–1.00; SS = 0.33–0.38).

Conclusions. The presence of the constellation "normal HGB + normal MCH + increase in RDWC", which may 
be combined with normal RBC and/or normal MCHC, indicates the absence of bone damage in a patient with liver 
cirrhosis.

The individual erythrogram parameters or their constellations diagnostically valuable for osteopenia were not 
identified. The absence of such highly sensitive changes of erythrogram parameters as decrease in RBC being 
of the greatest diagnostic value, or decrease in HGB content, HCT, or moderately sensitive increase in RDWS, 
or constellation "decrease in RBC + increase in RDWS", or presence of constellations "normal RBC + normal 
MCV + normal MCHC" or "normal RBC + normal MCH + normal MCHC + normal RDWS" most likely indicates 
the absence of osteoporosis in patients with liver cirrhosis. The presence of highly specific decrease in MCH 
and/or constellations - highly specific "decrease in MCV + increase in RDWS", or the most specific and most 
valuable "decrease in RBC + decrease in MCV + increase in RDWS" which can be combined with decrease in 
HGB and/or decrease in HCT, and/or increase in RDWC, and/or normal MCHC, indicates that patients with liver 
cirrhosis have osteoporosis.

Keywords: osteopenia, osteoporosis, erythrogram, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDWC, RDWS.
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Клінічно-лабораторний аналіз результатів 
реєстрації максимальної інтеркуспідації  
у пацієнтів із частковими дефектами  
зубних рядів залежно від використання різних 
реєстраційних матеріалів

Вступ. Міжоклюзійний реєстрат є відтворенням 
горбково-фісурних взаємовідношень зубів-антагоніс-
тів і зубних рядів для перенесення міжщелепних 
співвідношень у артикулятор [9, 10, 14].

Через неточність передання інформації про оклюзійні 
контакти можуть виникнути проблеми під час виготовлення 
непрямих реставрацій, що призводитиме до ускладнень 
після завершення постійного протезування.

Позиція максимальної інтеркуспідації (МІК) 
визначається як положення оклюзійних співвідношень, 
у якому зуби обох рядів здебільшого розташовані 
незалежно від положення скронево-нижньощелепних 
суглобів [15].

Часткова відсутність зубів (адентія) – одна з 
найпоширеніших хвороб [7]. Як стверджують експерти 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, у різних 
регіонах світу на неї страждають до 75,0 % населен-
ня. У деяких областях України поширеність малих і 
середніх дефектів зубних рядів у бічних ділянках 
сягає понад 70,0 % [1].

Часткова відсутність зубів – одна з широко вивчених 
тем стоматології. У низці досліджень був проаналізований 
взаємозв’язок між частковою адентією та чинниками 
впливу, як-ось соціально-економічні параметри, вік, 
стать тощо [3, 12, 13, 16]. У декількох працях також 
подані результати аналізу обізнаності пацієнтів щодо 
заміщення зубів [4, 13]. Найчастіше дослідження 
передбачало анкетування пацієнта, а згодом його 
клінічне обстеження.

Зазвичай адентія виникає через карієс, пародон-
тальні проблеми, травматичні удари, надкомплектні 
зуби, неопластичні та кістозні ура ження [3, 16]. 
Поодинокі дослідження повідом ляють, що карієс є 

основним збудником втрати зубів [12]. На думку 
деяких дослідників [3, 16], головними причинами 
втрати зубів у ранньому ди тинстві та підлітковому 
віці є карієс і пародонтальні хвороби, також [3] вік 
позитивно корелюється із частковою відсутністю 
зубів.

Часткова відсутність зубів призводить до проблем, 
що негативно впливають на звичний стиль життя. 
Клінічно часткова адентія спричиняє дрейф і нахил 
сусідніх зубів, надмірне прорізування протилежних 
зубів, зміну мовлення, зовнішнього вигляду обличчя 
та скронево-нижньощелепні розлади [16]. Крім цього, 
втрата й тривала деградація альвеолярної кістки, су-
сідніх зубів, а також опорних структур впливатимуть 
на досягнення адекватного лікування [8]. Відповідно 
до компромісів способу життя, часткова відсутність 
зубів обмежує повноцінне харчування, змушуючи 
пацієнтів користуватися різними дієтичними варіантами 
вживання їжі, що в підсумку призводить до зменшен-
ня маси тіла, а також соціальну активність, що може 
негативно вплинути на якість життя та призвести до 
психологічного невдоволення.

Зубні ряди з частковою відсутністю зубів класифіковані 
різноманітними методами. Існує понад 65000 можливих 
комбінацій часткової адентії залежно від частоти й 
локалізації у верхньо- і нижньощелепних рядах [16]. 
Основна мета різноманітних класифікацій – полег-
шити комунікацію щодо втрачених зубів між лікарями-
стоматологами та зубними техніками [3, 11]. Найбільш 
відомі нам класифікації E. Kennedy, O. C. Applegate, 
W. E. Avant, K. Eichner, Американського ортопедичного 
коледжу тощо широко вивчає та клінічно оптимально 
сприймає стоматологічна спільнота [8, 11, 16]. 
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Якщо на щелепі немає від 1 до 15 зубів, ідеться 
про часткову адентію. Цей патологічний стан лікують 
стоматологи-ортопеди, зазвичай за допомогою тради-
ційних конструкцій (незнімних мостоподібних про-
тезів), а інколи – зубних імплантів. Вважається, що 
більшість пацієнтів із частковою адентією потребують 
ортопе дичного лікування [5].

В ортопедичній стоматології важливо не тільки 
вивчити оклюзію, але й уміти реєструвати, зберігати 
та передавати інформацію. Впродовж багатьох років 
для реєстрації прикусу застосовували різнома ні тні 
матеріали. Рекомендована клінічна реєстрація та 
передавання інформації для фіксації прикусу має 
недоліки, зумовлені неточністю і проблемами виконання 
маніпуляції.

Існує багато нових систем для реєстрації оклюзії і 
подолання таких проблем. Правильне фізіологі чне 
відновлення оклюзії передбачає велику кількість проблем 
і викликів, що постають перед стоматологами та зубними 
техніками. Навіть найменша похибка вимірювання 
лише в кілька мікронів може спричинити дисфункцію, 
зокрема скронево-нижньощелепний біль. Оклюзійні 
пропорції постійно змінюються з кожною процедурою. 
Отже, розуміння взаємодії зубів у ста тичному та 
динамічному прикусі формує основу якісної стоматології.

Видалення і протезування зубів завжди вимагає 
зміни оклюзійних схем. Традиційні поняття травмати-
чних оклюзійних втручань включають один передній 
або задній зуб, що перебуває в «гіперконтакті» під 
час МІК зубів або екскурсійних рухів щелеп. Ці дві 
ситуації разом називаються оклюзійними перешкодами 
[6]. Оклюзійні зміни лише в декілька мікронів можуть 
спровокувати сильну чутливість. Щоб уникнути будь-
яких неприємних відчуттів, пацієнт не кусає на нову 
ортопедичну конструкцію, а переміщає нижню щелепу 
в фізіологічно незвичне положення. Новий прикус 
спричиняє нерегулярну та неправильну м’язову 
діяльність, унаслідок чого виникає біль у скронево-
нижньощелепних суглобах і міальгія. Упродовж багатьох 
років для виявлення гіперконтактів застосову вали 
різні матеріали й методи. Отримання оклюзійних 
позначок на реставраціях, як-ось золото, металеві 
сплави та кераміка, а також на вологих оклюзійних 
поверхнях було й є справжньою проблемою. Для 
точного обстеження оклюзії під час ортопедичного 
лікування важливо знати закономірності контактів 
зубів, властивості матеріалів і методи, що використо-
вуються для реєстрації зубних контактів.

Усі стоматологічні дисципліни вимагають, щоб 
клініцисти оцінювали артикуляцію природних зубів 
і ортопедичних конструкцій щодо одночасних кон-
тактів, часу та сили оклюзії. Проте вимірювання сили 
оклюзії зубів завжди було неточним дослідженням, 
що часто вимагало складних і суб’єктивних рішень.

Мета дослідження. Проаналізувати клінічно-
лабораторні результати реєстрації максимальної 
інтеркуспідації у пацієнтів із частковими дефектами 
зубних рядів залежно від використання різних 
реєстраційних матеріалів.

Матеріали й методи дослідження. На клінічних 
базах кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології 
факультету післядипломної освіти Львівського на-
ціонального медичного університету імені Данила 
Галицького після отримання письмової згоди на прове-
дення обстеження згідно з принципами Гельсінкської 
декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про 
права людини і біомедицину, відповідних законів Укра-
їни та міжнародних актів обстежено 10 осіб (5 жінок 
і 5 чоловіків) віком від 27 до 59 років. Пацієнтам був 
здійснений загальностоматологічний огляд [2], у ре-
зультаті якого виявлено відсутність об’єктивних ознак 
дисфункційних змін стоматогнатичної системи за 
показниками «короткого Гамбурзького тесту» [7]. 

У всіх пацієнтів були отримані відбитки зубних ря-
дів обох щелеп і виготовлені гіпсові моделі для лабо-
раторного дослідження. З метою клінічного визначен-
ня результатів реєстрації у пацієнтів міжщелепних 
співвідношень у позиції МІК проводили маркування 
зубів-антагоністів у бічних і фронтальному відділах 
щелеп. За такої умови на вестибулярні поверхні перших 
молярів (уздовж середини ближчого горбка 16,26), уздовж 
середини горбка іклів 13–23, премолярів-антагоністів 
і центральних різців (серединна лінія) наносили мітки 
у вигляді вертикальних ліній комплементарності з обох 
боків досліджуваних зубних рядів (рис. 1).

Рис. 1. Мітки на гіпсових моделях у вигляді вертикальних 
ліній комплементарності під час максимального  

змикання зубів.

Ці мітки відразу переносили на гіпсові моделі згідно 
з методикою I. Klineberg і співавторів [5], застосовуючи 
штамповану ультратонку (0,1 мм) капу з ізофолану, 
отриману після вакуумного пресування на гіпсових 
моделях за допомогою апарата MiniStar (Scheu Dental, 
Німеччина).

Далі вздовж ділянок маркування на оклюзійних 
поверхнях верхніх кутніх зубів послідовно розташовували 
реєстраційні біоматеріали – конденсований силікон 
(Консіфлекс, Україна), металізований віск Аluwaх 
(ADsystems, Німеччина), полівінілсилоксан (Futar D, 
Kettenbach GmbH & Co. KG) – і просили пацієнта 
зімкнути зубні ряди з досягненням максимального 
змикання антагоністів (рис. 2).

Після полімеризації (затвердіння) реєстраційних 
матеріалів визначали біометричне відхилення міток 
(БВМ) від комплементарного положення в досліджуваних 
ділянках зубних рядів. Клінічні виміри величин БВМ 
виконували за допомогою спеціальної калібрувальної 
лінійки з точністю ±0,01 мм (рис. 3). За такої умови 
визначали величину як сагітального (у ділянках кутніх 
зубів і пари ікла–премоляри) з правого та лівого боків 
зубних рядів, так і трансверзального (у фронтальному 
відділі) БВМ.



Оригінальні дослідження

ISSN 2306-4269. Lviv Сlinical Bulletin. 2020, 4(32) 37

Рис. 2. Розмітка на гіпсових моделях (зверху) та в клінічних 
умовах (знизу) в разі застосування обраних  

реєстраційних матеріалів.

Рис. 3. Калібрувальна лінійка для біометричного визначення 
показників біометричного відхилення міток.

Значення показника БВМ у вказаних ділянках обсте-
жуваних зубних рядів слугували об’єктивним критерієм 
експертної оцінки ступеня точності реєстрації МІК 
застосованими матеріалами. Що меншим був показ ник 
розходження сагітально-трансверзального БВМ порівняно 
з показником до курації, то точніше реєстраційний 
матеріал відтворював досягнуте міжще лепне співвідношен-
ня у максимальному горбково-ямковому положенні.

Результати клінічно-лабораторних вимірювань 
біометричних показників були опрацьовані способом 
варіаційно-статистичного аналізу за параметри ч ним 
критерієм Стьюдента з довірчим інтервалом репре-
зентативної значущості (р < 0,05).

Результати дослідження та їх обговорення. Під 
час проведення клінічного обстеження 10 пацієнтів 
з’ясовано, що в разі застосування реєстраці йного 
матеріалу Футар Д показник БВМ у ділянці зубів 
16–46 становив (0,03±0,03) мм, 26–36 – (0,035±0,03) 
мм (p > 0,75). Водночас у ділянці зубів 13–44 значення 
БВМ становило (0,05±0,03) мм, а 23–34 – (0,04±0,03) 
мм (p > 0,5). Дослідженнями в ділянці зубів 21–31 
визначено показник БВМ у межах (0,01±0,03) мм 
(табл. 1).

Таблиця 1
Результати клінічного порівняльного аналізу показників 

біометричного відхилення міток у міжщелепному 
положенні максимальної інтеркуспідації  

за умови застосування досліджуваних  
реєстраційних біоматеріалів, мм

Реєстра-
ційній 

біома теріал

Групи зубів

моляри 
справа ікла (3)

центра-
льні різці 

(1)

ікла/
премо-

ляри (3,4)

моляри 
зліва

Футар Д 0,03±0,03 0,05±0,03 0,01±0,03 0,04±0,03 0,035±0,03

Консіфлекс 0,065±0,04 0,08±0,03 0,03±0,05 0,07±0,03 0,05±0,05

Металі-
зований 
віск

0,085±0,02 0,10±0,03 0,04±0,05 0,08±0,03 0,07±0,03

У разі застосування Консіфлексу як реєстраційного 
матеріалу показник БВМ в ділянці молярів справа 
становить (0,065±0,04) мм, зліва – (0,05±0,05) мм (p 
> 0,49). Згідно з результатами проведених досліджень, 
цей показник у ділянці верхні ікла – нижні премоляри 
справа становив (0,08±0,03) мм, з лівого боку між 
цими парами зубів-антагоністів – (0,07±0,03) мм (p 
> 0,53). У ділянці зубів 21–31 показник БВМ визначався 
в межах (0,03±0,05) мм.

Якщо застосовували металізований віск як реєстра-
ційний матеріал, показник БВМ в ділянці молярів 
справа становив (0,085±0,02) мм, зліва – (0,07±0,03) 
мм (p > 0,28). Цей показник у ділянці верхні ікла – 
нижні премоляри справа становив (0,10±0,03) мм, з 
лівого боку між цими парами зубів-антагоністів – 
(0,08±0,03) мм (p > 0,21). У ділянці зубів 21–31 по-
казник БВМ визначався в межах (0,04±0,05) мм.

Порівняльне вивчення БВМ за умов використання 
реєстраційних матеріалів Футар Д і металізований 
віск дало змогу виявити достовірні відмінності в 
ділянках зубів 16–46 (р < 0,01), 26–36 (р < 0,04), 13–
43/44 (р < 0,01), 23–34 (р < 0,02). У ділянці зубів 
21–31 не спостерігали статистичних відмінностей 
параметрів БВМ (р > 0,14). 

Порівняння застосовуваних реєстраційних мате-
ріалів Футар Д і Консіфлекс не показало достовірних 
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відмінностей у ділянках зубів 16–46 (р > 0,06), 26–36 
(р > 0,46), 13–43/44 (р > 0,07), 23–34 (р > 0,06) і 21–31 
(р > 0,32).

Порівняльне вивчення показників БВМ у разі ви-
користання реєстраційних матеріалів Консіфлекс і 
металізований віск підтвердило відсутність достовірних 
відмінностей у ділянках зубів 16–46 (р > 0,21), 26–36 
(р > 0,33), 13–43/44 (р > 0,21), 23–34 (р > 0,53), 21–31 
(р > 0,68).

Лабораторне дослідження гіпсових моделей 10 
пацієнтів у положенні МІК виявило, що у випа дку 
застосування реєстраційного матеріалу Футар Д 
показник БВМ у ділянці зубів 16–46 становив 
(0,03±0,03) мм, 26–36 – (0,35±0,03) мм (p > 0,75). 
Водночас у ділянці зубів 13–44 цей показник визна-
чався в межах (0,055±0,04) мм, 23–34 – (0,045±0,04) 
мм (p > 0,59) відповідно. У ділянці зубів 21–31 він 
становив (0,01±0,03) мм (табл. 2). 

За умов застосуван ня Консіфлексу показник БВМ 
на гіпсових моделях у ділянці молярів справа стано-
вив (0,07±0,05) мм, зліва – (0,55±0,055) мм (p > 0,53). 
Згідно з результатами проведених досліджень, у ді-
лянці верхні ікла – нижні премоляри справа цей по-
казник становив (0,09±0,04) мм, а з лівого боку між 
цими парами зубів-антаго ністів – (0,08±0,04) мм (p 
> 0,59). У ділянці 21–31-го зубів він визначався в 
межах (0,03±0,05) мм.

У разі застосування металізованого воску показник 
БВМ на гіпсових моделях у ділянці молярів справа 
становив (0,095±0,03) мм, зліва – (0,08±0,03) мм (p > 
0,23). У ділянці верхні ікла – нижні премоляри спра-
ва він досягав  (0,11±0,03) мм, а з лівого боку між 
цими парами зубів-антагоністів –  (0,09±0,04) мм (p 
> 0,23). У ділянці зубів 21–31 показник БВМ мав 
значення (0,045±0,05) мм.

Таблиця 2

Результати лабораторного порівняльного аналізу 
показників біометричного відхилення міток  

у міжщелепному положенні максимальної інтеркуспідації 
за умови застосування досліджуваних реєстраційних 

біоматеріалів, мм

Реєстра-
ційній 
біома-
теріал

Групи зубів

моляри 
справа ікла (3)

цент-
ральні 

різці (1)

ікла/
премо-

ляри (3,4)

моляри 
зліва

Футар Д 0,03±0,03 0,055±0,04 0,01±0,03 0,045±0,040,035±0,03

Консі-
флекс 0,07±0,05 0,09±0,04 0,03±0,05 0,08±0,04 0,055±0,055

Металі-
зований 
віск

0,095±0,03 0,11±0,03 0,045±0,05 0,09±0,04 0,08±0,03

Порівняльне вивчення БВМ у випадках використання 
реєстраційних матеріалів Футар Д і металізований 

віск підтвердило наявність достовірних відмінностей 
у ділянках зубів 16–46 (р < 0,01), 26–36 (р < 0,01), 
13–43/44 (р < 0,01), 23–34 (р < 0,02). У ділянці зубів 
21–31 (р > 0,14) не виявлено  статистичної відмінності 
параметрів БВМ.

Порівняння застосовуваних реєстраційних матеріалів 
Футар Д і Консіфлекс дало змогу виявити достовірні 
відмінності у ділянці зубів 16–46 (р < 0,049) і їх 
відсутність у ділянках зубів 26–36 (р > 0,34), 13–43/44 
(р > 0,08), 23–34 (р > 0,06) і 21–31 (р > 0,33).

Порівняльне вивчення показників БВМ за умови 
використання реєстраційних матеріалів Консіфлекс і 
металізований віск підтвердило відсутність достовірних 
відмінностей у ділянках зубів 16–46 (р > 0,18), 26–36 
(р > 0,22), 13–43/44 (р > 0,23), 23–34 (р > 0,59), 21–31 
(р > 0,53).

Висновки. У випадку застосування реєстраційних 
матеріалів Футар Д і металізований віск клінічне 
міжгрупове дослідження підтвердило наявність 
статистично репрезентативної відмінності (р < 0,048) 
показників біометричного відхилення міток пари 
зубів-антагоністів у ділянках зубів 16–46 (р < 0,01), 
26–36 (р < 0,04), 13–43/44 (р < 0,01) і 23–34 (р < 0,02). 

За умови застосування реєстраційних матеріалів 
Футар Д і Консіфлекс лабораторним міжгруповим 
дослідженням у ділянці пари зубів-антагоністів 16/46 
визначена наявність статистично репрезентативної 
відмінності (р < 0,049), Футар Д і металізований віск 
– статистично репрезентативної відмінності показників 
біометричного відхилення міток пари зубів-антагоністів 
у ділянках зубів 16–46 (р < 0,01), 26–36 (р < 0,01), 
13–43/44 (р < 0,01), 23–34 (р < 0,02). 

У пацієнтів із дефектами зубних рядів і в осіб 
із частковими дефектами зубних рядів за результатами 
клінічного дослідження у випадку застосування 
реєстраційного матеріалу Футар Д визначено менший 
оптимум (нижня межа – 0,00 мм, верхня межа – 
0,08 мм; нижня межа – 0,00 мм, верхня межа – 0,095 
мм відповідно) розбіжностей показників біометричного 
відхилення міток, що вказує на більшу комплементарність 
під час реєстрації максимальної інтеркуспідації 
цього матеріалу порівняно з Консіфлексом (нижня 
межа – 0,00 мм, верхня межа – 0,11 мм; нижня 
межа – 0,00 мм, верхня межа – 0,13 мм відповідно) 
і металізованим воском (нижня межа – 0,00 мм, 
верхня межа – 0,13 мм; нижня межа – 0,00 мм, 
верхня межа – 0,14 мм відповідно).

Продемонстрований статистичний аналіз показників 
біометричного відхилення міток потребує подальшого 
поглибленого вивчення, зокрема, збільшення кількості 
клінічних досліджень просторової характеристики 
позиції максимальної інтеркуспідації – звичної 
оклюзії пацієнтів з інтактними зубними рядами, як 
репрезентативного інструменту для адекватної оцін-
ки сучасних реєстраційних матеріалів.
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Клінічно-лабораторний аналіз результатів реєстрації максимальної 
інтеркуспідації у пацієнтів із частковими дефектами зубних рядів залежно  

від використання різних реєстраційних матеріалів
Т. Р. Глушко

Вступ. У стоматології однаково важливо вміти обстежувати оклюзію і реєструвати її, зберігати й переда-
вати інформацію щодо ротової порожнини.

Мета. Проаналізувати клінічно-лабораторні результати реєстрації максимальної інтеркуспідації у пацієнтів 
із частковими дефектами зубних рядів залежно від використання різних реєстраційних матеріалів.
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Матеріали й методи. Обстежено 10 осіб (5 жінок і 5 чоловіків) віком від 27 до 59 років. Після отримання 
відбитків зубних рядів обох щелеп і виготовлення гіпсових моделей визначали міжщелепні співвідношення 
в позиції максимальної інтеркуспідації (МІК) щелеп за допомогою обраних реєстраційних матеріалів (Кон-
сіфлекс (Україна), металізований віск і Футар Д (Німеччина)).

Результати. З’ясовано, що у випадку застосування реєстраційного матеріалу Футар Д показник біоме-
тричного відхилення міток (БВМ) у ділянці зубів 16–46 становить (0,03±0,03) мм, 26–36 – (0,035±0,03) мм 
(p > 0,75); 13–44 – (0,05±0,03) мм, 23–34 – (0,04±0,03) мм (p > 0,5); 21–31 – (0,01±0,03) мм. У разі викори-
стання Консіфлексу показник БВМ в ділянці молярів справа сягає (0,065±0,04) мм, зліва – (0,05±0,05) мм (p 
> 0,49), верхні ікла – нижні премоляри справа – (0,08±0,03) мм, зліва – (0,07±0,03) мм (p > 0,53), 21–31 зубів 
– (0,03±0,05) мм; металізованого воску – (0,085±0,02) мм, (0,07±0,03) мм (p > 0,28), (0,10±0,03) мм, (0,08±0,03) 
мм (p > 0,21), (0,04±0,05) мм відповідно.

Висновки. За умови застосування реєстраційного матеріалу Футар Д спостерігається менший оптимум 
(0,00–0,08 мм) розбіжностей показників БВМ, що вказує на кращу комплементарність у випадку реєстрації 
МІК цього матеріалу порівняно з Консіфлексом (0,00–0,11 мм) і металізованим воском (0,00–0,13 мм).

Ключові слова: реєстраційний матеріал, максимальна інтеркуспідація, часткові дефекти зубних рядів 
(часткова адентія).

Clinical Laboratory Study of Maximum Intercuspation Bite Registration Results in 
Patients with Partial Defects of Dentitions Depending on the use  

of Different Bite Registration Materials
T. Hlushko

Introduction. In general, it is equally important in dentistry to be able to examine the occlusion and to register 
it, store and transmit information from oral cavity.

The aim of the study. Clinical and laboratory analysis of inter-maxillary relationship formation efficiency in 
patients with partial defects of dentition in the position of maximum intercuspation of jaws by means of different 
bite registration materials selected.

