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ЛКВ

СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Вельмишановні колеги! 

У 37–38-му числах «Львівського клінічного вісника» продовжуємо реалізовувати наш задум, 
який передбачає сприяння можливости 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 вісім статей. 
М. І. Швед зі співавторами у статті «Динаміка показників якости життя у хворих на інфаркт 

міокарда з критичною ішемією нижніх кінцівок під впливом комплексного лікування з використанням 
аргінін-карнітинової суміші та  стандартного протокольного лікування» обґрунтували доцільність 
додатково до комплексного стандартного протокольного медикаментозного лікування призначати 
аргінін-карнітинову суміш, завдяки чому істотно послаблюється відчуття загруднинного болю/
дискомфорту і тривоги/депресії, спостерігається тенденція до збільшення рухової активности.

Актуальній проблемі присвячена стаття О. П. Корнійчук і співавторів «Видовий спектр і 
антибіотикорезистентність бактерійних чинників шпитальних інфекцій дихальних шляхів у лікарняних 
установах м. Львова», які довели, що основними етіологічними чинниками шпитальних пневмоній є 
опортуністичні мікроорганізми – синьогнійна паличка та ентерококи. Поліантибіотикорезистентними 

були 62,8 % штамів. Результати моніторингу антибіотикорезистентности  шпитальних штамів мікроорганізмів свідчать про їх відмінність у 
різних лікарняних установах м. Львова і зв’язок лише з середовищем шпиталю. 

У статті «Переклад, крос-культуральна адаптація і валідизація анкети центральної сенситизації (Central Sensitization Inventory) для 
хворих на ревматоїдний артрит» М. А. Станіславчук зі співавторами подали переклад анкети Central Sensitization Inventory та провели її крос-
культуральну адаптацію і валідизацію. Україномовна версія анкети показала достатній ступінь надійности і внутрішньої узгоджености. Анкету 
можна використовувати як з науковою метою, так і в клінічній практиці. 

Статтю А. В. Ягенського і М. М. Павелка присвячено з’ясуванню  прихильности до лікування та чинників, що впливають на якість 
лікування артеріальної гіпертензії (АГ) у пацієнтів у віддалений період після перенесеного інфаркту міокарда (ІМ). Автори дійшли висновку, 
що для досягнення цільових показників артеріального тиску (АТ) у пацієнтів із АГ після перенесеного ІМ  потрібно запровадити регулярне 
вимірювання АТ в домашніх умовах, застосовуючи комбіноване антигіпертензивне лікування, контролювати прихильність до лікування, 
вживання антитромбоцитарних, антигіпертензивних лікарських засобів і статинів. Пацієнтів, у яких АГ  тяжко піддається контролю, 
щонайменше раз на пів року має консультувати кардіолог.

О. О. Зубач зі співавторами опублікували статтю «Дослідження поширености лептоспірозу на території Львівської области із 
застосуванням ГІС-технологій», у якій стверджують, що застосування геоінформаційних систем дало змогу отримати просторове уявлення 
про поширеність лептоспірозу на території Львівської области. Завдяки проведеному на основі ландшафтно-географічного поділу зонуванню 
території Львівської области визначено, що зоною найвищого ризику зараження лептоспірозом для людей є лісостепова зона.

Дослідженню діагностичної і передбачуваної цінности та відношення правдоподібности зміни показників деяких лабораторних 
синдромів і їх констеляцій у хворих на цироз печінки (ЦП) з порушенням мінеральної щільности кісткової тканини (ПМЩКТ)  присвячено 
статтю Н. В. Дробінської та співавторів, у якій вони сверджують, що зміни лабораторних показників крови деяких лабораторних синдромів 
і їх констеляції мають певну діагностичну, передбачувану цінність і відношення правдоподібности й можуть або підтверджувати, або 
заперечувати прояви ПМЩКТ. Найбільш цінними є високочутливе зменшення ліпопротеїдів високої щільности – для виключення усіх проявів 
ПМЩКТ, середньочутливе збільшення значень лужної фосфатази – для виключення остеопорозу (ОП), високоспецифічний одночасний 
прояв п’яти досліджуваних лабораторних синдромів із шести – для підтвердження ОП у хворого на ЦП.

Г. С. Гвоздецька та співавтори у своїй статті, охарактеризували клінічно-лабораторні показники вмісту магнію (Mg) у сироватці крови 
вагітних із раннім гестозом різного ступеня тяжкости і дійшли висновку, що у більшости жінок віком 18–40 років за наявности маткової 
одноплідної вагітности терміном 4–12 тижнів і ознак раннього гестозу спостерігаються недостатність і дефіцит Mg. Із наростанням тяжкости 
раннього гестозу дефіцит Mg збільшується.

У статті В. В. Чемес і співавторів «Частота й характер уражень кісток у хворих на ревматоїдний артрит, виявлених за допомогою 
ультразвукової та  рентгеностеоденситометрії, їх діагностична цінність для оцінки мінеральної щільности кісткової тканини» стверджують, 
що застосування обох методів діагностики остеопорозу, а саме – ультразвукової денситометрії п’яткової кістки та рентгеностеоденситометрії 
кисти – у хворих на ревматоїдний артрит  є науково обґрунтованим. 

У рубриці «Погляд на проблему» опубліковано статтю В. П. Присяжнюка та співавторів «Ураження печінки, асоційовані з коронавірусною 
хворобою-2019: погляд на проблему». Проаналізувавши результати досліджень за темою, автори підтвердили, що хвороби печінки належать 
до клінічно значущих супутніх хвороб у хворих на COVID-2019. Водночас ураження печінки є досить частими ускладненнями коронавірусної 
хвороби. У хворих, які отримують певні противірусні лікарські засоби та допоміжне лікування, потенційно можуть виникати медикаментозно 
асоційовані ураження печінки. Особливої уваги щодо запобігання можливій міжмедикаментозній взаємодії потребує наявність COVID-2019 у 
людей із трансплантованою печінкою.

У цій же рубриці опубліковано ще три статті. О. Б. Волошина та співавтори у статті «Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у 
хворих із супутнім цукровим діабетом у постковідному періоді» стверджують, що у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) із супутнім цукровим 
діабетом (ЦД) достовірно частіше (у 76,0 % випадків (р = 0,01)), ніж у хворих на АГ без ЦД (60,9 %), спостерігається неконтрольована АГ у 
постковідному періоді. Погіршення контролю артеріального тиску у хворих із супутнім ЦД фіксують достовірно частіше (р < 0,001) у тих, хто 
вживав три антигіпертензивні лікарські засоби або більше, що потребує подальшої корекції антигіпертензивного лікування.

Б. П. Кузьмінов і В. Л. Смольницька опублікували статтю «Вакцина Рудольфа Вайґля у боротьбі з епідемічним висипним тифом», в 
якій  наголошують, що людство має бути вдячним Рудольфу Вайґлю та його учням, які часто ціною власного життя вивчали R. Рrowazekii і 
створили вакцину проти епідемічного висипного тифу, який винищив мільйони людей на планеті. 

Статтю М. Джоші та співавторів присвячено з’ясуванню впливу соціальних медіа на догляд за шкірою. Дослідники вважають, що 
дерматолог уже не є єдиним джерелом інформації для пацієнтів. Цю роль поступово опановують соціальні мережі. Як наслідок, користувачі 
соціальних мереж, маючи доступ до різноманітної інформації, зазнають впливу великої кількости людей, обираючи засоби догляду за 
шкірою. Це може завдати непоправної шкоди, оскільки кожна шкіра має індивідуальні особливості, а отже, обраний режим догляду може не 
забезпечити очікуваних результатів.

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

Запрошуємо всіх бажаючих до участи 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 37-38th 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 help to integrate their efforts to solve the actual, often interdisciplinary, problems of the modern medicine. 

Eight articles are published in the "Original Research" section.
In the first of them M. Shved and et al. in the article “Dynamics of Life Quality in Patients with Myocardial Infarction in Combination 

with Critical Ischemia of the Lower Extremities under the Influence of Complex Treatment Using Arginine-Carnitine Mixture and Standard 
Protocol Treatment” demonstrated the feasibility of adding the Arginine-Carnitine Mixture to the complex standard protocol of pharmacological 
treatment, followed by significantly reduced chest pain/discomfort and anxiety/depression feelings, followed by a tendency to the increased 
physical activity.       

The article by O. Korniychuk et al. entitled "Species Spectrum of Bacterial Factors of Nosocomial Respiratory Infections in Hospitals of 
Lviv and the Prevalence of Antimicrobial Resistance Among Them" is dedicated to an acute problem of modern medicine. The authors proved 
that the main etiological factors of nosocomial pneumonias are opportunistic Escherichia coli and Enterococci, out of which 62.8% strains were 
polyantibiotic resistant (AR). The results of AR monitoring of hospital strain microorganisms  revealed certain differences in particular hospitals 
in Lviv and connection only with hospital environment.

In the article "Translation, Cross-Cultural Adaptation and Validation of the Central Sensitization Inventory for Patients with Rheumatoid 
Arthritis" M. Stanislavchuk et al. submitted a translation of the Central Sensitization Inventory and reported its cross-cultural adaptation and 
validation. The Ukrainian version of the questionnaire showed a sufficient degree of its reliability and internal consistency. The questionnaire 
can be recommended for both – the scientific purposes as well as clinical practice with the Ukrainian-speaking population.

The article of A. Yagensky and M. Pavelko is dedicated to elucidation of adherence to treatment and factors that affect the quality of 
treatment of arterial hypertension (AH) in patients in the long term after myocardial infarction (MI). The authors concluded that in order to 
achieve the targeted blood pressure (BP) in patients with AH after MI, it is necessary to introduce regular measurement of blood pressure at 
home, use combined antihypertensive treatment; regularly monitor aсceptability of treatment, use of antiplatelet, antihypertensive drugs and 
statins. Patients with hardly controlled hypertension should be consulted by a cardiologist at least once every six months.

O. Zubach et al. published an article "Study of Leptospirosis Prevalence on the Territory of Lviv Region with Using of GIS Technologies", 
in which they claim that the use of geographic information system technologies make it possible getting a spatial idea on the prevalence of 
leptospirosis in the Lviv region. Due to the zonation of Lviv region territory based on its landscape-geographical division, it has been estimated 
that Forest-Steppe zone is the zone of highest risk getting leptospirosis  infection for humans.

Diagnostic and predictable value, relation of change in the performance of some laboratory syndromes and their constellations in 
patients with liver cirrhosis with impaired bone mineral density (IBMD) are presented in the article of N. Drobinskaya et al. The authors claim 
that changes of blood laboratory parameters in some laboratory syndromes and their constellations have certain diagnostic, predictable 
value and relation ratio, and can either confirm or deny the manifestations of IBMD. The most informative are the highly sensitive decrease of 
high-density lipoproteins - to exclude all manifestations of IBMD, the moderately sensitive  alkaline phosphatase level increase - to exclude 
osteoporosis, the highly specific simultaneous manifestation of five studied laboratory syndromes out of six – to confirm osteoporosis.

H. Hvozdetska et al. in their article describing clinico-laboratory indeces of magnesium (Mg) in the serum of pregnant women with early 
preeclampsia of varying severity concluded, that most women aged 18-40 years with uterine singleton pregnancy at 4–12 weeks and early 
gestosis signs, have Mg insufficiency or deficiency, the frequency of the latter increasing with the increase of early gestosis severity.

In the article of V. Chemes et al. "Frequency and Nature of Bone Lesions in Patients with Rheumatoid Arthritis Detected by Ultrasound 
and X-ray Оsteodensitometry, their Diagnostic Value in Assessing Bone Mineral Density" the authors argue that the use of both diagnostic 
methods, namely - ultrasound densitometry of the heel bone and X-ray osteodensitometry of the hand bones - in patients with rheumatoid 
arthritis is scientifically proved.

In the section "View at the Problem" is published article of V. Prysyazhnyuk et al. "Liver Injuries Associated with Coronavirus Disease 
2019: View on the Problem". After analyzing the collected data authors argue that liver disease is one of the clinically significant comorbidities 
in patients with COVID-2019. At the same time, liver damage is a fairly common complication of coronavirus disease. In particular, patients 
receiving certain antiviral drugs and adjuvant treatment have the potential to develop drug-associated liver damage. The presence of 
COVID-2019 in patients with transplanted liver requires special attention to prevent the possible drug interactions.

In the same section, three more articles are published. Namely, in the article of O. Voloshyna et al. "Peculiarities of Arterial Hypertension 
Course in Patients with Concomitant Diabetes Mellitus in the Post-COVID Period",  the authors claim that in patients with hypertension and 
concomitant diabetes mellitus significantly more often (in 76.0% of cases, p = 0.01) than in patients with hypertension without diabetes 
(60.9%), there is uncontrolled hypertension in the post-COVID period. Deterioration of blood pressure control in patients with concomitant 
diabetes is recorded significantly more often (p <0.001) in those patients who took three or more antihypertensive drugs, which requires further 
correction of antihypertensive treatment.

In the same section B. Kuzminov and V. Smolnytska published an article "Rudolf Weigl's Vaccine in the Fight Against typhus", in which 
they emphasize that we should be grateful to Rudolf Weigl and his co-workers and followers, who often at the cost of their own lives studied 
Rickettsia Prowazekii and created a vaccine against this extremely deadly epidemic typhus which exterminated millions of people on the 
planet.

The article of M. Joshi et al. is dedicated to elucidating the influence of social media on the skin care. Currently dermatologist is 
no longer the only source of information for patients, this role is gradually being taken over by social networks. As a result, users of social 
networks, having access to a variety of information, are influenced by a large scale of people, choosing skin care. This can cause irreparable 
damage, since each skin has individual characteristics, and therefore, the chosen mode of care may not provide the expected results. 

Accepted for printing are works in Ukrainian, English, German. 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 it 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. І. Швед, Т. О. Добрянський,  
І. О. Ястремська 
Тернопільський національний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського

Динаміка показників якости життя у хворих  
на інфаркт міокарда з критичною ішемією нижніх 
кінцівок під впливом комплексного лікування  
з використанням аргінін-карнітинової суміші 
та стандартного протокольного лікування

Вступ. Згідно з офіційною статистикою, захворю-
ваність на  ішемічну хворобу серця (ІХС) в Україні 
становить 34,9 %, а основною причиною смертности 
й інвалідности за наявности ІХС є інфаркт міокарда 
(ІМ). Щорічно реєструється понад 50 тис. випадків 
ІМ [1, 3]. Водночас, незважаючи на певні досягнення 
у діагностиці та впровадженні сучасних програм лі-
кування хворих на ІМ, смертність в Україні сягає 
10,4–17,0 % [2, 8, 9], що значно перевищує відповід-
ні показники в Європі та США і свідчить про недо-
статнє врахування усіх можливих ланок патогенезу 
ІМ, особливо за його поєднання з іншими хворобами 
або з мультифокальним атеросклерозом (МФА), а 
також про те, що в лікувальних програмах не вико-
ристовуються адекватні до потреб можливості меди-
каментозної курації. 

Частота виявлення МФА може становити від 18,0 до 
54,0 %, а серед хворих на ІХС може досягати 90,0 % 
[13, 14]. Понад 50,0 % таких хворих мають не лише 
ураження вінцевих судин, а й облітерувальне атероскле-
розне ураження артерій інших басейнів, зокрема, ниж-
ніх кінцівок [21]. Як свідчать європейські реєстри, 
облітерувальний атеросклероз магістральних перифе-
рійних судин діагностують у понад 3,0 % населення 
[12, 23], кількість випадків критичної ішемії кінцівок 
становить 50–100 на 100 тис. населення, а п’ятирічне 
виживання серед хворих на МФА сягає 50,0 %, серед 
хворих із вінцевим атеросклерозом – 80,0–85,0 % [23, 
24]. Цей факт пояснюють тяжчим, ускладненим пере-
бігом коморбідних уражень, обмеженням проведення 
інвазивних вінцевих втручань, браком активних кар-
діореабілітаційних заходів [4, 18, 27, 28]. 

Саме обмеження можливости застосування висо-
коефективних ранніх інвазивних вінцевих втручань 

у хворих із гострим коронарним синдромом 
(ГКС) у поєднанні з МФА визначає тактику 
медикаментозного супроводу з метою підго-
товки до оперативного лікування та профілак-
тики ускладнень у до- і післяопераційному 
періодах. Одним із перспективних напрямів 
профілактики реперфузійних ускладнень у 
таких пацієнтів є корекція порушень енерге-
тичного метаболізму та ішемічного ушкоджен-
ня як кардіоміоцитів, так і тканин нижніх кін-
цівок із застосуванням метаболічних і 
ци то протективних лікарських засобів. 

Тяжкість клінічних проявів ІМ в поєднанні 
з критичною ішемією нижніх кінцівок (КІНК) 
спричинена ішемічним болем у серці та нижніх 
кінцівках, різким зниженням толерантности 
до фізичного навантаження, обмеженням мож-
ливости самообслуговування, погіршенням 
загального психоемоційного стану, а також 
побічними ефектами тривалого застосування 
різних груп лікарських засобів, що обґрунтовує 
важливість і доцільність оцінки інтегрального 
показника «якости життя» (ЯЖ) як критерію 
ефективности й доцільности проведених ліку-
вальних заходів. Основним інструментом для 
визначення ЯЖ є стандартизовані опитуваль-
ники, укладені за допомогою психометричних 
методів [19, 20, 26]. До таких специфічних 
опитувальників оцінки ЯЖ у хворих із серце-
во-судинними недугами, зокрема тих, що пе-
ренесли ІМ, належить опитувальник EQ-5D-5L, 
запропонований міжнародною міждисциплі-
нарною групою вчених EuroQol Group (1990) 
[11].
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Мета дослідження. Оцінити динаміку показників 
якости життя у хворих на інфаркт міокарда в поєд-
нанні з критичною ішемією нижніх кінцівок під впли-
вом комплексного лікування з використанням аргі-
нін-карнітинової суміші та стандартного прото кольного 
лікування.

Матеріали й методи дослідження. Відкрите, конт-
рольоване, порівняльне у паралельних групах дослі-
дження базується на обстеженні 67 хворих, яке про-
водили у КНП  ТОР «Тернопільська університетська 
лікарня»  після отримання письмової згоди відповід-
но до принципів Гельсінкської декларації прав люди-
ни, Конвенції Ради Європи про права людини і  
біомедицину, відповідних законів України та міжна-
родних актів. Серед обстежених переважали чолові-
ки (87,5 %) працездатного віку (57,54 ± 8,02 року) з 
ГКС (ІМ) в поєднанні з КІНК унаслідок стенозного 
атеросклерозу клубово-стегнового артеріального се-
гмента (ІІІ-ІV стадії хронічної артеріальної ішемії 
(ХАІ) за класифікацією Б. В. Покровського та 
R. Fontaine і співавт. [22]. Пацієнтів залежно від 
призначеного лікування поділили на дві групи. До 
дослідної групи увійшло 35 хворих, у яких ГКС (ІМ) 
виник за наявности КІНК. Їм проведено ургентну 
балонну ангіопластику та стентування інфарктзалеж-
ної вінцевої артерії і крім стандартного протоколь-
ного медикаментозного лікування, згідно з «Уніфіко-
ваним клінічним протоколом» і «Адаптованою 
клінічною настановою» [17], вони отримували L-аргі-
нін/L-карнітиновий комплекс (ТІVОR-L; ТОВ  
«Юрія-Фарм»;  реєстраційне по свідчення  
№ UA/15067/01/01) у формі внутрішньовенних ін-
фузій упродовж семи днів по 100,0 мл один раз на 
добу. Групу порівняння склали 32 хворих на ГКС із 
КІНК, яким також проведено ургентну балонну ан-
гіопластику та стентування інфарктзалежної вінцевої 
артерії і лише стандартне протокольне медикамен-
тозне лікування [17]. Групи були зіставлювані за ло-
калізацією ІМ, кількістю й вираженістю уражених 
вінцевих судин, частотою супутніх хвороб (артері-
альна гіпертензія, цукровий діабет 2-го типу, надлиш-
кова маса тіла або ожиріння, хронічна обструктивна 
хвороба легень, хронічна хвороба нирок  і дисфунк-
ція щитоподібної залози; усі р > 0,05). 

Діагноз ГКС верифікували згідно з рекомендація-
ми уніфікованого протоколу МОЗ України та ESC 
(2017), діагностику облітерувального атеросклерозу 
магістральних судин нижніх кінцівок проводили за 
допомогою клінічно-лабораторних та інструменталь-
них методів обстеження. 

Усі обстеження здійснювали до і після лікування. 
Окрім стандартних загальноклінічних, лабораторних 
та інструментальних методів обстеження додатково 
проводили анкетування хворих за опитувальником 
EQ-5D-5L [11], який дає змогу оцінити п’ять важли-
вих компонентів ЯЖ: рухова активність, самообслу-
говування, активність у повсякденному житті, біль/
дискомфорт і тривога/депресія. Кожний компонент 
поділений на п’ять показників залежно від суб’єк-

тивного ступеня виражености ознаки і за аналоговою 
шкалою від 0,0 до 100,0 балів. Пацієнт дає суб’єктив-
ну оцінку стану власного здоров’я в межах цієї шка-
ли, де 0,0 – найнижчий можливий показник, а 100,0 
– найвищий.

Статистичне опрацювання показників проводили 
методом варіаційної статистики. Вибірки перевіряли 
на нормальність розподілу даних за тестом  
С. Шапіро – М. Вілка, застосовували параметричні 
(t-тест, критерій Стьюдента) методи. Для повнішої 
оцінки точности застосовували довірчий інтервал 
(ДІ) та відносний ризик (ВР). 

Результати дослідження та їх обговорення. Оцін-
ка ЯЖ за стандартизованим опитувальником EQ-5D-5L 
показала, що до початку лікування пацієнти обох груп 
оцінювали якість свого життя майже однаково віднос-
но низькими балами – 26,14 ± 10,15 та 25,68 ± 9,74  
(р > 0,05) (див. таблицю). Отримані результати щодо 
виразного зниження ЯЖ у вихідному стані (під час 
шпиталізації) у хворих на ГКС у поєднанні з КІНК 
можна пов’язати із загальноклінічним тяжким станом, 
спричиненим тяжкістю коморбідної патології, вира-
женістю проявів серцевої недостатности й частотою 
наростання життєво небезпечних ускладнень у гостро-
му періоді ІМ. Так, виражену загальну слабість фіксу-
вали у 65,7 і 62,5 % обстежених, близько 35 % пацієн-
тів обох груп скаржилися на дискомфорт у грудях, 
задишку, відчуття браку повітря. У 11,4 і 6,3 % хворих 
спостерігали нудоту, блювання, запаморочення.

Динаміка показників якости життя у хворих на гострий 
коронарний синдром у поєднанні з критичною ішемією 

нижніх кінцівок (n; М ± m; р)

Етап лікування Дослідна група,
n = 35

Група 
порівняння,

n = 32
р

До лікування, 
бали 25,68 ± 9,74 26,14 ± 10,15 >0,05

Після лікування, 
бали 86,48 ± 8,33* 43,72 ± 9,24* <0,05

Індекс 
збільшення, % +160,88 *,** +40,22 *,**   

Примітки: р – *достовірність різниці до і після лікування; 
** – міжгрупова різниця. 

Після курсу комплексного лікування з довенним 
введенням аргінін-карнітинової суміші у пацієнтів 
дослідної групи з ГКС і КІНК сумарний індекс ЯЖ 
збільшився на 160,9 % (86,48 ± 8,33 бала; р < 0,05). 
За умов стандартної програми лікування ЯЖ у хворих 
групи порівняння поліпшилась на 40,2 % (43,72 ± 
9,24 бала; р > 0,05); сумарна оцінка була статистично 
нижчою (р < 0,05), ніж за умов модифікованого 
комплексного лікування. 

Аналізуючи окремі компоненти ЯЖ згідно з анкетою 
EQ-5D-5L, особливу увагу ми приділили оцінюванню 
рухової активности, відчуттям болю/дискомфорту за 
грудниною і тривоги/депресії. Серед пацієнтів дослід-
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ної групи з ГКС і КІНК після модифікованого комп-
лексного лікування зафіксовано суттєве послаблення 
відчуттів загруднинного болю/дискомфорту (відносний 
ризик (ВР) = 0,42 [95,0% довірчий інтервал (ДІ) 0,24–
0,75; р < 0,05]) та істотно меншу вираженість тривоги 
та депресії (ВР = 0,52 [95,0 % ДІ 0,28–0,92; р < 0,05]). 
Рухова активність у пацієнтів цієї групи також пере-
важно поліпшилася, хоча й менш виражено (ВР = 0,74 
[95,0% ДІ 0,62–1,07; р > 0,05]).

Так само, як і в дослідній групі, у пацієнтів із ГКС 
і КІНК групи порівняння спостерігалася достовірна 
регресія показника больового синдрому (ВР = 0,64 
[95,0% ДІ 0,46–0,87; р < 0,05]), достовірно поліпши-
лася рухова активність (ВР = 0,76 [95,0% ДІ 0,54–0,98; 
р < 0,05]). Однак у них, на відміну від хворих дослід-
ної групи, не виявлено достовірного зменшення суб’єк-
тивних ознак тривоги та депресивної поведінки піс-
ля курсу стандартного протокольного меди каментозного 
лікування (ВР = 0,87 [95,0% ДІ 0,66–1,19; р < 0,05]). 

Зазначмо також, що комплексне і стандартне ліку-
вання у хворих обох груп сприяло ліквідації ангіноз-
ного синдрому у всіх пацієнтів уже впродовж першої 
доби лікування. Однак залишкові симптоми у вигля-
ді загальної слабости, дискомфорту в грудній клітці 
тощо спостерігали у 37,1 % пацієнтів основної групи 
й у 53,1 % хворих групи порівняння. 

Таким чином, аналіз динаміки ЯЖ під впливом комп-
лексного стандартного протокольного медикаментоз-
ного лікування у поєднанні з внутрішньовенним уве-
денням аргінін-карнітинової суміші у пацієнтів із ГКС 
та КІНК дослідної групи й лише стандартного прото-
кольного медикаментозного лікування у пацієнтів із 
ГКС та КІНК групи порівняння свідчить про їх зістав-
лювану достатню ефективність, але застосування ар-
гінін-карнітинової суміші сприяло достовірному змен-
шенню тривоги/депресії та істотному поліпшенню ЯЖ. 

На нашу думку, позитивного результату лікування 
аргінін-карнітиновим комплексом досягнуто завдяки 
впливу L-карнітину на інотропну функцію серця. Із 
літературних джерел [7, 10] відомо, що L-карнітин 
відіграє важливу роль у енергетичному обміні в міо-
карді за рахунок переносу вільних жирних кислот із 
цитозолю всередину мітохондрій, що забезпечує біо-
доступність високоенергетичного субстрату для окис-

ного метаболізму в кардіоміоциті. Крім цього, полег-
шуючи окиснення довголанцюгових жирних кислот 
і модулюючи співвідношення КoA/КoA-SH, L-карні-
тин бере участь у зв’язуванні ацильних залишків у 
пероксисомах і мітохондріях та позитивно впливає 
на обмін амінокислот, асимілюючи масив вільнора-
дикальних сполук, що забезпечує стабілізацію орга-
нел і клітинних мембран, запобігає нагромадженню 
в цитоплазмі кардіоміоцитів ефірів жирних кислот, 
які можуть провокувати фатальні шлуночкові аритмії 
[5, 16, 25]. Застосування L-аргініну, який діє як ак-
тивний регулятор проміжного обміну і процесів енер-
гозабезпечення та є основним субстратом для синте-
зу оксиду азоту, сприяє відновленню функціона льного 
стану ендотелію судин, унаслідок чого поліпшується 
мікроциркуляція органів і тканин [15], а це має осо-
бливе значення для пацієнтів із ГКС і КІНК. Крім 
цього, у багатьох дослідженнях продемонстровано, 
що завдяки дії L-аргініну після стентування зменшу-
валася кількість рестенозів, що пояснюється його 
антигіпоксійною, антиоксидантною і мембраноста-
білізувальною активністю [6, 18, 29]. 

Висновки. У пацієнтів дослідної групи з гострим 
коронарним синдромом і критичною ішемією нижніх 
кінцівок, які додатково до  комплексного стандарт-
ного протокольного лікування отримували аргінін-кар-
нітинову суміш, істотно зменшились відчуття загруд-
нинного болю/дискомфорту (ВР = 0,42 [95,0% ДІ 
0,24–0,75; р < 0,05]) і тривоги/депресії (ВР = 0,52 
[95,0% ДІ 0,28–0,92; р < 0,05]), спостерігалась тен-
денція до збільшення рухової активности (ВР = 0,74 
[95,0% ДІ 0,62–1,07; р > 0,05]). Стандартне лікування 
у хворих на гострий коронарний синдром із критич-
ною ішемією нижніх кінцівок супроводжувалось 
достовірною регресією виражености больового син-
дрому (ВР = 0,64 [95,0% ДІ 0,46–0,87; р < 0,05]) і 
поліпшенням рухової активности (ВР = 0,76 [95,0% 
ДІ 0,54–0,98; р < 0,05]), тоді як ознаки тривоги/де-
пресії зменшились неістотно (ВР = 0,87 [95,0% ДІ 
0,66–1,19; р > 0,05]). Оцінювання динаміки якости 
життя  хворими на гострий коронарний синдром із 
критичною ішемією нижніх кінцівок за допомогою 
опитувальника EQ-5D-5L може бути критерієм оцін-
ки ефективности застосованого лікування.
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Динаміка показників якости життя у хворих на інфаркт міокарда  
з критичною ішемією нижніх кінцівок під впливом комплексного лікування  

з використанням аргінін-карнітинової суміші  
та стандартного протокольного лікування
М. І. Швед, Т. О. Добрянський,  І. О. Ястремська 

Вступ. Наявність критичної ішемії нижніх кінцівок (КІНК) у хворих на гострий коронарний синдром 
(ГКС) обмежує можливість застосування ранніх інвазивних втручань і визначає тактику медикаментозної 
підготовки до оперативного лікування та профілактики ускладнень.

Мета. Оцінити динаміку показників ЯЖ із використанням опитувальника EQ-5D-5L у хворих на інфаркт 
міокарда (ІМ) в поєднанні з облітерувальним атеросклерозом магістральних судин на стадії критичної іше-
мії нижніх кінцівок і високим ризиком виникнення кардіальних ускладнень на стаціонарному етапі лікуван-
ня під впливом метаболітної терапії.

Матеріали й методи. Обстежено 67 хворих із ГКС (ІМ) в поєднанні з КІНК унаслідок стенозного ате-
росклерозу клубово-стегнового артеріального сегмента. 35 хворих дослідної групи, яким проведено ургент-
ну балонну ангіопластику та стентування інфарктзалежної вінцевої артерії, додатково отримували L-аргі-
нін/L-карнітиновий комплекс (ТІVОR-L; ТОВ «Юрія-Фарм»; у формі довенних інфузій упродовж семи днів 
по 100,0 мл один раз на добу). 32 хворих групи порівняння отримували лише стандартне протокольне ліку-
вання. Усім пацієнтам окрім загальноклінічних, лабораторних та інструментальних методів додатково ви-
значали ЯЖ за опитувальником EQ-5D-5L. Статистичне опрацювання показників проводили методом варі-
аційної статистики. Вибірки перевіряли на нормальність розподілу даних за тестом С. Шапіро – М. Вілка, 
за допомогою параметричних методів (t-тест, критерій Стьюдента). Для повнішої оцінки точности застосо-
вували довірчий інтервал (ДІ) та відносний ризик (ВР). 

Результати. У хворих обох груп тяжкість клінічного стану суттєво не відрізнялась і була зумовлена ти-
повими проявами ГКС та КІНК. У пацієнтів основної групи застосування курсу внутрішньовенного вливан-
ня аргінін-карнітинової суміші додатково до стандартної протокольної програми лікування сприяло лікві-
дації ангінозного синдрому та зниженню функціонального класу гострої серцевої недостатности. Під час 
оцінювання ефективности запропонованого комбінованого лікування та суб’єктивного його сприйняття 
пацієнтами констатовано, що спочатку хворі обох груп оцінювали якість життя подібними досить низькими 
балами: у середньому 26,14 ± 10,15 і 25,68 ± 9,74 бала (р > 0,05). Достовірно вищу оцінку ЯЖ давали паці-
єнти після курсу комплексного лікування, індекс ЯЖ яких підвищився в середньому на 160,9 % і досягнув 
86,5 ± 8,3 бала. Під час лікування за стандартною програмою у хворих із ГКС у поєднанні з КІНК спосте-
рігали суттєве поліпшення самопочуття, сумарний індекс  ЯЖ зріс на 40,2 %. 

Висновки. У пацієнтів дослідної групи з гострим коронарним синдромом і критичною ішемією нижніх 
кінцівок, які додатково до комплексного стандартного протокольного медикаментозного лікування отриму-
вали аргінін-карнітинову суміш, істотно зменшились відчуття загруднинного болю/дискомфорту і тривоги/
депресії, спостерігалась тенденція до збільшення рухової активности.

Ключові слова: гострий коронарний синдром; критична ішемія нижніх кінцівок; лікування; якість життя, 
L-аргінін/L-карнітиновий комплекс.

Dynamics of Life Quality in Patients with Myocardial Infarction  
in Combination with Critical Ischemia of the Lower Extremities under  
the Influence of Complex Treatment Using Arginine-carnitine Mixture  

and Standard Protocol Treatment
M. Shved, T. Dobryansky, I. Yastremska

Introduction. The presence of critical lower extremity ischemia (CLEI) in patients with acute coronary syndrome 
(ACS) limits the possibility of early invasive interventions and determines the tactics of medical preparation for 
surgery and prevention of complications. 

The aim of the study. To assess the dynamics of life quality using the EQ-5D-5L questionnaire in patients with 
myocardial infarction (MI) in combination with obliterative atherosclerosis of the main vessels at the stage of critical 
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lower extremity ischemia and high risk of cardiac complications in the inpatient phase of treatment under the influence 
of metabolic therapy.

Materials and methods. 67 patients with ACS (MI) in combination with CLEI due to stenotic atherosclerosis 
of the iliac-femoral arterial segment were examined: 35 patients of the main group who underwent emergency 
balloon angioplasty and infarct-dependent coronary artery stenting in addition with L-arginine/L-carnitine complex 
(«TIVOR-L»; «Yuri-Pharm»; in the form of intravenous infusions for seven days of 100.0 ml once / day). 32 patients 
in the comparison group received only standard protocol treatment. All patients, in addition to general clinical, 
laboratory and instrumental methods, were additionally assessed for quality of life according to the EQ-5D-5L 
questionnaire. Statistical processing of indicators was performed by the method of variation statistics. Samples were 
checked for normality of data distribution according to the test of S. Shapiro - M. Wilk, parametric (t-test, Student’s 
test) methods were used. Confidence interval (CI) and relative risk (RR) were used to more accurately assess the 
accuracy.

Results. In patients of both groups, the severity of the clinical condition did not differ significantly and was due 
to typical manifestations of ACS and CLEI. In patients of the main group, the use of intravenous infusions of 
arginine-carnitine mixture against the background of the standard protocol treatment program led to the elimination 
of anginal syndrome in all patients and reduced functional class of acute heart failure. When evaluating the effectiveness 
of the proposed combination treatment and its subjective perception by patients, it was found that initially patients 
of both groups evaluated their quality of life with similar relatively low scores: an average of 26.14 ± 10.15 and 
25.68 ± 9.74 points (p > 0.05). We note a significantly higher assessment of quality of life in patients after a course 
of comprehensive treatment, whose quality of life index improved by an average of 160.9 % and reached the level 
of 86.5 ± 8.3 points. During the standard treatment program in patients with ACS in combination with CLEI there 
was a significant improvement in well-being, the total quality of life index increased by 40.2 %.

Сonclusions. Patients in the experimental group with acute coronary syndrome and critical lower extremity 
ischemia who received arginine-carnitine mixture in addition to complex standard protocol drug treatment had 
significantly reduced feelings of chest pain/discomfort and anxiety / depression and tended to increase motor activity.

Keywords: acute coronary syndrome, critical lower extremities ischemia, diagnostics, treatment, quality of life, 
L-arginine/L-carnitine complex.
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Видовий спектр і антибіотикорезистентність 
бактерійних чинників шпитальних інфекцій 
дихальних шляхів у лікарняних  
установах м. Львова 

Вступ. Інфекції, асоційовані з наданням медичної 
допомоги (ІАНМД), які раніше називали нозокомі-
альними інфекціями, внутрішньолікарняними чи 
шпитальними  інфекціями, за даними ВООЗ, виявля-
ють у 15,0 % ушпиталених хворих.

Серед ІАНМД найбільш поширеними формами 
вважають інфекційні процеси, що їх асоціюють із 
інфекціями сечовидільної системи. Шпитальні пнев-
монії посідають друге місце [11]. Незважаючи на 
досягнення в галузі діагностики та лікування хво-
роб дихальної системи, захворюваність на цю не-
дугу не знижується, а за умов нових викликів, 
спричинених пандемією коронавірусної інфекції, 
проблема шпитальних пневмоній набуває ще біль-
шого загострення.