Materials and methods. Examination of 10 patients (5 women, 5 men) aged 27 to 59 years was conducted. Upon 
receipt of teeth impressions of both jaws, and fabrication of their cast models, intermaxillary relationship in the 
position of maximum intercuspation (MIC) of the jaws with the help of selected registration materials (Consiflex 
(Ukraine), metallized wax (Germany), Futar D (Germany)) was determined.

Results. During clinical examination of 10 patients it was found that when using Futar D registration material, 
biometric deviation of markers (BDM) index in the region of teeth 16–46 was (0.03±0.03) mm, 26–36 – (0.035±0.03) 
mm (p > 0.75). At the same time, BDM index in the region of teeth 13–44 reached (0.05±0.03) mm, and teeth 
23–34 demonstrated values (0.04±0.03) mm (p > 0.5). Studies in the region of teeth 21–31 established BDM value 
within (0.01±0.03) mm.

Application of Consiflex as a registration material demonstrated that BDM index in the region of molars on the 
right was (0.065±0.04) mm, on the left it reached (0.05±0.05) mm (p > 0.49). According to the results of the study 
conducted, this index in the region of upper incisors – lower premolars on the right reached (0.08±0.03) mm, being 
(0.07±0.03) mm (p > 0.53) between these pairs of teeth-antagonists on the left side. BDM index in the region of 
teeth 21-31 was determined in the range of (0.03±0.05) mm.

Application of metallized wax as a registration material demonstrated that BDM index in the region of molars 
on the right was (0.085±0.02) mm, on the left it reached (0.07±0.03) mm (p > 0.28). According to the results of the 
study conducted, this index in the region of upper incisors – lower premolars on the right reached (0.10±0.03) mm, 
being (0.08±0.03) mm (p > 0.21) between these pairs of teeth-antagonists on the left side. BDM index in the region 
of teeth 21–31 was determined in the range of (0.04±0.05) mm.

During laboratory study of cast models of 10 patients in the MIC position, it was found that when using Futar D 
registration material, BDM index in the region of teeth 16-46 was (0.03±0.03) mm, teeth 26-36 – (0.35±0.03) mm 
(p > 0.75). At the same time, this index in the region of teeth 13-44 was (0.055±0.04) mm, teeth 23-34 – (0.045±0.04) 
mm (p > 0.59), respectively. In the region of teeth 21-31, its value reached (0.01±0.03) mm.

Application of Consiflex demonstrated that BDM index on cast models in the region of molars on the right was 
(0.07±0.05) mm, on the left it reached (0.55±0.055) mm (p > 0.53). According to the results of the studies, this index 
in the region of upper incisors – lower premolars on the right reached (0.09±0.04) mm, being (0.08±0.04) mm (p > 
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0.59) between these pairs of teeth-antagonists on the left side. BDM index in the region of teeth 21–31 was determined 
in the range of (0.03±0.05) mm.

Application of metallized wax as a registration material demonstrated that BDM index on cast models in the 
region of molars on the right was (0.095±0.03) mm, on the left it reached (0.08±0.03) mm (p > 0.23). According to 
the results of studies, this index in the region of upper incisors – lower premolars on the right reached (0.11±0.03) 
mm, being (0.09±0.04) mm (p > 0.23) between these pairs of teeth-antagonists on the left side. BDM index in the 
region of teeth 21–31 reached (0.045±0.05) mm.

Conclusions. Application of Futar D demonstrates lower optimum (0.00–0.08 mm) of differences between 
biometric deviation of markers indices, suggesting better complementarity during maximum intercuspation registration 
of this material in comparison with Consiflex (0.00–0.11 mm) and metallized wax (0.00–0.13 mm).

Keywords: registration material, maximum intercuspation, partial defects of dentitions (partial adentia).
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Частота обов’язкових для використання 
клінічних і лабораторних діагностичних 
критеріїв системного червоного вовчака  
за наявності активних цитомегаловірусної  
та вірус М. Е. Епштейна – І. Барр інфекцій,  
їх діагностична цінність

Вступ. Системний червоний вовчак (СЧВ) – автоімунна 
хвороба  невідомої етіології, яка характеризується 
утворенням різноманітних антитіл і ушкодженням 
майже всіх органів та систем, у виникненні й патогенезі 
якої важливу роль відіграють вірусні інфекції, зокрема, 
цитомегаловірус (ЦМВ) та вірус М. Е. Епштейна –  
І. Барр (ЕБВ) [3].

Із огляду на те що для виявлення ЦМВ та ЕБВ, як 
відомо, потрібно використовувати спеціальні дороговартісні 
серологічні лабораторні тести, які не завжди з різних 
причин  доступні,  нагальною є  потреба пошуку у 
хворих на СЧВ таких виелімінованих із обов’язкових 
для використання діагностичних критеріїв недуги 
клінічних і лабораторних маркерів, які б за таких 
умов  інформували про наявність цієї активної вірусної 
інфекції.

Мета дослідження. З’ясувати частоту обов’язкових 
для використання клінічних і лабораторних діагностичних 
критеріїв системного червоного вовчака за наявності 
активної цитомегаловірусної  та вірус М. Е. Епштейна 
– І. Барр інфекції, їх діагностичну цінність. 

Матеріали й методи дослідження. У рандомізо-
ваний спосіб із попередньою стратифікацією за наяв-
ністю лише СЧВ, виявленого до початку лікування 
за результатами комплексного клінічно-лаборатор ного 
та інструментального обстеження всіх органів і систем, 
відповідно до Наказу МОЗ України від 12.10.2006 р. 
№ 676 «Про затвердження протоколів надання медичної 
допомоги за спеціальністю «Ревматологія», згідно з 
діагностичними критеріями Американської колегії 
ревматологів (American College of Rheumatology – 
ACR, 1997 р.), після отримання, відповідно до  прин-

ципів Гельсінкської декларації прав людини, Конвен-
ції Ради Європи про права людини і біомедицину, а 
та кож відповідних законів України, письмової згоди 
у дослідження залучено 120 хворих (105 жінок 
(87,50 %) і 15 чоловіків (12,50 %) віком від 18 до 69 
років (середній вік 39,38±12,40 року)), які перебува-
ли у ревматологічному відділі Комунального неко-
мерційного підприємства Львівської обласної ради 
«Львівська обласна клінічна лікарня» у 2014–2019 рр.

Для діагностики ЦМВ та ЕБВ методом імуно-
ферментного аналізу визначали в сироватці крові 
антитіла імуноглобулінів М (Immunoglobulin M – IgM) 
та імуноглобулінів Джі (Immunoglobulin G – IgG) до 
вірусів, а також виявляли віруси в середовищах (ЦМВ 
– сеча, кров; ЕБВ – слизові оболонки ротової порожнини, 
кров) методом полімеразної ланцюгової реакції. Згідно 
з отриманими результатами хворих стратифікували 
на  чотири групи: 1) із активною ЦМВ-інфекцією (28 
хворих, збільшення вмісту IgM до ЦМВ та виявлен-
ня дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) вірусу) 
– дослідна група (ДГ) перша (ДГ1); 2) із активним 
ЕБВ (21 хворий, збільшення вмісту IgM до ЕБВ та 
виявлення ДНК-вірусу) – ДГ друга  (ДГ2);  3) із акти-
вними ЦМВ та ЕБВ (15 хворих, збільшення вмісту 
IgM до ЦМВ та ЕБВ, виявлення ДНК-вірусів) – ДГ 
третя  (ДГ3); 4) без активних ЦМВ і ЕБВ (56 хворих, 
вміст IgM до вірусів у межах референтних показників, 
не виявлено ДНК-вірусів) –  група порівняння (ГП). 

Дослідження проводили у  три етапи. Перший 
етап полягав у з’ясуванні частоти обов’язкових 
для використання клінічних і лабораторних 
діагностичних критеріїв СЧВ [2]  за наявності у 
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хворих активної ЦМВ-інфекції, для чого оцінювали 
статистичну відмінність показників у ДГ1 щодо 
показників у ГП (перший крок) та їх діагностичну 
цінність (другий крок). Другий етап передбачав 
з’ясування частоти обов’язкових для використання 
клінічних і лаборато рних діагностичних критеріїв 
СЧВ [2] за наявності у хворих активної ЕБВ-інфекції, 
для чого оцінювали статистичну відмінність показників 
у ДГ2 щодо по казників у ГП (перший крок) та їх 
діагностичну цінність (другий крок). На третьому 
етапі визначали частоту обов’язкових для використання 
клінічних і лабораторних діагностичних критеріїв 
СЧВ [2] у хворих із поєднанням активної ЦМВ і 
ЕБВ-інфекції, для чого оцінювали статистичну 
відмінність показників у ДГ3 щодо по казників у 
ГП (перший крок) та їх діагностичну цінність (другий 
крок). 

Частоту обов’язкових для використання клінічних 
і лабораторних діагностичних критеріїв СЧВ за 
наявності у хворих активної інфекції оцінювали, 
порівнюючи статистичну відмінність показників 
у ДГ1, ДГ2 та ДГ3 щодо показників у ГП із за-
стосуванням біноміального коефіцієнта І. Ньютона. 
Статистично достовірною вважали різницю, якщо 
р < 0,05.

Достовірну цінність окремих ознак – маркерів, 
які можна виявити серед обов’язкових для використання 
клінічних і лабораторних діагностичних критеріїв 
СЧВ, аналізували за допомогою показників чутливості, 
специфічності й точності. Чутливість (істинно пози-
тивна пропорція) відображає частку позитивних 
результатів, які правильно ідентифікують хворого 
суб’єкта саме як хворого. Специфічність (істинно 
негативна пропорція) відображає інформацію про 
частку негативних результатів, які правильно визначають 
здорового суб’єкта як такого, а точність – частка 
правильно поставленого діагнозу на основі інформації 
про позитивний чи негативний результат. Також  
визначено співвідношення шансів (СШ), яке показує 
наскільки відсутність або наявність певної ознаки 
асоційована з наявністю чи відсутністю конкретної 
недуги у статистичній групі, та коефіцієнт асоціації 
(КА) (чи коефіцієнт контингенції (КК)), який хара-
ктеризує наскільки тісний стохастичний зв’язок між 
якісними ознаками – альтернативними випадковими 
величинами [1]. Фактичний матеріал опрацьовано 
на персональному комп’ютері в програмі MS Excel 
та SPSS на основі таблиць спряженості з обчисленням 
показників діагностичної цінності. Зв’язок між акти-
вною інфекцією і певною скаргою хворого вважали 
підтвердженим за умов перевищення за модулем 
КА 0,5 (або 0,3 для КК).

Результати дослідження та їх обговорення. Отримані 
нами на першому кроці першого етапу дослідження 
результати аналізу частоти обов’язкових для використання 
клінічних і лабораторних діагностичних критеріїв 
СЧВ за наявності у хворих активної ЦМВ-інфекції 
наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Частота  обов’язкових для використання клінічних 

і лабораторних діагностичних критеріїв у хворих 
на системний червоний вовчак із активною 

цитомегаловірусною інфекцією (n; %; р)

№
з/п Критерії 

Хворі на СЧВ 
із активною 

ЦМВ-
інфекцією 

(ДГ1)

Хворі на СЧВ 
без активних 

інфекцій
(ГП)

n % n %
1 Еритема за типом «метелик» 11 39,29 23 41,07
2 Дискоїдні висипання 0* 0,00 6 10,71
3 Фотосенсибілізація 8* 28,57 28 50,00
4 Виразки слизових оболонок 0* 0,00 7 12,50
5 Артрит 28* 100,00 35 62,50

6
Серозит
-плеврит 0 0,00 0 0,00
-перикардит 0 0,00 3 5,36

7
Ураження нирок
- протеїнурія 6 21,43 7 12,50
- циліндрурія 0 0,00 2 3,57

8
Ураження нервової системи
- судоми 0 0,00 0 0,00
- психоз 14* 50,00 11 19,64

9 

Гематологічні зміни
- гемолізна анемія 0 0,00 0 0,00
- лейкопенія 13* 46,43 12 21,43
- лімфопенія 6 21,43 13 23,21
- тромбоцитопенія 4 14,29 7 12,50

10 

Імунологічні зміни
- підвищений титр антитіл 
до двоспіральної ДНК 
(анти-ДНК)

28* 100,00 49 87,50

- підвищений титр 
антифосфоліпідних  антитіл

n = 14 n = 45

8* 57,14 6 13,33

- виявлення антитіл до Сміт 
(См)-антигену 

n = 16 n = 42
6 37,50 8 19,05

- виявлення вовчакового 
антикоагулянту

n = 17 n = 46
6 35,29 8 17,39

- підвищений титр 
антиядерних антитіл (АНА)

n = 24 n = 43
14* 58,33 35 81,40

Примітка. * – статистично підтверджена різниця з кількістю 
випадків у хворих ГП (р < 0,05).

У 39,29 % хворих на СЧВ із активною ЦМВ-
інфекцією виявлено еритему за типом «метелик». 
Такі ж зміни шкіри діагностовано у 41,07 % хворих 
на СЧВ без активних інфекцій, проте статистично 
достовірної відмінності між частотою випадків 
еритеми за типом «метелик» у хворих обох груп не 
фіксували (р ˃  0,05). Дискоїдні висипання виявлено 
лише у 10,71 % хворих ГП, що достовірно частіше  
(р < 0,05), ніж у хворих ДГ1. Фотосенсибілізацію 
та виразки слизових оболонок достовірно частіше  
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(р < 0,05) зафіксовано у хворих ГП, ніж у хворих 
ДГ1 (28 хворих (50,00 %) і 8 хворих (28,57 %); 7 
хворих (12,50 %), 0 хворих (0,00 %) відповідно). У 
100,00 % хворих на СЧВ із активною ЦМВ-інфекцією 
діагностували артрит, що достовірно частіше (р < 
0,05), ніж у хворих без активних інфекцій (35 хво-
рих (62,50 %)). Випадків плевриту не зафіксовано 
у хворих обох груп (0,00 %). Перикардит, як один 
із проявів серозиту, виявлено лише у хворих на СЧВ 
без активних інфекцій (3 хворих (5,36 %), р ˃  0,05). 
Серед уражень нирок протеїнурію частіше (р ˃  0,05) 
виявляли у хворих ДГ1 (6 хворих (21,43 %)), ніж у 
хворих ГП (7 хворих (12,50 %)). Лише у  2 хворих 
(3,57 %) ГП виявлено циліндрурію (р ˃ 0,05). 

Судом не було у хворих обох груп (0,00 %). Психоз 
діагностовано у половини хворих на СЧВ із активною 
ЦМВ інфекцією (50,00 %), що статистично достовірно 
частіше (р < 0,05), ніж у хворих на СЧВ без активних 
інфекцій (11 хворих (19,64 %)). 

Аналіз проявів гематологічних змін у хворих на 
СЧВ не показав  випадків гемолізної анемії у хворих 
обох груп (0,00 %). Серед інших гемолітичних змін 
лейкопенію зафіксовано у 13 хворих (46,43 %) ДГ1, 
що достовірно частіше (р < 0,05), ніж у хворих ГП 
(12 хворих (21,43 %)). Лімфопенію діагностовано у 
хворих обох груп (6 хворих (21,43 %) і 13 хворих 
(23,21 %)), проте статистично достовірну відмінність 
між частотою випадків лімфопенії у хворих обох груп 
не підтверджено (р > 0,05). Тромбоцитопенію зафіксовано 
у 4 хворих (14,29 %) ДГ1 і 7 хворих (12,50 %) ГП, 
проте статистично достовірної відмінності між частотою 
випадків ознаки у обох групах також не виявлено (р 
> 0,05). 

Підвищення титру анти-ДНК фіксували у всіх 
хворих (100,00 %) на СЧВ із активною ЦМВ-інфекцією, 
що достовірно частіше (р < 0,05), ніж у хворих на 
СЧВ без активних інфекцій (49 хворих (87,50 %)). 
У 8 хворих (57,14 %) ДГ1 достовірно частіше (р < 
0,05), ніж у хворих ГП діагностовано підвищення 
титру антифосфоліпідних антитіл (6 хворих (13,33 
%)). Серед хворих на СЧВ із активною ЦМВ-інфекцією 
у 6 (37,50 %) виявлено антитіла до См-антигену. Такі 
ж антитіла виявлено у 8 хворих (19,05 %) на СЧВ 
без активних інфекцій, проте статистично достовірної 
відмінності між частотою випадків ознаки у обох 
групах не підтверджено (р > 0,05). Вовчаковий 
антикоагулянт мали 6 хворих (35,29 %) ДГ1 та 8 
хворих (17,39 %) ГП, проте статистично достовірної 
відмінності між частотою випадків ознаки у обох 
групах також не виявлено (р > 0,05). У хворих ГП 
достовірно частіше (р < 0,05), ніж у хворих ДГ1, 
фіксували АНА (35 хворих (81,40 %), 14 (58,33 %) 
відповідно).

Результати аналізу діагностичної цінності обов’язкових 
для використання клінічних і лабораторних  критеріїв 
для верифікації СЧВ у хворих із активною  ЦМВ-
інфекцією наведено у табл. 2.

Таблиця 2 
Діагностична цінність обов’язкових для використання 

клінічних і лабораторних  критеріїв для верифікації 
системного червоного  вовчака у хворих із активною 
цитомегаловірусною інфекцією (n; %; СШ; КА; КК)

№ 
з/п Критерії

Чутли-
вість, 

%

Специфі-
чність, %

Точність, 
% СШ КА КК

1
Еритема 
за типом 
«метелик»

39,29 58,93 52,38 0,93 -0,04 -

2 Дискоїдні 
висипання 0,00 89,29 59,52 0,00 -1,00 -0,20

3 Фотосен-
сибілізація 28,57 50,00 42,86 0,40 -0,43 -

4
Виразки 
слизових 
оболонок

0,00 87,50 58,33 0,00 -1,00 -0,21

5 Артрит 100,00 37,50 58,33 - 1,00 0,41^

6
Серозит
-плеврит 0,00 100,00 66,67 - - -
-перикардит 0,00 94,64 63,10 0,00 -1,00 -0,14

7

Ураження 
нирок
- протеїнурія 21,43 87,50 65,48 1,91 0,31 -
- циліндрурія 0,00 96,43 64,29 0,00 -1,00 -0,11

8

Ураження 
нервової 
системи
- судоми 0,00 100,00 66,67 - - -
- психоз 50,00 80,36 70,24 4,09 0,61# -

9 

Гематологічні 
зміни
- гемолізна 
анемія 0,00 100,00 66,67 - - -

- лейкопенія 46,43 78,57 67,86 3,18 0,52# -
- лімфопенія 21,43 76,79 58,33 0,90 -0,05 -
- тромбо-
цитопенія 14,29 87,50 63,10 1,17 0,08 -

10 

Імунологічні 
зміни

- підвищений 
титр анти -ДНК 100,00 12,50 41,67 - 1,00 0,21

- підвищений 
титр 
антифосфо-
ліпідних  
антитіл

57,14 86,67 82,69 8,67 0,79# -

- виявлення 
антитіл до См-
антигену

37,50 80,95 68,97 2,55 0,44 -

- виявлення 
вовчакового 
антикоагулянту

35,29 82,61 69,84 2,59 0,44 -

-підвищений 
титр АНА 58,33 18,60 32,84 0,32 -0,52# -

Примітки: # – статистично достовірний зв’язок між активною 
інфекцією та ознакою (КА 0,5 і більше); ^ – статистично досто-
вірний зв’язок між активною інфекцією та ознакою (КК 0,3  
і більше).
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Еритему за типом «метелик» частіше виявляли у 
хворих на СЧВ без активних інфекцій. Чутливість 
симптому як маркера активної ЦМВ-інфекції стано вить 
39,29 %, специфічність – 58,93 %, точність – 52,38 %. 
Між наявністю еритеми за типом «метелик» і належністю 
до групи з активною ЦМВ-інфекцією не виявлено 
достовірного зв’язку (зворотний зв’язок, КА -0,04). 

Дискоїдні висипання фіксували лише у хворих ГП. 
Чутливість симптому як маркера активної ЦМВ-інфекції 
становить 0,00 %, специфічність – 89,29 %, точність 
– 59,52 %. Проте між наявністю симптому та належністю 
до групи з активною ЦМВ-інфекцією також не виявлено 
достовірного зв’язку (зворотний зв’язок, КК -0,20). 

У хворих обох груп зафіксовано фотосенсибі ліза цію. 
Чутливість ознаки як маркера активної ЦМВ-інфекції 
становить 28,57 %, специфічність – 50,00 %, точність 
– 42,86 %. Проте між наявністю симптому та належністю 
до групи з активною ЦМВ-інфекцією достовірного 
зв’язку немає (зворотний зв’язок, КА -0,43). 

Лише у хворих ГП діагностовано виразки слизових 
оболонок. Чутливість симптому як маркера активної 
ЦМВ-інфекції становить 0,00 %, специфічність – 87,50 
%, точність – 58,33 %. Проте між наявністю симптому 
та належністю до групи із активною ЦМВ-інфекцією 
немає достовірного зв’язку (зворотний зв’язок, КК -0,21). 

Чутливість артриту як маркера активної ЦМВ-інфе-
кції становить 100,00 %, специфічність – 37,50 %, 
точність – 58,33 %). Артрит частіше фіксували у хворих 
на СЧВ із активною ЦМВ-інфекцією, ніж без активних 
інфекцій. Виявлено достовірний зв’язок між артритом 
і належністю до групи з активною ЦМВ-інфекцією 
(прямий зв’язок, КК 0,41). 

Перикардит зафіксовано лише у хворих на СЧВ ГП. 
Чутливість ознаки як маркера активної ЦМВ-інфекції 
становить 0,00 %, специфічність – 94,64 %, точність 
– 63,10 %. Проте між наявністю симптому та належністю 
до групи з активною ЦМВ-інфекцією немає достовірного 
зв’язку (зворотний зв’язок, КК-0,14).

Протеїнурію фіксували у 1,91 разу частіше у хворих 
на СЧВ ДГ1, ніж у хворих ГП. Чутливість ознаки як маркера 
активної ЦМВ-інфекції становить 21,43 %, специфічність 
– 87,50  %, точність – 65,48 %. Проте між наявністю симп-
тому та належністю до групи з активною ЦМВ-інфекцією 
немає  достовірного зв’язку (прямий зв’язок, КА 0,31).

Циліндрурію діагностовано лише у хворих на СЧВ 
ГП. Чутливість ознаки як маркера активної ЦМВ-інфекції 
становить 0,00 %, специфічність – 96,43 %, точність 
– 64,29 %. Проте між наявністю симптому та належністю 
до групи з активною ЦМВ-інфекцією також не зафіксовано 
достовірного зв’язку (зворотний зв’язок, КК -0,11).

Серед уражень нервової системи у хворих на СЧВ із 
активною ЦМВ- інфекцією у 4,09 разу частіше фі ксували 
психоз. Чутливість симптому як маркера акти вної ЦМВ-
інфекції становить 50,00 %, специфічність – 80,36 %, 
точність – 70,24 %). Між наявністю психозу та належністю 
до групи з активною ЦМВ-інфекцією виявлено достовірний 
зв’язок (прямий зв’язок, коефіцієнт асоціації 0,61). 

Серед гематологічних змін лейкопенію діагносту-
вали у 3,18 разу частіше у хворих із активною ЦМВ-

інфекцією, ніж у хворих без активних інфекцій.  Чут-
ли вість клінічного прояву як маркера активної 
ЦМВ -інфекції становить 46,43 %, специфічність – 78,57 
%, точність – 67,86 %. Виявлено статистично підтвердже-
ний зв’язок між маркером і належністю до групи з 
активною ЦМВ- інфекцією (прямий зв’язок, КА 0,52).

Лімфопенію зафіксовано лише у хворих на СЧВ 
ГП. Чутливість ознаки як маркера активної ЦМВ-
інфекції становить 21,43 %, специфічність – 76,79 %, 
точність – 58,33 %. Проте між наявністю симптому 
та належністю до групи з активною ЦМВ-інфекцією 
також не виявлено достовірного зв’язку (зворотний 
зв’язок, КА -0,05).

Тромбоцитопенію діагностовано в 1,17 разу частіше 
у хворих на СЧВ із активною ЦМВ-інфекцією, ніж у 
хворих на СЧВ без активних інфекцій. Чутливість 
клінічного прояву як маркера активної ЦМВ-інфекції 
становить 14,29 %, специфічність – 87,50 %, точність 
– 63,10 %. Статистично непідтверджено зв’язок між 
маркером і належністю до групи з активною ЦМВ- 
інфекцією (прямий зв’язок, КА 0,08).