Небезпека будь-якої шпитальної інфекції полягає 
в обтяженні основної хвороби, а за генералізації ін-
фекції летальність може сягати 60,0 % [6]. Виник-
нення, перебіг і наслідки пневмонії залежать від 
вірулентних властивостей мікробного чинника та від 
ступеня імунної реакції макроорганізму на інфекцію 
[1, 5, 7]. Відповідно до класифікаційного поділу шпи-
тальних пневмоній на ранні та пізні перелік мікро-
організмів, що спричинюють їх виникнення, також 
різний [6, 9]. Якщо хвороба виникає впродовж 48–120 
год після шпиталізації, бактерійними чинниками є 
S. pneumoniae, H. influenzae, метицилінчутливий  
S. aureus (MSSA), Moraxella catarrhalis та інші пред-
ставники нормальної мікробіоти рото- й носоглотки, 
інших верхніх дихальних шляхів. Атипові мікроор-
ганізми, які зазвичай трапляються у клінічній прак-
тиці, включають, серед інших, такі як Legionella, 
Mycoplasma, Chlamydia [10]. У Сполучених Штатах 
Америки найпоширенішими бактерійними чинни-
ками шпитальних пневмоній є Streptococcus pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae та 

грамнегативні кишкові палички [12]. У 30,0 % ви-
падків  до виникнення пневмонії дотична асоціація 
мікроорганізмів [15]. 

Вочевидь, запальний процес виникає внаслідок зни-
ження імунної реактивности пацієнта і створення умов 
для проліферації мікроорганізмів-опортуністів, які є 
частиною нормальної мікробіоти. Пізні шпитальні пне-
вмонії, що виникають не раніше ніж на шостий день 
від початку шпиталізації, спричинюються саме шпи-
тальними штамами мікроорганізмів, які характеризу-
ються мультирезистентністю до антибіотиків і дезін-
фектантів, підвищеною вірулентністю. До них належать 
P. aeruginosa, Acinetobacter spp., представники родини 
Enterobacteriaceae, метицилінрезистентний S. aureus 
(MRSA). У 9,0–27,0 % пацієнтів із допоміжною венти-
ляцією легень виникає вентилятор-асоційована пнев-
монія (ВАП) [9]. Характеристики мікробних чинників 
у випадках ВАП за умов раннього чи пізнього інфіку-
вання дихальних шляхів  тотожні. Проте лише у 70,0 % 
підозрюваних випадків вдається виокремити збудник 
із клінічного матеріалу [14].

В Україні структура та поширеність ІАНМД, а та-
кож антимікробна резистентність збудників малодо-
сліджені [13]. З’ясування етіологічних чинників шпи-
тальних інфекцій дихальних шляхів (ІДШ), а також 
докладна характеристика їх чутливости до антибак-
теріальних засобів – актуальна проблема сучасної 
медицини.

Мета дослідження. Дослідити видовий спектр 
бактерійних чинників і антибіотикорезистентність 
шпитальних інфекцій дихальних шляхів у лікарняних 
установах м. Львова. 

Матеріали  й методи дослідження. Проведено 
дослідження мікробних чинників шпитальних ін-
фекцій респіраторного тракту в лікарняних устано-
вах м. Львова: КНП ЛОР «Львівська обласна клініч-
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на лікарня», Військово-медичний клінічний центр 
Західного регіону, Львівська обласна дитяча клініч-
на лікарня «Охматдит», КНП «8-ма міська клінічна 
лікарня м. Львова» згідно з угодами про співпрацю 
між ЛНМУ імені Данила Галицького та лікувальни-
ми установами. Після отримання письмової згоди на 
проведення обстеження відповідно до принципів Гель-
сінкської декларації прав людини, Конвенції Ради 
Європи про права людини і біомедицину, законів 
України та міжнародних актів обстежено 205 паці-
єнтів відділів інтенсивної терапії, яким діагностова-
но ІДШ (36,6 %) відповідно до наявних клінічних 
протоколів і рекомендацій ВООЗ щодо стратегії 
моніторингу ІАНМД. Дизайн дослідження відобра-
жено на рис. 1. 

Більшість випадків ІДШ (57,4 %) у пацієнтів від-
ділів інтенсивної терапії виникала впродовж 48 год 
від часу встановлення трахеостоми або інтубаційної 
трубки. Досліджували трахео-бронхо-альвеолярний 
лаваж (160 зразків). Мікробіологічну діагностику 
проводили в науковій лабораторії кафедри мікробіо-
логії Львівського національного медичного універ-
ситету імені Данила Галицького відповідно до чин-
них нормативно-директивних документів зі 
спеціальности «Бактеріологія і вірусологія» [2, 3] 
та «Керівництва з клінічної мікробіології» 12-го 
перегляду Американської асоціації мікробіології 
[8] з використанням стандартних поживних і хро-
могенних диференційно-діагностичних поживних 
середовищ. Взяття матеріалу, його доправлення 
проводили відповідно до чинних вимог щодо тран-
спортування матеріалу для бактеріологічних дослі-
джень. Транспортування біоматеріалу здійснювали 
впродовж 2 год після взяття за температури 18–25 оС 
у транспортних середовищах.

Статистичний аналіз отриманих результатів про-
водили за допомогою стандартного пакета програми 
Microsoft Excel 2010.

Рис. 1. Схематичне зображення послідовности етапів 
дослідження.

Примітки: ІАНМД – інфекція, асоційована з наданням 
медичної допомоги; ІДШ – інфекція дихальних шляхів.

Результати дослідження та їх обговорення. До-
сліджено особливості видового спектра та чутливости 
до протимікробних хіміотерапевтичних засобів  збуд-
ників ІДШ (табл. 1). 

Таблиця 1 
Видовий спектр бактерійних чинників інфекцій 
шпитальних інфекцій дихальної системи (n; %)

№ 
з/п Вид (штам) мікроорганізму

Кількість 
штамів 
(=57)

%

1 Staph. aureus subsp. aureus 2 3,5

2 MRSA 1 1,8

3 Enterococcus spp. 5 8,8

4 Staph. haemolyticus 2 3,5

5 Staph. lugdunensis 1 1,8

6 Aerococcus viridans 1 1,8

7 Macrococcus caseolyricus 1 1,8

8 Strept. spp. 4 7,0

9 Pseudomonas aeruginosa 25 43,9

10 Aeromonas ichthiosmia 2 3,5

11 Burkholderia pseudomallei 3 5,3

12 Serratia fonticola 2 3,5

13 Raoultella terrigena 3 5,3

14 Klebsiella pneumoniae subsp. 
pneumonia 5 8,8

Разом 57 100

Видовий профіль виявлених збудників ІДШ  свід-
чить про те, що серед 14 представників різних так-
сонів превалює грампозитивна мікробіота, проте за 
кількісним показником висівання на грамнегативну 
мікробіоту припадає 70,17 %. Одержані результати 
підтверджують інформацію з інших джерел [12] щодо 
домінування Pseudomonas aeruginosa серед грамне-
гативної мікробіоти. Характеристика біологічних 
властивостей цього мікроорганізму свідчить про його 
шпитальне походження. Важливе місце серед чинни-
ків пізніх шпитальних пневмоній посідають пред-
ставники родини кишкових. За результатами наших 
досліджень, у трахео-бронхіальному лаважі виявля-
ли культури Serratia fonticola, Raoultella terrigena, але 
найчастіше – Klebsiella pneumoniae subsp. pneumonia. 

Виділені культури досліджували на чутливість до 
антибактеріальних засобів відповідно до методичних 
матеріалів і рекомендацій EUCAST. Чутливість до 
сучасних протибактерійних антибіотиків різних кла-
сів і хімічних груп визначали за допомогою диско-ди-
фузійного методу. Серед ізолятів – чинників ІАНМД 
на частку поліантибіотикорезистентних (MDR) при-
падало 62,8 %. Три штами віднесено до панантибіо-
тикорезистентних (PDR): два – P. putida та один –  
P. aeruginosa (33,8 %).

3. ВЗЯТТЯ
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Таблиця 2
Розподіл за чутливістю до антибіотиків  

Pseudomonas aeruginosa, виділених від хворих  
із інфекцією дихальних шляхів (n; %)

Антибіотик

Кількість штамів

чутливих слабко-
чутливих

резис-
тентних

абс. % абс. % абс. %
Ампіцилін 0 0 5 12,5 35 87,5
Піперацилін 17 42,5 4 10 19 47,5
Іміпенем 23 57,5 0 0 17 42,5
Меронем 22 55 2 5 16 40
Цефотаксим 3 7,5 16 40 21 52,5
Цефепім 10 25 19 47,5 11 27,5
Цефтріаксон 11 27,5 3 7,5 26 65
Цефтазидим 15 37,5 8 20 17 42,5
Цефуроксим 0 0 0 0 40 100
Амоксиклав 0 0 11 27,5 29 72,5
Сульфперазон 15 37,5 3 7,5 22 55
Ампіцилін-с/б 3 7,5 12 30 25 62,5
Фосфоміцин 3 7,5 2 5 35 87,5
Ципрофлоксацин 7 17,5 11 27,5 22 55
Моксифлоксацин 4 10 7 17,5 29 72,5
Левофлоксацин 15 37,5 7 17,5 28 70
Гентаміцин 7 17,5 8 20 25 62,5
Амікацин 17 42,5 7 17,5 16 40
Тобраміцин 15 37,5 7 17,5 18 45
Тетрациклін 0 0 12 30 28 70
Доксициклін 0 0 0 0 40 100
Тегіциклін 15 37,5 11 27,5 14 35
Колістин 35 87,5 3 7,5 2 5

Ізоляти синьогнійної палички виявляли абсолютну 
чутливість до колістину (табл. 2). Серед інших анти-
біотиків найбільш ефективними за кількістю чутли-
вих штамів були карбапенеми – іміпенем (57,5 %) та 
меронем (55,0 %). Лише 37,5 % культур були чутли-
вими до тобраміцину і тегіцикліну, інгібіторзахище-
ного антибіотика цефалоспоринового ряду – сульфпе-
разону. Не виявлено жодного штаму, чутливого до 
ампіциліну, амоксиклаву, цефуроксиму, тетрацикліну 
та доксицикліну. Фіксували низький рівень чутливо-
сти до фторхінолонів  (для моксифлоксацину – 10,0 %, 
ципрофлоксацину – 17,5 %, левофлоксацину – 37,5 %). 
Традиційно ефективні відносно псевдомонад аміно-
глікозиди виявили активність, що не перевищувала 
42,5 % для амікацину, тобраміцину – 37,5 %. Лише 
сім штамів виявили чутливість до гентаміцину, що 
підтверджує шпитальне походження решти культур. 
Отже, більшість ізолятів P. aeruginosa можна віднести 
до поліантибіотикорезистентних, один визначено як 
панрезистентний штам.

Із грампозитивної мікробіоти у клінічному мате-
ріалі найчастіше  виявляли Enterococcus spp., пред-
ставлений головним чином видами E. faecalis і E. 
faecium. Вказані коагулазонегативні бактерії порів-
няно з золотистим стафілококом характеризуються 
меншою вірулентністю, проте  за показником анти-
біотикорезистентности є однією з найпоширеніших 
груп мікроорганізмів.

Ізоляти E. faecalis характеризувалися вираженою 
стійкістю до пеніцилінів (у тому числі до оксациліну), 
цефалоспоринів, фторхінолонів, а також еритромі-
цину й азитроміцину, кліндаміцину за збереженої 
чутливости до ванкоміцину та лінезоліду (рис. 2). 
31,1 % ізолятів виявляли резистентність до ванкомі-
цину.

Рід стафілококів був представлений серед збудни-
ків пневмоній крім Staph. aureus subsp. аureus ще 
Staph. haemolyticus, Staph. lugdunensis. Причому, ви-
явлено лише один штам метицилінрезистентного 
стафілокока.

Результати досліджень свідчать про значну обме-
женість арсеналу протимікробних засобів для ліку-
вання як ентерококової, так і синьогнійної інфекції. 
Кількість чутливих штамів до карбапенемів у межах 
50,0–60,0 % визначає високий показник поширености 
псевдомонад-продуцентів карбапенемаз і ризик мож-
ливої неефективности специфічного лікування. 

На відміну від тропних до респіраторного тракту 
бактерій (пневмококів, гемофіл, бранхамел та ін.), 
псевдомонади й ентерококи є полігональними мікро-
організмами, резистентними в довкіллі, не дуже ви-
багливими до специфічних поживних субстратів, 
можуть адгезуватися до штучних поверхонь, здатні 
до швидкої адаптації у шпитальному середовищі. За 
неадекватного емпіричного протибактерійного ліку-
вання летальність пацієнтів із ВАП становить 47,0 %, 
тоді як за правильного вибору протимікробної так-
тики цей показник становить 20,0 % [4].
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 Рис. 2. Розподіл за чутливістю до антибіотиків  
Enterococcus spp., виділених від хворих з ІДШ у відділах 

інтенсивної терапії лікарняних установ м. Львова.

Дотримуючись принципів постійного моніторингу 
й удосконалення методів лікування шпитальних пнев-
моній, наголосимо на потребі проведення належної 
мікробіологічної діагностики, яка має відповідати 
адекватним часовим проміжкам і забезпечувати по-
передній діагноз упродовж першої доби від часу шпи-
талізації і кінцевий мікробіологічний діагноз із ви-
значенням виду збудника та його чутливости до 
протимікробних засобів упродовж 48–72 год. Підви-

щення ефективности протимікробного лікування 
потребує також тіснішої взаємодії особистого лікаря 
з лікарем-мікробіологом, який може бути залучений 
до консультування в тяжких випадках захворювання. 

Висновки. За результатами мікробіологічної діа-
гностики, основними етіологічними чинниками шпи-
тальних пневмоній, пов’язаних із наданням медичної 
допомоги, є опортуністичні мікроорганізми – синьо-
гнійна паличка та ентерококи.  Високий відсоток (62,8 %) 
поліантибіотикорезистентних  штамів, зокрема, зна-
чна частка  серед них P. aeruginosa, резистентних до 
карбапенемів (50,0–60,0 %), і ентерококів – до ван-
коміцину (31,1 %), свідчить про високий ризик тяж-
ких за перебігом форм інфекцій дихальних шляхів 
через недостатню ефективність протимікробного 
лікування. 

Оптимізація протимікробного лікування шпиталь-
них пневмоній можлива лише на основі широкого 
використання результатів мікробіологічних досліджень, 
постійного моніторингу мікробіологічного статусу 
пацієнтів відділів інтенсивної терапії, шпиталітету 
(поширення властивостей патогенів у лікарняних 
установах).  
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Видовий спектр і антибіотикорезистентність бактерійних чинників 
шпитальних інфекцій дихальних шляхів у лікарняних установах м. Львова 

О. П. Корнійчук, Р. Г. Шикула, Ю. З. Хоркавий, Ю. Т. Конечний

Вступ. Ранні шпитальні пневмонії виникають унаслідок інфікування представниками мікробіоти верхніх 
дихальних шляхів респіраторного відділу легень. Пізні шпитальні пневмонії спричинюються саме шпиталь-
ними штамами мікроорганізмів, які характеризуються мультирезистентністю до антибіотиків та дезінфек-
тантів, підвищеною вірулентністю. В Україні структура  інфекцій, асоційованих із наданням медичної до-
помоги (ІАНМД), а також  резистентність збудників до антимікробних засобів вимагають глибоких досліджень.

Мета. Дослідити видовий спектр і антибіотикорезистентність бактерійних чинників шпитальних інфекцій 
дихальних шляхів  у лікарняних установах м. Львова. 

Матеріали  й методи. Досліджували мікробні чинники шпитальних інфекцій дихальних шляхів (ІДШ) у 
чотирьох лікарнях м. Львова. Обстежено 205 пацієнтів відділів інтенсивної терапії з діагнозом ІДШ (36,6 %). 
Статистичний аналіз результатів здійснювали за допомогою стандартного пакета програми Microsoft Excel 
2010. Мікробіологічну діагностику проводили відповідно до чинних нормативних документів зі спеціаль-
ности «Бактеріологія та вірусологія» і «Керівництва з клінічної мікробіології» 12-го перегляду Американської 
асоціації мікробіології в науковій лабораторії кафедри мікробіології Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького.

Результати. Видовий профіль виявлених збудників ІДШ  свідчить про те, що серед 14 представників 
різних таксонів превалює грампозитивна мікробіота, проте за кількісним показником висівання на грамне-
гативну мікробіоту припадає 70,17 %. 

Серед ізолятів – чинників ІАНМД на частку поліантибіотикорезистентних (MDR) припадало 62,8 %. Три 
штами віднесено до панантибіотикорезистентних (PDR): два – P. putida й один – P. aeruginosa (33,8 %). Із 
грампозитивної мікробіоти у клінічному матеріалі найчастіше виявляли Enterococcus spp., представлений 
переважно видами E. faecalis і E. faecium. Ізоляти E. faecalis характеризувалися вираженою стійкістю до 
пеніцилінів, цефалоспоринів, фторхінолонів, а також еритроміцину й азитроміцину, кліндаміцину за збере-
женої чутливости до ванкоміцину та лінезоліду.

Ізоляти синьогнійної палички виявляли абсолютну чутливість до колістину. З-поміж інших антибіотиків 
найбільш ефективними за кількістю чутливих штамів були карбапенеми – іміпенем (57,5 %) та меронем 
(55,0 %). Лише 37,5 % культур були чутливими до тобраміцину і тегіцикліну, інгібіторзахищеного антибіо-
тика цефалоспоринового ряду сульфперазону.

Серед збудників пневмоній рід стафілококів був представлений крім Staph. aureus subsp. аureus ще й Staph. 
haemolyticus, Staph. lugdunensis. Причому виявлено лише один штам метицилінрезистентного стафілокока. 
Більшість випадків ІДШ (57,4 %) у пацієнтів відділів інтенсивної терапії виникали впродовж 48 год від часу 
встановлення трахеостоми або інтубаційної трубки.  

Висновки. З’ясовано, що основними етіологічними чинниками шпитальних пневмоній є опортуністичні 
мікроорганізми – синьогнійна паличка та ентерококи.  62,8 % штамів були поліантибіотикорезистентними. 
Результати моніторингу антибіотикорезистентности шпитальних штамів мікроорганізмів свідчать про їх 
відмінність у різних лікарняних установах м. Львова і зв’язок лише з середовищем шпиталю. 

Ключові слова: шпитальні інфекції дихальних шляхів, антимікробна резистентність, інфекції дихальних 
шляхів.
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Species Spectrum of Bacterial Factors of Nosocomial Respiratory Infections in Hos-
pitals of Lviv and the Prevalence of Antimicrobial Resistance Among Them

O. Korniychuk, R. Shykula, Yu. Khorkavyi, Yu. Konechnyi 

Introduction. Healthcare-associated infections (HAIs) are a pressing problem in the health care system. Respiratory 
tract infections (RTI) are the second most common group of HAIs. One of the determining factors in the development 
of nosocomial pneumonia, which is predominantly bacterial in origin, is the properties and level of virulence of 
microbial factors. Early nosocomial pneumonia occurs when the upper respiratory tract microbiota infects the 
respiratory tract. Late nosocomial pneumonia is caused by nosocomial strains of microorganisms, characterized by 
multidrug resistance to antibiotics and disinfectants high levels of virulence, which include P. aeruginosa, Acinetobacter 
spp., Enterobacteriaceae family, MRSA. Unfortunately, in Ukraine, the structure and prevalence of HAIs and the 
antimicrobial resistance of pathogens are extremely poorly studied. 