Підвищення титру анти-ДНК частіше фіксували у 
хворих ДГ1, ніж у хворих ГП. Чутливість ознаки як 
маркера активної ЦМВ-інфекції становить 100,00 %, 
специфічність – 12,50 %, точність – 41,67 %. Проте 
між наявністю симптому та належністю до групи з 
активною ЦМВ-інфекцією немає достовірного зв’язку 
(прямий зв’язок, КК 0,21).

Підвищений титр антифосфоліпідних антитіл у 
8,67 разу частіше діагностовано у хворих на СЧВ із 
активною ЦМВ-інфекцією, ніж у хворих без активних 
інфекцій. Чутливість симптому як маркера активної 
ЦМВ-інфекції становить 57,14 %, специфічність – 
86,67 %, точність – 82,69 %. Зафіксовано достовірний 
зв’язок між критерієм і належністю до групи з актив-
ною ЦМВ-інфекцією (прямий зв’язок, КА 0,79). 

У хворих на СЧВ із активною ЦМВ-інфекцією у 
2,55 разу частіше виявляли антитіла до См-антигену, 
ніж у хворих без активних інфекцій. Чутливість ознаки 
як маркера активної ЦМВ-інфекції становить 37,50 
%, специфічність – 80,95 %, точність – 68,97 %. Про-
те не виявлено достовірного зв’язку між критерієм і 
належністю до групи з активною ЦМВ-інфекцією 
(прямий зв’язок, КА 0,44).  

Вовчаковий антикоагулянт у 2,59 разу частіше фік сува-
ли у хворих на СЧВ із активною ЦМВ-інфек цією, ніж у 
хворих без активних інфекцій. Чутливість симптому як 
маркера активної ЦМВ-інфекції становить 35,29 %, спе-
цифічність – 82,61 %, точність – 69,84 %. Проте не 
виявлено достовірного зв’язку між критерієм і належ ністю 
до групи з активною ЦМВ-інфекцією (прямий зв’язок, 
КА 0,44).

Підвищення титру АНА частіше діагностували у хво-
рих на СЧВ без активних інфекцій, ніж у хворих на СЧВ 
із активною ЦМВ-інфекцією. Чутливість си мптому як 
маркера активної ЦМВ-інфекції становить 58,33 %, спе-
цифічність – 18,60 %, точність – 32,84 %. Виявлено до-
стовірний зв’язок між критерієм і належністю до групи 
з активною ЦМВ-інфекцією (зворот ний зв’язок, КА -0,52).    
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Аналіз результатів виконання першого етапу дослі-
дження дозволяє стверджувати, що у хворих на СЧВ із 
активною ЦМВ-інфекцією достовірно частіше, ніж у 
хворих на СЧВ без активних інфекцій, є артрит, психоз, 
лейкопенія, підвищення титру анти-ДНК й антифосфо-
ліпідних антитіл, а найвищу цінність для діагностики 
активної ЦМВ-інфекції серед обов’язкових для вико-
ристання клінічних і лабораторних діагностичних кри-
теріїв СЧВ мають артрит, психоз, лейкопенія та підви-
щення титру антифосфоліпідних антитіл.

Результати виконання першого кроку другого ета-
пу нашого дослідження,  присвяченого  визначенню 
ча стоти діагностичних критеріїв у хворих на СЧВ із 
активною ЕБВ-інфекцією,  наведено в табл. 3.

Таблиця 3  
Частота обов’язкових для використання клінічних  
і лабораторних діагностичних критеріїв у хворих  
на системний червоний вовчак із активною вірус  

М. Е. Епштейна – І. Барр інфекцією (n; %; р)

№
з/п Критерії 

Хворі на СЧВ із 
активною ЕБВ-
інфекцією (ДГ2)

Хворі на СЧВ 
без активної 
ЕБВ-інфекції 

(ГП)
n % n %

1 Еритема за типом 
«метелик» 11 52,38 23 41,07

2 Дискоїдні висипання 0 0,00 6 10,71
3 Фотосен сибілізація 17* 80,95 28 50,00

4 Виразки слизових 
оболонок 7* 33,33 7 12,50

5 Артрит 17 80,95 35 62,50

6
Серозит
- плеврит 0 0,00 0 0,00
- перикардит 0 0,00 3 5,36

7
Ураження нирок
- протеїнурія 3 14,29 7 12,50
- циліндрурія 0 0,00 2 3,57

8

Ураження нервової 
системи
- судоми 0 0,00 0 0,00
- психоз 7 33,33 11 19,64

9 

Гематологічні зміни
- гемолізна анемія 0 0,00 0 0,00
- лейкопенія 3 14,29 12 21,43
- лімфопенія 0* 0,00 13 23,21
- тромбоци топенія 7* 33,33 7 12,50

10 

Імунологічні зміни
- підвищений титр анти-
ДНК 21* 100,00 49 87,50

- підвищений титр 
антифосфоліпідних  
антитіл

n=15 n = 45

4 26,67 6 13,33

- виявлення антитіл до 
См-антигену

n = 14 n = 42
5 35,71 8 19,05

- виявлення вовчакового 
антикоагулянту

n = 10 n = 46
3 30,00 8 17,39

-підвищений титр АНА
n = 21 n = 43

16 76,19 35 81,40

Примітка. * – статистично підтверджена різниця з кількістю 
випадків у хворих ГП (р < 0,05).

У 11 хворих (52,38 %) на СЧВ із активною ЕБВ-
інфекцією виявлено еритему за типом «метелик». 
Такі ж зміни шкіри діагностовано у 23 хворих 
(41,07 %) на СЧВ без активних інфекцій, проте ста-
тистично достовірної відмінності між частотою випадків 
еритеми за типом «метелик» у хворих обох груп немає 
(р > 0,05). 

Дискоїдні висипання фіксували лише у 6 хворих 
(10,71 %) ГП (р > 0,05). Фотосенсибілізацію і вира з-
ки сли зових оболонок достовірно частіше (р < 0,05) 
виявляли у хворих ДГ2, ніж у хворих ГП (17 хворих 
(80,95 %) і 28 хворих (50,00 %); 7 хворих (33,33 %), 
7 хворих (12,50 %) відповідно). У 17 хворих (80,95 %) 
на СЧВ із активною ЕБВ-інфекцією зафіксовано артрит. 
У хворих на СЧВ без активних інфекцій такі ознаки 
виявлено у 35 хворих (62,50 %), проте достовірної 
відмінності між частотою випадків ознаки у обох 
групах не було (р > 0,05). Плеврит не діагностовано 
у хворих обох груп (0,00 %). Перикардит зафіксовано 
лише у хворих на СЧВ без активних інфекцій (3 хворі 
(5,36 %), р > 0,05). 

Серед уражень нирок протеїнурію частіше (р ˃ 
0,05) виявляли у хворих ДГ2 (3 хворі (14,29 %)), ніж 
у хворих ГП (7 хворих (12,50 %)). Лише у  2 хворих 
(3,57 %) ГП виявлено циліндрурію (р > 0,05). Не 
зафіксовано судом у хворих обох груп (0,00 %). Психоз 
діагностовано у 7 хворих із активною ЦМВ-інфекцією 
(33,33 %), що дещо частіше  (р > 0,05), ніж у хворих 
без активних інфекцій (11 хворих (19,64 %)). 

Не виявлено гемолізну анемію у хворих обох груп 
(0,00 %). Серед інших гемолітичних змін лейкопенію 
зафіксовано у 3 хворих (14,29 %) ДГ2, що рідше (р < 
0,05), ніж у хворих без активних інфекцій (12 хворих 
(21,43 %)). Лімфопенію діагностовано лише у хворих 
без активних інфекцій (13 хворих  (21,43 %), р < 0,05). 
Тромбоцитопенію достовірно частіше (р < 0,05) 
фіксували у хворих ДГ2 (7 хворих (33,33 %)), ніж у 
хворих ГП (7 хворих (12,50 %)). 

Підвищення титру анти-ДНК достовірно частіше 
(р < 0,05) виявляли у хворих із активною ЕБВ-
інфекцією, ніж у хворих без активних інфекцій (21 
хворий (100,00 %), 49 хворих (87,50 %) відповідно). 
У 4 хворих (26,67 %) ДГ2 частіше (р > 0,05) фіксували 
підвищення титру антифосфоліпідних антитіл, ніж у 
хворих ГП (6 хворих (13,33 %)). Серед хворих на СЧВ 
із активною ЕБВ-інфекцією у 5 (35,71 %) виявлено 
антитіла до См-антигену. Такі ж антитіла виявлено у 
8 хворих (19,05 %) без активних інфекцій, проте ста-
тистично достовірної відмінності між частотою випадків 
ознаки у обох групах немає (р > 0,05). 

Вовчаковий антикоагулянт зафіксовано у 3 хворих 
(30,00 %) ДГ2 та у 8 хворих (17,39 %) ГП, проте статис-
т ично достовірної відмінності між частотою випадків 
ознаки у обох групах також немає (р > 0,05). У хворих 
ГП (16 хворих, 76,19 %) частіше (р > 0,05), ніж у хворих 
ДГ2 виявляли АНА (35 хворих (81,40 %)).

Результати аналізу діагностичної цінності обов’яз-
кових для використання клінічних і лабораторних 
критеріїв для верифікації СЧВ у хворих із активною  
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ЕБВ-інфекцією (другий крок другого етапу) наведено 
в табл. 4.

Таблиця 4 
Діагностична цінність обов’язкових для використання 

клінічних і лабораторних  критеріїв для верифікації 
системного червоного вовчака у хворих із активною вірус 

М. Е. Епштейна – І. Барр інфекцією 
(n; %; СШ; КА; КК)

№ 
з/п Критерії

Чутли-
вість, 

%

Спе-
ци фіч-
ність, 

%

Точ-
ність, 

%

Спів-
відно-
шення 
шансів

Коефі-
цієнт 

асоціації

Коефі-
цієнт 

конти-
нгенції

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Еритема 
за типом 
«метелик»

52,38 58,93 57,14 1,58 0,22 -

2 Дискоїдні 
висипання 0,00 89,29 64,94 0,00 -1,00 -0,18

3 Фотосен-
сибілізація 80,95 50,00 58,44 4,25 0,62# -

4
Виразки 
слизових 
оболонок

33,33 87,50 72,73 3,50 0,56# -

5 Артрит 80,95 37,50 49,35 0,38 0,44 -

6

Серозит

-плеврит 0,00 100,00 72,73 - - -

-перикардит 0,00 94,64 68,83 0,00 -1,00 -0,12

7

Ураження 
нирок
- протеїнурія 14,29 87,50 67,53 1,17 0,08 -

- циліндрурія 0,00 96,43 70,13 0,00 -1,00 -0,10

8

Ураження 
нервової 
системи
- судоми 0,00 100,00 72,73 - - -

- психоз 33,33 80,36 67,53 2,05 0,34 -

9 

Гематологічні 
зміни

- гемолізна 
анемія 0,00 100,00 72,73 - - -

- лейкопенія 14,29 78,57 61,04 0,61 -0,24 -

- лімфопенія 0,00 76,79 55,84 0,00 -1,00 -0,28
- тромбо-
цитопенія 33,33 87,50 72,73 3,50 0,56# -

10 

Імунологічні 
зміни
- підвищений 
титр анти-
ДНК

100,00 12,50 36,36 - 1,00 0,19

- підвищений 
титр 
антифосфо-
ліпідних  
антитіл

26,67 86,67 71,67 2,36 0,41 -

- виявлення 
антитіл до 
См-антигену

35,71 80,95 69,64 2,36 0,40 -

1 2 3 4 5 6 7 8

- виявлення 
вовчакового 
анти-
коагулянту

30,00 82,61 73,21 2,04 0,34 -

- підвищений 
титр АНА 88,89 18,60 39,34 1,83 0,30 -

Примітка. # – статистично достовірний зв’язок між активною 
інфекцією та ознакою (КА 0,5 і більше).

Еритему за типом «метелик» у 1,58 разів частіше 
виявляли у хворих на СЧВ із активною ЕБВ-інфекцією, 
ніж у хворих на СЧВ без активних інфекцій. Чутливість 
симптому як маркера активної ЕБВ-інфекції становить 
52,38 %, специфічність – 58,93 %, точність – 57,14 %. 
Між наявністю еритеми за типом «метелик» і належністю 
до групи з активною ЦМВ-інфекцією не виявлено 
достовірного зв’язку (прямий зв’язок, КА 0,22). 

Дискоїдні висипання фіксували лише у хворих ГП. 
Чутливість симптому як маркера активної ЕБВ-інфекції 
становить 0,00 %, специфічність – 89,29 %, точність 
– 64,94 %. Проте між наявністю симптому та належністю 
до групи із активною ЕБВ-інфекцією також не виявлено 
достовірного зв’язку (зворотний зв’язок, КК -0,18). 

У хворих на СЧВ із активною ЕБВ-інфекцією у 
4,25 разу частіше фіксували фотосенсибілізацію, ніж 
у хворих на СЧВ без активних інфекцій. Чутливість 
ознаки як маркера активної ЕБВ-інфекції становить 
80,95 %, специфічність – 50,00 %, точність – 58,44 %. 
Між наявністю симптому та належністю до групи з 
активною ЕБВ-інфекцією виявлено достовірний зв’язок 
(прямий зв’язок, КА 0,62). 

Виразки слизових оболонок у 3,50 разу частіше 
виявляли у хворих ДГ2, ніж у хворих ГП. Чутливість 
симптому як маркера активної ЕБВ-інфекції становить 
33,33 %, специфічність – 87,50 %, точність – 72,73 %. 
Констатовано достовірний зв’язок між наявністю 
симптому та належністю до групи з активною ЕБВ-ін-
фекцією (прямий зв’язок, КА 0,56). 

Чутливість артриту як маркера активної ЕБВ-інфекції 
становить 100,00 %, специфічність – 37,50 %, точність 
– 58,33 %). Артрит частіше діагностували у хворих 
на СЧВ без активних інфекцій, ніж у хворих із актив-
ною ЕБВ-інфекцією. Але не виявлено достовірного 
зв’язку між артритом і належністю до групи з актив-
ною ЕБВ-інфекцією (прямий зв’язок, КА 0,44). 

Перикардит діагностували лише у хворих на СЧВ 
ГП. Чутливість ознаки як маркера активної ЕБВ-інфекції 
становить 0,00 %, специфічність – 94,64 %, точність 
– 68,83 %. Проте між наявністю симптому та належні-
стю до групи з активною ЕБВ-інфекцією не виявлено 
достовірного зв’язку (зворотний зв’язок, КК -0,12).

Протеїнурію зафіксовано у 1,17 разу частіше у 
хворих на СЧВ ДГ2, ніж у хворих ГП. Чутливість 
ознаки як маркера активної ЕБВ-інфекції становить 
14,29 %, специфічність – 87,50 %, точність – 67,53 %. 

Закінчення табл. 4
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Проте між наявністю симптому й належністю до групи 
з активною ЕБВ-інфекцією не виявлено достовірного 
зв’язку (прямий зв’язок, КА 0,08).

Циліндрурію діагностовано лише у хворих на СЧВ 
ГП. Чутливість ознаки як маркера активної ЕБВ-інфекції 
становить 0,00 %, специфічність – 96,43 %, точність 
– 70,13 %. Проте між наявністю симптому й належністю 
до групи з активною ЕБВ-інфекцією не виявлено 
достовірного зв’язку (зворотний зв’язок, КК -0,10).

Серед уражень нервової системи у хворих на СЧВ 
із активною ЕБВ-інфекцією у 2,52 разу частіше ви-
явлено психоз. Чутливість симптому як маркера ак-
тивної ЕБВ-інфекції становить 33,33 %, специфічність 
– 80,36 %, точність – 67,53 %. Між наявністю психозу 
та належністю до групи з активною ЕБВ-інфекцією 
не виявлено достовірного зв’язку (прямий зв’язок, 
КА 0,34). 

Серед гематологічних змін лейкопенію діагностовано 
частіше у хворих на СЧВ без активних інфекцій, ніж 
у хворих із активною ЕБВ-інфекцією.  Чутливість 
клінічного прояву як маркера активної ЕБВ-інфекції 
становить 14,29 %, специфічність – 78,57 %, точність 
– 61,04 %. Виявлено статистично непідтверджений 
зв’язок між маркером і належністю до групи з активною 
ЕБВ- інфекцією (зворотний зв’язок, КА -0,24).

Лімфопенію зафіксовано лише у хворих на СЧВ 
ГП. Чутливість ознаки як маркера активної ЕБВ-інфекції 
становить 0,00 %, специфічність – 76,79 %, точність 
– 55,84 %. Проте між наявністю симптому й належністю 
до групи з активною ЦМВ-інфекцією також не виявлено 
достовірного зв’язку (зворотний зв’язок, КА -0,28).

Тромбоцитопенію виявляли у 3,50 разу частіше у 
хворих із активною ЕБВ-інфекцією, ніж у хворих без 
активних інфекцій. Чутливість ознаки як маркера 
активної ЕБВ-інфекції становить 33,33 %, специфічність 
– 87,50 %, точність – 72,73 %. Констатовано статистично 
підтверджений зв’язок між маркером і належністю 
до групи з активною ЕБВ-інфекцією (прямий зв’язок, 
КА 0,56).

Підвищення титру анти-ДНК частіше фіксували у 
хворих ДГ2, ніж у хворих ГП. Чутливість ознаки як 
маркера активної ЕБВ-інфекції становить 100,00 %, 
специфічність – 12,50 %, точність – 36,36 %. Проте 
між наявністю симптому й належністю до групи з 
активною ЕБВ-інфекцією також не виявлено достовірного 
зв’язку (прямий зв’язок, КК 0,19).

Підвищений титр антифосфоліпідних антитіл у 
2,36 разу частіше фіксували у хворих на СЧВ із активною 
ЕБВ-інфекцією, ніж у хворих без активних інфекцій. 
Чутливість симптому як маркера активної ЕБВ-інфекції 
становить 26,67 %, специфічність – 86,67 %, точність 
– 71,67 %. Існує достовірний зв’язок між критерієм 
і належністю до групи з активною ЕБВ-інфекцією 
(прямий зв’язок, КА 0,41). 

У хворих на СЧВ ДГ2 у 2,36 разу частіше виявляли 
антитіла до См-антигену, ніж у хворих ГП. Чутливість 
ознаки як маркера активної ЕБВ-інфекції становить 
35,71 %, специфічність – 80,95 %, точність – 69,64 
%. Проте немає достовірного зв’язку між критерієм 

і належністю до групи з активною ЕБВ-інфекцією 
(прямий зв’язок, КА 0,40).  

Вовчаковий антикоагулянт у 2,04 разу частіше фік-
сували у хворих на СЧВ із активною ЕБВ-інфекцією, 
ніж у хворих на СЧВ без активних інфекцій. Чутливість 
симптому як маркера активної ЕБВ-інфекції становить 
30,00 %, специфічність – 82,61 %, точність – 73,21 %. 
Проте не виявлено достовірного зв’язку між критері-
єм і належністю до ДГ2 (прямий зв’язок, КА 0,34).

Підвищення титру АНА у 1,83 разу частіше діа-
гностовано у хворих на СЧВ із активною ЕБВ-інфек-
цією, ніж без активних інфекцій. Чутливість симпто-
му як маркера активної ЕБВ-інфекції становить 88,89 
%, специфічність – 18,60 %, точність – 39,34 %. Не 
виявлено достовірного зв’язку між критерієм і на-
лежністю до групи з активною ЕБВ-інфекцією (пря-
мий зв’язок, КА 0,30).    

Аналіз результатів виконання другого етапу 
дослідження дозволяє стверджувати, що у  хворих на 
СЧВ із активною ЕБВ-інфекцією достовірно часті ше, 
ніж у хворих без активних інфекцій, фіксували 
фотосенсибілізацію, виразки слизових оболонок, 
тромбоцитопенію і підвищення титру анти-ДНК, а 
найвищу діагностичну цінність для діагностики активної 
ЕБВ-інфекції серед обов’язкових для використання 
клінічних і лабораторних діагностичних критеріїв 
СЧВ мають фотосенсибілізація, виразки слизових 
оболонок і тромбоцитопенія.

Результати виконання  третього етапу  нашого 
дослідження, метою якого було з’ясувати частоту 
обов’язкових для використання клінічних і лабораторних 
діагностичних критеріїв СЧВ у хворих із поєднанням 
активних ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій (перший крок), їх 
діагностичної цінності (другий крок), наведено в 
табл. 5 і 6.

Таблиця 5 
Частота обов’язкових для використання клінічних  
і лабораторних діагностичних критеріїв у хворих  

на системний червоний вовчак  
із поєднанням активних цитомегаловірусної  

та вірус М. Е. Епштейна – І. Барр інфекцій (n; %; р)

№
з/п Критерії 

Хворі на СЧВ із 
активними ЦМВ- 
і ЕБВ-інфекціями 

(ДГ3)

Хворі на СЧВ без 
активно інфекції

(ГП)

n % n %
1 2 3 4 5 6

1 Еритема за типом 
«метелик» 11* 73,33 23 41,07

2 Дискоїдні висипання 0 0,00 6 10,71
3 Фотосенсибілізація 5 33,33 28 50,00

4 Виразки слизових 
оболонок 0 0,00 7 12,50

5 Артрит 12 80,00 35 62,50

6
Серозит
-плеврит 0 0,00 0 0,00
-перикардит 0 0,00 3 5,36

7
Ураження нирок
- протеїнурія 0 0,00 7 12,50
- циліндрурія 0 0,00 2 3,57
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1 2 3 4 5 6

8

Ураження нервової 
системи
- судоми 0 0,00 0 0,00
-психоз 6 40,00 11 19,64

9 

Гематологічні зміни
- гемолізна анемія 0 0,00 0 0,00
- лейкопенія 5 33,33 12 21,43
- лімфопенія 9* 60,00 13 23,21
- тромбоцитопенія 1 6,67 7 12,50

10 
 

Імунологічні зміни
- підвищений титр 
анти-ДНК 15 100,00 49 87,50

- підвищений титр 
антифосфоліпідних  
антитіл

n = 15 n = 45

2 13,33 6 13,33

- виявлення антитіл 
до См-антигену

n =15 n = 42
4 26,67 8 19,05

- виявлення 
вовчакового 
антикоагулянту

n =11 n = 46

8* 72,73 8 17,39

- підвищений титр 
АНА

n = 15 n = 43 
15* 100,00 35 81,40

Примітка. * – статистично підтверджена різниця з кількістю 
випадків у хворих ГП (р < 0,05).

У 73,33 % хворих на СЧВ із поєднанням активних 
ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій виявлено еритему за типом «метелик», 
що статистично достовірно частіше (р < 0,05), ніж у 
хворих на СЧВ без активних інфекцій (23 хворих (41,07 
%)). Дискоїдні висипання виявлено лише у 6 хворих 
(10,71 %) ГП (р > 0,05). Фотосенсибілізацію та виразки 
слизових оболонок частіше (р > 0,05) фіксували у хворих 
ГП, ніж у хворих ДГ3 (28 хворих (50,00 %) і 5 хворих 
(33,33 %); 7 хворих (12,50 %), 0 хворих (0,00 %) відповідно). 
У 12 хворих (100,00 %) на СЧВ із поєднанням активних 
ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій діагностовано артрит. У хворих 
на СЧВ без активних інфекцій такі ознаки виявлено у 
35 хворих (62,50 %), проте достовірної відмінності між 
частотою випадків ознаки у обох групах не виявлено (р 
> 0,05). Плеврит не діагностовано у хворих обох груп 
(0,00 %). Перикардит зафіксовано лише у хворих на СЧВ 
без активних інфекцій (3 хворі (5,36 %), р > 0,05). 

Серед уражень нирок протеїнурію виявлено лише 
у хворих ГП (7 хворих (12,50 %), р > 0,05). Лише у 2 
хворих (3,57 %) ГП зафіксовано циліндрурію (р > 
0,05). Судом не було у хворих обох груп (0,00 %). 
Психоз діагностовано у 6 хворих із поєднанням активних 
ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій (40,00 %), що частіше (р > 0,05), 
ніж у хворих без активних інфекцій (11 хворих (19,64 %)). 

У хворих на СЧВ не виявлено випадків гемолізної 
анемії у обох групах (0,00 %). Серед інших гемолітичних 
змін лейкопенію зафіксовано у 5 хворих (33,33 %) 
ДГ3, що дещо частіше (р > 0,05), ніж у хворих без 
активних інфекцій (12 хворих (21,43 %)). Лімфопенію 
достовірно частіше (р > 0,05) діагностували у хворих 
на СЧВ із поєднанням активних ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій 
(9 хворих (60,00 %)), ніж у хворих на СЧВ без активних 

інфекцій (13 хворих (21,43 %)). Тромбоцито пе нію 
дещо рідше (р > 0,05) фіксували у хворих ДГ3 (1 хво-
рий (6,67 %)), ніж у хворих ГП (7 хворих (12,50 %)). 