The aim of the study. Therefore, the study investigates the species spectrum and antimicrobial resistance of the 
main causative agents of respiratory tract infections. 

Materials and methods. A study of microbial factors of nosocomial respiratory tract infections in 4 hospitals in 
Lviv. 205 patients of intensive care units diagnosed with RTI (36.6 %) were examined. Statistical analysis of the 
results was performed using the standard package of the program "Microsoft Excel 2010". Microbiological diagnostics 
were performed following current regulations in the specialty "Bacteriology and Virology" and "Guidelines for 
Clinical Microbiology" of the 12th revision of the American Association for Microbiology. Microbiological diagnostics 
is performed in the research laboratory of the Department of Microbiology of Danylo Halytsky Lviv National Medical 
University.

Results. The species profile of the detected pathogens of RTI indicates that among 14 representatives of different 
taxa, the gram-positive microbiota predominates, but the quantitative level of seeding per gram-negative microbiota 
accounts for 70.17 %.

Among the isolates - factors of HAIs, multidrug-resistant (MDR) share accounted for 62.8 %. 3 strains are 
classified as pan drug resistant (PDR): 2 - P. putida and 1 - P. aeruginosa. 

Of the gram-positive microbiota, Enterococcus spp., represented mainly by E. faecalis and E. faecium, was most 
often detected in clinical material. E. faecalis was most often detected in the clinical material of the gram-positive 
microbiota. E. faecalis isolates were characterized by pronounced resistance to penicillins (including oxacillin), 
cephalosporins, fluoroquinolones, erythromycin and azithromycin, clindamycin with preserved sensitivity to van-
comycin and linezolid.

Pseudomonas aeruginosa isolates showed absolute sensitivity to colistin. Among other antibiotics, the most 
effective in terms of the number of sensitive strains were carbapenems - imipenem (57.5 %) and meronem (55.0 %). 
Only 37.5 % of the cultures were sensitive to tobramycin and tegicillin, an inhibitor of the protected cephalosporin 
antibiotic, sulfperazone.

The genus Staphylococcus was among the causative agents of pneumonia other than Staph. aureus subsp. aureus, 
will Staph. haemolyticus, Staph. lugdunensis. Moreover, only one strain of methicillin-resistant Staphylococcus was 
detected. Most cases of RTI (57.4%) of patients in intensive care units occurred within 48 hours after the installation 
of a tracheostomy or intubation tube. 

Conclusions. According to the results of microbiological diagnostics, it has been established that the main etio-
logical factors of nosocomial pneumonia associated with medical care are opportunistic microorganisms - Pseu-
domonas aeruginosa and enterococci. 62.8 % of strains were MDR. Furthermore, the results of monitoring the 
antibiotic resistance of hospital strains of microorganisms show their differences in different institutions of Lviv 
and the connection exclusively with the hospital environment. Therefore, optimization of antimicrobial treatment 
of nosocomial pneumonia is possible only based on the broader use of microbiological research results, constant 
monitoring of the microbiological status of patients in intensive care units, hospitality (distribution and properties 
of pathogens in hospitals).

Keywords: healthcare-associated infections, antimicrobial resistance, respiratory tract infections.
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Переклад, крос-культуральна адаптація  
і валідизація анкети центральної сенситизації 
(Central Sensitization Inventory)  
для хворих на ревматоїдний артрит

Вступ. Ревматоїдний артрит (РА) – хронічна систем-
на хвороба сполучної тканини, що характеризується 
прогредієнтним перебігом та високою інвалідизацією. 
Близько 50,0 % хворих стають інвалідами упродовж 
перших п’яти років [14]. Результати дослідження The 
Global Burden of Disease Study (2016) підтверджують, 
що хронічний біль є однією із провідних причин ін-
валідности хворих на РА і призводить до значної 
втрати працездатности [6, 8]. 

За результатами деяких досліджень, у хворих із 
запальними хворобами суглобів окрім ноцицептив-
ного та нейропатійного больового синдрому до за-
гальної перцепції болю може бути дотичним явище 
центральної сенситизації [17]. Центральна сенсити-
зація – це підвищення збудливости нейронів у цен-
тральній нервовій системі, насамперед у задніх рогах 
спинного мозку, внаслідок чого небольові стимули 
сприймаються як больові [12]. Клінічно центральна 
сенситизація виявляється гіперчутливістю до болю, 
зниженням порогу болю (алодинія) та сприйняттям 
звичайного больового стимулу як більш тривалого 
та високоінтенсивного (гіперальгезія) [7]. Відомо, що 
поріг суглобового болю у хворих на РА знижується і 
може поширюватися за межі ділянки ураження, про-
вокуючи біль за відсутности стійкого місцевого за-
палення або ознак локального руйнування тканин, 
що може свідчити про порушення центральних ме-
ханізмів регулювання болю [9]. 

Щоб визначити симптоми, пов’язані з центральною 
сенситизацією, у 2012 р. T. G. Mayer зі співавторами 
уклали анкету центральної сенситизації (Central 
Sensitization Inventory – CSI) [10], яка складається з 
двох частин. Частина А містить 25 тверджень, пов’я-
заних із проявами центральної сенситизації, які оці-
нюються за шкалою Р. Лайкерта від 0 (ніколи) до 4 
(завжди), тому загальна сума балів може коливатись 

від 0 до 100. Сума балів >40 дає змогу запідозрити 
наявність центральної сенситизації. На думку авторів 
CSI, частина В анкети не оцінюється для отримання 
остаточного результату, а лише ідентифікує, чи у хво-
рого діагностовано раніше одну або декілька хвороб 
(із семи) з ознаками центральної сенситизації (мігрень 
або біль напруги, фіброміальгія, синдром подразне-
ного кишківника, синдром неспокійних ніг, розлад 
скронево-нижньощелепного суглоба, синдром хро-
нічної втоми та множинна чутливість до хімічних 
речовин) і три розлади, для яких характерні симпто-
ми центральної сенситизації (депресія, тривожність 
або панічні атаки, травма шиї) [11]. Анкету перекла-
дено багатьма мовами, але україномовної версії досі 
не було. 

Наше дослідження охоплювало переклад і крос-куль-
туральну адаптацію анкети CSI з оцінкою валідности 
у хворих на РА.

Мета дослідження. Перекласти й крос-культураль-
но адаптувати анкету Central Sensitization Inventory з 
оцінкою валідности у хворих на ревматоїдний артрит.

Матеріали й методи дослідження. Згоду на пере-
клад, крос-культуральну адаптацію і валідизацію CSI 
в Україні з її подальшим використанням отримано 
від одного з авторів анкети – R. Neblett. Переклад, 
крос-культуральну адаптацію і валідизацію CSI про-
водили згідно зі стандартними рекомендаціями Guidelines 
for the process of cross-cultural adaptation of self-report 
measures [3]. Відповідно до цих рекомендацій, пере-
клад оригінальної версії CSI українською мовою 
здійснювали два незалежні перекладачі з подальшим 
створенням об’єднаної синтезованої україномовної 
версії CSI. Відтак зроблено зворотний переклад ан-
кети з української мови англійською. Його здійсню-
вали два перекладачі – носії англійської мови, які не 
були ознайомлені з оригінальною версією анкети.  
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Відтак група експертів, до якої входили фахівці в 
галузі охорони здоров’я, незалежні перекладачі рід-
ними українською й англійською мовами, а також 
методист-філолог, проаналізувала результати пере-
кладу оригінальної анкети й узгодила її префінальну 
версію.

Останнім етапом крос-культуральної адаптації 
було тестування префінальної версії CSI у хворих на 
РА. У дослідженні взяли участь 75 пацієнтів (81,00 % 
жінок, 19,00 % чоловіків) із діагнозом РА відповід-
но до критеріїв ACR/EULAR (2010), які перебували 
на стаціонарному лікуванні у Високоспеціалізова-
ному центрі ревматології, остеопорозу та біологічної 
терапії Вінницької обласної клінічної лікарні 
ім. М. І. Пиро гова. Як контрольну групу обстеже-
но 15 осіб без РА чи інших хвороб із ознаками больо-
вого синдрому. Після ознайомлення з метою дослі-
дження усі хворі підписали згоду на участь у ньому. 
Для більшої достовірности отриманих результатів ми 
оцінили надійність україномовної версії CSI у 65 па-
цієнтів, обраних рандомно, методом тест/ретест з 
інтервалом 7 днів. Активність хвороби визначали за 
показниками Disease Activity Score 28 (DAS-28) [16], 
the Clinical Disease Activity Index (CDAI) [2] і the Sim-
plified Disease Activity Index (SDAI) [1]. Порушення 
функціональної здатности у хворих на РА оцінювали 
за індексом Health Assessment Questionnaire – Disability 
Index (HAQ-DI) [5]. 

Інтенсивність болю у хворих визначали від 0 до 10 
балів за допомогою візуально-аналогової шкали (ВАШ). 
Для оцінки інтенсивности болю брали до уваги дум-
ку як пацієнта, так і лікаря.

Статистичний аналіз отриманих результатів про-
водили за допомогою методів варіаційної статистики 
у пакеті прикладних програм SPSS22 (©SPSS Inc.). 
Результати подано у вигляді середнього значення зі 
стандартним відхиленням (M±SD). Коефіцієнт альфа 
Л. Кронбаха використовували для оцінки внутрішньої 
узгоджености анкети [15]. Щоб з’ясувати відтворю-
ваність CSI, визначали внутрішньокласовий коефі-
цієнт кореляції (ВКК) [4]. Чутливість CSI оцінювали 
за допомогою обчислення коефіцієнта кореляції Ч. 
Спірмена [13]. Коефіцієнт кореляції К. Пірсона ви-
значали для встановлення кореляційних зв’язків CSI 
із клінічно-демографічними показниками та показ-
никами активности РА [13].

Результати дослідження та їх обговорення. Усі 
хворі, що брали участь у дослідженні, самостійно 
відповідали на питання анкети, усі питання для них 
були зрозумілими та коректними. Клінічно-демогра-
фічні показники учасників дослідження наведено в 
табл. 1. Середній вік хворих становив 52,00 ± 13,10 
року, із тривалістю хвороби в середньому 8,76 ± 8,82 
року. Серед опитаних пацієнтів 40,00 % (30 осіб) мали 
інвалідність із приводу РА. Більшість хворих мали 
помірні та значні порушення функції суглобів (76,0 
і 13,0 % відповідно). За DAS-28, у хворих переважа-
ла помірна та висока активність недуги (4,99 ± 0,87 
бала). Також високу активність РА у більшости хво-

рих підтверджували за CDAI (32,96 ± 9,46) та SDAI 
(35,90 ± 9,56). Порушення функціональної здатности 
в обстежених хворих за індексом HAQ-DI у серед-
ньому становило 1,36 ± 0,70 бала. Виражені пору-
шення функціональної здатности (HAQ-DI >2 балів) 
виявлено у 19,00 % хворих.

Таблиця 1
Клінічно-демографічні показники  хворих на ревматоїдний 

артрит, включених у дослідження (n = 75)

Характеристика Одиниці n (%)
Стать: жінки
           чоловіки n (%) 61 (81,00)

14 (19,00)
Вік M±SD, роки 53,21±13,17

Тривалість РА M±SD, роки 8,76 ± 8,82
Інвалідність: є
                      немає n (%) 30 (40,00)

45 (60,00)
Рентгенологічна 
стадія: 
І
ІІ
ІІІ
ІV

n (%)

9 (12,00)
43 (58,00)
13 (17,00)
10 (13,00)

Порушення 
функції суглобів 
(ПФС): 
І
ІІ
ІІІ

n (%)
6 (8,00)

57 (76,00)
12 (16,00)

Швидкість 
осідання 
еритроцитів 
(ШОЕ)

M±SD,  мм/год 29,53 ± 16,49

ВАШ-пацієнт M±SD, бали 6,92 ± 1,55

ВАШ-лікар M±SD, бали 5,89 ± 1,32
Активність РА за 
DAS-28:
Низька 
Помірна
Висока

M±SD, бали

n (%)

4,99 ± 0,87
1 (1,00)

42 (56,00)
32 (43,00)

Активність  РА  за 
SDAI:
Помірна
Висока

M±SD, бали

n (%)

35,90 ± 9,56
13(17,00)
62 (83,00)

Активність  РА  за 
CDAI:
Помірна
Висока

M±SD, бали

n (%)

32,96 ± 9,46
8 (11,00)

67 (89,00)

Функціональні 
порушення за 
HAQ-DI:
Легкі 
Помірні 
Тяжкі 

M±SD, бали

n (%)

1,36 ± 0,70
30 (40,00)
31 (41,00)
14 (19,00)

Примітка. M ± SD – середнє значення ± стандартне 
відхилення.

Ми проаналізували всі пункти анкети CSI, отри-
мані результати й наявність кореляційних зв’язків із 
клінічно-демографічними характеристиками,  показ-
никами активности хвороби та функціональною здат-
ністю. З’ясовано, що середні значення показників 
CSI-тесту відповідали середнім значенням показни-
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ків CSI-ретесту (табл. 2). Кореляційний аналіз засвід-
чив наявність тісного зв’язку між тестом і ретестом 
за всіма питаннями. Середнє значення суми балів для 
CSI-тесту становило 37,32 ± 14,41, CSI-ретесту – 36,52 
± 14,30, коефіцієнт кореляції К. Пірсона – 0,979 (р < 
0,01).

Таблиця 2
Надійність CSI-тесту/ретесту у хворих  

на ревматоїдний артрит (n = 65)

№ 
з/п Питання Тест

M±SD
Ретест
M±SD

Кореляція 
К. Пірсона 

(тест/
ретест)

1 2 3 4 5

1

Коли прокидаюся, 
почуваюся 
втомленим/
втомленою і не 
відпочив/не від-
почила

2,58 ± 0,93 2,62 ± 0,90 0,684

2 М’язи задерев’яніли 
і болять 1,97 ± 1,02 2,03 ± 0,98 0,830

3 У мене трапляються 
напади тривоги 1,25 ± 1,17 1,12 ± 1,07 0,886

4 Скрегочу зубами або 
стискаю зуби 0,45 ± 0,81 0,48 ± 0,77 0,927

5
У мене проблеми 
з діареєю і/або 
закрепами

0,78 ± 0,96 0,80 ± 0,96 0,885

6
Потребую допомоги 
у виконанні  
повсякденних справ

1,98 ± 1,14 2,06 ± 1,06 0,791

7 Чутливий/чутлива до 
яскравого світла 0,90 ± 1,20 0,89 ± 1,05 0,928

8
Дуже швидко 
втомлююся під час 
фізичної активности

2,80 ± 0,83 2,52 ± 0,93 0,628

9 Відчуваю біль у 
всьому тілі 2,23 ± 0,91 2,29 ± 1,00 0,834

10 Інколи болить голова 2,21 ± 0,96 2,17 ± 0,89 0,685

11

Відчуваю 
дискомфорт у 
сечовому міхурі і/або 
печіння під час сечо-
ви пускання

0,38 ± 0,72 0,38 ± 0,68 0,874

12 Погано сплю 2,30 ± 1,06 2,30 ± 1,07 0,767

13 Мені тяжко 
зосередитися 1,22 ± 0,96 1,30 ± 1,03 0,839

14
У мене є проблеми 
зі шкірою (сухість, 
свербіж або висип)

0,94 ± 1,16 0,77 ± 0,96 0,939

15 Стрес погіршує мої 
фізичні симптоми 1,77 ± 1,18 1,71 ± 1,10 0,872

16

Почуваюся 
сумним/сумною 
або пригніченим/
пригніченою 

1,38 ± 1,26 1,37 ± 1,21 0,934

17
Почуваюся 
знесиленим/
знесиленою

2,35 ± 0,91 2,22 ± 0,82 0,693

1 2 3 4 5

18 У мене напружені 
м’язи шиї та плечей 1,62 ± 1,28 1,62 ± 1,06 0,910

19 У мене болить 
щелепа 0,43 ± 0,83 0,43 ± 0,79 0,930

20

Через деякі 
запахи (наприклад 
парфумів) у мене 
з’являються 
запаморочення  
і нудота

0,92 ± 1,24 0,78 ± 1,01 0,936

21 У мене часте 
сечовипускання 1,05 ± 0,99 0,94 ± 0,90 0,880

22

Відчуваю 
дискомфорт і 
неспокій у ногах, 
коли намагаюся 
заснути вночі

2,43 ± 0,95 2,48 ± 0,94 0,730

23

Мені тяжко 
запам’ятовувати 
назви речей чи 
предметів

1,40 ± 1,21 1,49 ± 1,19 0,905

24 У дитинстві переніс/
перенесла травму 0,31 ± 0,68 0,31 ± 0,66 0,966

25 Болить у ділянці таза 1,65 ± 1,16 1,49 ± 1,09 0,901

CSI (Усього) 37,32 ± 14,4 36,52 ± 14,3 0,979

Примітка.  Усі p < 0,01. 

Ми оцінили кореляційні зв’язки суми балів CSI-тес-
ту з клінічно-демографічними показниками та показ-
никами активности РА (табл. 3). Кореляційний аналіз 
засвідчив наявність статистично значимого прямого 
зв’язку між усіма складовими CSI з віком, тривалістю 
РА, показниками активности РА та HAQ-DI.

Таблиця 3
Істотні кореляції значень CSI-тесту з  клінічно-

демографічними показниками й активністю  
ревматоїдного артриту (n = 75)

Показники R K. Pearson р
Вік 0,299 <0,01
Тривалість РА 0,416 <0,01
ШОЕ 0,285 <0,01
ВАШ 0,505 <0,01
SDAI 0,626 <0,01
CDAI 0,584 <0,01
DAS-28 0,577 <0,01
HAQ-DI 0,665 <0,01

Надійність опитувальника CSI аналізували за допо-
могою коефіцієнта альфа Л. Кронбаха, який становив 
0,914, що свідчить про відмінну надійність. Із ураху-
ванням внутрішньокласового коефіцієнта кореляції 
таке значення коефіцієнта альфа Л. Кронбаха свідчить 
про внутрішню узгодженість україномовної версії ан-
кети. Чутливість CSI оцінювали за допомогою підра-
хунку коефіцієнта кореляції Ч. Спірмена, який показав 
наявність досить тісної парної кореляції – 0,976. 

Закінчення табл. 2
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Тестування анкети CSI у 75 хворих на РА засвід-
чило наявність у них центральної сенситизації. Се-
реднє значення CSI у групі хворих становило 36,32 
± 14,67, що було достовірно вище, ніж у групі контро-
лю 15,6 ± 12,1 (р < 0,01). Зареєстровані відмінності 
в значенні цього показника були за рахунок 30 хворих 
(40,0 %), у яких виявлено центральну сенситизацію.