Підвищення титру анти-ДНК частіше (р > 0,05) 
виявляли у хворих на СЧВ із поєднанням активних 
ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій (15 хворих (100,00 %)), ніж у 
хворих на СЧВ без активних інфекцій (49 хворих 
(87,50 %)). У 2 хворих (13,33 %) ДГ3 дещо частіше 
(р > 0,05) діагностовано підвищення титру антифо с-
фоліпідних антитіл, ніж у хворих ГП (6 хворих (13,33 
%)). Серед хворих на СЧВ із поєднан ням активних 
ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій дещо частіше (р > 0,05) вияв-
лено антитіла до См-антигену (4 хворих (26,67 %)), 
ніж у хворих на СЧВ без активних інфек цій (8 хво-
рих (19,05 %)). Вовчаковий антикоагулянт достовір-
но частіше (р < 0,05) фіксували у хворих ДГ3 (8 хво-
рих, 72,73 %), ніж у хворих ГП (8 хворих (17,39 %)). 
У хворих на СЧВ із поєднанням активних ЦМВ- і 
ЕБВ-інфекцій також достовірно частіше (р < 0,05) 
виявляли підвищення титру АНА (15 хворих (100,00 
%)), ніж у хворих на СЧВ без активних інфекцій (35 
хворих (81,40 %)).

Таблиця 6 
Діагностична цінність обов’язкових для використання 

клінічних і лабораторних  критеріїв для верифікації  
системного червоного вовчака у хворих із поєднанням 

активних цитомегаловірусної та вірус М. Е. Епштейна –  
І. Барр інфекцій (n; %; СШ; КА; КК)

№ 
з/п Критерії Чутли-

вість, %

Специ-
фічність, 

%

Точ-
ність, 

%
СШ КА КК

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Еритема за типом 
«метелик» 73,33 58,93 61,97 3,95 0,60# -

2 Дискоїдні 
висипання 0,00 89,29 70,42 0,00 -1,00-0,16

3 Фотосен сибілізація 33,33 50,00 46,48 0,50 -0,33 -

4 Виразки слизових 
оболонок 0,00 87,50 69,01 0,00 -1,00-0,17

5 Артрит 80,00 37,50 46,48 2,40 0,41 -

6

Серозит

-плеврит 0,00 100,00 78,87 - - -

-перикардит 0,00 94,64 74,65 0,00 -1,00-0,11

7

Ураження нирок

- протеїнурія 0,00 87,50 69,01 0,00 -1,00-0,17

- циліндрурія 0,00 96,43 76,06 0,00 -1,00-0,09

8

Ураження нервової 
системи
- судоми 0,00 100,00 78,87 - - -

- психоз 40,00 80,36 71,83 2,73 0,46 -

9 

Гематологічні зміни
- гемолізна анемія 0,00 100,00 78,87 - - -
- лейкопенія 33,33 78,57 69,01 1,83 0,29 -
- лімфопенія 60,00 76,79 73,24 4,96 0,66# -

- тромбоцитопенія 6,67 87,50 70,42 0,50 -0,33 -

Закінчення табл. 5
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10 

Імунологічні зміни
- підвищений титр 
анти-ДНК 100,00 12,50 30,99 - 1,00 0,17

- підвищений титр 
антифосфо ліпідних  
антитіл

28,57 86,67 78,85 2,60 0,44 -

- виявлення антитіл 
до См-антигену 26,67 80,95 66,67 1,55 0,21 -

- виявлення 
вовчакового 
антикоагу лянту

72,73 82,61 80,70 12,67 0,85# -

- підвищений титр 
АНА 100,00 18,60 39,66 - 1,00 0,24

Примітка. # – статистично достовірний зв’язок між активною 
інфекцією та ознакою (КА 0,5 і більше).

У хворих на СЧВ із поєднанням активних ЦМВ- і 
ЕБВ-інфекцій у 3,95 разу частіше зафіксовано ери-
тему за типом «метелик», ніж у хворих на СЧВ без 
актив них інфекцій. Чутливість показника для діа-
гностики поєднання активних ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій 
становить 73,33 %, специфічність – 58,93 %, точність 
– 61,97 %. Між маркером і належністю до групи із 
поєднанням активних ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій виявле-
но підтверджений зв’язок (прямий зв’язок, КА 0,60).  

Дискоїдні висипання виявлено лише у хворих 
ГП. Чутливість симптому як маркера поєднання 
активних ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій становить 0,00 %, 
специфі ч ність – 89,29 %, точність – 70,42 %. Проте 
між наявністю симптому та належністю до ДГ3 не 
виявлено до сто вірного зв’язку (зворотний зв’язок, 
КК -0,16). 

У хворих на СЧВ із поєднанням активних ЦМВ- і 
ЕБВ-інфекцій дещо рідше фіксували фотосенсибілізацію, 
ніж у хворих на СЧВ без активних інфекцій. Чутливість 
ознаки як маркера ДГ3 становить 33,33 %, специфічність 
– 50,00 %, точність – 46,48 %. Однак між наявністю 
симптому та належністю до групи з поєднанням 
активних ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій не виявлено достовірного 
зв’язку (зворотний зв’язок, КА -0,33). 

Виразки слизових оболонок також зафіксовано лише 
у хворих ГП. Чутливість симптому як маркера поєднання 
активних ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій становить 0,00 %, 
специфічність – 87,50 %, точність – 69,01 %. Але 
достовірного зв’язку між наявністю симптому та 
належністю до ДГ3 не виявлено (зворотний зв’язок, 
КК -0,17). 

У хворих ДГ3 у 2,40 разу частіше фіксували артрит, 
ніж у хворих ГП. Чутливість ознаки як маркера по-
єднання активних ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій становить 
80,00 %, специфічність – 37,50 %, точність – 46,48 
%. Проте не виявлено достовірного зв’язку між ар-
тритом і належністю до групи з поєднанням активних 
ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій (прямий зв’язок, КА 0,41). 

Перикардит зафіксовано лише у хворих на СЧВ 
ГП. Чутливість ознаки як маркера поєднання активних 
ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій становить 0,00 %, специфічність 

– 94,64 %, точність – 74,65 %. Проте між наявністю 
симптому та належністю до ДГ3 не виявлено достовірного 
зв’язку (зворотний зв’язок, КК-0,11).

Протеїнурію діагностовано лише у хворих на СЧВ 
ГП. Чутливість ознаки як маркера поєднання активних 
ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій становить 0,00 %, специфічність 
– 87,50 %, точність – 69,01 %. Між наявністю симптому 
та належністю до групи із поєднанням активних ЦМВ- 
і ЕБВ-інфекцій не виявлено достовірного зв’язку 
(зво ротний зв’язок, КК -0,17).

Циліндрурію також діагностовано лише у хворих 
на СЧВ ГП. Чутливість ознаки як маркера ДГ3 становить 
0,00 %, специфічність – 96,43 %, точність – 76,06 %. 
Проте між наявністю симптому та належністю до 
групи із поєднанням активних ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій 
також не виявлено достовірного зв’язку (зворотний 
зв’язок, КК -0,09).

Серед уражень нервової системи у хворих на СЧВ 
ДГ3 у 2,73 разу частіше фіксували психоз. Чутливість 
симптому як маркера ДГ3 становить 40,00 %, специ-
фічність – 80,36 %, точність – 71,83 %. Між наявніс-
тю психозу та належністю до групи з поєднанням 
активних ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій не виявлено досто-
вірного зв’язку (прямий зв’язок, КА 0,46). 

Лейкопенію зафіксовано у 1,83 разу частіше у хворих 
на СЧВ ДГ3, ніж у хворих без активних інфекцій. 
Чутливість клінічного прояву як маркера поєднання 
активних ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій становить 33,33 %, 
специфічність – 78,57 %, точність – 69,01 %. Вияв-
лено статистично непідтверджений зв’язок між мар-
кером і належністю до ДГ3 (прямий зв’язок, КА 0,29).

Лімфопенію діагностовано у 4,96 разу частіше у 
хворих на СЧВ із поєднанням активних ЦМВ- і ЕБВ-
інфекцій, ніж у хворих без активних інфекцій. Чутливість 
ознаки як маркера активної ЕБВ-інфекції становить 
60,00 %, специфічність – 76,79 %, точність – 73,24 %. 
Зафіксовано достовірний зв’язок між наявністю симптому 
та належністю до групи з поєднанням активних ЦМВ- 
і ЕБВ-інфекцій (прямий зв’язок, КА 0,66).

Тромбоцитопенію частіше діагностували у хворих 
без активних інфекцій, ніж у хворих із поєднанням 
активних ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій. Чутливість ознаки 
як маркера ДГ3 становить 6,67 %, специфічність – 
87,50 %, точність – 70,42 %. Виявлено статистично 
непідтверджений зв’язок між маркером і належністю 
до ДГ3 (зворотний зв’язок, КА -0,33).

Підвищення титру анти-ДНК частіше зафіксовано 
у хворих ДГ3, ніж у хворих ГП. Чутливість ознаки 
як маркера поєднання активних ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій 
становить 100,00 %, специфічність – 12,50 %, точність 
– 30,99 %. Проте між наявністю симптому й належністю 
до ДГ3 не виявлено достовірного зв’язку (прямий 
зв’язок, КК 0,17).

Підвищений титр антифосфоліпідних антитіл у 
2,60 разу частіше фіксували у хворих на СЧВ із поєд-
нанням активних ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій, ніж у хворих 
без активних інфекцій. Чутливість симптому як маркера 
ДГ3 становить 28,57 %, специфічність – 86,67 %, 
точність – 78,85 %. Не виявлено достовірного зв’язку 

Закінчення табл. 6



Оригінальні дослідження

ISSN 2306-4269. Lviv Сlinical Bulletin. 2020, 4(32) 51

між критерієм і належністю до групи з поєднанням 
активних ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій (прямий зв’язок, КА 
0,44). 

У хворих на СЧВ із ДГ3 у 1,55 разу частіше виявляли 
антитіла до См-антигену, ніж у хворих ГП. Чутливість 
ознаки як маркера поєднання активних ЦМВ- і ЕБВ-
інфекцій становить 26,67 %, специфічність – 80,95 %, 
точність – 66,67 %. Проте не зафіксовано достовірного 
зв’язку між критерієм і належністю до ДГ3 (прямий 
зв’язок, КА 0,21).  

Вовчаковий антикоагулянт у 12,67 разу частіше 
фіксували у хворих на СЧВ із поєднанням активних 
ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій, ніж у хворих на СЧВ без ак-
тивних інфекцій. Чутливість симптому як маркера 
ДГ3 становить 72,73 %, специфічність – 82,61 %, точ-
ність – 80,70 %. Констатовано достовірний зв’язок 
між критерієм і належністю до групи з поєднанням 
активних ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій (прямий зв’язок, КА 
0,85).

Підвищення титру АНА частіше діагностовано у 
хворих на СЧВ ДГ3, ніж у хворих ГП. Чутли вість 
симптому як маркера поєднання активних ЦМВ- і 
ЕБВ-інфекцій становить 100,00 %, специфічність – 18,60 
%, точність – 39,66 %. Не виявлено достовірного 
зв’язку між критерієм і належністю до ДГ3 (прямий 
зв’язок, КК 0,24).    

Аналіз результатів виконання третього етапу 
дослідження дозволяє стверджувати, що у   хворих 
на СЧВ із поєднанням активних ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій 
достовірно частіше, ніж у хворих на СЧВ без активних 
інфекцій, є  еритема за типом «метелик», лімфопенія, 
виявлення вовчакового антикоагулянту та підвищення 
титру АНА, а  найвищу діагностичну цінність для 
визначення одночасно наявних  активних ЦМВ- і 

ЕБВ-інфекцій, серед обов’язкових для використання 
клінічних і лабораторних діагностичних критеріїв 
СЧВ мають еритема за типом «метелик», лімфопенія 
і поява вовчакового антикоагулянту.

Висновки. У хворих на системний червоний вовчак 
із активною цитомегаловірусною інфекцією серед 
обов’язкових для використання діагностичних критеріїв 
системного червоного вовчака  клінічних і лабораторних 
маркерів достовірно частіше є артрит, психоз, лейко-
пенія, підвищення титру антитіл до двоспіральної 
дезоксирибонуклеїнової кислоти й антифосфоліпідних 
антитіл; у хворих із активною вірус М. Е. Епштейна 
– І. Барр інфекцією – фотосенсибілізація, виразки
слизових оболонок, тромбоцитопенія і підвищення
титру антитіл до двоспіральної дезоксирибонук леї-
нової кислоти; у хворих із поєднанням активних ци-
томегаловірусної і вірус М. Е. Епштейна – І. Барр
інфекцій – еритема за типом «метелик», лімфопенія,
поява вовчакового антикоагулянту та підвищення титру
антинуклеарних антитіл, ніж у хворих на системний
червоний вовчак без цих активних інфекцій.

У хворих серед обов’язкових для використання 
діагностичних критеріїв системного червоного вовча-
ка дозволяють запідозрити наявність активної цито-
мегаловірусної інфекції або артрит, або психоз, або 
лейкопенія або підвищення титру антифосфоліпідних 
антитіл; активної вірус М. Е. Епштейна – І. Барр ін-
фекції – або фотосенсибілізація, або виразки слизових 
оболонок, або тромбоцитопенія; поєднання активних 
цитомегаловірусної та вірус М. Е. Епштейна – І. Барр 
інфекцій – або еритема  за типом «метелик», або лім-
фопенія, або поява вовчакового антикоагулянту, ос-
таточна верифікація яких вимагає застосування пря-
мих серологічних тестів.
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Частота обов’язкових для використання клінічних і лабораторних 
діагностичних критеріїв системного червоного вовчака  

за наявності активних цитомегаловірусної та вірус М. Е. Епштейна – І. Барр  
інфекцій, їх діагностична цінність 

С. І. Гута, О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, Л. В. Циганик, В. В. Чемес 

Вступ. У хворих на системний червоний вовчак (СЧВ) є  потреба пошуку маркерів, які б дозволили ін-
формувати про наявність активних цитомегаловірусної (ЦМВ) та вірус М. Е. Епштейна – І. Барр (ЕБВ)  
інфекцій.  

Мета. З’ясувати частоту обов’язкових для використання клінічних і лабораторних діагностичних крите-
ріїв системного червоного вовчака за наявності активних цитомегаловірусної та вірус М. Е. Епштейна –  
І. Барр інфекцій, їх діагностичну цінність. 

Матеріали й методи. У дослідженні 120 хворих на СЧВ залежно від наявності активних ЦМВ і ЕБВ 
поділено на групи: з активною ЦМВ-інфекцією (ДГ1), активною ЕБВ-інфекцією (ДГ2), активними ЦМВ і 
ЕБВ (ДГ3), без активних ЦМВ і ЕБВ (ГП). 

Результати. У хворих ДГ1 достовірно частіше, ніж у хворих ГП, є артрит, психоз, лейкопенія, підвищення 
титру АТ до двоспіральної ДНК (анти-ДНК) та антифосфоліпідних АТ, у хворих ДГ2 – фотосенсибілізація, 
виразки слизових оболонок, тромбоцитопенія та підвищення титру анти-ДНК, у хворих ДГ3 – еритема за 
типом «метелик», лімфопенія, виявлення вовчакового антикоагулянту (ВА) та підвищення титру антинуклеарних 
АТ. Найвищу діагностичну цінність для діагностики активної ЦМВ-інфекції мають артрит, психоз, лейкопенія 
та підвищення титру антифосфоліпідних АТ, активної ЕБВ-інфекції – фотосенсибілізація, виразки слизових 

Висновки. У хворих на системний червоний вовчак із активною цитомегаловірусною інфекцією,  активною 
вірус М. Е. Епштейна – І. Барр інфекцією, поєднанням активних цитомегаловірусної і вірус М. Е. Епштейна 
– І. Барр інфекцій достовірно частіше, ніж у хворих без активних інфекцій, виявляли певні клінічні та ла-
бораторні маркери. Деякі з них мають найвищу діагностичну цінність для діагностики активних інфекцій, 
остаточна верифікація яких вимагає застосування прямих серологічних тестів. 

Ключові слова: системний червоний вовчак, цитомегаловірус, вірус М. Е. Епштейна – І. Барр.

Frequency of Necessary Clinical and Laboratory Diagnostic Criteria for Systemic 
Lupus Erythematosus in the Presence of Active Cytomegalovirus  

and M. A. Epstein - Y. Barr Virus and Their Diagnostic Value
S. Guta, O. Abrahamovych, U. Abrahamovych, L. Tsyhanyk, V. Chemes 

Introduction. Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease of unknown etiology, in the origin 
and pathogenesis of which cytomegalovirus (CMV) and M. A. Epstein - Y. Barr virus (EBV) play an important role. 
There is a need to find in patients with SLE such clinical and laboratory markers identified from the obligatory 
diagnostic criteria of the disease, which would allow in such conditions to inform about the presence of this active 
viral infection. 

The aim of the study. To determine the frequency of necessary clinical and laboratory diagnostic criteria for 
systemic lupus erythematosus in the presence of active cytomegalovirus and M. A. Epstein - Y. Barr virus, their 
diagnostic value.

Materials and methods. 120 patients with SLE were included in the study. To diagnose CMV and EBV infection, 
antibodies to viruses and their deoxyribonucleic acid (DNA) were detected. All patients were divided into four 
groups, namely: with active CMV infection, active EBV, active CMV and EBV and without active CMV and EBV. 

Results. We found that patients with SLE and active CMV infection are significantly more likely than patients 
with SLE without active infections to have arthritis, psychosis, leukopenia, increased antibody titers to double-
stranded DNA (anti-DNA) and antiphospholipid antibodies; and arthritis, psychosis, leukopenia and increased titer 
of antiphospholipid antibodies have the highest diagnostic value for the diagnosis of active CMV infection. The 
patients with SLE and active EBV infection significantly more often than in patients without active infections to 
have photosensitization, ulcers of mucous membranes, thrombocytopenia and increased titer of anti-DNA, and 

оболонок і тромбоцитопенія;  для виявлення одночасно  наявних  активних ЦМВ- і ЕБВ-інфекцій – еритема  
за типом «метелик», лімфопенія і поява ВА.
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photosensitization, mucosal ulcers and thrombocytopenia have the highest diagnostic value for the diagnosis of 
active EBV infection. The patients with SLE and a combination of active CMV and EBV are significantly more 
likely than patients with SLE and without active infections to have "butterfly" erythema, lymphopenia, detection of 
lupus anticoagulant and increased titer of antinuclear antibodies, and "butterfly" erythema, lymphopenia and the 
appearance of lupus anticoagulant have  the highest diagnostic value of active CMV and EBV. 

Conclusions. In patients with systemic lupus erythematosus and active cytomegalovirus infection, among the 
necessarily diagnostic criteria for systemic lupus erythematosus clinical and laboratory markers are significantly 
more often arthritis, psychosis, leukopenia, increased antibody titer to double-stranded deoxyribonucleic acid and 
antiphospholipid antibodies than in patients with systemic lupus erythematosus without these active infections. In 
patients with active M. A. Epstein - Y. Barr virus there are significantly more often photosensitization, ulcers of 
mucous membranes, thrombocytopenia and increased titer of antibodies to double-stranded deoxyribonucleic acid 
than in patients with systemic lupus erythematosus without these active infections.. In patients with a combination 
of active cytomegalovirus and M. A. Epstein - Y. Barr virus are significantly more often "butterfly" erythema, 
lymphopenia, the appearance of lupus anticoagulant and increased titer of antinuclear antibodies than in patients 
with systemic lupus erythematosus without these active infections. 

Such clinical and laboratory markers as arthritis, or psychosis, or leukopenia or increase in the titer of antiphospholipid 
antibodies allow to suspect patients with the presence of active cytomegalovirus; photosensitization, or ulcers of 
mucous membranes, or thrombocytopenia - active M. A. Epstein - Y. Barr virus; "butterfly" erythema, or lymphopenia, 
or the appearance of lupus anticoagulant - a combination of active cytomegalovirus and M. A. Epstein - Y. Barr 
virus, the final verification of which requires the use of direct serological tests.

Keywords: systemic lupus erythematosus, cytomegalovirus, virus M. A. Epstein - Y. Barr.
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імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна

Обґрунтування сучасної комплексної 
функціонально-організаційної моделі 
дерматовенерологічної служби України

Вступ. Здоров’я населення і кожної людини – одна 
з найвищих цінностей, неодмінна передумова успіш-
ного соціально-економічного розвитку держави. Ство-
рення оптимальних умов для реалізації особистісного 
потенціалу, досягнення європейських стандартів яко-
сті життя і благополуччя населення є частиною зо-
бов’язань у межах Угоди про асоціацію між Україною, 
з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством із атомної енергії та їхніми держава-
ми-членами – з іншого, а також основоположною 
частиною політики в галузі охорони здоров’я Євро-
пейського Союзу та Всесвітньої організації охорони 
здоров’я. Трансформація вітчизняної галузі охорони 
здоров’я є ключовим напрямом суспільно-політично-
го та економі чного розвитку [2]. Важливе місце посі-
дають проблеми соціально значущих спеціалізованих 
медичних служб, однією з яких є дерматовенерологіч-
на служба [3]. 

Побудова сучасної моделі дерматовенерологічної 
допомоги в Україні набула особливого значення у 
зв’язку з процесами епідеміологічного переходу [13], 
які відбуваються в усіх країнах Європи, в тому числі 
в Україні. Водночас важливі виклики для системи 
охорони здоров’я становлять соціально-небезпечні 
недуги, до яких законодавчо віднесено й венеричні 
хвороби, синдром набутого імунного дефіциту (СНІД), 
лепру (проказу) [6]. Закон України «Про захист на-
селення від  інфекційних хвороб» визначив інфек-
ційні хвороби, що передаються статевим шляхом 
(ІПСШ), СНІД, проказу як соціально небезпечні [7]. 

Пріоритетні напрями протидії поширенню соціаль-
но небезпечних хвороб дерматовенерологічного про-
філю визначено стратегічними документами Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та 
Європейського регіонального бюро  ВООЗ, зокрема, 
«Глобальною стратегією сектору охорони здоров’я 
щодо інфекцій, що передаються статевим шляхом, на 
2016–2021 рр.: на шляху до ліквідації ІПСШ». В до-

кументі відображено повний комплекс послуг для 
хворих із ІПСШ і надання допомоги з позицій громад-
ського здоров’я. В основу формування заходів проти-
дії покладено принцип за гального охоплення послу-
гами охорони здоров’я, що узгоджується з ключовою 
метою в галузі сталого ро звитку, асоційованою зі здо-
ров’ям, що визна чено в «Порядку денному в галузі 
сталого розвитку на період до 2030 року» [15]. Це 
сприяє дотриманню принци пу врахування інтересів 
здоров’я, спрямованого на посилення інтеграції та 
координації між послугами щодо профілактики, діа-
гностики та лікування ІПСШ та іншими послугами з 
метою посилення впливу й ефективності [11, 14]. Так 
само спеціальною резолюцією 67-ї сесії Всесвітньої 
асамблеї охорони здоров’я щодо псоріазу визначено, 
що ключовим аспектом курації цієї недуги є «серйоз-
ний програмний і багатопрофі льний підхід, який вклю-
чає координацію медичної допомоги, що її надають 
лікарі-фахівці та інші праців ники охорони здоров’я, а 
також врахування потреб і переваг пацієнтів» [16].

Розбудова дерматовенерологічної служби в Укра-
їні відповідно до пріоритетів державної політики, 
цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй 
на 2016–2030 рр. [8, 9], політики Європейського Со-
юзу вимагає удосконалення дерматовенерологічної 
служ би з урахуванням наявних викликів і загроз, 
розробки та впровадження її дієвої науково обґрун-
тованої функціонально-організаційної моделі.

Мета дослідження. Удосконалення дерматове-
нерологічної служби шляхом обґрунтування сучасної 
комплексної функціонально-організаційної її моделі.

Матеріали й методи дослідження. Використа но 
методи системного та процесного підходу, бі-
бліосемантичний, медико-статистичний, структур-
но-логічного аналізу, моделювання політики запроваджен-
ня змін у дерматовенерологічній службі.

Дослідження виконано в межах науково-дослідної 
роботи Національного медичного університету імені 
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О. О. Богомольця на тему «Медико-соціальне обґрунту-
вання оптимізації організації медичної допомоги в 
умовах розвитку системи громадського здоров’я» (№ 
держреєстрації 0120U100807). 