Також проаналізовано показники активности за-
хворювання і втрати функціональної здатности за-
лежно від наявности центральної сенситизації (CSI 
> 40 балів і CSI < 40 балів) (табл. 4). У пацієнтів із 
явищами центральної сенситизації середні значення 
показників були значуще більші, ніж у пацієнтів із 
сумою балів CSI < 40: DAS-28 5,50 ± 0,78 проти 4,64 
± 0,75, CDAI – 38,80 ± 9,12 проти 29,06 ± 7,55, SDAI – 
42,03 ± 8,91 проти 31,82 ± 7,68 та HAQ-DI – 1,82 ± 
0,67 проти 1,05 ± 0,53. Різниця між групами показала 
достовірність p < 0,01.

Таблиця 4
Показники активности захворювання та функціональної 
здатности у хворих на ревматоїдний артрит залежно від 

наявности центральної сенситизації (М±SD)

Показник CSI >40 
(n = 30)

CSI <40 
(n = 45) р

DAS-28 5,50 ± 0,78 4,64 ± 0,75 <0,01
CDAI 38,80 ± 9,12 29,06 ± 7,55 <0,01
SDAI 42,03 ± 8,91 31,82 ± 7,68 <0,01
HAQ-DI 1,82 ± 0,67 1,05 ± 0,53 <0,01

Висновки. Перекладено анкету Central Sensitization 
Inventory та проведено її крос-культуральну адаптацію 
і валідизацію. Україномовна версія анкети показала 
достатній ступінь надійности і внутрішньої узгодже-
ности для виявлення наявности центральної сенси-
тизації у хворих на ревматоїдний артрит, що дає змо-
гу застосовувати її як з науковою метою, так і в 
клінічній практиці для україномовної популяції.

За допомогою Central Sensitization Inventory вияв-
лено значне поширення центральної сенситизації (40,0 %) 
у хворих на ревматоїдний артрит, що асоціювалося з 
високою його активністю і втратою функціональної 
здатности суглобів.

АНКЕТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЕНСИТИЗАЦІЇ: 
ЧАСТИНА А

Ім’я:__________________  Дата:                             ___________________
Праворуч обведіть відповідь, яка найточніше відпо-

відає кожному твердженню

1

Коли прокидаюся, 
почуваюся 
втомленим/
втомленою  
і не  відпочив/не 
відпочила

Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

2 М’язи задерев’яніли  
і болять Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

3 У мене трапляються 
напади тривоги Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

4 Я скрегочу зубами 
або стискаю зуби Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

5
У мене проблеми 
з діареєю і/або 
закрепами

Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

6
Потребую допомоги 
у виконанні 
повсякденних справ

Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

7 Чутливий/чутлива 
до яскравого світла Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

8
Дуже швидко 
втомлююся під час 
фізичної активности

Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

9 Відчуваю біль у 
всьому тілі Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

10 Болить голова Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

11

Відчуваю 
дискомфорт у 
сечовому міхурі та/
або печіння під час 
сечовипускання

Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

12 Погано сплю Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

13 Мені тяжко 
зосередитися Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

14
У мене є проблеми 
зі шкірою (сухість, 
свербіж або висип)

Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

15 Стрес погіршує мої 
фізичні симптоми Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

16

Почуваюся 
сумним/сумною 
або пригніченим/
пригніченою

Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

17
Почуваюся 
знесиленим/
знесиленою

Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

18 У мене напружені 
м’язи шиї та плечей Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

19 У мене болить 
щелепа Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

20

Через деякі 
запахи (наприклад 
парфумів) у мене 
з’являються 
запаморочення  
і нудота

Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

21 У мене часте 
сечовипускання Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

22

Відчуваю 
дискомфорт  
і неспокій у ногах, 
коли намагаюся 
заснути

Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

23

Мені тяжко 
запам’ятовувати 
назви речей і 
предметів

Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

24 У дитинстві переніс/
перенесла травму Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

25 Болить у ділянці 
таза Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди

 Усього =



Оригінальні дослідження

ISSN 2306-4269. Lviv Сlinical Bulletin. 2022, 1(37) - 2(38) 25

АНКЕТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЕНСИТИЗАЦІЇ: 
ЧАСТИНА В

Чи були у вас діагностовані лікарем будь-які з наведених 
нижче розладів?

Поставте помітку праворуч для кожного діагнозу і 
зазначте рік постановки діагнозу.                       

НІ ТАК РІК ДІАГНОЗУ

1 Синдром неспокійних 
ніг

2 Синдром хронічної 
втоми

3 Фіброміальгія

4
Розлад скронево-
нижньощелепного 
суглоба

5 Мігрень або біль 
напруги

6 Синдром подразненого 
кишківника

7 Множинна чутливість 
до хімічних речовин

8 Травма шиї (включно 
хлистова травма)

9 Тривожність або 
панічні атаки

10 Депресія
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Переклад, крос-культуральна адаптація і валідизація анкети центральної 
сенситизації (Central Sensitization Inventory)  

для хворих на ревматоїдний артрит
М. А. Станіславчук, В. О. Бомбела, Ю. Л. Шкарівський

Вступ. Больовий синдром – один із основних інвалідизивних чинників у хворих на ревматоїдний артрит 
(РА). Дослідження підтверджують неоднорідність патогенетичних механізмів виникнення болю у хворих із 
запальними хворобами суглобів. Неабияку роль у механізмах перцепції болю відіграє явище центральної 
сенситизації. У 2012 р. T. G. Mayer зі співавторами створили анкету Central Sensitization Inventory (CSI), яка 
допомагає швидко ідентифікувати хворих, що мають симптоми, пов’язані з феноменом центральної сенси-
тизації, однак україномовної версії цього опитувальника досі не було.

Мета. Перекласти, провести крос -культуральну адаптацію, валідизацію й апробацію україномовної вер-
сії Central Sensitization Inventory у хворих на ревматоїдний артрит.

Матеріали й методи. Переклад і крос-культуральну адаптацію CSI проводили згідно зі стандартними 
рекомендаціями Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report  measures. Обстежено 75 
хворих із діагнозом РА відповідно до критеріїв ACR/EULAR (2010) і 15 осіб контрольної групи. Статистич-
ний аналіз отриманих результатів проводили за допомогою методів варіаційної статистики у пакеті приклад-
них програм SPSS22 (©SPSS Inc.).

Результати.  Надійність україномовної версії анкети CSI оцінювали методом тест/ретест з інтервалом 7 
днів у 65 хворих на РА. Отримані результати продемонстрували високу надійність анкети CSI – внутріш-
ньокласовий коефіцієнт кореляції становив 0,914, коефіцієнт альфа Л. Кронбаха – 0,914. Використання 
анкети CSI у хворих на РА засвідчило наявність у них центральної сенситизації. Значення CSI у цих хворих 
становило 36,32 ± 14,67 проти 15,60 ± 12,10 у контролі. Показник >40 (наявна центральна сенситизація) 
виявлено у 40,00 % пацієнтів.  

Висновки. Перекладено анкету Central Sensitization Inventory та проведено її крос-культуральну адаптацію 
і валідизацію. Україномовна версія анкети показала достатній ступінь надійности й внутрішньої узгодже-
ности. Анкету можна використовувати як з науковою метою, так і у клінічній практиці. 

Ключові слова: ревматоїдний артрит, больовий синдром, центральна сенситизація, Central Sensitisation 
Inventory.

Translation, Cross-Cultural Adaptation and Validation of the Central Sensitization 
Inventory for Patients with Rheumatoid Arthritis

M. Stanislavchuk, V. Bombela, Y. Shkarivskyy

Introduction. Pain syndrome is one of the leading disabilitating factors in patients with rheumatoid arthritis (RA). 
Recently the heterogeneity of pathogenetic mechanisms of pain formation in the patients with joints inflammatory 
diseases has been demonstrated. The phenomenon of central sensitization is among the leading mechanisms of pain 
perception. In 2012 T. G. Mayer et al. created the Central Sensitization Inventory (CSI), which makes it possible 
rapid identification of patients whose symptoms may be related to the phenomenon of central sensitization. Cur-
rently the Ukrainian version of this questionnaire is not available. 

The aim of the study. Our investigation was directed towards translation, cross-cultural adaptation, validation, 
and testing of Central Sensitization Inventory  Ukrainian version in rheumatoid arthritis patients. 

Materials and methods. Translation and cross-cultural adaptation of CSI were carried out according to the 
standard Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. 75 patients diagnosed with 
RA according to ACR/EULAR (2010) criteria and 15 control group patients were involved in the study. 

RA activity was determined due to Disease Activity Score – 28 (DAS-28), the Simplified Disease Activity Index 
(SDAI), the Clinical Disease Activity Index (CDAI), and the functional ability of patients - by Health Assessment 
Questionnaire – Disability Index (HAQ-DI). Visual analog scoring (VAS) from 0 to 10 points were used to evaluate 
the intensity of pain. 

Statistical analysis of the results was performed using the methods of variation statistics in the application pack-
age SPSS22 (© SPSS Inc.). The results are presented as the mean value with standard deviation (M ± SD).

Results. According to DAS-28, patients had a predominance of moderate and high disease activity (4.99 ± 0.87). 
Also, high RA activity in most patients was confirmed by CDAI (32.96 ± 9.46) and SDAI (35.90 ± 9.56). Impairment 
of functional ability in the examined patients according to the HAQ-DI index was 1.36 ± 0.70 points. Severe func-
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tional impairment (HAQ-DI > 2 points) was observed in 19 % of patients. The intensity of pain assessed in patients 
was 6,92 ± 1,55 points. The reliability of the Ukrainian-language version of the CSI questionnaire was evaluated 
by a "test-retest" with an interval of 7 days in 65 patients with RA. The obtained data demonstrated the high reli-
ability of the CSI questionnaire - intraclass correlation coefficient was 0.914, and the L. Cronbach’s alpha coefficient 
was 0.914. The CSI questionnaire in RA patients demonstrated the phenomenon of central sensitization in this 
category of patients. The CSI value in our patients was 36.32 ± 14.67 versus 15.60 ± 12.10 in controls. At the same 
time, an indicator of more than 40 (central sensitization present) was detected in 40 % of patients. 

Conclusions. Translation, cross-cultural adaptation and validation of the Central Sensitization Inventory ques-
tionnaire were accomplished. The Ukrainian version of the questionnaire showed sufficient reliability and internal 
consistency. This questionnaire can be useful in both – scientific purposes and clinical practice – regarding the 
Ukrainian-speaking population with rheumatoid arthritis.

Keywords: rheumatoid arthritis, pain syndrome, central sensitization, Central Sensitization Inventory.
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Прихильність до лікування та чинники,  
що впливають на якість лікування артеріальної 
гіпертензії у пацієнтів у віддалений період після 
перенесеного інфаркту міокарда

Вступ. Лікування артеріальної гіпертензії (АГ) 
становить значну проблему як для пацієнтів, так і для 
медичних працівників. Адекватний контроль артері-
ального тиску (АТ) важливий для зниження показни-
ків захворюваности і смертности. Декілька досліджень 
продемонстрували вплив антигіпертензивних лікар-
ських засобів на поліпшення клінічних результатів 
[3, 6, 13]. Прихильність до антигіпертензивних лікар-
ських засобів є одним із найважливіших чинників, 
що впливають на результати лікування АГ з погляду  
якости життя й ускладнень [12]. Порушення компла-
єнсу до лікування виявляється у неоптимальному 
контролі АТ, що може призвести до серцево-судинних 
подій, смертности і зростання витрат на охорону здо-
ров’я [17]. У звіті ВООЗ зазначено, що порушення 
прихильности до лікування є найважливішою при-
чиною неконтрольованого АТ і що 52,0–74,0 % паці-
єнтів із високим АТ не вживають антигіпертензивні 
лікарські засоби, як це призначено [30]. Відсутність 
прихильности до лікування у пацієнтів із АГ вважа-
ють однією з основних причин відсутности досяг-
нення контролю АТ [30].

Проведено численні дослідження у всьому світі 
для вивчення  прихильности до антигіпертензивного 
лікування та чинників, що впливають на неї [4, 9, 22, 
26]. Однак існують відмінності у показниках відсут-
ности комплаєнсу в різних країнах, імовірно, через 
розбіжності у визначенні прихильности чи непри-
хильности у дизайнах проведених досліджень.

Щодо соціально-демографічних чинників у до-
слідженні R. Bader et al. [11] показано, що чоловікам 
притаманне більш виражене порушення прихиль-
ности до антигіпертензивного лікування, ніж жінкам, 
що підтверджується результатами інших досліджень 
[21, 29]. Натомість E. Holt et al. [18] не виявили ген-
дерних відмінностей за цим показником, а N. Shah 

et al. [31], навпаки, показали більш виражене пору-
шення комплаєнсу у жінок. У декількох досліджен-
нях зареєстровано гірші показники прихильности у 
пацієнтів старшого віку [21, 23], хоча в інших до-
слідженнях такої закономірности не виявлено [11]. 
Ще одним соціально-демографічним чинником, що 
впливає на прихильність до лікування, називають 
кількість дітей (двоє і більше) [11], що можна пояс-
нити страхом відповідальности або більшими сімей-
ними витратами.

Виокремлено групу чинників, що асоційовані із 
захворюванням або лікарськими засобами. S. Panjabi 
et al. [28] з’ясували, що більша кількість повторних 
шпиталізацій асоціюється з гіршою прихильністю, 
що підтверджено також у дослідженнях [11, 19].  
J. Erkens et al. [14] зареєстрували частіші порушення 
комплаєнтности у пацієнтів із коморбідними станами 
на противагу ізольованій АГ, що фіксували й у дослі-
дженні [31]. Деякі автори [19, 28] спостерігали чітку 
залежність між порушенням прихильности і вживан-
ням більш ніж одного антигіпертензивного лікарсько-
го засобу, хоча N. Natarajan et al. [25] довели проти-
лежне. Інша група досліджень показала вплив 
відсутности побічних ефектів антигіпертензивних 
лікарських засобів на поліпшення комплаєнсу [1, 27, 
33]. J. Gascon et al. зазначили, що вживання рослинних 
гіпотензивних лікарських засобів також погіршує 
прихильність до антигіпертензивного лікування [15]. 
Ще один предиктор порушення комплаєнсу – вартість 
лікування [16].

Щодо чинників, що залежали безпосередньо від 
пацієнта, у деяких дослідженнях виявлено чіткий 
вплив родинної підтримки  на прихильність до ліку-
вання [7, 20, 29]. Багато авторів фіксували більшу 
прихильність у пацієнтів, що знали назви отримува-
них антигіпертензивних лікарських засобів, на від-
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міну від тих, що пам’ятали лише форму чи колір 
таблеток [5, 7, 29, 33]. B. Zedler et al. показали ліпший 
комплаєнс у осіб, що використовували щоденник ан-
тигіпертензивного лікування [34].

У групі предикторів, залежних від особливостей 
системи охорони здоров’я, дослідники виокремлю-
вали регулярність візитів спостереження [8, 24] та 
повноцінне навчання пацієнта щодо його хвороби та 
методів лікування [2, 5, 10]. G. Vincze et al. зауважи-
ли, що частота заміни антигіпертензивних засобів 
безпосередньо впливає на погіршення прихильности 
пацієнта до лікування [32].

У доступних нам літературних джерелах  не вда-
лося знайти інформацію  щодо прихильности до лі-
кування АГ у пацієнтів у віддалений період після 
перенесеного ІМ. Тому наше дослідження мало на 
меті саме вивчення цієї проблеми в осіб найвищого 
серцево-судинного ризику.

Мета дослідження. Оцінити прихильність до лі-
кування та чинники, що впливають на якість лікуван-
ня артеріальної гіпертензії у віддалений період після 
перенесеного інфаркту міокарда.

Матеріали й методи дослідження. На першому 
етапі дослідження за результатами опрацювання ін-
формації з архівної медичної документації  відібрано 
історії хвороби 894 пацієнтів, які перебували на ста-
ціонарному лікуванні в Луцькій міській клінічній 
лікарні у 2007–2012 рр. із остаточним діагнозом «го-
стрий інфаркт міокарда». Для аналізу якости вторин-
ної профілактики створено репрезентативну вибірку 
з 350 пацієнтів, рандомізованих із урахуванням про-
порційного розподілу в популяції за віком (до 65 ро-
ків, 65 років і більше) і статтю. 

На другому етапі відібраним пацієнтам надано 
інформацію щодо дослідження і згідно з принципами 
Гельсінкської декларації прав людини, Конвенції Ради 
Європи про права людини і біомедицину, відповід-
ними законами України та міжнародними актами й 
запропоновано підписати інформовану згоду на участь 
у дослідженні. Таку згоду дали 265 пацієнтів. 

На третьому етапі всіх 265 пацієнтів обстежили 
в домашніх умовах спеціально підготовлені медичні 
сестри. Обстеження включало вимірювання зросту, 
маси тіла, обводу талії, АТ, а також анкетування. Ви-
мірювання АТ й ЧСС проводили автоматичними то-
нометрами OMRON М5-1 (Японія). Після п’ятихви-
линного відпочинку в положенні сидячи на обох 
руках тричі з інтервалом 2 хв із використанням стан-
дартних манжет або манжет завдовжки 42,0 см у лю-
дей із обводом плеча понад 32,0 см відповідно до 
«Оновленої та адаптованої клінічної настанови, за-
снованої на доказах щодо артеріальної гіпертензії» 
від 2012 р., фіксували всі вимірювання, після чого 
визначали середній показник систолічного АТ (САТ), 
діастолічного АТ (ДАТ), пульсового АТ (ПАТ) і ЧСС 
за результатами другого і третього вимірювань на 
руці з зафіксованим вищим АТ. 

Діагноз АГ ставили, якщо під час обстеження в 
домашніх умовах середній САТ і/або ДАТ ≥140 мм 

рт. ст. і/або ДАТ ≥90 мм рт. ст. За нижчих показників 
АТ АГ діагностували лише в тому випадку, якщо па-
цієнт давав позитивну відповідь на запитання анкети 
«Чи є у Вас артеріальна гіпертензія (гіпертонічна 
хвороба)?», стверджував, що вживає антигіпертен-
зивні лікарські засоби, і міг продемонструвати їх ін-
терв’юерові. 

Таким чином, за результатами обстеження АГ ви-
явлено у 180 пацієнтів (69,1 % усіх пацієнтів після 
ІМ, що підписали інформовану згоду). Серед них 125 
(69,4 %) чоловіків і 55 (30,6 %) жінок. Середній вік 
65,4 ± 9,4 року. Середній час від перенесеного ІМ до 
включення у дослідження 2,3 ± 1,9 року.