Статистичну обробку і математичний аналіз мате-
ріалів анонімних соціологічних досліджень проведе-
но із застосуванням програми EXCEL, з використан-
ням сучасних методів статистичного аналізу. 

Результати дослідження та їх обговорення. Пода-
льша розбудова дерматовенерологічної служби по-
требує комплексного міждисциплінарного, міжсекто-
рально го підходу, організованих зусиль органів 
державної влади та місцевого самоврядування, про-
фесійних і пацієнт ських організацій, підприємниць-
кого сектору, гро мадянського суспільства [12]. 

Сьогодні в Україні немає системної практики в га-
лузі громадської дерматовенерології (англ. Public Health 
Dermatology and Venereology), що визначається як 
комплексна дисципліна на стику громадського здоров’я 
і дерматовенерології, яка вивчає організа ційні аспек-
ти здоров’я шкіри й профілактики дерматозів та ІПСШ  
[14]. Профілактично-організаційний напрям роботи 
досі не став пріоритетним для українських дермато-
венерологів. Із огляду на наведену вище позицію ВООЗ, 
визначену в її програмних документах щодо дерма-
тозів та ІПСШ, щодо відповіді на актуальні глобальні 
виклики, доцільною є ефективна інтеграція дермато-
венерологічної служби та системи громад ського здо-
ров’я України. Такий принцип цілком відповідає по-
ложенням чинної «Концепції розвитку системи 
громадського здоров’я», яка передбачає сприяння 
зниженню рівня захворюваності та смертності від 
туберкульозу, інфекції, яку викликає вірус імунодефі-
циту людини (ВІЛ-інфекції)/СНІД та інших соціаль-
но небезпечних недуг, у тому числі всіх ІПСШ [8]. 
Необхідно брати до уваги думку як фахівців, так і 
пацієнтів, а також громадських організацій [1]. 

Суспільний і фаховий запит на розвиток громад-
ської дерматовенерології підтверджують проведені 
нами впродовж 2020 р. соціологічні анонімні опиту-
вання фахівців дерматовенерологічного профілю (156 
осіб), менеджерів охорони здоров’я (135 осіб) і паці-
єнтів (512 осіб), докладний аналіз результатів яких 
буде представлений в окремих публікаціях. Зокрема, 
на думку опитаних лікарів-дерматовенерологів, 
підвищен ню ефективності профілактики захворюва-
ності на дерматовенерологічні недуги в умовах пан-
демії сприятимуть її вдосконалення на рівні первин-
ної (85,9 ± 2,8 на 100 респондентів) та спеціалізованої 
(89,1 ± 2,5) медичної допомоги, активний розвиток 
системи громадського здоров’я (41,7 ± 3,9) та поліп-
шення надання колективних послуг громадського 
здоров’я, у т. ч. активне інформування населення щодо 
ризиків захворіти на дерматовенерологічні недуги, 
адвокація, комунікація, соціальна мобілізація в ін-
тересах здоров’я (41,7 ± 3,9), здійснення ефективно-
го епіднагляду та моніторингу за ситуацією з COVID-19 
і захворюва ністю на дерматовенерологічні недуги 
(36,5 ± 3,9), впроваджен ня заходів щодо зміцнення 

здоров’я населення, поліпшення соціально-економіч-
них детермінант (22,4 ± 3,3), відновлення діяльності 
санітарно-епідеміологічної служби для проведення 
ефективної охорони здоров’я, включаючи контроль 
навколишнього середовища (15,4 ± 2,9). З метою ко-
ординації взаємодії дерматовенеро логічної служби зі 
сферою громадського здоров’я доцільно створити у 
новостворених національному та регіональних центрах 
громадського здоров’я (ЦГЗ) структурні підрозділи 
з питань ІПСШ, включно з ВІЛ/СНІД та вірусними 
гепатитами.

Збалансована модель дерматовенерологічної служ-
би потребує також оптимального забезпечення управлін-
ня підготовкою та розвитком персоналу, що потребує 
координації Міністерств охорони здоров’я (МОЗ) та 
освіти і науки (МОН), усунення фрагментованості 
дерматовенерологічної допомоги та проблем її коорди-
нації і безперервності, організації дистанційного 
скринінгу та моніторингу на засадах телемеди ци ни 
і мобільної медицини, імплементації засад електронної 
охорони здоров’я (англ. eHealth) [3]. Це підтверджу-
ється дослідженням перспектив використання наяв-
них матеріально-технічних ресурсів для лікування 
пацієнтів із дерматозами та ІПСШ  [4], а також ре-
зультатами аналізу думки лікарів-дерматовенерологів, 
які серед першочергових заходів, що їх необхідно 
вжити для удосконалення медичного обслуговування 
пацієнтів дерматовенерологічного профілю в умовах 
пандемії, вказали на використання цифрових платформ 
для надання послуг дерматовенерологічного профілю 
(веб-сайти, інформаційні системи, електронні рецеп-
ти, автоматизовані програми для відслідковування 
поста вок і наявності обладнання, лікарських засобів 
тощо) (76,9 ± 3,4 на 100 респондентів).

Аналогічний запит виявлений опитуванням паці-
єнтів (57,6 ± 2,2 на 100 опитаних) і менеджерів охо-
рони здоров’я, які вказали на часткову (57,6 ± 3,9) і 
велику (27,3 ± 2,9) потребу в удосконаленні діагнос-
тично-лікувальних технологій шляхом використання 
передусім теледерматології та спеціалізованих мо-
більних додатків. Організаційно-управлінським рі-
шенням для імплемен тації цього запиту має стати 
створення структурних підрозділів дистанційного 
скринінгу та моніторингу (ДСМ) у закладах, що на-
дають спеціалізовану дерматовене рологічну допомо-
гу [4].

Важливим аспектом управління кадровими ресурса-
ми в галузі охорони здоров’я більшості країн світу є 
фахове самоврядування на рівні законодавчо передба-
ченого органу лікарського самоврядування та професій-
них асоціацій, у тому числі лікарів-дерматовенероло-
гів. У Мадридській декларації 39-ї Всесвітньої 
медичної асамблеї (1987) основний акцент зроблено 
на необхідності самоврядування медичної професії 
та фаховій автономії [5]. У всіх країнах – членах Єв-
ропейського Союзу прийнято закони, якими лікар-
ському самоврядуванню передано низку суттєвих 
регуляційних функцій у системі охорони здоров’я та 
окреслено основні організаційні засади професійної 
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діяльності лікарів: видача дозволів і нагляд за належ-
ним та сумлінним виконанням лікарської практики; 
інтеграція ліка рського середовища з єдиним медичним 
простором; впроваджен ня політики партнерства між 
системою охорони здоров’я, лікарями і пацієнтами; 
запровадження обов’язкових для всіх лікарів етичних 
і деонтологічних засад лікарської практики; вплив на 
стан здоров’я суспільства, політику охорони здоров’я 
держави та ефективне використання ресурсів системи 
охорони здоров’я; співпраця з науковими товариства-
ми, вищими закладами освіти в державі та за кордоном.

Передача повноважень лікарському самоврядуван-
ню дозволить відродити представницьку демократію 
в такому важливому соціальному секторі як охорона 
здоров’я, що спонукатиме до поліпшення функціону-
вання системи охорони здоров’я. Лікарське само-
врядування сприятиме формуванню в лікарському 
співтоваристві й у суспільстві загалом таких ци віль-
но-право вих відносин, за яких лікар нестиме персо-
нальну юридичну та фінансову відповідальність за 
результати своєї діяльності перед лікарським товари-
ством, а лікарське товариство – за результати діяль-
ності лікаря перед пацієнтами і державою [5].

Базуючись на отриманих результатах досліджен-
ня, взявши до уваги стратегічні вектори державної 
політики України в охороні здоров’я, відповідну 
політику ВООЗ та Європейського Союзу, ми роз-
робили комплексну функціонально-організаційну 
модель дерматове нерологічної служби, яка врахо-
вує оптимальну можливість адаптації до українських 
реалій традиційного європей ського (німецько-фран-
цузького) варіанта надання дерматовенерологічної 
допомоги [10]. Основна мета запропонованої нами 
моделі полягає в забезпеченні якісної, доступної 
та ефективної дерматовенерологічної допомоги 
населенню України. Стратегічними напря мами ви-
значено зростання людського потенціалу шляхом 
розробки, прийняття та імплементації дієвої стра-
тегії як невід’ємної частини цілісної державної 
політики у сфері охорони здоров’я, розробки дер-
жавної та відповідних регіональних програм і пла-
нів їх реалізації, удосконалення ресурсного пулу, 
інноваційно-технологічного розвитку, розбудови 
міжгалузевого партнерства, розробки та впрова-
дження комуніка ційної стратегії щодо протидії 
захворюваності на дерматози та ІПСШ.

Пріоритетними у цій моделі є:
• профілактична спрямованість протидії дерма-

товенерологічним недугам за участю різних 
секторів, галузей, структур, служб та профілів 
медичної допомоги; 

• застосування пацієнтоорієнтованого, пацієнто-
центричного принципу розбудови медичного 
обслуговування дерматовенерологічних хворих, 
у тому числі завдяки взаємодії з пацієнтськими 
організаціями;

• запровадження координації та інтеграції діяльно-
сті ланок надання медичної допомоги пацієнтам з 
дерматовенерологічними недугами, у тому числі 

шляхом залучення фахівців первинної ланки до 
лікувально-профілактичних заходів у таких па-
цієнтів;

• полегшення доступності дерматовенерологічної 
медичної допомоги шляхом запровадження сис-
теми електронної охорони здоров’я, технологій 
дистанційного скринінгу і моніторингу – теле-
медицини та мобільної медицини;

• запровадження інтеграції дерматовене рологічної 
служби та системи громадського здоров’я, у тому 
числі шляхом залучення дерматовенерологів до 
заходів не тільки індивідуальної, а й групової та 
популяційної профілактики дерматозів і ІПСШ; 

• використання результатів дослідження у систе-
мі безперервного професійного розвитку на ка-
федрах соціальної медицини, громадського здо-
ров’я, дерматовенерології, сімейної медицини. 

Відповідно під час розроблення комплексної 
функціонально-організаційної моделі дермато-
венерологічної служби України важливо брати до 
уваги такі основні її функції, як управлінська, ко-
ординаційна, матеріального забезпечення, інформа-
ційно-аналітична, підготовки та управління персо-
налом, наукового забезпечення, медичного 
обслуговування, професійного самоврядування, 
комунікативна. Відпо відно до існуючих європей-
ських трендів, виконання цих функцій потребує 
залучення як існуючих, так і вдосконалених та но-
вих елементів, а також прийняття відповідних ор-
ганізаційно-управлінських рішень. 

Управлінську функцію здійснюватимуть у межах 
своїх компетенцій Міністерство охорони здоров’я 
України, Міністерство освіти і науки України, регіона-
льні органи охорони здоров’я (відповідні структурні 
підрозділи місцевих державних адміністрацій), На-
ціональна академія медичних наук (НАМН) України 
– щодо закладів охорони здоров’я, що перебувають 
у сфері їх управління. 

Із цією функцією тісно зв’язана координаційна 
функція, яка передбачає забезпечення координації 
всіх зацікавлених сторін суспільно-політичного діа-
логу, в тому числі органів державної влади і місце-
вого самоврядування, професійного самоврядування, 
пацієнтської спільноти, інших інституцій громадя н-
ського суспільства шляхом створення міжсектораль-
них координаційних рад, які забезпечать взаємодію 
на національному та регіональному рівнях.

Функція матеріального забезпечення здій снюєть ся 
у закладах охорони здоров’я, які надають дерма-
товенерологічну допомогу, відповідно до їх організа-
ційно-правової форми та форми власності, у тому 
числі з використанням принципів публічно-приват-
ного партнерства. 

Інформаційно-аналітичну функцію забезпечують 
фахівці громадського здоров’я. У структурі центрів 
громадського здоров’я з цією метою створюються 
структурні підрозділи з питань ІПСШ, які здійснювати-
муть координацію та інформаційно-аналітичне за-
безпечення профілактичної діяльності щодо цієї ка-
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тегорії соціально небезпечних інфекційних хвороб, 
у тому числі венеричних хвороб, ВІЛ/СНІД, вірусних 
гепатитів. Участь центрів громадського здоров’я пе-
редбачається також у розробці та реалізації державної, 
а також регіональних програм із розбудови дермато-
венерологічної служби.

Функцію підготовки та управління персоналом 
забезпечують заклади вищої медичної освіти, безпосе-
редньо заклади охорони здоров’я. На сучасному 
етапі, особливо з огляду на  виклики пандемії 
COVID-19, для безперервного професійного роз-
витку дермато венерологів доцільно ширше залуча-
ти дистанційні форми з використанням обладнання 
і технологій ДСМ.

Функція наукового забезпечення, яка передбачає 
визначення й актуалізацію пріоритетів розвитку надан-
ня дерматовенерологічної допомоги, впливу на де-
термінанти здоров’я населення, запровадження єв-
роінтеграційної співпраці, у тому числі у рамкових 
програмах Європейського Союзу та міжнародних 
організацій,  здійснюється у закладах вищої медичної 
освіти різного підпорядкування і форми власності та 
профільному Інституті дерматології і венерології 
НАМН України. 

Функцію медичного обслуговування здійснюють 
заклади охорони здоров’я, які надають дермато-
венерологічну допомогу, із широким запровадженням 
технологій ДСМ – телемедичного та мобільно-медич-
ного (із застосуванням спеціалізованих програмних 
додатків для мобільних пристроїв), що дозволить 
оптимізувати клінічні маршрути руху пацієнта в сис-
темі охорони здоров’я та використання очних (англ. 
face-to-face) консультацій пацієнтів, забезпечити більш 
ефективне використання наявних ресурсів та збере-
ження кадрового потенціалу.

Для забезпечення функції професійного самовря-
дування передбачено створення органу професій-
ного самоврядування, який забезпечить у взаємо-
дії з існуючими професійними асоціаціями 
дермато венерологів дотримання професійних прав 
і відпо відальності професіоналів у сфері охорони 
здоров’я, створення організаційних, норматив-
но-правових, економічних, медико-етичних засад 
належної лікарської практики та захисту прав па-
цієнтів на ефективну, доступну і якісну медичну 
допомогу.

Комунікативну функцію забезпечуватимуть фахівці 
громадського здоров’я, лікарі первинної ланки та лі-
карі-дерматовенерологи, відповідно до рівня залуче-
ності до профілактики (первинної, вторинної і третин-
ної). Ця функція передбачає забезпечення виконання 
комунікаційної стратегії, адвокацію та лобіювання 
галузевої політики, поліпшення міжгалузевої, міжсек-
торальної взаємодії та залучення усіх громадян до 
збереження і поліпшення рівня як індивідуального, 
так і популяційного здоров’я. 

Розроблена комплексна функціонально-організа-
ційна модель дерматовенерологічної служби забез-
печує інтегрований принцип  реалізації її стратегіч-

них напрямів за участі всіх зацікавлених сторін, що 
базується на пацієнтоорієнтованості, міжсектораль-
ній взаємодії, залученні підприємницького сектору, 
професійного самоврядування, пацієнтських органі-
зацій, здійсненні моніторингу та оцінки імплемен-
тації передбачених нею стратегії та відповідних 
державних і регіональних програм.

Розроблена функціонально-організаційна модель 
включає: існуючі елементи дерматовенерологічної 
служби України; елементи, вдосконалені за рахунок 
структурно-функціональної оптимізації (регіональ-
ні дерматовенерологічні центри, ЦГЗ, дерматове-
неро логічні клініки закладів вищої медичної осві-
ти); нові елементи (структурні підрозділи з ІПСШ  
у складі ЦГЗ, підрозділи дистанційного скринінгу 
й моніторингу у складі регіональних дерматовене-
рологічних центрів та Інституту дерматології і ве-
нерології НАМН України, орган професійного са-
моврядування) з метою раціо нальної координації 
різних ланок надання медичної допомоги дермато-
венерологічним хворим на основі між дисциплінар-
ного та міжсекторального принци пу.

Експертну оцінку функціонально-організаційної 
моделі провели 23 експерти з вищою кваліфікаці-
йною категорією за спеціальністю «Організація та 
управлін ня охороною здоров’я» з використанням 
спеціально розробленої карти експертизи. Експер-
ти вважають, що запропонована модель є іннова-
ційною, відповідає принципам комплексності й 
наступності надання медичної допомоги. На думку 
експертів, імплементація запропонованої комплекс-
ної функціонально-організаційної моделі дозволить 
оптимізувати використання ресурсів служби та сис-
теми охорони здоров’я загалом, підви щити якість, 
ефективність і доступність надання дерматовене-
рологічної допомоги, що підвищить задоволеність 
пацієнтів як споживачів медичних послуг і ліка-
рів-дерматовенерологів як надавачів цих послуг.

Висновки. Розроблено концептуальну функціо-
нально-організаційну модель дерматовенероло-
гічної служби України, побудовану на принципах 
профілактичної спрямованості, комплексності, 
міжсекторальному та мультидисциплінарному, 
пацієнтоорієнтованості, пацієнтоцентризму, нау-
ковості, високотехнологічності, розширення са-
моврядності тощо. Медико-соціальна ефективність 
обґрунтованої функціонально-організа ційної мо-
делі забезпечуватиметься шляхом інтеграції зі 
системою громадського здоров’я, міжгалузевої 
координації на різних рівнях управління, поси-
лення технологічної оснащеності та запроваджен-
ня електрон них дистанційних технологій, розвит-
ку партнерства тощо. Аналіз результатів експе ртної 
оцінки підтверджує відповідність переваг розроб-
леної моделі сучасним вимогам наукової та прак-
тичної медицини, засвідчує її прогнозовану ме-
дико-соціальну ефективність.
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Обґрунтування сучасної комплексної функціонально-організаційної моделі 
дерматовенерологічної служби України

В. В. Короленко 

Вступ. Здоров’я населення і кожної людини – одна з найвищих цінностей держави. Трансформація вітчиз-
няної галузі охорони здоров’я є ключовим напрямом суспільно-політичного, економічного розвитку. Важ-
ливе місце посідають проблеми соціально значущих спеціалізованих медичних служб, однією з яких є 
дерматовенерологічна служба. Пріоритетні напрями протидії поширенню соціально небезпечних хвороб 
дерматовенерологічного профілю визначено стратегічними документами Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, де відображено повний комплекс послуг хворим з інфекційними хворобами, що передаються ста-
тевим шляхом, і надання допомоги з позицій громадського здоров’я з урахуванням принципу загального 
охоплення послугами охорони здоров’я. Розбудова дерматовенерологічної служби в Україні відповідно до 
пріоритетів державної політики, цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй на 2016–2030 рр., 
політики Європейського Союзу потребує удосконалення цієї служби з урахуванням наявних викликів і загроз, 
розробки та впровадження її дієвої науково обґрунтованої функціонально-організаційної моделі.

Мета. Удосконалення дерматовенерологічної служби шляхом обґрунтування сучасної комплексної 
функціонально-організаційної її моделі.

Матеріали й методи. Використано методи системного та процесного підходу, бібліосемантичний, меди-
ко-статистичний, структурно-логічного аналізу, моделювання політики запровадження змін у дерматовене-
рологічній службі.

Результати. Обґрунтовано принципи та заходи протидії соціально значущій та соціально небезпечній 
дерматовенерологічній патології, які визначено на основі результатів аналізу її поширеності, реального стану 
боротьби з нею та з урахуванням положень стратегічних документів державного та міжнародного рівнів. 

Розроблено функціонально-організаційну модель дерматовенерологічної служби, яка передбачає міжсекторальний 
та міждисциплінарний підхід до розбудови дерматовенерологічної служби, із залученням існуючих, удосконалених 
і цілком нових структурних елементів (структурні підрозділи з інфекційних хвороб, що передаються статевим 
шляхом, у складі центрів громадського здоров’я, відділення дистанційного скринінгу та моніторингу у складі 
регіональних дерматовенерологічних центрів, орган професійного самоврядування) з метою раціональної 
координації різних ланок надання медичної допомоги дерматовенерологічним хворим. Зазначені структурні 
елементи забезпечують виконання основних функцій: управлінської, координаційної, матеріального забезпечення, 
інформаційно-аналітичної, підготовки та управління персоналом, наукового забезпечення, медичного 
обслуговування, професійного самоврядування, комунікативної. 

Розробку моделі здійснено з урахуванням результатів аналізу соціологічних опитувань думки дерматовенерологів, 
пацієнтів і менеджерів охорони здоров’я. Упровадження моделі дозволить оптимізувати використання ресурсів 
служби та системи охорони здоров’я загалом, підвищити якість, ефективність і доступність надання 
дерматовенерологічної допомоги. Експертна оцінка запропонованої моделі показала її іноваційність і 
відповідність принципам комплексності та наступності в наданні медичної допомоги. 

Висновки. Запропонована концептуальна функціонально-організаційна модель дерматовенерологічної 
служби має профілактичну спрямованість, побудована на принципах комплексності, міжсекторального та 
мультидисциплінарного підходів, пацієнтоцентризму, науковості, високотехнологічності, яка здатна забезпечити 
якісну, доступну та ефективну профілактику й лікувально-діагностичну допомогу дерматовенерологічного 
профілю. 

Ключові слова: дерматовенерологічна служба, охорона здоров’я, громадське здоров’я, телемедицина, 
дистанційний скринінг і моніторинг, функціонально-організаційна модель.

Substantiation of the Сontemporary Сomplex Functional-Organizational Model  
of the Dermatovenerologic Service of Ukraine

V. Korolenko 

Introduction.  The health of the population and everyone is one of the greatest values   of our state. The transfor-
mation of the domestic healthcare sector is a key area of   its socio-political and economic development. The problems 
of socially significant specialized medical services, one of which is the dermatovenereologic service play an im-
portant role. Priority areas for counteracting the spread of socially dangerous diseases of dermatovenereologic 
profile are defined by World Health Organization strategic documents, which reflect the full range of services for 
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patients with sexually transmitted infections and public health, taking into account the principle of universal co-
verage of health services. Development of dermatovenereology service in Ukraine in accordance with the priorities 
of state policy, United Nations sustainable development goals for 2016–2030, European Union policy requires 
improvement of this service taking into account the existing challenges and threats, development and implementa-
tion of its effective science-based functional and organizational model.

The aim of the study. Improvement of dermatovenereologic service by substantiation of modern complex 
functional-organizational model.

Materials and methods. Methods of system and process approach, bibliosemantic, medical-statistical, structural-
logical analysis, modeling of policies of introduction of changes in dermatovenereologic service are used.

Results. The principles and measures of counteraction to socially significant and socially dangerous dermatovenereologic 
pathology are substantiated, which are determined on the basis of the results of analysis of its prevalence, real state 
of struggle against it and taking into account provisions of strategic documents of state and international levels. A 
functional and organizational model of the dermatovenereologic service has been developed, which provides for an 
interdisciplinary, intersectoral and interdisciplinary approach to the development of the dermatovenereologic service, 
involving existing, improved and completely new structural elements (sexually transmitted infections units in public 
health centers, remote health units in regional dermatovenereologic centers, a body of professional self-government) 
in order to rationally coordinate the various links in the provision of medical care to dermatovenereologic patients. 
These structural elements ensure the performance of basic functions: management, coordination, logistics, information 
and analytical, training and management of personnel, scientific support, medical care, professional self-government, 
communication. The model was developed based on the results of the analysis of opinion polls of dermatovenereologists, 
patients and healthcare managers. The implementation of the model will allow optimizing the use of resources of 
the service and the healthcare system in general; improve the quality, efficiency and availability of dermatovenereologic 
care. Expert evaluation of the proposed model showed its innovativeness and compliance with the principles of 
complexity and continuity in the provision of medical care.

Conclusions. The proposed conceptual functional and organizational model of dermatovenereologic service has 
a preventive focus, based on the principles of complexity, intersectoral and multidisciplinary approaches, patient-
centeredness, scientific, high-tech, which can provide quality, affordable and effective prevention, diagnostics and 
treatment.

Keywords: dermatovenereologic service, healthcare, public health, telemedicine, remote screening and moni-
toring, functional-organizational model.
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Інтраепітеліальна неоплазія вульви: сучасний 
погляд на проблему, способи курації  
(огляд літератури); власний клінічний досвід 
застосування фотодинамічного методу лікування

Вступ. Інтраепітеліальна неоплазія вульви (vulva 
intraepithelial neoplasia – VIN) – преканцероз вульви 
– досить важлива медична і соціальна проблема. Зу-
силля медичної науки спрямовані на пошук і розроб-
ку новітніх органозберігальних методів лікування 
інтраепітеліальної неоплазії вульви. Один із таких 
методів – фотодинамічний дає змогу зберегти анато-
мічну структуру органа. 