Анкетування проводили в домашніх умовах за до-
помогою анкети,  розробленої авторами. З повною 
версією анкети можна ознайомитись за посиланням 
http://nauka.meduniv.lviv.ua/wp-content/uploads/
disertatsiya_pavelko.pdf (Додаток Е). Анкета включа-
ла інформацію щодо демографічних і соціально-еко-
номічних показників, а також питання, що стосувались 
чинників ризику (ЧР) серцево-судинних хвороб (ССХ), 
супутніх недуг, знань щодо заходів профілактики та 
лікування ССХ, лікування, яке отримує пацієнт, особ-
ливостей контролю власного здоров’я та лікарського 
нагляду після перенесеної ішемічної події. 

У дослідженні аналізували відповіді на такі запи-
тання анкети:
1. Коли Ви вимірювали артеріальний тиск востаннє?
2. Чи перебуваєте Ви під регулярним спостережен-

ням  лікаря з приводу перенесеного інфаркту/
інсульту?

3. Коли Ви відвідували лікаря (або лікар відвідував 
Вас) востаннє з приводу хвороби серця чи мозку?

4. Чи є у Вас артеріальна гіпертензія (гіпертонічна 
хвороба)?

5. Де Ви зазвичай вимірюєте свій артеріальний тиск?
6. Чи вживаєте Ви всі лікарські засоби, які призна-

чив Вам лікар?
7. Які лікарські засоби Ви вживаєте щоденно чи 

майже щоденно?
8. Чи забуваєте Ви інколи прийняти призначені Ва-

шим лікарем лікарські засоби?
9. Як часто Ви припиняли вживати лікарські засоби 

на термін понад тиждень після діагностованого 
у Вас інфаркту чи інсульту?

Крім цього, під час анкетування пацієнтам ставили 
запитання щодо прихильности до лікарських засобів, 
які вони вживають щоденно, і просили їх продемон-
струвати. Якщо пацієнт стверджував, що вживає лі-
карські засоби, але не міг їх продемонструвати, вва-
жали, що він їх не вживає. Прихильність до 
лікування АГ та його якість у нашому дослідженні 
оцінювали, аналізуючи результати анкетування і ви-
мірювання АТ. 

За результатами оцінювання стану лікування АГ 
пацієнтів поділили на три групи: контрольну, з не-
ефективним лікуванням та без лікування АГ. Контро-
льованою вважали АГ, за якої САТ і ДАТ становив 
відповідно <140 і <90 мм рт. ст. і пацієнт запевняв, 
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що вживає антигіпертензивні лікарські засоби та міг 
продемонструвати їх наявність інтерв’юерам. Не-
ефективним вважали лікування АГ, якщо САТ ≥140 
мм рт. ст. і/або ДАТ ≥90 мм рт. ст., а пацієнт ствер-
джував, що регулярно вживає антигіпертензивні лі-
карські засоби, називав їх і міг продемонструвати їх 
наявність. Якщо хворий на АГ повідомляв, що не 
вживає антигіпертензивних лікарських засобів, і/або 
не міг показати їх  інтерв’юерам, вважали, що ліку-
вання не було.

Статистичну обробку отриманого матеріалу здій-
снювали з використанням статистичної програми 
STATISTICA for Windows 12.5. Результати наведено 
як середнє значення ± стандартне відхилення (M ± 
б). За нормального розподілу кількісних змінних для 
порівняння двох груп застосовували t-тест Стьюден-
та для незалежних вибірок. Під час порівняння трьох 
груп достовірність різниці між ними визначали за 
допомогою дисперсійного аналізу. Для порівняння 
якісних характеристик (таблиці частот) застосовува-
ли критерій χ2 і точний критерій Р. Фішера. Величини 
з р < 0,05 оцінювали як достовірні. Як мінімальний 
поріг вірогідности брали значення p < 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. Як 
бачимо з рис. 1, зі 180 хворих на АГ у віддалений 
період після перенесеного ІМ лише 47 (26,3 %) до-
сягли цільових значень АТ, 109 (60,4 %) пацієнтів 
регулярно лікувалися, однак АТ у них перевищував 
цільові значення, решта 24 пацієнти (13,3 %) не от-
римували жодного антигіпертензивного лікарського 
засобу. 

Рис. 1. Стан лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів 
після інфаркту міокарда.

Порівняльну характеристику пацієнтів за групами 
наведено в табл. 1. Не виявлено відмінностей у ген-
дерному розподілі між групами. Пацієнти, які не лі-
кувались, були трохи старші, ніж пацієнти інших груп, 
але дисперсійний аналіз не виявив статистично зна-
чущої різниці. Час від перенесеного ІМ до участи в 
дослідженні також був майже однаковий між групами 
(р = 0,99). Середні значення АТ суттєво відрізнялись 
між групами і були найвищими у пацієнтів, які не 
вживали жодного антигіпертензивного лікарського 
засобу. Зазначмо, що показник САТ у групі з неефек-

тивним лікуванням АГ істотно перевищував реко-
мендовані цільові значення. Не виявлено достовірної 
різниці між групами за ЧСС.

Таблиця 1
Показники пацієнтів після інфаркту міокарда залежно 

від стану контролю артеріальної гіпертензії

Показники

Контро-
льована 

АГ
(n = 47)

Неефек-
тивне 

лікування 
АГ  

(n = 109)

Без 
лікування 

АГ  
(n = 24)

p

Чоловіки, 
% 68,1 68,8 70,8 0,97

Вік, роки 64,6 ± 10,9 65,0 ± 8,8 68,8 ± 9,1 0,17

Час від 
перене-
сеного ІМ 
до огляду, 
роки

2,2 ± 1,6 2,2 ± 1,6 2,2 ± 1,8 0,99

САТ,  
мм рт. ст. 124,9 ± 12,9 155,5 ± 17,1 160,7 ± 22,8 0,00001

ДАТ,  
мм рт. ст. 77,7 ± 7,8 90,7 ± 10,7 90,9 ± 13,1 0,00001

ПАТ,  
мм рт. ст. 47,2 ± 9,1 64,8 ± 16,0 69,9 ± 19,9 0,00001

ЧСС,  
уд./хв 67,8 ± 12,2 67,7 ± 10,6 71,5 ± 13,1 0,33

Примітка. Різницю оцінювали між трьома групами за 
дисперсійним аналізом.

За результатами анкетування, більшість пацієнтів 
вимірювали АТ упродовж останніх двох днів – 68,1 %, 
останній тиждень – 18,1 %, останній місяць – 6,7 %, 
останні три місяці – 3,1 % та упродовж останнього 
року – 3,9 %. 97,7 % хворих на ЦД відповіли, що 
визначали вміст глюкози у крові упродовж  останньо-
го року (32,6 % – останній тиждень, 23,3 % – остан-
ній місяць, 30,2 % – останні три місяці, 11,6 % – від 
трьох місяців до року). Трохи менше хворих здавали 
аналіз крови на загальний холестерол (ЗХС) – 61,7 %. 
Таким чином, більшість пацієнтів регулярно контро-
лювали стан свого здоров’я, утім майже третина (31,9 %) 
пацієнтів після ІМ не стежили за показниками АТ.

Для з’ясування імовірних причин відсутности лі-
кування АГ чи недостатньої його ефективности оці-
нювали якість лікарського спостереження і ставлен-
ня до власного здоров’я у трьох групах (табл. 2).

Таблиця 2
Лікарське спостереження і частота вимірювання 

артеріального тиску 
в домашніх умовах у пацієнтів із артеріальною 
гіпертензією після інфаркту міокарда (n; %; p)

Показники 

Контро-
льована 

АГ  
(n = 47)

Неефек-
тивне 

лікування 
АГ  

(n = 109)

Без 
лікування 

АГ  
(n = 24)

p

1 2 3 4 5
Спостере-
ження у 
кардіолога, %

70,3 77,7 31,6 0,004
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1 2 3 4 5

Спостере-
ження у 
терапевта, %

23,4 17,1 22,7 0,61

Не спостері-
гаються у 
лікарів, %

18,9 16,5 52,6 0,004

Візит до лікаря 
в останні три 
місяці, %

66,0 69,5 45,5 0,09

Візит до лікаря 
в останні шість 
місяців, %

93,6 83,8 54,6 0,0002

Останній візит 
до лікаря >1 
року, %

4,3 9,5 31,8 0,002

Вимірю вання 
АТ вдома, % 92,5 89,5 81,8 0,47

Вимірювання 
АТ упродовж 
останніх двох 
днів, %

84,8 71,0 50,0 0,01

Вимірю вання 
АТ упродовж 
останнього 
тижня, %

95,7 88,8 72,7 0,02

Антигіпер-
тензивні 
лікарські 
засоби, 
кількість 

2,1 ± 1,0 2,1 ± 0,9 0,0 ± 0,0 0,00001

Примітка. Різницю оцінювали між трьома групами за 
дисперсійним аналізом.

Як бачимо з табл. 2, більше половини пацієнтів 
із АГ після ІМ, які не вживали антигіпертензивні 
лікарські засоби, не спостерігались у жодного  фа-
хівця, а близько третини не відвідували лікаря по-
над рік. У групі з відсутністю лікування АГ було 
54,6 % пацієнтів, що мали візити до лікаря в остан-
ні шість місяців, і тих, які відповіли в анкеті, що не 
спостерігались у лікарів (52,6 %). Це могло бути 
зумовлене спонтанними візитами до лікарів із при-
чин, що не стосувалися вторинної серцево-судинної 
профілактики. Особливо велика різниця між цією 
групою та двома іншими зареєстрована в частоті 
спостереження у кардіолога – 31,6 % проти понад 
70,0 % у пацієнтів, які лікували АГ. За частотою 
спостереження у сімейного лікаря/терапевта групи 
не відрізнялись.

Стан контролю артеріальної гіпертензії залежно від 
терміну останнього відвідування лікаря показано на 
рис. 2. Зареєстровано меншу відносну кількість паці-
єнтів, що не вживали антигіпертензивних лікарських 
засобів, у групі тих, що впродовж останніх 6 місяців 
відвідували лікарів (8,3 % проти 27,3 % (6–12 місяців 
і 36,8 %, понад 12 місяців), р = 0,002) відповідно. У цій 
групі спостерігали більшу частку пацієнтів із контро-

льованою АГ (30,6 % проти 9,1 і 10,5 %, р = 0,033). 
Найбільшою була група пацієнтів із неефективним лі-
куванням АГ (61,1; 63,6 і 52,6 % відповідно, р = 0,84). 

Рис. 2. Контроль артеріальної гіпертензії залежно від терміну 
останнього відвідування лікаря.

Отже, пацієнти з АГ, які не вживають антигіпер-
тензивних лікарських засобів, істотно відрізняються 
від пацієнтів, які лікують АГ, передусім ставленням 
до власного здоров’я, що виявляється у значно меншій 
частоті відвідування лікарів, рідшому (р < 0,05) ви-
мірюванні АТ в домашніх умовах. Імовірно, таке 
ставлення частково зумовлюється недостатнім розу-
мінням потреби лікування. Так, лише 20,0 % пацієн-
тів цієї групи на запитання в анкеті «Яким має бути 
лікування після ІМ (пожиттєвим, тимчасовим, кур-
сами)?» відповіли, що лікування після ІМ має бути 
пожиттєвим, тоді як у групі з неефективним лікуван-
ням АГ таких було 51,1 %, а в групі контрольованої 
АГ – 56,8 %. 

Інакше виглядає ситуація з пацієнтами, які регу-
лярно вживають лікарські засоби, але не досягли на 
час огляду цільових значень АТ (група з неефективним 
лікуванням АГ). Вони майже не відрізняються за по-
казниками спостереження у лікаря від пацієнтів із 
контрольованою АГ, трохи частіше, ніж пацієнти з 
контрольованою АГ, спостерігалися у кардіолога й 
відвідували лікаря упродовж останніх трьох місяців, 
вимірювали АТ вдома, хоча й рідше. Крім цього, як 
ми вже зазначали, кількість пацієнтів, які знають, що 
лікування має бути пожиттєвим, істотно не відрізня-
лась. Суттєвої різниці між пацієнтами з контрольо-
ваною АГ і тими, що лікуються неефективно, не було 
і за знанням щодо цільових значень АТ. Частка тих, 
хто знав, що САТ не має перевищувати 140 мм рт. ст., 
сягала понад 75,0 %. Отже, низьку частоту досягнен-
ня цільових значень АТ не можна пояснити необіз-
наністю пацієнтів. 

Очевидно, що відсутність ефективного лікування 
АТ частково зумовлена браком уваги й активности 
лікарів для досягнення цільових значень АТ. Остання 
теза підтверджується тим, що кількість антигіпертен-
зивних лікарських засобів, які вживають пацієнти з 
АГ, не відрізняється між групами з контрольованою 
АГ та з неефективним лікуванням АГ – відповідно 
2,1 ± 1,0 і 1,8 ± 1,0 (р = 0,15).   

Закінчення табл. 2



ЛКВ

32

Медикаментозне лікування оцінювали за відпові-
дями на питання анкети: «Які лікарські засоби Ви 
вживаєте щоденно чи майже щоденно?» Під час ан-
кетування пацієнт вказував торгову назву та добову 
дозу лікарського засобу. Усі лікарські засоби були 
об’єднані в загальноприйняті групи: інгібітори ангіо-
тензинперетворювального ферменту (іАПФ)/блока-
тори рецепторів ангіотензину (БРА), β-блокатори (ББ), 
блокатори кальцієвих каналів (БКК) і діуретики та 
інші – для лікування і профілактики серцево-судинних 
хвороб. Із 24 пацієнтів, які не вживали антигіпертен-
зивних лікарських засобів, 8 не отримували жодного, 
13 – ацетилсаліцилову кислоту (АСК), 1 – для ліку-
вання ЦД, 1 – клопідогрель. Жоден пацієнт цієї під-
групи не вживав статини. Отже, пацієнти, які не лі-
кують АГ, значно рідше вживають потрібні для 
вторинної профілактики лікарські засоби.

Найчастіше пацієнти після ІМ використовували 
антитромбоцитарні ліки (80,3 %), ББ (71,1 %), іАПФ 
(49,8 %) і статини (45,4 %). Інші серцево-судинні 
лікарські засоби застосовували рідше (рис. 3).

Рис. 3. Використання серцево-судинних лікарських засобів 
пацієнтами після інфаркту міокарда.

Порівняння груп із контрольованою АГ та неефек-
тивним лікуванням АГ виявило низку закономірнос-
тей. По-перше, не було жодної різниці у кількості 

антигіпертензивних лікарських засобів (див. табл. 2). 
Звідси можна зробити висновок, що пацієнти, які не 
досягали цільових значень, мали тяжчу АГ і відпо-
відно потребували призначення більшої кількости 
лікарських засобів, які їм не призначали або які вони 
відмовлялися вживати. Лише 6 зі 109 пацієнтів (5,5 %) 
цієї групи отримували всі чотири лікарські засоби 
першого ряду (іАПФ/БРА, ББ, БКК та діуретики), по 
три вживали 26 пацієнтів (23,9 %), по два – 45 (41,3 %), 
по одному – 32 (29,3 %). Тобто третина пацієнтів, які 
не досягали цільових значень АТ, отримували моно-
терапію усупереч усім рекомендаціям щодо лікуван-
ня АГ. Отже, неефективне лікування АГ у пацієнтів 
після ІМ частково можна пояснити не досить актив-
ним призначенням комбінованого антигіпертензив-
ного лікування. 

Висновки. Лише у 26,3 % пацієнтів із артеріальною 
гіпертензією у віддалений період після інфаркту міо-
карда артеріальний тиск був у межах цільових  значень. 
13,3 % пацієнтів не вживали антигіпертензивні лі-
карські засоби, 60,4 % пацієнтів із артеріальною гі-
пертензією лікувались, але не досягали цільових 
значень артеріального тиску. Недостатній контроль 
артеріальної гіпертензії у поєднанні з низькою час-
тотою вживання АСК (69,9 %) і статинів (45,4 %) 
свідчить про недостатність вторинної профілактики 
у віддалений період після інфаркту міокарда. Відсут-
ність лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів 
після інфаркту міокарда спричинена передовсім суб’єк-
тивним чинником – ставленням пацієнтів до власно-
го здоров’я, тоді як неефективність лікування арте-
ріальної гіпертензії у пацієнтів, які отримували 
антигіпертензивні лікарські засоби, але не досягали 
цільових значень артеріального тиску, очевидно, зу-
мовлена не досить активною тактикою антигіпертен-
зивного лікування за тяжчого перебігу артеріальної 
гіпертензії.
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Прихильність до лікування та чинники, що впливають на якість лікування 
артеріальної гіпертензії у пацієнтів у віддалений період  

після перенесеного інфаркту міокарда
А. В. Ягенський, М. М. Павелко

Вступ. Прихильність до лікування артеріальної гіпертензії (АГ) після перенесеного інфаркту міокарда 
(ІМ) є недостатньо вивченою проблемою світової кардіології.

Мета. Оцінити прихильність до лікування та чинники, що впливають на неї, у пацієнтів із артеріальною 
гіпертензією у віддалений період після перенесеного інфаркту міокарда.

Матеріали й методи. У дослідженні брали участь 265 пацієнтів після перенесеного ІМ (68,2 % чоловіків, 
середній вік 65,4 ± 9,5 року). Середній час від перенесеного ІМ до включення у дослідження становив 2,3 
± 1,9 року. Якість вторинної профілактики оцінювали за результатами анкетування, вимірювання антропо-
метричних показників, артеріального тиску (АТ) і частоти серцевих скорочень (ЧСС), а також визначення 
показників ліпідного обміну, креатиніну та глюкози венозної крови. 

Результати. Частота виявлення АГ у віддалений період після ІМ становить  69,1 %.  Лише у 26,3 % паці-
єнтів із АГ у віддалений період після ІМ фіксували АТ у межах цільових значень. Чинниками, що асоцію-
валися із досягненням цільових значень АТ, були вік до 60 років (ВШ – 1,35; р = 0,02), візит до лікаря упро-
довж останніх шести місяців (ВШ – 1,82; р = 0,002), регулярне самостійне вимірювання АТ (ВШ – 1,63; р = 
0,01). 13,3 % пацієнтів із АГ після ІМ не вживали антигіпертензивні лікарські засоби, 60,4 % пацієнтів із АГ 
лікувались, але не досягали цільових значень АТ. 

Висновки. Для досягнення цільових показників артеріального тиску у пацієнтів із артеріальною гіпер-
тензією після перенесеного інфаркту міокарда  потрібно запровадити регулярне вимірювання артеріального 
тиску в домашніх умовах, використовувати комбіноване антигіпертензивне лікування; регулярно контролю-
вати прихильність до лікування, вживання антитромбоцитарних, антигіпертензивних лікарських засобів і 
статинів. Пацієнтів, у яких артеріальна гіпертензія тяжко піддається контролю, має консультувати кардіолог 
щонайменше один раз на шість місяців.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, інфаркт міокарда, артеріальний тиск, чинники ризику, якість 
контролю артеріальної гіпертензії.
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Adherence to Treatment and Factors Influencing the Quality of Treatment  
of Hypertension in Patients in the Long Term after Myocardial Infarction

A. Yagensky, M. Pavelko

Introduction. Adherence to the treatment of arterial hypertension (AH) after myocardial infarction (MI) remains 
an understudied problem in world cardiology.