Мета дослідження.  Зробити аналітичний огляд 
літератури, присвяченої проблемі інтраепітеліальної 
неоплазії вульви, методам її курації, подати результа-
ти  власного клінічного досвіду застосування фото-
динамічного методу  лікування цього преканцерозу.

Матеріали й методи дослідження.  Використано 
контент-аналіз, метод системного та порівняльного 
аналізу, бібліосемантичний метод вивчення резуль-
татів актуальних наукових досліджень щодо сучас-
ного погляду на проблему інтраепітеліальної неоп-
лазії вульви, методи її курації. Проаналізовано 56 
англомовних літературних джерел. Пошук джерел 
проведено в наукометричних медичних базах інфор-
мації: PubMed-NCBI, Medline, ResearchGate, Cochrane-
Li brary, EMBASE за ключовими словами: інтра-
епітеліальна неоплазія вульви; інтраепітеліальна 
нео пла зія вульви (VIN); фотодинамічна терапія (ФДТ); 
лікування інтраепітеліальної неоплазії вульви; ліку-
вання VIN. Подано результати  власного клінічного 
досвіду використання фотодинамічного методу ліку-
вання.

Результати дослідження та їх обговорення. Огляд 
літератури. Інтраепітеліальна неоплазія вульви – неін-
вазивне передракове ураження, яке зазвичай виявляєть-
ся у 50,0–70,0 % осіб, уражених плоскоклітинним раком 
вульви (vulva squamous cell carcinoma – VSCC) [21]. 
Плоскоклітинні передракові ураження вульви, що їх 
уперше виявлено близько століття тому,  характеризу-

ються цитологічними та зовнішніми особливостями 
дисплазії, але без будь-яких ознак стромальної інвазії. 
Що більше, ці інтраепітеліальні ураження можуть пере-
дувати виникненню VSCC із різною періодичністю [21].

Термінологія. Існує два різних патогенетичних шля-
хи, що призводять до VSCC, два окремі передракові 
ураження вульви: інтраепітеліальна неоплазія вульви 
звичайного типу (usual type vulva intraepithelial neoplasia 
– uVIN), відома також як класичний або бовеноїдний 
VIN, що асоціюється з інфекцією вірусу папіломи 
людини (ВПЛ), та інтраепітеліальна дисплазія вульви  
диференційованого типу (different type.c vulva intraepithelial 
neoplasia – dVIN), відома також як симплекс VIN, тоб-
то «незалежний від ВПЛ» [15, 48].

 Згодом були запропоновані різні терміни й багато 
схем класифікації. Термін «інтраепітеліальна нео-
плазія» вперше запропонував Р. М. Річард у 1967 р. 
для ураження шийки матки, а пізніше – для вульви. 
У 1986 р. Міжнародне товариство з вивчення вульво-ва-
гінальних хвороб (The International Society for the 
Study of Vulvovaginal Diseas – ISSVD) запровадило 
термін VIN і визначило три ступені (VIN 1, 2, 3) від-
повідно до глибини ураження дисплазійного епітелію 
[17, 21]. Згодом визначено додаткову категорію «VIN 
3, диференційований тип» [27]. Проте нові докази 
стверджували, що не існує біологічної циклічності, 
як пропонує ця класифікація. VIN 1 зазвичай був 
представлений плоскими кондиломатозними уражен-
нями і асоціювався з генотипами ВПЛ із низьким 
ризиком (Human papillomavirus Low Risk-HPV – LR), 
особливо 6 і 11. Навпаки, VIN 2 і 3 були зазвичай із 
ризиком виникнення VSCC і асоційовані з високим 
ризиком (англ. Human papillomavirus High Risk-HPV-
HR) генотипів ВПЛ [50]. Через незначний ризик на-
ростання тяжкості VIN 1 у 2004 р. ISSVD запропо-
нував нову класифікацію, включаючи інтра епітеліальну 
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дисплазію вульви звичайного типу (uVIN), яка охоп-
лювала ураження, раніше класифіковані як VIN 2, 
VIN 3, а також dVIN [42].

Недавно експерти досягнули нового консенсусу 
щодо  підтримки термінології «плоскоклітинне вну-
трішньоепітеліальне ураження». У 2012 р. нижньо-
аногенітна плоскоклітинна термінологія (Low 
anogenitalium squamous – LAST) була запропонова-
на Коледжем американських патологів (The College 
of American Pathologists – CAP) і Американським 
товариством кольпоскопії і патології шийки матки 
(The American Society of Colposcopy and Cervical 
Pathology – ASCCP) з метою уніфікації терміноло-
гії, що застосовується для уражень ВПЛ, які ура-
жають шийку матки, піхву, вульву, промежину, анус 
і пеніс за двома категоріями: плоскоклітинне вну-
трішньоепітеліальне ураження низького ступеня 
(Lowgrade Squamous Intraepitelial Lesions – L-SIL) 
та плоскоклітинне внутрішньоепітеліальне уражен-
ня високого ступеня (Highgrade Squamous Intraepitelial 
Lesions–H-SIL) [12]. Всесвітня організація охорони 
здоров’я (ВООЗ) у 2014 р. та Міжнародне товариство 
з вивчення вульво-вагінальних хвороб ISSVD у 2015 
р. прийняли LAST, але включили dVIN як додатко-
ву категорію [6].

Захворюваність. Захворюваність як на uVIN, який 
сьогодні називають H-SIL вульви (vH-SIL), так і на 
dVIN зросла за останні три десятиліття, тоді як за-
хворюваність на VSCC залишається досить стабіль-
ною. Справді, захворюваність на vH-SIL майже 
подвоїлася з 1,2 / 100 000 у 1992 р. до 2,1 / 100 000 
жінок у 2005 р., а захворюваність на dVIN зросла 
у дев'ять разів – з 0,013 / 100 000 до 0,121 / 100 000 
жінок [4, 53]. Зростання кількості VIN відображає 
реальне зростання захворюваності, зумовлене ста-
рінням населення або ліпшою діагностикою та ефек-
тивнішим лікуванням цих передракових уражень з 
метою запобігти виникненню VSCC [52].

Етіологія і патогенез. Багато агентів, таких як 
вірус простого герпесу (ВПГ), вважали збудниками, 
перш ніж роль ВПЛ була продемонстрована для 
більшості аногенітальних плоскоклітинних карци-
ном, включаючи VSCC [32]. Окрім цього, є наукові 
повідомлення про часте виявлення вірусу простого 
герпесу (ВПГ) 2-го типу в злоякісних пухлинах 
вульви. Але роль ВПГ у формуванні неоплазії ос-
таточно не з’ясовано. Антитіла до вірусу простого 
герпесу 2-го серотипу ще в дослідженнях Я. В. Бо-
хмана за наявності раку вульви виділяли в сирова-
тці крові у 80,0 % випадках. Вірус простого герпе-
су володіє однаково високим тропізмом і до 
епітеліальних, і до нервових клітин. Тривалі віру-
сні зміни периферійних гангліїв і руйнування віру-
сними частинками нервових стовбурів може при-
звести до зменшення кровопостачання і трофіки 
тканин, а власне – до нейродистрофічних змін вуль-
ви. На думку М. І. Штемберга, важливе значення в 
етіології і патогенезі цієї хвороби мають зміни функ-
ції щитоподібної залози та кори надниркових залоз, 

порушення гормональної рівноваги в бік зниження 
естрогених гормонів. У разі порушення викиду гор-
монів гіпофіза змінюється функція периферійних 
нейроендокринних залоз, знижується продукуван-
ня естрадіолу і збільшується виділення естріолу. 
Можна передбачити, що такий гормональний дис-
баланс призводить до функціональної недостатно-
сті рецепторного апарату вульви.

ВПЛ-інфекція тісно асоційована з vH-SIL, що 
становить понад 80,0 % vH-SIL. ВПЛ 16 є найпо-
ширенішим генотипом, ідентифікованим у vH-SIL 
та ВПЛ-залежному VSCC, за яким ідуть інші гено-
типи, такі як 18, 31, 33 і 45 [14].

Склерозувальний лишай (Lichen sclerosus – LS) 
описується як попередник (збудник) dVIN і VSCC 
(ВПЛ-незалежний), але канцерогенний механізм 
ще не з’ясовано. Можливо тому, що LS часто вияв-
ляють на ділянках шкіри, прилеглих до шкіри, ура-
женої dVIN та VSCC, а також тому, що у жінок із 
LS значно більший ризик виникнення VSCC. Вод-
ночас у більшості жінок із LS не виникає dVIN або 
VSCC [51].

vH-SIL зазвичай трапляється у жінок віком від 
30 до 50 років і залежить від таких чинників ризи-
ку, як ураження шийки матки, кількість статевих 
партнерів, куріння та імуносупресія [44]. vH-SIL 
виглядає як білі еритематозні або пігментовані ма-
кули (плями) або папули, які можуть зливатися, 
створюючи бляшки. Більшість пацієнток відзнача-
ють свербіж або біль, майже у 20,0 % жінок хворо-
ба перебігає безсимптомно [23]. Більше половини 
хворих мають мультифокальні ураження вульви та 
мультицентричні ураження аногенітальних шляхів, 
тому обов’язково рекомендується ретельне обсте-
ження [13].

dVIN переважно уражає жінок у постменопаузі 
віком від 60 до 80 років і часто асоціюється з LS 
або іншими хронічними запальними дерматозами, 
такими як простий хронічний лишай. На відміну 
від vH-SIL, dVIN зазвичай є цілісним ураженням і 
може виглядати як сіро-біла пляма, густий наліт або 
вузлик. Про тривалий анамнез свербежу, печіння та 
болю у вульві повідомляють 60,0 % пацієнток. Од-
нак багато випадків dVIN є безсимптомними, а отже, 
становлять велику клінічну проблему [23].

Ризик трансформування vH-SIL у VSCC становить 
9,0–16,0 % у пацієнток, що не проходили лікування, 
і близько 3,0 % хворих, що лікувались. Похилий 
вік, попередня променева терапія та імуносупресія 
були визнані потенційними чинниками ризику ма-
лігнізації. Рецидив трапляється приблизно у 30,0 % 
жінок, але роль граничного статусу та нового на-
буття ВПЛ не була чітко визначена [54]. Спонтанну 
регресію зареєстровано менш ніж у 1,5 % жінок, 
особливо у тих, яким менше 35 років, вагітних жі-
нок і жінок із мультифокальними ураженнями вуль-
ви [25] (табл. 1).
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                                                                                        Таблиця 1
Порівняння основних клінічних, патологічних  

і прогностичних показників інтраепітеліальної неоплазії 
вульви звичайного та диференційованого типу

Показники
Інтраепітеліальна неоплазія вульви 

vH-SIL dVIN

Вік Молодий (від 30 
до 50 років)

Похилий (від 60 
до 80 років)

Тригер 
(початковий 

механізм)
ВПЛ-інфекція

Склерозувальний 
ліхен та інші 

хронічні запальні 
дерматози

Співфактори

Кількість 
статевих 

партнерів, 
куріння, 

імуносупресія

Атипія вульви, 
можливі мутовані 

гени 

Мультифокальні 
ураження Поширені Рідкісні

Симптоми

Свербіж або 
біль; відсутність 

симптомів у 20,0 % 
пацієнток

Свербіж, печіння 
і біль  

у вульві у 60,0 % 
пацієнток, часто 
безсимптомно

Мультицентричні 
ураження 

аногенітальних 
шляхів

Властиві Невластиві

Ризик 
трансформації  

у VSCC
9,0–16,0 % 32,8 %

Середній час 
трансформації у  
VSCC (місяці)

41,4 22,8

dVIN має більший ризик трансформації у VSCC 
(32,8%) за коротший проміжок часу (22,8 проти 41,4 
місяця), ніж vH-SIL [52]. 

Діагностика та лікування.  Оскільки dVIN – рідкісне 
ураження, слід припустити, що його часто недоді-
агносто вують, і воно, ймовірно, є тимчасовим, швидко 
трансформується у VSCC [54]. Крім цього, діагностика 
окремо dVIN є досить рідкісною через проблему 
застосування різних діагностичних критеріїв багатьма 
патологами.

Раніше розширену вульвектомію зазвичай розглядали 
як стандартне лікування VIN. Враховуючи ризик 
малігнізації  VIN, а також  важливі психологічні та 
фізичні недуги, спричинені радикальним хірургічним 
втручанням, наприкінці 1970-х років стали застосовувати 
менш агресивні методи лікування. Сьогодні варіанти 
лікування vH-SIL включають місцеве висікання, лазерну 
абляцію, місцевий іміквімод, цидофовір або 5-фторурацил 
і ФДТ [10].

Сучасні профілактичні вакцини проти ВПЛ є перспекти-
вним інструментом для профілактики передпухлин них 
і неопластичних уражень аногенітальних органів. Ширше 
охоплення вакцинацією проти ВПЛ, як очікується, 
сприятиме значному зниженню частоти vH-SIL, особли-
во у молодих жінок [8, 19]. Крім цього, є великі сподівання 
на сприятливі клінічні перспективи лікування хворих 
на vH-SIL за допомогою синтетичних довгопептидних 
вакцин проти онкопротеїнів Е6 і Е7 ВПЛ-16 [26].

Злоякісні хвороби, спричинені ВПЛ, асоціюються 
з резистентною інфекцією ВПЛ. Імунна відповідь 
відіграє вирішальну роль у визначенні кліренсу або 
стійкості як ВПЛ-інфекцій, так і VIN, асоційованих 
з ВПЛ. У хворих із ослабленим імунітетом, наприклад, 
реципієнтів ниркової трансплантації, злоякісний 
потенціал vH-SIL у 50 разів вищий, ніж у відносно 
здорової людини [31]. ВПЛ продукує декілька білків, 
серед яких онкопротеїни Е6 і Е7. Онкопротеїни Е6 і 
Е7 можуть впливати на ключові контрольні точки 
клітинного циклу. Наприклад, ВПЛ E6 може призвести 
до дисфункції гена супресора пухлини p53 [29], тоді 
як E7 може інактивувати ген супресора пухлини 
ретинобластоми (retinoblastoma protein pRb), що призведе 
до надмірного продукування p16ink4a і p14arf та 
проліферації заражених клітин [35]. У більшості 
уражень vH-SIL імуногістохімія є позитивною до 
p16ink4a і p14arf, але негативною до p53 [41]. Знання 
ролі онкопротеїнів Е6 і Е7 може спонукати до розробки 
нових стратегій для підвищення імунної відповіді з 
метою запобігання злоякісним хворобам, спричиненим 
ВПЛ.

Наразі немає скринінгових тестів для діагностики 
VIN. VIN діагностується під час візуального обстеження 
вульви. Для отримання підтвердження ураження можна 
дослідити зразок тканини (рис. 1).

Рис. 1.  uVIN(а, б),  dVIN(в).

Лікування VIN зазвичай призначається з урахуван-
ням особливостей уражень і стану пацієнток. Слід 
ретельно враховувати розмір, локалізацію і наявність 

a                                                  б
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мультифокальної хвороби, а також вік, наявність су-
путніх недуг, вираженість психологічного стресу, 
симптоми та надійність сприятливих клінічних пер-
спектив. Відповідні медичні ресурси та обладнання 
є ще одним ключовим критерієм, який слід брати до 
уваги під час планування лікування VIN. Оптималь-
не лікування має повністю виключити стромальну 
інвазію, поліпшити симптоми, зменшити ризик ре-
цидиву та зберегти морфологічний стан і функцію 
вульви. Сьогодні доступні методи лікування не в змо-
зі забезпечити оптимальні результати, що спонукає 
до пошуку менш небезпечних і більш ефективних 
методів лікування VIN [36].

dVIN тісно асоційований з інвазивним плоскоклі-
тинним раком (Squamous cell carcinoma – SCC), а 
хірургічне висікання є методом вибору як спосіб лі-
кування у цій ситуації. Зразки тканин певної товщи-
ни, отримані під час хірургічного втручання (висі-
кання), є матеріалом для ретельного гістологічного 
дослідження з метою оцінки ступеня стромальної 
інвазії. Для лікування dVIN слід уникати застосуван-
ня лікарських засобів [37].

Через зростання захворюваності на vH-SIL серед 
молодих жінок треба враховувати, що це також може 
вплинути на фізичний вигляд тіла та спричинити 
психосексуальний дистрес.

Місцеве висікання, що передбачає видалення всіх 
видимих вогнищ, можна проводити різними метода-
ми – скальпелем, електрохірургією або висіченням 
лазером слизової оболонки та ін. У деяких хворих на 
vH-SIL застосовували медикаментозне лікування з 
метою уникнути або обмежити хірургічне втручання. 
Однак у більшості досліджень бракує доказів через 
низьку кількість зібраних випадків, різні критерії 
включення, відсутність контрольних груп для порів-
няння і недостатність показників після лікування. 
Тому жодне медикаментозне лікування vH-SIL не 
було схвалене Управлінням  санітарного нагляду за 
якістю харчових продуктів і медикаментів (The Food 
and Drug Administration – FDA).

Два лікарських засоби антивірусної дії – нуклео-
зидний аналог цидофовіру та агоніст іміквімоду TLR7 
були досліджені як основні лікарські засоби для лі-
кування VIN.

Цидофовір може індукувати апоптоз клітин, інфі-
кованих ВПЛ. У пілотному дослідженні Тристраму 
у 4 із 10 пацієнток, які отримували 1,0% розчин ци-
дофовіру, настала повна ремісія (complete remission 
– CR). Побічні ефекти включали виразку на місці 
застосування [46]. У інших поодиноких дослідженнях 
кількість відповідей на цидофовір сягала від 40,0 до 
79,0 % [47].

Іміквімод – ненуклеозидний гетероциклічний амін, 
який діє як модифікатор імунної відповіді. Іміквімод 
індукує активність інтерферону α (interferon alfa – 
IFNα), фактора некрозу пухлини α (tumor necrosis 
factor alfa –TNFα) та інтерлейкіну-6 за допомогою 
стимуляції толоподібного рецептора 7 (toll-like receptor 
7 – TLR7). Лікування іміквімодом забезпечило ремі-

сію  від 26,0  до 100,0 % [24]. У найбільшому експе-
рименті, що його проводили методом довільного 
вибору за умов подвійної анонімності з контролем  
плацебо, серед 52 пацієнток  у 35,0 % випадків вда-
лося досягти CR та у 46,0 %  –  часткової ремісії 
(partial remission – PR). Після спостереження впродовж 
7,2 року VIN повторно виявили лише у однієї з паці-
єнток, у яких була CR, що свідчить про те, що імікві-
мод ефективний у довготерміновій перспективі [45].

Клінічне дослідження RT3 VIN, що фінансується 
CRUK, рандомізувало пацієнток із VIN 3 для ліку-
вання цидофовіром або іміквімодом. Гістологічно 
підтверджена повна ремісія спостерігалася у 41 із 72 
(57,0 %) пацієнток, яких лікували цидофовіром, та у 
42 із 69 (61,0 %) пацієнток, що їх лікували  іміквімо-
дом [47].

Прогностичний біомаркер, що міг би ідентифіку-
вати пацієнток, які  реагують на конкретні методи 
лікування, сприяв би оптимальному одужанню.

Стратегія вакцинації з використанням онкопроте-
їнів ВПЛ Е6 та Е7 для лікування є привабливою і 
перспективною. Однак дослідження з розробки та 
дослідження вакцин дуже дороговартісні, тому ос-
новна увага приділяється вивченню вакцин для запо-
бігання новоутворенням нижніх статевих шляхів, а 
не для лікування.

Місцева ФДТ – ефективне й безпечне лікування 
шкірного немеланомного раку шкіри (non-melanoma 
skin cancer – NMSC) зі сприятливими косметичними 
результатами. Методика ФДТ передбачає місцеве за-
стосування фотосенсибілізатора, дельта-амінолеву-
лінової кислоти (delta aminolevulinic acid – delta-ALA) 
або її метилового ефіру – метиламінолевулінату (methyl 
aminolevulinate – MAL) та подальшу обробку ділян-
ки шкіри світлом хвилі відповідної довжини. ФДТ є 
ефективним методом нехірургічного лікування акти-
нічного кератозу (АК), поверхневої базаліоми (basal 
cell carcinoma – BCC) та плоскоклітинного раку in 
situ (squamous cell carcinoma  – SCC), особливо в міс-
цях, які є чутливими до косметичних процедур або 
схильні до повільного загоювання ран [33]. Окрім 
NMSC, ФДТ використовується для лікування широ-
кого спектра хвороб, включаючи акне, старіння шкі-
ри, псоріаз, кільчасту гранульому, вікову макулярну 
дистрофію та злоякісні новоутворення. Поєднання 
фотосенсибілізатора, джерела світла та тканинного 
кисню зумовлює хімічне руйнування будь-яких тканин, 
які або вибірково поглинали фотосенсибілізатор, або 
були локально піддані впливу світла, із набором за-
пальних клітин, посиленням імунної відповіді та 
судинними компромісами.

Подібно до класичної ФДТ, що її застосовують для 
лікування раку шкіри, для досягнення селективного 
руйнування уражених ділянок вульви фотосенсибі-
лізатор можна наносити місцево на уражені ділянки 
і згодом локально опромінювати відповідним джере-
лом світла. У деяких дослідженнях та серіях випадків, 
спрямованих на оцінку лікування ФДТ для VIN, фо-
тосенсибілізатори вводили внутрішньовенно перед 
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подаванням світла в обрані ділянки вульви за допо-
могою відповідного джерела світла.

Різні дослідження ФДТ для лікування VIN харак-
теризуються нестандартизованою методологією щодо 
типу фотосенсибілізатора, способу введення фото-
сенсибілізатора, тривалості застосування фотосен-
сибілізатора, типу й довжини хвилі джерела світла 
та кількості циклів лікування. І, що найголовніше, 
реакція на лікування була різною.

Перше дослідження лікування VIN із ФДТ було 
опубліковане П. Л. Мартіном-Гіршем та його колега-
ми в 1998 р. Використовували фотосенсибілізатор 
delta-ALA, джерелом світла було нелазерне світло з 
довжиною хвилі 630 нмоль. Перші 10 пацієнток із 
VIN отримали разову дозу 50 Дж/см2, і у 2 виявлено 
ефективні гістологічні показники. Після першої фази 
8 жінок отримали разову дозу лікування 100 Дж/см2, 
після чого 3 жінки з 8 продемонстрували повну ре-
місію, підтверджену гістологічно. Через погану пе-
реносимість перед лікуванням вводили знеболюваль-
не. 16 жінок із 18, які отримували лікування ФДТ, 
повідомили про полегшення симптомів (89,0 %).

За 10 жінками спостерігали протягом одного-двох 
років, у 9 з них виявлено локальний рецидив у ділян-
ці вульви [30].

У подальшому дослідженні шість пацієнток отри-
мували лікування ФДТ за допомогою 20,0% крему 
5-ALA та одноразової дози широкосмугового джере-
ла світла 580–740 нмоль (одноразова доза 150 
Дж/см2). У п'яти жінок із шести не зафіксовано знач-
ного поліпшення під час шестимісячного контроль-
ного обстеження. Лікування асоціювалося переважно 
з еритемою та ерозіями [28].

В іншому дослідженні 25 жінок отримували міс-
цевий 20,0% 5-ALA та 57 циклів лазерного опромі-
нювання з довжиною хвилі 635 нмоль (100 Дж/см2). 
13 (52,0 %) пацієнток із 27 з ураженнями VIN досяг-
ли повної ремісії, що підтверджено гістологічно. За-
галом 64,0 % зі 111 пацієнток, мали регресію уражень 
після одного-трьох курсів ФДТ. Гіперпігментовані, 
гіперкератозні та мультифокальні ураження VIN були 
негативними прогностичними показниками в пер-
спективі повної регресії [22].

15 жінок із VIN ІІІ отримували 10 г 10,0 % гелю 
ALA з подальшим застосуванням лазерного світла 
120 Дж/см2 з довжиною хвилі 635 нмоль. У більшості 
пацієнток процедуру проводили без наркозу. 30 па-
цієнток з VIN ІІІ, для лікування яких застосовували 
лазерне світло, та 27 пацієнток, яких лікували, засто-
совуючи хірургічне висікання, були контрольними 
пацієнтками. Через вісім тижнів після ФДТ 11 паці-
єнток із 15 отримали гістологічно підтверджену пов-
ну ремісію/CR, із чудовою збереженістю тканин. Три 
випадки рецидивів були зафіксовані  через п’ять, шість 
і сім місяців після ФДТ. Через 12 місяців після ліку-
вання аналіз виживання без ознак наростання тяжкості 
(disease-free survival – DFS) не виявив статистично 
значущої різниці між пацієнтками, які отримували 
ФДТ, й тими, хто отримував традиційні методи ліку-

вання. У багатовимірному аналізі мультифокальна 
хвороба асоціювалася зі зменшенням показників DFS. 
Автори цього дослідження дійшли висновку, що ФДТ 
VIN ІІІ (змішаного типу) показав таку саму ефектив-
ність, як і звичайні методи лікування, з чудовим за-
гоєнням та збереженням тканин [16].

Випадки лікування VIN ІІІ були включені в інше 
дослідження, проведене в лікарні Св. Марії в Ман-
честері. Використовували червоне світло за 630 нмоль, 
а місцево застосовували 20,0% крем ALA. Через 12 
тижнів після лікування всіх пацієнток оцінювали з 
клінічним обстеженням і гістологічним підтверджен-
ням. Перші 10 пацієнток з VIN отримали легку дозу 
50 Дж/см2, і лише два випадки показали короткочас-
ну ремісію. Коли дозу світла збільшили до 100 Дж/
см2, 8 із 22 (36,4 %) пацієнток показали норму при 
гістологічному дослідженні під час обстеження через 
12 тижнів. Автори дослідження повідомили, що малі 
та однофокальні вогнища реагують на лікування до-
бре, тоді як гіперкератинізовані та пігментовані ура-
ження менш чутливі [2].

В іншому дослідженні оцінювали вплив систем-
ного фотосенсибілізувального агента метатетрагід-
роксифенілхлорину (meta tetra hydroxyphenyl chlorine 
– mTHPC) на VIN змішаного типу (ІІІ). Шести паці-
єнткам внутрішньовенно вводили mTHPC дозою 0,1 
мг/кг маси тіла, а ділянку VIN опромінювали через 
96 годин світлом від діодного лазера (652 нмоль). 
Загалом пацієнтки повідомляли про незначний біль 
від початкового лікування, лише у двох виникав силь-
ний біль у місці лікування упродовж двох тижнів 
після ФДТ. У всіх пацієнток спостерігався локальний 
набряк, а у однієї  – флегмона. Через шість місяців у 
двох пацієнток стався рецидив VIN на тому ж місці, 
а у однієї зафіксовано нове ураження VIN. Їх лікува-
ли або з подальшим ФДТ, або з невеликим висіканням. 
Через два роки у всіх обстежених не зафіксовано ре-
цидиву VIN на попередньому місці. У цих досліджу-
ваних випадках mTHPC ФДТ був корисним методом 
лікування VIN ІІІ (змішаного типу), показав добрі 
косметичні та функціональні результати, демонстру-
ючи переконливу перевагу перед хірургічним втру-
чанням [7].

У 2008 р. були опубліковані результати дослі-
дження у 20 жінок із VIN ІІІ, які місцево отриму-
вали  іміквімод і ФДТ. Комбіноване лікування  
обґрунтовано тим, що місцеве застосування імікві-
моду може  забезпечити посилене імунологічне 
мікросередовище для ФДТ, що дасть змогу досягти 
ліпшої клінічної відповіді, ніж раніше отримані 
результати окремого застосування іміквімоду та 
ФДТ. Біопсію вульви та зразки крові брали перед 
початком лікування і після застосування іміквімоду 
та ФДТ, з подальшим спостереженням протягом 
року. Біопсію аналізували на наявність дезоксири-
бонуклеїнової кислоти (ДНК) ВПЛ та лімфоцитів, 
що інфільтрували пухлину лімфоцитів, включаючи 
регуляторні Т-клітини. Лікування було ефективним для 
більшості пацієнток. Ремісію зафіксовано у 64,0 % тих, 
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хто виконав усі вимоги протягом лікування і завер-
шив дослідження повністю (per protocol). Протягом 
52 тижнів дослідження симптоми не проявлялись 
у 65,0 % пацієнток порівняно з 5,0 % на початку. 
Пацієнтки, у яких відповідь (ремісія) не спостері-
галась, продемонстрували значно вищі показники 
регуляторних Т-клітин у вогнищах ураження після 
лікування іміквімодом. Ті, хто не відповів спочатку 
на лікування іміквімодом, тяжче піддавались ліку-
ванню. До цього могло спричинитися несприятли-
ве місцеве імунне середовище, зокрема, збільшен-
ня частки регуляторних Т-клітин і, можливо, 
обмежувальні дії та /або розвиток будь-якої Т-клі-
тини ВПЛ. Потенційною перевагою цього лікуван-
ня є його здатність лікувати мультифокальну хво-
робу [55].

У дослідженні білоруських науковців метод ФДТ 
з ін'єкційною формою фотосенсибілізатора фотолон 
дозами від 1,8 до 2,5 мг/кг застосували в лікуванні 
50 пацієнток із передпухлинними ураженнями вуль-
ви. Фотоопромінення патологічних вогнищ здійсню-
вали через 2,5–3 години після внутрішньовенного 
введення фотосенсибілізатора за допомогою напівп-
ровідникового лазера УПЛ ФДТ (LEMT, Білорусь, λ 
= 661 нм) у експозиційних дозах від 30 до 100 Дж/
см2 зі щільністю потужності випромінювання 100–170 
мВт/см2. Небажаних реакцій після введення фотосен-
сибілізатора і подальшого опромінення не зареєстро-
вано. Під час  контрольного обстеження через 3 мі-
сяці у чотирьох пацієнток виявлено локальні 
осередки продовженого росту пухлини, які були 
успішно проліковані за допомогою повторного курсу 
ФДТ. Частота повних регресій становила 92,0 %, част-
кових – 8,0 % [1].

У іншому дослідженні ФДТ застосовували для па-
цієнток із VIN, використовуючи новий біоадгезивний 
пластир для введення delta-ALA кислоти. 23 пацієнт-
ки пройшли 49 циклів ФДТ. Пластирі були розробле-
ні з урахуванням нерівностей шкіри вульви і містили 
38 мг/см2  delta-ALA. Оцінку проводили через шість 
тижнів після лікування. 52,0 % пацієнток повідомили 
про зникнення симптомів свербежу, норма в гістоло-
гічних взірцях була у 38,0 % пацієнток. Флуоресцент-
ний огляд підтвердив нагромадження протопорфіри-
ну. Процедура була болісною, і це вимагало певного 
місцевого знеболення. Проведено аналіз змін у екс-
пресії білків апоптозу та клітинного циклу (p53, p21, 
Mdm2, Blc-2, Bax, Ki-67) у відповідь на ФДТ. Ліку-
вання уражень VIN за допомогою біоадгезивного 
пластиру викликало зміни клітинного циклу й апоптоз-
них білків у відповідь на ФДТ [56].

У дослідженні, опублікованому в 2015 р., 15 паці-
єнток отримували ФДТ для лікування VIN ІІІ (7 осіб), 
вагінальної інтраепітеліальної неоплазії (VAIN, 5 осіб) 
та хвороби Педжета вульви  (3 особи) між січнем 
2003 р. та груднем 2013 р. Пацієнткам проводили 
кольпоскопію та/або вульвоскопію щоб оцінити ура-
ження. На ураження в ділянці вульви застосовано 
фотоосвітлення 630 нм червоним лазерним світлом 

через 48 годин після внутрішньовенного введення 2 
мг/кг маси тіла фотосенсибілізатора (PSZ; Photogem®). 
На ураження в ділянці вульви застосовано дозу світ-
ла 150 Дж/см2 . Шість із семи пацієнток із VIN мали 
повну ремісію протягом 12 місяців, тоді як у одному 
випадку стійка хвороба була зафіксована через три 
місяці після лікування, і пацієнтці  проведено част-
кову вульвектомію. Такі побічні явища як реакція 
фоточутливості (набряк обличчя та кропив'янка), 
спостерігались у 13,3 % (2/15), біль у промежині – у 
однієї особи [9].

 У дослідженні Абдель-Хаді Ель-Сайед Касем і 
співавторів [2] перед лікуванням VIN ІІІ була взята 
біопсія у 19 із 32 пацієнток. Усім 32 пацієнткам зро-
блено біопсію через три місяці після ФДТ, а в 11 ви-
падках проведено другий курс ФДТ після невдалого 
першого лікування. ДНК ВПЛ виявлено у 23 із 32 
(72,0 %) окремих зразків VIN. Із 10 жінок, які відпо-
відали на  ФДТ, у чотирьох був ВПЛ-негативний ре-
зультат до початку лікування, у п’яти – після лікуван-
ня, одна пацієнтка залишалася ВПЛ-позитивною. У 
22 осіб, які не відповіли на лікування, 17 мали стійку 
ВПЛ-інфекцію високого ступеня ризику (HR HPV). 
Тобто існувала більша ймовірність,  що наявність 
ВПЛ спричинила  відсутність реакції VIN на ФДТ (p 
= 0,002). Експресія HLA-антиген була стабільною, 
без змін у показниках біопсії до і після лікування у 
19 проаналізованих випадках. У 10 хворих на VIN, 
які відповіли на лікування, не було жодних ознак по-
слаблення регуляції HLA класу I, тоді як усі хворі з 
VIN із повною або алельною втратою не реагували, 
і всі, крім однієї, мали ознаки високого ризику ВПЛ. 
У трьох із шести пацієнток із загальною втратою HLA 
класу I протягом одного року виник  VSCC .

 Ураження VIN показали імунний пул, багатий на 
CD4 Т-клітини та CD68 + клітини, а не CD1a клітини 
Пауля Лангерганса або CD8 T-клітини (cytotoxic  
T cell – CTL) порівняно зі звичайною шкірою вульви. 
Однак після лікування значне збільшення клітин CD8 
виявлено у респонденток із VIN порівняно з «невідпо-
відачами» (p = 0,0001). Це дослідження продемонстру-
вало, що ФДТ змогла викликати імунну відповідь, за 
якою Т-клітини CD8 були асоційовані з клінічною та 
гістологічною реакцією, що повністю відповідає попе-
реднім моделям на тваринах. Загалом ці результати 
підтвердили, що зараження ВПЛ та відсутність клітин-
ноопосередкованого імунітету можуть бути причиною 
поганої реакції уражень VIN на місцеві ФДТ [2].

Подальше дослідження, сфокусоване на характе-
ристиці відповіді Т-клітин у VIN, показало значно 
більшу кількість загальних середніх Т-лімфоцитів у 
зразках VIN, порівняно з нормальною тканиною вуль-
ви (p = 0,002). Крім цього, у VIN І виявлено значно 
більше клітин CD8, ніж клітин CD4, порівняно з VIN 
ІІІ. Ця різниця у співвідношенні CD4/CD8 була знач-
ною (p = 0,001) [20].

Завдяки поєднанню мікроматричного аналізу з 
кількісною ланцюговою реакцією полімерази в ре-
жимі реального часу,  доведено, що декілька хемокі-
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нів диференційовано експресуються між VIN та кон-
трольними зразками, з посиленою регуляцією IL8, 
CXCL10, CCL20, CCL22 та послабленою регуляцією 
CXCL12, CCL21 і CCL14). Крім цього, збільшена 
кількість зрілих дендритних клітин (CD208 +) вигля-
дала «закритою» у дермі, що свідчить про те, що ці 
імунні клітини не отримали належного сигналу для 
міграції в лімфатичний вузол, заважаючи їм забезпе-
чити ефективну адаптивну імунну відповідь і в ре-
зультаті утримувати ВПЛ та провокувати підвищений 
ризик виникнення раку [40].

Разом ця інформація однозначно підтверджує при-
пущення, що наявність інфекції ВПЛ із високим ри-
зиком, а також  послаблення адаптивної імунної від-
повіді відіграють ключову роль у забезпеченні 
результатів використання ФДТ для лікування VIN [11].

 Вважається, що невдале використання ФДТ є ба-
гатофакторним, що недостатнє поглинання фотосен-
сибілізатором пухлини та індуковане за допомогою 
ФДТ придушення протипухлинних реакцій потен-
ційно відіграють ключову роль у недостатніх клініч-
них результатах [18, 39]. Системний і шкірний про-
типухлинний імунітет мають вирішальне значення 
для виникнення раку шкіри та реагування на ліку-
вання. Дослідженнями виявлено імуносупресивні 
ефекти ФДТ [34].

Основний недолік ФДТ полягає в тому, що таке 
лікування може бути болючим, і дострокове припи-
нення лікування через погану переносимість може 
послабити його ефективність [3]. Клінічний досвід 
показав, що близько 60,0 % пацієнток можна було 
лікувати без анестезії, хоча в деяких випадках  треба 
було тимчасово переривати процедури. Ефективне 
знеболення із застосуванням внутрішньовенних опі-
оїдів чи інколи спінальної або загальної анестезії 
доцільне у деяких пацієнток [43].

Результати власного клінічного досвіду вико-
ристання фотодинамічного методу лікування VIN. 
Після отримання письмової згоди на проведення об-
стеження (з описом запланованих лікувально-діагнос-
тичних маніпуляцій, інформацією про фотосенсибі-
лізатори, методи ФДТ, можливі користь і ризики, 
побічні реакції й ускладнення, терміни контрольних 
візитів і дотримання рекомендацій після проведено-
го лікування), згідно з принципами Гельсінкської 
декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про 
права людини і біомедицину та відповідними зако-
нами України, у рандомізований спосіб із попередньою 
стратифікацією за наявністю вульварної інтраепіте-
ліальної неоплазії (VIN II)», «змішаної форми дис-
трофії вульви (Lichen sclerosus et atrophicus, плоско-
клітинної гіперплазії)» і «VIN III (раку вульви in situ)», 
у дослідження включено 30 хворих жінок віком від 
31 до 67 років (середній вік 53,3 ± 3,6 року), які звер-
нулися за допомогою у Національний інститут раку 
(м. Київ, Україна) у 2017–2020 рр. Діагноз поставле-
но на підставі анамнезу захворювання, скарг, клініч-
ного огляду, вульвоскопії і результатів морфологіч-
ного дослідження патологічно змінених тканин 

вульви. Основними критеріями включення пацієнток 
у дослідження для проведення ФДТ були гістологіч-
не підтвердження діагнозу та відсутність тяжких су-
путніх хвороб. 

Як ФС застосовували лікарський засіб «Фотолон®» 
(РУП «Белмедпрепарати», Республіка Білорусь) – 
комплекс тринатрієвої солі хлорину е6 із низькомо-
лекулярним полівінілпіролідоном. ФС розчиняли в 
100 мл фізіологічного розчину і вводили внутрішньо-
венно крапельно протягом 30 хвилин дозою від 1 до 
2,5 мг/кг маси тіла в затемненому приміщенні.

Сеанс ФДТ проводили через 3-4 години після за-
кінчення інфузії ФС із використанням коагулятора 
лазерного універсального «Ліка-хірург» («Фотоніка 
Плюс», Україна, λ = 660 нм). Розмір полів фотоопро-
мінення від 1 до 4 см, число полів від 1 до 5, потуж-
ність випромінювання  0,4–1,0 Вт, експозиційна доза 
світла від 100 до 150 Дж/см2. Тривалість сеансу за-
лежала від ступеня поширеності патологічних вогнищ 
і становила 5–90 хвилин залежно від кількості полів 
опромінення. У ділянку фотоопромінення включали 
нормальні тканини вульви з відступом від країв ді-
лянки ураження не менше 5 мм. Через високу чутли-
вість ділянки фотоопромінення з метою купування 
больового синдрому за 30 хвилин до сеансу ФДТ 
здійснювали премедикацію ненаркотичними аналь-
гезувальними лікарськими засобами (кеторолаку 
трометаміну 30,0 мг).

Переносимість застосування ФДТ оцінювали з ура-
хуванням частоти й ступеня вираженості побічних 
реакцій і ускладнень після лікування на підставі ана-
лізу критеріїв CTCAE (версія 3.0).

Ефективність ФДТ оцінювали, ґрунтуючись на на-
явності/відсутності скарг, результатах візуального 
спостереження за зміною площі пролікованих пато-
логічних вогнищ і результатів морфологічного дослі-
дження через 3 і 6 місяців після лікування (критерії 
ВООЗ):

• повна регресія (ПР) – відсутність усіх ознак 
захворювання після 100% регресії патологічних вог-
нищ через 3 місяці після проведення ФДТ, підтвер-
дженого гістологічно через 6 місяців після лікування;

• часткова регресія (ЧР) – зменшення сумарно-
го розміру патологічних вогнищ на 50,0 % і більше з 
подальшою стабілізацією, визначене через 3 місяці 
й підтверджене гістологічно через 6 місяців після 
проведення сеансу ФДТ;

• відсутність ефекту (ВЕ) – зменшення сумар-
ного розміру патологічних вогнищ менш ніж на 50,0 
%, стан без зменшення або збільшення площі пато-
логічних вогнищ.

У всіх спостереженнях симптомів шкірної фото-
токсичності (свербіж, гіперемія відкритих ділянок 
тіла, набряк м'яких тканин обличчя тощо) не фіксу-
вали. Протягом інфузії ФС і періоду до проведення 
сеансу ФДТ загальний стан пацієнток був задовільний. 
Алергічних реакцій, які супроводжувалися вираже-
ними порушеннями функції життєво важливих орга-
нів (набряк Генріха Квінке, кропив'янка, зниження 
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артеріального тиску, бронхоспазм) не виявлено. Не-
зважаючи на проведену до сеансу ФДТ премедикацію, 
у пацієнток відзначався помірно виражений больовий 
синдром (I-II ступеня). У постпроцедурному періоді 
всім пацієнткам призначали анальгетики (кеторолаку 
трометамін 30,0 мг, декскетопрофену трометамол 73,8 
мг).

Після сеансу ФДТ у всіх пацієнток фіксували по-
мірно виражений набряк у ділянці патологічних тка-
нин, що підлягали фотоопроміненню. Упродовж 1–5 
діб після лікування відзначено початок формування 
ділянки фотохімічного некрозу темно-коричневого 
або чорного кольору.

Через 3, 6 і 24 місяці спостереження пацієнток із 
передпухлинними захворюваннями вульви констато-
вано ремісію клінічних симптомів захворювання 
(свербіж у ділянці вульви) у пролікованих патологіч-
них вогнищах.

Характеристика клінічної і морфологічної ефек-
тивності лікування методом ФДТ представлена в  
табл. 2.

Таблиця 2
Результати застосування ФДТ у хворих із епітеліальною 

неоплазією вульви звичайного та диференційованого типів 
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Ефективність
клінічна/морфологічна

через
3 місяці

через
6 місяців

через
24 місяці

2 uVIN 2,5 130 0,6 ПР/ПР ПР/ПР ПР/ПР

11 uVIN 1,0 150 1,0 ПР/ПР ПР/ПР ПР/ПР

2 uVIN 1,0 150 0,6 ЧР/ЧР ЧР/ЧР ЧР/ВЕ

3 dVIN 2,5 130 0,6 ПР/ПР ПР/ПР ПР/ПР

9 dVIN 1,0 150 1,0 ПР/ПР ПР/ПР ПР/ПР

3 dVIN 1,0 130 0,6 ЧР/ЧР ЧР/ЧР ВЕ/ВЕ

Примітка: * ПР – повна регресія; ЧР – часткова регресія; 
ВЕ – відсутність ефекту.

Зазначимо, що недостатня ефективність застосування 
ФДТ у п’яти  випадках зумовлена використанням 
субтерапевтичних доз ФС «Фотолон®» (1,0 мг/кг). 
У цих пацієнток фіксували відсутність ефекту лікування 
(ВЕ або ЧР). Застосування терапевтичних доз ФС (2,5 
мг/кг) і експозиційних доз фотоопромінення 130 Дж/
см2 і більше дало змогу досягти як клінічно, так і 
морфологічно ПР через 3, 6 і 24 місяці після лікування. 
У 20 пацієнток застосування фотосенсибілізатора 
субтерапевтичною дозою 1,0 мг/кг із наступним 
фотоопроміненням високої потужності 1,0 Вт також 
дозволило досягти високої частоти повної регресії.

Під час контрольного обстеження через 3 місяці у 
двох пацієнток із uVIN і трьох пацієнток із dVIN 
виявлено часткову ремісію та відсутність ефекту – у 

п’яти пацієнток із 30 через 24 місяці. Наявність ЧР і 
ВЕ зв'язана із застосуванням субтерапевтичної дози 
ФС (1мг/кг) потужністю 0,6 Вт.

Під час контрольного обстеження у п’яти пацієнток 
із dVIN і п’яти пацієнток із uVIN у терміни 3, 6 і 24 
місяці відзначено як клінічно, так морфологічно повну 
регресію (у разі використання дози ФС 2,5 мг/кг і 
експозиційних доз світла 130–150 Дж/см2).

Під час контрольного обстеження у терміни 3, 6 і 
24 місяці у 20 пацієнток із 30, яким застосовували 
фотосенсибілізатор субтерапевтичною дозою 1,0 мг/
кг із наступним фотоопроміненням із високою потужністю 
1,0 Вт відзначено як клінічно, так і морфологічно 
повну регресію і виправдано як з лікувальної, так і з 
фінансової точки зору.

Отримані результати графічно ілюструються рис. 
2, 3.

Рис 2. Клінічний діагноз: uVIN. 
Пацієнтка С., 28 років. 

а, б – стан до ФДТ; в – стан через 3 місяці після ФДТ.

Рис 3. Клінічний діагноз: dVIN. 
Пацієнтка Т., 51 рік. 

а – стан до ФДТ; б – стан через 3 місяці після ФДТ.

Усім пацієнткам, яких лікували методом ФДТ, у 
постпроцедурному періоді рекомендується:

− дотримуватися світлового режиму протягом 
3-4 діб;

− адекватне знеболювання (кеторолаку трометамін 
30,0 мг, декскетопрофену трометамол 73,8 мг);

− дотримуватися гігієни;
− статевий спокій;
− місцева терапія (мазь левоміцетин 75,0 мг/г, 

метилурацил 40,0 мг/г; мазь метилурацил 50,0 мг/г, 
мірамістин 5,0 мг/г).

               а                                    б                                  в

                         а                                                        б                                  
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Висновки. Проведений нами аналіз результатів 
зарубіжних досліджень підтверджує перспективність 
і актуальність застосування фотодинамічної терапії 
в лікуванні передпухлинних уражень вульви. Відсутність 
небажаних реакцій і ускладнень свідчить про добру 
переносимість і безпечність застосування фотодинамічної 
терапії. Висока частота об’єктивних відповідей на 

лікування методом фотодинамічної терапії вказує на 
ефективність цього методу як альтернативної традиційним 
підходам опції лікування. Можливість зберегти 
анатомічну цілісність органа свідчить про високу 
соціальну значимість фотодинамічної терапії, особливо 
у пацієнток дітородного віку.
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Інтраепітеліальна неоплазія вульви: сучасний погляд на проблему, 
способи курації (огляд літератури); власний клінічний досвід застосування 
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Вступ. Інтраепітеліальна неоплазія вульви – преканцероз вульви – досить важлива медична і соціальна 
проблема. Зусилля медичної науки спрямовані на пошук і розробку новітніх органозберігальних методів 
лікування інтраепітеліальної неоплазії вульви. Один із таких методів – фотодинамічний, дає змогу зберегти 
анатомічну структуру органа. 

Мета. Зробити аналітичний огляд літератури, присвяченої проблемі інтраепітеліальної неоплазії вульви, 
методам її курації, подати результати  власного клінічного досвіду застосування фотодинамічного методу 
лікування цього преканцерозу. 

 Матеріали й методи.  Використано контент-аналіз, метод системного та порівняльного аналізу, бібліосемантичний 
метод вивчення результатів актуальних наукових досліджень щодо сучасного погляду на проблему інтраепітеліальної 
неоплазії вульви, методи її курації. Проаналізовано 56 англомовних літературних джерел. Пошук джерел 
проведено в наукометричних медичних базах інформації: PubMed-NCBI, Medline, ResearchGate, CochraneLibrary, 
EMBASE за ключовими словами: інтраепітеліальна неоплазія вульви; інтраепітеліальна неоплазія вульви 
(VIN); фотодинамічна терапія (ФДТ); лікування інтраепітеліальної неоплазії вульви; лікування VIN. Подано 
результати  власного клінічного досвіду використання фотодинамічного методу лікування.