The aim of the study. Assess adherence to treatment and the factors that affect it in patients with AH in the remote 
period after MI.

Materials and methods. The study included 265 patients after MI (68.2 % of men, mean age 65.4 ± 9.5 years). 
The mean time from MI to inclusion in the study was 2.3 ± 1.9 years. Assessment of the quality of secondary 
prevention was performed by analyzing the results of the questionnaire, measuring of anthropometric parameters, 
blood pressure (BP) and heart rate (HR), as well as determining lipid metabolism, creatinine and venous blood 
glucose.

Results. The frequency of detection of AH in the long period after MI is 69.1 %, regardless of gender, time of 
MI and its variant and increases in proportion to age. Only in 26.3 % of patients with hypertension in the remote 
period after MI BP was within the target values. Factors associated with achieving the target values   of BP were age 
up to 60 years (OR - 1.35; p = 0.02), a visit to the doctor during the last 6 months (OR - 1.82; p = 0.002), regular 
independent blood pressure measurement (OR - 1.63; p = 0.01). 13.3 % of patients with AH after MI did not take 
antihypertensive drugs, the remaining 60.4 % of patients with AH were treated but did not reach the target BP. 
Among patients with AH after MI who did not take antihypertensive drugs, patients older than 60 years prevailed 
(83.3 % vs. 63.2 % of treated patients, p = 0.05). In addition, much less often these patients were under the supervision 
of a doctor - 47.4 % vs. 82.8 % (p = 0.0005), including a cardiologist (40.9 % vs. 75.0 %, p = 0.001), less visited a 
doctor for a year, had lower BP, and had poorer knowledge of post-MI treatment. In addition, none of them use 
statins. Patients with AH who received treatment but did not reach the target BP values   received the same amount 
of antihypertensive drugs as patients with controlled AH - an average of 2.1 ± 1.0 and 2.1 ± 0.9 drugs, respectively. 
At the same time, 29.3 % of patients in the group of ineffectively treated AH received monotherapy. No differences 
were found between age, sex, basic clinical and social parameters, financial status, health knowledge, self-measurement 
of blood pressure, or frequency of physician visits.

Conclusions. To achieve the target BP levels in patients with AH after MI, it is necessary to: introduce regular 
measurement of home BP in all patients; use combination antihypertensive therapy, including, if necessary, with 
the use of three or more drugs; regularly monitor adherence to treatment, use of antiplatelet, antihypertensive drugs 
and statins. Patients with difficult-to-control AH should consult a cardiologist at least every 6 months.

Keywords: arterial hypertension, myocardial infarction, arterial pressure, risk factors, quality of arterial hypertension 
control.
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Дослідження поширености лептоспірозу  
на території Львівської области  
із застосуванням ГІС-технологій 

Вступ. Лептоспіроз, відповідно до сучасних уявлень 
інфектології, розглядають як гостру зоонозну інфек-
ційну хворобу, що спричинюється різними сероло-
гічними варіантами лептоспір і характеризується 
гострим початком із гарячкою, симптомами загальної 
інтоксикації, тромбогеморагічним синдромом, ура-
женням м’язів, нирок, печінки, легень та нервової 
системи [1, 6]. Ця хвороба була визнана глобальною 
проблемою охорони здоров’я через зростання захво-
рюваности в багатьох країнах [7, 14]. Лептоспіроз є 
одним із найпоширеніших зоонозів на планеті [8, 10, 
12]. Щорічна кількість офіційно зареєстрованих ви-
падків цієї хвороби перевищує один мільйон [9]. 
Лептоспіроз – природно-вогнищева ре-емерджентна 
хвороба, епідемічний процес якої виявляється у ви-
гляді великих спалахів, насамперед у країнах, що 
розвиваються, серед найбідніших верств населення, 
а також у районах із тропічним кліматом, де типови-
ми є сезони дощів із підтопленням територій [5, 7, 
10]. Розуміння змін, що стосуються просторової і 
функціональної будови природних осередків лепто-
спірозу, особливостей епізоотичного та епідемічного 
процесів, має особливе значення для практичної ме-
дицини. Різні аспекти цієї хвороби вивчають на ка-
федрі інфекційних хвороб Львівського національно-
го медичного університету імені Данила Галицького 
близько 20 років. Відтак нагромаджений масив ін-
формації потребує чіткої алгоритмізації і системати-
зації. Для систематизації отриманих результатів об-
рали геоінформаційну систему (ГІС), яка дає змогу 
узагальнити інформацію про захворюваність людей 
на лептоспіроз і зараженість лептоспірозом основних 
господарів – мишоподібних гризунів на території 
Львівської области.  

Під час вивчення природно-вогнищевих хвороб 
часто виникає потреба у зіставленні окремих пластів 
медичної інформації про хворих із еколого-епізоото-
логічними даними з подальшим їх порівнянням і 

аналізом. Такі дослідження допомагають створити 
прогностичні моделі з потенційною оцінкою ризиків 
виникнення конкретних інфекційних хвороб залежно 
від інфікованости тварин, які слугують основним 
резервуаром і джерелом зараження людей. Для цього 
застосовують ГІС, уперше впроваджену у широкий 
загал у другій половині ХХ ст. Однак швидкі темпи 
глобалізації спонукали до потреби генерації єдиної 
структурної бази геоданих, яку й використовують 
сьогодні в різних галузях науки та господарства.

Геоінформаційна система в системі охорони здоров’я – це 
картоаналітичний алгоритм збору, нагромадження, 
аналізу та відтворення й управління даними про по-
ширення хвороб на території, яка також містить ін-
формацію про чинники, що безпосередньо впливають 
на стан здоров’я населення, і володіє широким спектром 
аналітичних можливостей, завдяки яким можна отри-
мати картографічне відображення ризиків виникнення 
різних хвороб. За допомогою ГІС можна створювати 
серійні карти як у стислих часових межах, так і з ви-
значеними інтервальними проміжками залежно від 
швидкости зміни медичних і екологічних ситуацій. 
Оперативне реагування щодо виявлення ймовірних 
причин виникнення несприятливих ситуацій вимагає 
швидкого зіставлення інформації. Геоінформаційна 
система – це механізм, за допомогою якого зберіга-
ються і нагромаджуються великі бази даних та елек-
тронних карт, а також система багатофакторного ана-
лізу, що дає змогу одномоментно проводити мате матичну 
обробку первинних епідеміологічних, епізоотологічних 
даних, відображаючи їх просторово, і може бути ви-
користана для аналізу інфекційної захворюваности з 
можливістю прогнозування ризиків виникнення хво-
роби на певній території [2–4].

Отже, застосування ГІС для прогнозування епід-
ситуації щодо лептоспірозу у Львівській області ста-
новить особливий інтерес із огляду на простоту за-
стосування у практичній медицині.  
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Мета дослідження. З’ясувати результативність 
застосування геоінформаційних систем у досліджен-
нях лептоспірозу на Львівщині з метою оцінити його 
територіальне поширення, визначити території висо-
кого ризику інфікування у Львівській області.

Матеріали й методи дослідження. На початку 
дослідження відібрано медичну документацію в архі-
ві Комунального некомерційного підприємства (КНП) 
Львівської обласної ради (ЛОР) «Львівська обласна 
інфекційна клінічна лікарня» (ЛОІКЛ).  Проведено 
ретроспективний аналіз медичних карт 259 пацієнтів, 
які перебували на стаціонарному лікуванні в ЛОІКЛ 
упродовж 2009–2019 рр. із діагнозом «лептоспіроз». 
Також проаналізовано звіти лабораторії особливо 
небезпечних інфекцій Державної установи (ДУ) 
«Львівський обласний Центр контролю та профілак-
тики хвороб  (ЦКПХ) МОЗ України» за щорічними 
прогнозами чисельности й результатами моніторин-
гових досліджень природної інфікованости сірих 
щурів і мишоподібних гризунів лептоспірами (n = 
3524) за аналогічний період часу. 

Виявлення серопозитивности мишоподібних гри-
зунів щодо лептоспірозу методом реакції мікроаглю-
тинації (РМА) та лізису з лептоспірами із 13 серо-
групами лептоспір і обстеження пацієнтів з метою 
верифікації діагнозу лептоспірозу на території Львів-
щини  проводили на базі лабораторії особливо небез-
печних інфекцій ДУ «Львівський обласний ЦКПХ 
МОЗ України». 

Для укладання карт методом ГІС-технологій засто-
совували програму QGIS 2.0.1.  До основних показ-
ників  бази  географічних даних  належали показни-
ки видового й кількісного розподілу інфікованих  
дрібних ссавців збудником лептоспірозу та випадки 
хвороби у людей. Усі показники відображені з чіткою 
локалізацією за географічними координатами й об’єд-
нані в електронну структуровану базу з використан-
ням програми Excel. Статистичну обробку фактич-
ного матеріалу проводили за допомогою методів 
варіаційної статистики величин із застосуванням 
програми Statistica 10.0. Статистичний аналіз відно-
сних величин здійснювали за допомогою двобічного 
критерію Р. Фішера. Статистично достовірною вва-
жали різницю, якщо р < 0,05.

Результати досліджень та їх обговорення. Сут-
тєве видове різноманіття мишоподібних гризунів і 
сприятливі фауністичні та клімато-географічні умови 
забезпечують значну циркуляцію лептоспір на тери-
торії Львівщини. Серологічні дослідження щурів і 
мишей показали, що за період дослідження частка 
серопозитивних щодо лептоспірозу мишей і щурів 
на Львівщині становила 12,27 %. За допомогою ГІС-тех-
нологій на карту Львівської области нанесено показ-
ники інфікованости мишей (рис. 1,а) та щурів (рис. 
1,б) лептоспірами під час  дослідження, випадків 
хвороби у людей (рис. 1,в) з урахуванням  географіч-
них координат кожного конкретного випадку (якщо 
координати обстежених тварин чи пацієнтів збігали-
ся, на карті візуалізувалася лише одна позначка внас-

лідок накладання зображень одне на інше). Зістав-
лення отриманої інформації щодо людей і гризунів 
відображено на  рис. 1, г. Пошарове нанесення цих 
показників на карту Львівської области віддзеркалює 
строкатість і нерівномірність розподілу випадків леп-
тоспірозу у людей та інфікованости гризунів. При-
вертає увагу факт, що найменша кількість заражених 
гризунів і хворих на лептоспіроз людей спостеріга-
лася у південній частині области, а саме – в Турків-
ському та Сколівському районах.

Рис 1. ГІС-аналіз заражености гризунів лептоспірами 
 та випадків лептоспірозу у людей на території Львівщини.
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Після створення об’єднаних територіальних гро-
мад у Львівській області замість 20 районів (до яких 
належать Турківський і Сколівський), стало 7, знач-
но більших за площею. Відтак для проведення по-
дальших досліджень ми обрали зонування за прин-
ципом ландшафт но-географічного поділу, за яким 
північна частина Львівської области належить до 
лісової зони, центральна – до Лісостепу, південно-за-
хідна – до зони Українських Карпат. Найвищу зара-
женість гризунів фіксували у Лісостепу – 13,16 %, 
у лісовій зоні – 10,66 %, у зоні Українських Карпат 
10,26 % (обидва р < 0,05). Подібну закономірність 
виявлено й щодо захворюваности на лептоспіроз 
серед населення: вірогідно частіше випадки хворо-
би фіксували у Лісостепу (62,94 %) порівняно з лі-
совою зоною (24,32 %) та зоною Українських Карпат 
(12,74 %), обидва р < 0,001 (рис. 2). На нашу думку, 
отримані результати пов’язані з тим, що клімат у 
Лісостепу помірно-континентальний, із теплим літом 
та помірно холодною зимою, тому умови для роз-
множення і побутування представників основного 
резервуару лептоспіро зу – гризунів є найсприятли-
вішими.

Подібні дослідження проведено на території Іра-
ну, де із застосуванням ГІС-технологій виявлено, 
що захворюваність на лептоспіроз вища на узбе-
режжі Каспію та в провінції Семнан. Такий резуль-
тат дослідники пояснюють кліматичними та гео-
графічними умовами в цьому регіоні [11]. У 
оглядовій праці, присвяченій вивченню можливости 
застосування ГІС для аналізу захворюваности на 
лептоспіроз у різних країнах світу, проведено сис-
тематичний огляд методів геообробки  та просто-
рового аналізу, прийнятих для картування зон ри-
зику лептоспірозу у людей і тварин упродовж 20 
років, і вказано на прогресивне зацікавлення ме-
дичних працівників до використання цього методу 
для моніторингу та епідеміологічного аналізу леп-
тоспірозу [13]. 

Рис. 2. Зони ризику щодо лептоспірозу на території 
Львівщини.

Таким чином, проведені нами дослідження перед-
бачали вивчення поширености лептоспірозу, а також 
верифікацію зон високого ризику зараження ним за 
допомогою ГІС. Географічний розподіл захворюва-
ности на лептоспіроз на території Львівської области 
впродовж 11 років був змодельований за допомогою 
ідентифікації кластерів і визначення зон високого та 
низького ризику лептоспірозу, завдяки чому підви-
щуються точність і наочність ретроспективного ана-
лізу, спрямованого в кінцевому підсумку на прогноз 
і запобігання погіршенню епідемічної ситуації з леп-
тоспірозом у Львівській області.

Висновки. За допомогою геоінформаційних систем 
проведено аналіз епізоотичної ситуації щодо лепто-
спірозу серед гризунів у розрізі ландшафтно-геогра-
фічного зонування території Львівської области. З’я-
совано, що територією найвищого ризику зараження 
лептоспірозом для людей є лісостепова зона. Засто-
сувавши геоінформаційні системи, ми отримали ві-
зуалізацію поширення лептоспірозу на території 
Львівської области, що дає змогу прогнозувати зара-
ження людей лептоспірозом. 

Подяка. Висловлюємо подяку за допомогу у про-
веденні досліджень КНП ЛОР ЛОІКЛ та лабораторії 
особливо небезпечних інфекцій ДУ «Львівський об-
ласний ЦКПХ МОЗ України».
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Дослідження поширености лептоспірозу на території  
Львівської области із застосуванням ГІС-технологій 

О. О. Зубач, І. І. Бень, О. Б. Семенишин, О. М. Зінчук

Вступ. Лептоспіроз є одним із найпоширеніших зоонозів на планеті. Визначення зон ризику інфікування 
цією недугою у Львівській області є актуальним із огляду на потребу в прогнозуванні епідситуації щодо 
захворюваности. Застосовано геоінформаційну систему (ГІС), яка дає змогу узагальнити інформацію про 
захворюваність людей на лептоспіроз і зараженість лептоспірозом основних господарів – мишоподібних 
гризунів на території Львівської области.  

Мета. З’ясувати результативність застосування геоінформаційних систем у дослідженнях лептоспірозу 
на території Львівської области з метою оцінити його поширення, визначити зони високого ризику інфіку-
вання.

Матеріали й методи. За допомогою геоінформаційної системи із використанням програми QGIS 2.0.1 на 
основі попередньо створеної електронної структурованої бази даних за 2008–2019 рр. у програмі Microsoft 
Excel проаналізовано випадки лептоспірозу у людей та заражености мишоподібних гризунів на території 
Львівської области. Статистичний аналіз відносних величин проводили за допомогою двобічного критерію 
Р. Фішера. Статистично достовірною вважали різницю, якщо р < 0,05. 

Результати. За допомогою ГІС-технологій здійснено пошарове нанесення випадків захворювання людей 
на лептоспіроз (n = 259) і заражености мишоподібних гризунів (n = 3524) з урахуванням географічних ко-
ординат даних на карту Львівської области. Найвища зараженість гризунів була в Лісостепу (13,16 %) порів-
няно з лісовою зоною (10,66 %) та зоною Українських Карпат (10,26 %), обидва р < 0,05. Подібну законо-
мірність виявлено й щодо захворюваности людей на лептоспіроз: істотно частіше випадки хвороби 
фіксували у Лісостепу (62,94 %) порівняно з лісовою зоною (24,32 %) та зоною Українських Карпат 
(12,74 %), обидва р < 0,001.

Висновки. Застосування геоінформаційних систем дало змогу отримати просторове уявлення про поши-
реність лептоспірозу на території Львівської области. Завдяки проведеному на основі ландшафтно-геогра-
фічного поділу зонуванню території Львівської области визначено, що зоною найвищого ризику зараження 
лептоспірозом для людей є Лісостеп.

Ключові слова: лептоспіроз, медична геоінформаційна система.

Study of Leptosirosis Prevalence on the Territory of Lviv Region  
with Using of GIS Technologies

O. Zubach, I. Ben, O. Semenyshyn, O. Zinchuk
Introduction. Leptospirosis is one of the most widespread bacterial zoonosis in the world. Understanding the 

changes affecting the spatial and functional structure of natural foci of leptospirosis, peculiarities of epizootic and 
epidemic processes is of particular importance for practical medicine. For this purpose, we have chosen a geographic 
information system (GIS), which helps to summarize information about the incidence of leptospirosis in  Lviv region.
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The aim of the study. Our study aimed to assess the territorial spreading of leptospirosis and identify the risks 
of infection with this disease in Lviv Region based on evident retrospective analysis of the epidemic process using 
geomapping technologies created with geographic information systems.

Materials and methods. An electronic database of leptospirosis cases in humans and infected mouse-like rodents 
was created using Microsoft Excel. The QGIS 2.0.1 was used to analyze the obtained data, the map of the 259 human 
and 3524 rodent cases of Leptospirosis in Lviv Region was created. All calculations were performed using the 
ʺStatistica 10.0ʺ application package by Windows.  The results were   statistically processed using the Fisher’s bi-
lateral test. 

Results. Layered plotting of the data on Lviv Region map demonstrated the diversity and distribution of leptospirosis 
cases in humans and rodents. Further comparisons took into account the geographical landscape of the Lviv Oblast 
(Ukrainian Carpathians, Forest-steppe and Forest zones). The greatest number rodents that tested positive was 
observed in the forest-steppe zone (13.16 %), 10.66 % of all positive animals came from the forest zone, and 10.26 % 
of test-positive animals came from the zone of the Ukrainian Carpathians (both p < 0.05). A similar pattern was 
found in humans: significantly more cases of the disease were recorded in Forest-steppe zone - 62.94 %, compared 
with the Forest zone (24.32 %) and the zone of the Ukrainian Carpathians (12.74 %), both p < 0.001.

Conclusions. The  geographic information system allowed to obtain a spatial understanding of the Leptospira 
geographical distribution in Lviv Region. The zoning of the territory with using of geographic information systems 
determins that the area of the highest risk of infection of leptospirosis for people is the Forest-steppe zone of Lviv 
Region.