Результати. Протягом інфузії ФС і періоду до проведення сеансу ФДТ загальний стан пацієнток був 
задовільний, а симптомів шкірної фототоксичності, алергічних реакцій, які супроводжувалися вираженими 
порушеннями функції життєво важливих органів, після його проведення немає. Незважаючи на проведену 
до сеансу ФДТ премедикацію, у пацієнток відзначався помірно виражений больовий синдром (I-II ступеня). 
Після сеансу ФДТ у всіх пацієнток фіксували помірно виражений набряк у ділянці патологічних тканин, що 
підлягали фотоопроміненню. Упродовж 1–5 діб після лікування відзначено початок формування ділянки 
фотохімічного некрозу темно-коричневого або чорного кольору. Через 3, 6 і 24 місяці спостереження пацієнток 
із передпухлинними захворюваннями вульви констатовано ремісію клінічних симптомів захворювання 
(свербіж у ділянці вульви) у пролікованих патологічних вогнищах. Зазначимо, що недостатня ефективність 
застосування ФДТ у п’яти  випадках зумовлена використанням субтерапевтичних доз ФС «Фотолон®».  Під 
час контрольного обстеження у терміни 3, 6 і 24 місяці у 20 пацієнток із 30, яким застосовували фотосенсибілізатор 
субтерапевтичною дозою із наступним фотоопроміненням із високою потужністю 1,0 Вт, відзначено як 
клінічно, так і морфологічно повну регресію і виправдано як з лікувальної, так і з фінансової точки зору.

Усім пацієнткам, яких лікували методом ФДТ, у постпроцедурному періоді рекомендується: дотримуватися 
світлового режиму протягом 3-4 діб; адекватне знеболювання; дотримуватися гігієни; статевий спокій; 
місцеве лікування.
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Висновки. Реальна користь від застосування фотодинамічної терапії для лікування інтраепітеліальної 
неоплазії вульви полягає в її здатності лікувати мультифокальне захворювання з мінімальним руйнуванням 
тканин, збереженням анатомії вульви та відмінним косметичним результатом. 

Ключові слова: інтраепітеліальна неоплазія вульви, інтраепітеліальна неоплазія вульви (VIN), фотодинамічна 
терапія (ФДТ), лікування інтраепітеліальної неоплазії вульви; лікування VIN.

Vulvar Intraepithelial Neoplasia: Modern Views on the Problem, Management 
Methods (Literature Review); Own Clinical Expertise of Using the Photodynamic 

Method in Its Treatment
V. Dunaevska, T. Tatarchuk, D. Tzerkovskyi

Introduction. Vulvar intraepithelial neoplasia is a precancerous pathology of the vulva and is a very important 
medical and social problem. All the efforts of medical science are aimed at finding and developing the latest organ-
preserving methods for the treatment of vulvar intraepithelial neoplasia. One of them is photodynamic therapy-method 
that allows preserving the anatomical structure of the organ. 

The aim of the study.  The aim of the article is to carry out an analytical review of the literature on modern views 
on the problem of vulvar intraepithelial neoplasia, methods of its management and to present the results of the own 
clinical expertise of using a photodynamic method for its treatment.

 Materials and methods. Content analysis, method of system and comparative analysis, bibliosemantic method 
of studying the results of current scientific research on modern views on the problem of vulvar intraepithelial 
neoplasia, methods of its management have been used in the article. Fifty-six literature sources in English have been 
studied and analyzed. The sources have been taken in the following scientometric medical databases: PubMed-NCBI, 
Medline, ResearchGate, CochraneLibrary, EMBASE by keywords: intraepithelial neoplasia of the vulva, vulvar 
intraepithelial neoplasia (VIN), photodynamic therapy (PDT), treatment of vulvar intraepithelial neoplasia; VIN 
treatment. The results of own clinical expertise of using the photodynamic method for vulvar intraepithelial neoplasia 
treatment have been described in the article as well.

Results. During the PS infusion and the period before the PDT session, the general condition of the patients was 
satisfactory, and the symptoms of cutaneous phototoxicity, allergic reactions, which were accompanied by severe 
dysfunctions of vital organs, were absent after it. Despite the premedication carried out before the PDT session, the 
patients had moderate pain syndrome (I-II degrees) after the session as well as moderately pronounced edema in 
the area of pathological tissues being under the influence of photoirradiation. Within 1-5 days after treatment, the 
beginning of the formation of a dark brown or black area of photochemical necrosis was noted. After 3, 6 and 24 
months of observation of patients with precancerosis of the vulva, remission of clinical symptoms (pruritus in the 
vulva) in the treated pathological foci was stated. It should be noted that the insufficient effectiveness of PDT in 
five cases was due to the use of subtherapeutic doses of PS "Photolon®". During the follow-up examination at 3, 6 
and 24 months in 20 out of 30 patients who received a photosensibilizer session in a subtherapeutic dose followed 
by photoirradiation of high power (1.0 W), both clinically and morphologically complete regression was noted being 
justified from both treatment and financial point of view.

In the post-procedural period, all patients who were treated with PDT are recommended to: observe the light 
regime for 3-4 days; adequate pain relief use; hygiene; sexual rest; local treatment.

 Conclusions. The real advantage of photodynamic therapy associated with vulvar intraepithelial neoplasia is its 
ability to treat the multifocal disease with minimal tissue destruction, preservation of the vulva anatomy and excellent 
cosmetic results. These properties confirm the photodynamic therapy to be an effective method in vulvar intraepithelial 
neoplasia treatment.

Keywords: intraepithelial neoplasia of the vulva, vulvar intraepithelial neoplasia (VIN), photodynamic therapy 
(PDT), treatment of vulvar intraepithelial neoplasia; VIN treatment.
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

I. Загальні вимоги
1. До друку приймаються завершені наукові статті, що раніше не публікувалися, за всіма напрямами клінічної 

медицини та фармації, описи клінічних випадків з практики, лекції, огляди літератури, рецензії, короткі повідомлення 
тощо, які не перебувають на розгляді до друку в інших редакціях.

2. Мова: українська, англійська, німецька, російська.
3. У наукових статтях мусить бути (див.: Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1. – С. 2):

3.1. Формулювання проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями;

3.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання поставленої проблеми; 
виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

3.3. Вказання мети статті та завдань;
3.4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
3.5. Висновки і перспективи подальших  досліджень  у цьому напрямі.

ІІ. Вимоги до написання та оформлення статей
1. У заголовку статті:

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

їх позначками 1, 2, 3…;
1.5. Фотографія (електронна, кольорова, на білому тлі, з роздільною здатністю 500 dpi) першого автора, якщо 

тільки два автори − дві фотографії.
2. Вимоги до написання тексту статті:

2.1. Оригінальна стаття має містити виділені жирним шрифтом такі розділи: 1) вступ (актуальність проблеми); 
2) мета дослідження; 3) матеріали  й методи дослідження (із вказанням способу (-ів) статистичного опрацювання 
матеріалу); 4) результати дослідження та їх обговорення; 5) висновки; 6) список літератури;

Інші статті (клінічні спостереження, лекції, огляди, статті з історії медицини тощо) можуть оформлятися інакше.
Вимоги до оформлення повідомлення про клінічний випадок регулюються стандартом CARE (http://www.

carestatement.org), до оформлення рандомізованих досліджень –  стандартом ONSORT (http://www.consort-statement.
org). Стандарти та рекомендації для всіх типів медичних досліджень і галузей медицини можна знайти на сайті http://
www.equator-network.org.

2.2. Усі позначення мір, одиниці фізичних величин подавати за  Міжнародною системою одиниць (СІ), терміни 
– за Міжнародною анатомічною та гістологічною номенклатурами, назви хвороб – за МКХ Х перегляду, назви 
фармакологічних лікарських засобів (ЛЗ) – з малої літери за діючою речовиною згідно з Державною Фармакопеєю 
(ХХІ); 

2.3. В експериментальних фрагментах дослідження вказати про дотримання «Правил проведення робіт з 
використанням експериментальних тварин»;

2.4. Якщо є клінічні роботи, вказати, чи відповідала методика їх проведення Гельсінкській декларації 1975 р. та 
її перегляду 1983 р. і погоджена з Етичною комісією;

2.5. Текст друкувати на стандартному аркуші (формат А4 210,0 х 297,0 мм) у редакторі Microsoft Word, шрифтом 
Times New Roman Cyr, кегль 14, інтерліньяж 1,5 інтервалу; поля верхнє, нижнє, праве, ліве – 2,0 см;

2.6. За умови частого вживання назви хвороби, органа або методу після першого їх написання доцільно 
утворити абревіатуру;

2.7. Не використовувати примусовий і ручний перенос слів. Обов’язкова нумерація сторінок. Посилання на 
використану літературу в тексті позначати цифрою у квадратних дужках, у разі зазначення конкретних сторінок у 
цитованому виданні вказувати, що це саме номери сторінок, а не номер позиції в списку літератури, наприклад: [1, с. 20];

2.8. Таблиці подаються безпосередньо в тексті після абзаців, де на них уміщено посилання. Кожна таблиця 
має мати заголовок мовою статті (без абревіатур), який потрібно писати в окремому рядку по центру над таблицею. 
Над заголовком також у окремому рядку праворуч пишеться слово «Таблиця» та її порядковий номер (арабськими 
цифрами). Примітки та виноски до таблиць потрібно друкувати під ними;

2.9. Ілюстративні матеріали (фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки тощо) позначаються як 
«рис.», уміщуються в тексті після посилання на них та нумеруються за порядком посилання. Фотографії пацієнтів 
уміщуються з їхньої письмової згоди. Підписи мають бути набрані окремо від рисунка, вміщені безпосередньо під ним 
і починатися зі слова «Рис.» та його порядкового номера (арабськими цифрами). Розмір кегля тексту на ілюстраціях – 
не більше 8, на звороті ілюстрації простим м’яким олівцем вказати: порядковий номер розміщення в тексті, прізвище 
першого автора, назву роботи, позначки «верх», «низ». Якщо рисунок чи таблиця не можуть бути вставлені в текст, на 
полях рукопису вручну навпроти місця їх бажаного розташування ставиться квадратик із номером таблиці чи рисунка. 
Хімічні та математичні формули вдруковувати або вписувати. Структурні формули оформляти як рисунки.

3. Список використаної літератури за алфавітом − літературні джерела спочатку кирилицею, з дослівним 
їх перекладом англійською мовою (перекладену інформацію взяти у круглі дужки), а потім латиницею в оригіналі 
(оформляти за ванкувер стиль (vancouver style)).

Див. «Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах: методичні рекомендації. Автори-
укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець;  редколегія:  В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва,  
Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету 
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України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Українська бібліотечна асоціація. Київ: УБА, 
2016. 117 с.

Скорочення слів і словосполучень наводити за стандартами «Скорочення слів і словосполучень на іноземних 
європейських мовах у бібліографічному описі друкованих творів» (ГОСТ 7.11–78 та 7.12–77), а також за ДСТУ 3582–97 
«Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі»). У списку літератури оригінальних праць (за останніх 
п’ять–вісім років) – до 15 джерел, у оглядах – до 50 джерел (50,0 % не менш ніж п’ятирічної давності). Кожне джерело 
починати з окремого рядка. Посилання на бібліографічні джерела (номер) у тексті подавати у квадратних дужках. За 
вірогідність списку літератури відповідає автор.

4. Анотації писати структуровані, зі вказанням актуальності (вступу), мети, матеріалів і методів дослідження, 
результатів дослідження, висновків, ключових слів. Якщо стаття українською мовою, то коротке (до 1,0 стор.; 
29−30 рядків, до 1 500 знаків) резюме українською та російською мовами, а також розширене (до 2,0 стор.; 58−60 
рядків до 3 000 знаків) резюме англійською чи німецькою мовами; якщо російською – короткі резюме російською та 
українською мовами (до 1,0 стор.; 29−30 рядків, до 1 500 знаків), а також  розширене (до 2,0 стор.; 58−60 рядків, до 
3 000  знаків)  англійською чи німецькою мовами;  якщо статті англійською чи німецькою мовами – короткі резюме 
англійською чи німецькою мовами (до 1,0 стор.; 29−30 рядків, до 1 500 знаків), а також  розширене (до 2,0 стор.; 58−60 
рядків, до 3 000  знаків)  російською та українською мовами;

4.1. Ключові слова (від 3 до 10 слів чи словосполучень мовами анотацій).
5. Обсяг оригінальної статті 10−20 стор., оглядової, проблемної – до 30 стор., коротких повідомлень – 7−10 стор. 

Більші за обсягом статті приймаються до розгляду лише на підставі рішення редколегії.
6. Статті, надіслані до друку українською, російською та німецькою мовами, після остаточного редагування 

потрібно перекласти англійською мовою для online публікації на сайті часопису.  
7. У кінці статті подають інформацію щодо конфлікту інтересів (наприклад, роботу виконано за підтримки 

компанії N) та участі кожного автора у написанні статті (концепція і дизайн дослідження; збір матеріалу; обробка 
матеріалу; статистична обробка даних; написання тексту; редагування тощо.

8. Вказувати адреси, номери телефонів, e-mail усіх авторів, а також, за наявності, постійний цифровий 
ідентифікатор ORCID ID.

ІІІ. Вимоги до порядку подання статті до редакції
1. Лист-клопотання з підписом керівника.
2. Два примірники авторського оригіналу тесту статті (формат А4 з одного боку аркуша). Другий примірник 

власноруч підписаний автором (-ми) з візою керівника установи, в якій її виконано, на право публікування. Додати 
ксерокопії авторських свідоцтв, патентів, посвідчень на рацпропозиції, які згадуються в рукописі.

3. Електронний варіант (на магнітному носії або надісланий e-mail). Один без переносів текстовий файл на 
CD-R або DVD-R (зі швидкістю запису мін. 4х) повинен мати формат Microsoft Word 2003. Назву файла вказувати 
латинськими літерами відповідно до прізвища першого автора і зазначити на обкладинці диска. Якщо є графічний 
файл на диску, то ілюстрації, фотографії подавати окремими файлами у форматі TIFF, JPЕG, CDR із роздільною 
здатністю зображення не менш ніж 500 dpi, формули – в форматі Microsoft Equation, графіки та діаграми за допомогою 
Microsoft Graph та Exсel. Рисунки (ескізи, діаграми, графіки, схеми, креслення, карти тощо) у чорно-білому варіанті 
або у відтінках сірого, за потреби – кольорові; тло – біле, без рамки.

4. Висновок Експертної комісії про можливість публікування (згідно з «Положенням про порядок підготовки 
матеріалів, призначених для відкритого публікування», Київ, 1992).

5. Заповнений бланк ліцензійних умов використання наукової статті (додаток 1).
6. Відомості про автора(-ів) на окремому аркуші (й у файлі після статті на магнітному носії, який потрібно 

продублювати в каталозі COPY): прізвище, повні ім’я, по батькові, науковий ступінь і звання, професійна посада, 
адреса, телефон, факс, e-mail, за наявності – постійний цифровий ідентифікатор ORCID ID.

До уваги авторів

1. Статті, що не відповідають викладеним вище вимогам, редакція не приймає, оригінали, не прийняті до 
опублікування, авторам не повертаються.

2. Усі статті рецензуються інкогніто експертами за науковими напрямами. Редакція залишає за собою право на їх 
наукове і літературне редагування. За  потреби праця може бути повернена авторам для доопрацювання.

3. Автор(-и) несе (-уть) повну відповідальність за зміст і вірогідність публікації, а рекламодавці – за зміст реклами.
4. Гонорар авторам не виплачується, після публікації всі авторські права належать редакції, без її дозволу 

передрук праць заборонено.
5. Публiкацiї матерiалiв у журналi платні: одна сторінка у форматі А4 (29 рядків з інтервалом 1,5) – 4,0 $ США за 

курсом НБУ + 4,0 $ США (за курсом НБУ) за індекс DOI статті, отриманий через Crossref. Оплата здiйснюється пiсля 
їх рецензування, про що авторiв повiдомляють додатково. Кошти перераховуються згідно з виставленим рахунком.

Матеріали до редакції можуть надходити:

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

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

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

I. General requirements for the works

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

2. Language of works: Ukrainian, Russian, English and German.
3. Scientific articles must include:

3.1. Stating of the problem in general and its connection with the important scientific or practical tasks;
3.2. Analysis of the recent researches and publications initiating the solution of the described problem; singling out 

the unsolved earlier parts of the general problem, to which the article is devoted;
3.3. Indication of the aim and the tasks of the article;
3.4. Presentation of the main materials of the research with a thorough reasoning of the obtained scientific results;
3.5. Conclusions and prospects for further research in this area.

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

1. In the headline of the article:
1.1. Name of rubric for which the article is assigned;
1.2. Title of the article (short, specific, without abbreviations);
1.3. The initials and surname of the author (-s), place of work. If the authors work at different establishments - they 

should be personalized with marks 1, 2, 3 …;
1.4. Photographs (electronic, color, on white background, with a resolution of 500 dpi) of the first author, if there are 

only two authors - two photographs;
2. Requirements to the writing of the text:

2.1. Original article should consist of the following sections highlighted in semi-bold: 1) introduction (actuality of the 
problem); 2) aim of the research; 3) material and methods used in the study with specifying the method (-s) of the statistical 
processing of the material; 3) results of the research and their discussion; 4) conclusions; 5) references.

Other articles (clinical observations, lectures, reviews, articles on history of medicine, etc.) can be designed differently.
Clinical case reporting requirements are regulated by the CARE standard (http://www.carestatement.org), randomized 

trials reporting requirements - by the ONSORT standart (http://www.consort-statement.org). Standards and guidelines for all 
types of medical research and branches of medicine can be found at http://www.equator-network.org.

2.2. All the denotations of measures, physical quantity units should be presented according to the International System 
of Units (SI), terms - according to the International Anatomical and Histological Nomenclature, diseases - according to the 
ICD-10, names of pharmaceutical drugs (PD) - beginning with the small letter (active substance) according to the State 
Pharmacopoeia (XXI).

2.3. In experimental fragments of the research it should be stated about the compliance with "The rules of conducting 
the works using experimental animals".

2.4. If there are the clinical works, it should be stated whether the methodology of their conduction complied with the 
Helsinki Declaration (1975), its revision in 1983 and coordinated with the Ethics Committee.

2.5. The text should be printed on a standard sheet (format A4 210.0×297.0 mm) in Microsoft Word editor, typed 
Times New Roman Cyr, size 14, leading to 1,5 intervals; upper, lower, right, left fields - 2.0 cm.

2.6. Provided the name of the disease, organ or method that is frequently used, after its initial use it is practical to 
create an abbreviation and further to write it in the text.

2.7. Do not use the forced and manual word wrapping. Pages should be numbered. References in the text have to be 
indicated by a figure in square brackets, in case it refers to the specific pages in the cited edition, it should be indicated that 
these are the page numbers, and not the number of the position in the list of references, for example [1, p. 20].

2.8. Tables are to be presented directly in the text after the paragraphs which contains the link to them. Each table must 
have a title written in a language of work (without abbreviations), which should be written in a separate line through the center 
above the table. Above the headline to the right, also in a separate line, the word "Table" and its ordinal number (in Arabic 
figures) has to be written. Notes and footnotes to the tables are to be printed below them.

2.9. All the illustrative materials (photographs, drawings, sketches, diagrams, graphs, etc.) should be marked as "Fig." 
and should be located in the text after the link on them and are to be numbered in the same order as they are mentioned in the 
article. Patients’ photographs are to be submitted after signing of their written consent. Chemical and mathematical formulas 
have to be typed in or inserted. Structural formulas should be executed as pictures. Captions should be typed separately from 
the figures and numbered according to the numbers of the figures, placed directly under them and should start with the word 
"Fig." and its ordinal number (using Arabic figures). The type size of the text on illustrations should be no bigger than 8, 
numbered on the back of the illustration using a soft ordinary pencil, and the following information should be indicated: the 
ordinal number of place in the text, the surname of the first author, paper title, labels "top", "bottom". If the figure or table, for 
whatever reason cannot be inserted into the text, it is advisable to place a square with the number of table or figure by hand in 
the margins of the script in front of the place of their desired location.

3. Reference list in alphabetical order (using Vancouver style)
In the references of the original works (for the last five to eight years) - up to 15 sources, in reviews - up to 50 sources 

(50.0 % written not more than five years ago). Each source should be written on a separate line. Links to the bibliographical 
sources (number) in the text have to be written in square brackets. Author is responsible for the authenticity of the bibliographic 
data.



ЛКВ

76

4. Annotations in two languages (structured, dividing into the actuality (background), aim, material and methods of the 
research, results of the research, conclusions, keywords). If the article is in Ukrainian so the short (up to 1 page, 29-30 lines, 
up to 1 500 symbols) abstract in Ukrainian and Russian and also extended (up to 2 pages; 58-60 lines, up to 3 000 symbols) 
English or German abstract; if in Russian - short abstracts in Ukrainian and Russian (up to 1 page, 29-30 lines, up to 1 500 
symbols) and also extended (up to 2 pages; 58-60 lines, up to 3 000 symbols) English or German abstract; if in English or 
German - short abstracts in English or German (up to 1 page, 29-30 lines, up to 1 500 symbols) and also extended (up to 2 
pages; 58-60 lines, up to 3 000 symbols) Ukrainian or Russian abstract is needed;

4.1. Keywords (from 3 to 10 words or word-combination in the language of annotation).
5. The volume of the original article 10–20 p., of the review, topical article - up to 30 p., of short reports - 7-10 p. The 

articles larger in volume are accepted for consideration only on the basis of the decision of the editorial board.
6. Articles sent for printing in Ukrainian, Russian and German, after the final editing, should be translated into English 

for online publication on the journal’s website.
7. At the end of the article, the information about the conflicts of interest (for example, the work is done with the support 

of the company N) and the participation of each author in writing the article (the concept and design of the research; the 
collection of material; processing of material; statistical processing of data; writing text; editing, etc.) must be noticed.

8. Address, phone number, e-mail of one of the authors to be published in the journal (optionally) with the 
pointing ORCID ID if available.

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

1. Request letter signed by the director;
2. Two copies of the author’s original text of the article (A4 format on one side of a sheet). The second copy personally 

signed by the author (-s) with a countersignature of the head of the institution in which it was carried out confirming the 
right for publication. Also have to be added – copies of the certificates of authorship, patents, and certificates registering 
rationalization proposals, which are mentioned in the script;

3. Electronic version of the work (on magnetic medium or sent by e-mail). One text file on the CD-R or DVD-R (with 
writing speed of min. 4x) must be formatted into Microsoft Word 2003. The name of the file should be written in Latin letters 
according to the first author’s surname and noted on the cover of the disc. If there is an image file on a disk, then illustrations, 
photographs are to be submitted in separate files in TIFF, JPEG, CDR format with image resolution no less than 500 dpi, 
formulas - formatted in Microsoft Equation, graphs and charts - in Microsoft Graph and Excel. Figures (sketches, diagrams, 
graphs, charts, drawings, maps, etc.) in black and white variant or in a grayscale; if needed - in color, background - white, 
without a frame;

4. Conclusion of the Committee of Experts on the possibility of publication (according to the "Regulations on the 
procedure for preparing materials for open publishing". Kyiv, 1992);

5. The completed form for licensing terms of use of a scientific article (appendix 1).
6. Information about the author(-s) on a separate sheet (and in the file after the article that has to be duplicated in the 

COPY directory): surname, full name, paternal name, scientific degree and title, professional status, address, phone number, 
fax, e–mail, ORCID ID if available.

For the authors’ attention

1. Works that do not meet the above requirements are not accepted by the editorial offices, the originals, which were not 
accepted for publication cannot be returned to the authors;

2. All the articles are reviewed incognito by the experts of the different scientific direction. Editors reserve the right for 
their scientific and literary editing. If necessary, work may be returned to the authors for correcting

3. Author(-s) is (are) fully responsible for the content and authenticity of the publication, and advertisers - for the 
advertising content;

4. Honorarium is not paid to the author, after publishing the editorial office has all the copyrights, without its permission 
the reprint of works is prohibited;

5. Publication of the materials in the journal is paid: one page in A4 format (29 lines at interval of 1.5) - $ 4.0 at the rate 
of the National Bank of Ukraine + $ 4.0 USD (at the rate of National Bank of Ukraine) for the article’s DOI index received 
using CrossRef.

Materials can be sent to the editorial office by:

1. Sending by mail to the address: editorial office of the journal "Lviv Clinical Bulletin", ground floor of the therapeutic 
clinic of Lviv Regional Clinical Hospital, 4 Nekrasova Street, Lviv 79010, Ukraine.

2. Forwarding using e-mail address: "lkvisnyk@gmail.com".
3. Hanging over to the executive secretary - Associate Professor Abrahamovych Ulyana Orestivna, office "LCB", address: 

editorial office of the journal "Lviv Clinical Bulletin", ground floor of the therapeutic clinic of Lviv Regional Clinical Hospital, 
4 Nekrasova Street, Lviv, 79010, Ukraine.