Keywords: leptospirosis, medical geographic information system.
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Діагностична й передбачувана цінність  
і відношення правдоподібности зміни показників 
деяких лабораторних синдромів та їх констеляцій 
у хворих на цироз печінки з порушенням 
мінеральної щільности кісткової тканини 

Вступ. Порушення мінеральної щільности кістко-
вої тканини (ПМЩКТ), проявом якого є остеопенія 
й остеопороз, що спричинює підвищення ламкости 
кісток, і, як наслідок, втрату працездатности, погір-
шення якости і вкорочення тривалости життя, досить 
часто трапляються у хворих на цироз печінки (ЦП) 
[1, 13, 14, 17, 18, 24, 27].

Для діагностики ПМЩКТ застосовують як інстру-
ментальні, так і лабораторні методи, які зазвичай не 
завжди доступні й досить дороговартісні [4, 5, 9–11, 
15, 16, 22, 26, 28]. Виявлення у хворих на ЦП зміни 
деяких лабораторних показників крови, а також ла-
бораторних синдромів, на які вони вказують, чи їх 
констеляцій, могли б рутинно використовувати клі-
ніцисти не тільки для комплексної оцінки стану пе-
чінки, але й для констатування чи заперечення ПМЩКТ, 
в тому числі остеопенії й остеопорозу, із огляду на 
певні особливості [3].

Мета дослідження. Дослідити діагностичну й пе-
редбачувану цінність і відношення правдоподібности 
зміни показників деяких лабораторних синдромів та 
їх констеляцій у хворих на цироз печінки з порушен-
ням мінеральної щільности кісткової тканини.

Матеріали й методи дослідження. Керуючись 
законами України (наказ МОЗ України № 271 від 
13.06.2005 р. “Про затвердження протоколів надання 
медичної допомоги за спеціальністю «Гастроентеро-
логія»ˮ [7]), Гельсінкською декларацією прав людини, 
Конвенцією Ради Європи про права людини і біомеди-
цину,  рандомізованим способом у дослідження за-
лучили 90 хворих на ЦП (27 жінок (30,0 %) і 63 чо-
ловіки (70,0 %) віком 18–66 років). Усі вони з 2016 
по 2020 рік були пацієнтами Львівського обласного 
гепатологічного центру на базі гастроентерологічно-

го відділу Комунального некомерційного підприємства 
Львівської обласної ради «Львівська обласна клініч-
на лікарня».

Для дослідження мінеральної щільности кісткової 
тканини (МЩКТ) застосовували ультразвукову ден-
ситометрію п’яткової кістки (УЗДМПК) [2, 6] (прилад 
Sonost-2000), за допомогою якої, згідно з рекоменда-
ціями ВООЗ [25], визначали показник Т-критерію, 
виражений у стандартних відхиленнях (standart de-
viation (SD)). Якщо значення було менше -1,0 SD, 
діагностували ПМЩКТ (від -1,0 до -2,5 SD – остео-
пенію, а менше або дорівнювало -2,5 SD – остеопороз), 
більше або дорівнювало -1,0 SD – норму МЩКТ, на 
основі чого пацієнтів стратифіковано на дослідну 
групу (ДГ) (72 (80,0 %) із ПМЩКТ), поділену на ДГ 
А (46 (63,9 %) з остеопенією) і ДГ Б (26 (36,1 %) з 
остеопорозом), та групу порівняння (ГП) (18 (20,0 %) 
без ПМЩКТ). 

Для виявлення змін лабораторних показників 
здійснювали забір венозної крови зранку натще, а 
відтак за допомогою абсорбційної фотометрії ви-
значали аспартатамінотрансферазу (АСТ), аланіна-
мінотрансферазу (АЛТ), тимолову пробу (ТП), за-
гальний білок, альбуміни, γ-глобуліни, лужну 
фосфатазу (ЛФ), γ-глютамілтранспептидазу (ГГТП), 
загальний білірубін, креатинін, холестерол, триглі-
цериди, ліпопротеїди високої щільности (ЛПВЩ), 
ліпопротеїди низької щільности (ЛПНЩ), за допо-
могою потенціометрії з використанням йон-селек-
тивних електродів – показники калію, натрію, коа-
гулометрії – фібриногену, а також протромбіновий 
індекс (ПТІ) – відношення часу згортання контроль-
ної плазми до часу згортання досліджуваної плазми 
(у відсотках). 
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На основі результатів дослідження лабораторних 
показників і виявлення їх зміни діагностували лабо-
раторні синдроми у хворих на  ЦП, а саме: цитолізний 
синдром (у разі збільшення вмісту АЛТ чи АСТ у 
плазмі крови); мезенхімально-запальний синдром (у 
разі підвищення показників ТП чи γ-глобулінів), син-
дром гепатоцелюлярної недостатности (у разі змен-
шення фібриногену, ПТІ, загального білка чи альбу-
мінів), холестазний синдром (у разі збільшення 
значень ЛФ, ГГТП чи загального білірубіну), синдром 
портосистемного шунтування (у разі зниження по-
казників натрію, калію чи підвищення креатиніну), 
синдром дисліпідемії (у разі збільшення вмісту хо-
лестеролу, В-ліпопротеїдів, тригліцеридів, ЛПНЩ чи 
зменшення ЛПВЩ в сироватці крови). 

На першому етапі дослідження вивчали чутливість 
(Sensitivity – Se, %) і специфічність (Specificity – Sp, %) 
(показники діагностичної цінности), позитивне й не-
гативне передбачувані значення ((Positive Predictive 
Value – PPV, % і Negative Predictive Value – NPV, %) 
(показники передбачуваної цінности), відношення 
правдоподібности позитивного та негативного ре-
зультату (Positive Likelihood Ratio, LR+ і Negative Like-
lihood Ratio, LR-) зміни лабораторних показників 
(перший крок першого етапу дослідження), лабо-
раторних синдромів і констеляцій лабораторних син-

дромів (другий крок першого етапу дослідження) та 
одночасного прояву певної кількости лабораторних 
синдромів ЦП із шести досліджуваних (третій крок 
першого етапу дослідження), які мали деякі особли-
вості, а саме – статистично достовірно відрізнялися 
(результат точного критерію Р. Фішера <0,05) [20], 
або істотний прямий стохастичний зв’язок із певним 
ураженням кісток, підтверджений за допомогою кое-
фіцієнта асоціації Дж. Юла (Yule’s Coefficient of Association 
– YCA), чи контингенції (Coefficient Contingency – CC), 
якщо YCA становив 1,00 (YCA ≥0,5 і CC ≥0,3) [12, 27].

Найбільш цінними вважали ті лабораторні показни-
ки, лабораторні синдроми чи їх констеляції, які одно-
часно підтверджувалися обома обраними статистич-
ними критеріями.

На другому етапі, на основі відношення правдопо-
дібности й передтестової ймовірности (поширености) 
уражень кісток, отриманої за результатами УЗДМПК, 
за допомогою номограми теореми Байєса (E. Bayes) [8, 
19, 21, 23] обчислено та зображено посттестову ймо-
вірність ПМЩКТ і її проявів за наявности або відсут-
ности найбільш цінних маркерів, отриманих на пер-
шому етапі дослідження.

Результати дослідження та їх обговорення. Ре-
зультати першого етапу дослідження наведені в таб-
лиці.

Діагностична й передбачувана цінність і відношення правдоподібности зміни деяких лабораторних показників, лабораторних 
синдромів і їх констеляцій у хворих на цироз печінки з порушенням мінеральної щільности кісткової тканини  

та остеопенією й остеопорозом у тому числі
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%
Sp,  
%

PPV,  
%

NPV,  
% LR+ LR- Ac, 

% p1 p2 YCA CC

Ла
бо

ра
то

рн
і п

ок
аз

ни
ки

 кр
ов

и

↑ АСТ
(жін. – <31,0 од./л;  
чол. – <37,0 од./л)

ДГ 59 13 14 4 81,94 22,22 80,82 23,53 1,05 0,81 70,00 0,739 0,13 0,04
ДГ А 34 12 14 4 73,91 22,22 70,83 25,00 0,95 1,17 59,38 1,000 0,024* -0,11 -0,04
ДГ Б 25 1 14 4 96,15 22,22 64,10 80,00 1,24 0,17 65,91 0,142 0,75^ 0,28

↑ ТП
(0–5) 

ДГ 18 54 1 17 25,00 94,44 94,74 23,94 4,50 0,79 38,89 0,105 0,70^ 0,19
ДГ А 12 34 1 17 26,09 94,44 92,31 33,33 4,70 0,78 45,31 0,089 1,000 0,71^ 0,23

ДГ Б 6 20 1 17 23,08 94,44 85,71 45,95 4,15 0,81 52,27 0,211 0,67^ 0,24

↑ γ-глобуліни
(12–22 %) 

ДГ 55 17 14 4 76,39 22,22 79,71 19,05 0,98 1,06 65,56 1,000 -0,04 -0,01
ДГ А 31 15 14 4 67,39 22,22 68,89 21,05 0,87 1,47 54,69 0,548 0,021* -0,26 -0,10
ДГ Б 24 2 14 4 92,31 22,22 63,16 66,67 1,19 0,35 63,64 0,208 0,55^ 0,21

↓ ПТІ
(80–100 %) 

ДГ 66 6 15 3 91,67 16,67 81,48 33,33 1,10 0,50 76,67 0,376 0,38 0,11
ДГ А 41 5 15 3 89,13 16,67 73,21 37,50 1,07 0,65 68,75 0,676 0,408 0,24 0,08
ДГ Б 25 1 15 3 96,15 16,67 62,50 75,00 1,15 0,23 63,64 0,289 0,67^ 0,22

↑ ЛФ
(жін. – <98,0 од./л;  

чол. – <128,0 
од./л)

ДГ 41 31 9 9 56,94 50,00 82,00 22,50 1,14 0,86 55,56 0,608 0,14 0,06
ДГ А 20 26 9 9 43,48 50,00 68,97 25,71 0,87 1,13 45,31 0,781 0,003* -0,13 -0,06

ДГ Б 21 5 9 9 80,77 50,00 70,00 64,29 1,62 0,38 68,18 0,049* 0,62^ 0,32^

↓ калій
(3,4–5,8 ммоль/л) 

ДГ 7 65 0 18 9,72 100,00 100,00 21,69 INF 0,90 27,78 0,337 1,00 0,15
ДГ А 2 44 0 18 4,35 100,00 100,00 29,03 INF 0,96 31,25 1,000 0,090 1,00 0,11
ДГ Б 5 21 0 18 19,23 100,00 100,00 46,15 INF 0,81 52,27 0,068 1,00 0,30^

↑ загальний 
холестерол

(<5,2 ммоль/л)

ДГ 10 62 1 17 13,89 94,44 90,91 21,52 2,50 0,91 30,00 0,452 0,47 0,10
ДГ А 8 38 1 17 17,39 94,44 88,89 30,91 3,13 0,87 39,06 0,425 0,311 0,56^ 0,15
ДГ Б 2 24 1 17 7,69 94,44 66,67 41,46 1,38 0,98 43,18 1,000 0,17 0,04

↓ ЛПВЩ
(жін. – >1,68 ммоль/л;  
чол. – >1,45 ммоль/л) 

ДГ 69 3 9 9 95,83 50,00 88,46 75,00 1,92 0,08 86,67 <0,001* 0,92^ 0,54^
ДГ А 43 3 9 9 93,48 50,00 82,69 75,00 1,87 0,13 81,25 <0,001* 0,549 0,87^ 0,50^
ДГ Б 26 0 9 9 100,00 50,00 74,29 100,00 2,00 0,00 79,55 <0,001* 1,00 0,61^
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Цитолізний 
ДГ 60 12 16 2 83,33 11,11 78,95 14,29 0,94 1,50 68,89 0,727 -0,23 -0,06

ДГ А 35 11 16 2 76,09 11,11 68,63 15,38 0,86 2,15 57,81 0,320 0,045* -0,43 -0,14
ДГ Б 25 1 16 2 96,15 11,11 60,98 66,67 1,08 0,35 61,36 0,558 0,52^ 0,14

Холестазний  
ДГ 59 13 16 2 81,94 11,11 78,67 13,33 0,92 1,63 67,78 0,726 -0,28 -0,07

ДГ А 35 11 16 2 76,09 11,11 68,63 15,38 0,86 2,15 57,81 0,320 0,115 -0,43 -0,14
ДГ Б 24 2 16 2 92,31 11,11 60,00 50,00 1,04 0,69 59,09 1,000 0,20 0,06

Цитолізний + 
гепатоцелюлярної 

недостатности 

ДГ 57 15 15 3 79,17 16,67 79,17 16,67 0,95 1,25 66,67 1,000 -0,14 -0,04
ДГ А 32 14 15 3 69,57 16,67 68,09 17,65 0,83 1,83 54,69 0,353 0,007* -0,37 -0,14
ДГ Б 25 1 15 3 96,15 16,67 62,50 75,00 1,15 0,23 63,64 0,289 0,67^ 0,22

Цитолізний + 
холестазний 

ДГ 55 17 15 3 76,39 16,67 78,57 15,00 0,92 1,42 64,44 0,753 -0,21 -0,07
ДГ А 31 15 15 3 67,39 16,67 67,39 16,67 0,81 1,96 53,13 0,236 0,021* -0,42 -0,16
ДГ Б 24 2 15 3 92,31 16,67 61,54 60,00 1,11 0,46 61,36 0,386 0,41 0,14

Мезенхімально-
запальний + 
дисліпідемії 

ДГ 21 51 2 16 29,17 88,89 91,30 23,88 2,63 0,80 41,11 0,142 0,53^ 0,17
ДГ А 14 32 2 16 30,43 88,89 87,50 33,33 2,74 0,78 46,88 0,197 0,794 0,56^ 0,20
ДГ Б 7 19 2 16 26,92 88,89 77,78 45,71 2,42 0,82 52,27 0,270 0,49 0,19

Гепатоцелюлярної 
недостатности + 

холестазний 

ДГ 57 15 15 3 79,17 16,67 79,17 16,67 0,95 1,25 66,67 1,000 -0,14 -0,04
ДГ А 33 13 15 3 71,74 16,67 68,75 18,75 0,86 1,70 56,25 0,522 0,067 -0,33 -0,12
ДГ Б 24 2 15 3 92,31 16,67 61,54 60,00 1,11 0,46 61,36 0,386 0,41 0,14

Цитолізний + 
мезенхімально-

запальний + 
дисліпідемії 

ДГ 19 53 1 17 26,39 94,44 95,00 24,29 4,75 0,78 40,00 0,064 0,72^ 0,20
ДГ А 13 33 1 17 28,26 94,44 92,86 34,00 5,09 0,76 46,88 0,089 0,783 0,74^ 0,25

ДГ Б 6 20 1 17 23,08 94,44 85,71 45,95 4,15 0,81 52,27 0,211 0,67^ 0,24

Цитолізний + 
гепатоцелюлярної 
недостатности + 

холестазний

ДГ 53 19 14 4 73,61 22,22 79,10 17,39 0,95 1,19 63,33 1,000 -0,11 -0,04

ДГ А 29 17 14 4 63,04 22,22 67,44 19,05 0,81 1,66 51,56 0,377 0,011* -0,34 -0,14

ДГ Б 24 2 14 4 92,31 22,22 63,16 66,67 1,19 0,35 63,64 0,208 0,55^ 0,21

Цитолізний + 
гепатоцелюлярної 
недостатности + 

дисліпідемії 

ДГ 25 47 3 15 34,72 83,33 89,29 24,19 2,08 0,78 44,44 0,166 0,45 0,16

ДГ А 18 28 3 15 39,13 83,33 85,71 34,88 2,35 0,73 51,56 0,138 0,440 0,53^ 0,22

ДГ Б 7 19 3 15 26,92 83,33 70,00 44,12 1,62 0,88 50,00 0,489 0,30 0,12

Мезенхімально-
запальний + 

гепатоцелюлярної 
недостатности + 

дисліпідемії 

ДГ 20 52 2 16 27,78 88,89 90,91 23,53 2,50 0,81 40,00 0,220 0,51^ 0,16

ДГ А 13 33 2 16 28,26 88,89 86,67 32,65 2,54 0,81 45,31 0,198 1,000 0,52^ 0,18

ДГ Б 7 19 2 16 26,92 88,89 77,78 45,71 2,42 0,82 52,27 0,270 0,49 0,19

Мезенхімально-
запальний + 

холестазний + 
дисліпідемії

ДГ 19 53 2 16 26,39 88,89 90,48 23,19 2,38 0,83 38,89 0,223 0,48 0,14

ДГ А 13 33 2 16 28,26 88,89 86,67 32,65 2,54 0,81 45,31 0,198 0,783 0,52^ 0,18

ДГ Б 6 20 2 16 23,08 88,89 75,00 44,44 2,08 0,87 50,00 0,439 0,41 0,15

Цитолізний + 
мезенхімально-

запальний + 
гепатоцелюлярної 
недостатности + 

дисліпідемії

ДГ 18 54 1 17 25,00 94,44 94,74 23,94 4,50 0,79 38,89 0,105 0,70^ 0,19

ДГ А 12 34 1 17 26,09 94,44 92,31 33,33 4,70 0,78 45,31 0,089 1,000 0,71^ 0,23

ДГ Б 6 20 1 17 23,08 94,44 85,71 45,95 4,15 0,81 52,27 0,211 0,67^ 0,24

Цитолізний + 
мезенхімально-

запальний + 
холестазний + 
дисліпідемії

ДГ 18 54 1 17 25,00 94,44 94,74 23,94 4,50 0,79 38,89 0,105 0,70^ 0,19

ДГ А 12 34 1 17 26,09 94,44 92,31 33,33 4,70 0,78 45,31 0,089 1,000 0,71^ 0,23

ДГ Б 6 20 1 17 23,08 94,44 85,71 45,95 4,15 0,81 52,27 0,211 0,67^ 0,24

Цитолізний + 
мезенхімально-

запальний + 
гепатоцелюлярної 

недостатности 
+ холестазний + 

дисліпідемії

ДГ 17 55 1 17 23,61 94,44 94,44 23,61 4,25 0,81 37,78 0,108 0,68^ 0,18

ДГ А 11 35 1 17 23,91 94,44 91,67 32,69 4,30 0,81 43,75 0,154 1,000 0,68^ 0,21

ДГ Б 6 20 1 17 23,08 94,44 85,71 45,95 4,15 0,81 52,27 0,211 0,67^ 0,24

Продовження таблиці
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Одночасний прояв 
двох синдромів із 

шести 

ДГ 7 65 1 17 9,72 94,44 87,50 20,73 1,75 0,96 26,67 1,000 0,29 0,06
ДГ А 7 39 1 17 15,22 94,44 87,50 30,36 2,74 0,90 37,50 0,424 0,044* 0,51^ 0,13
ДГ Б 0 26 1 17 0,00 94,44 0,00 39,53 0,00 1,06 38,64 0,409 -1,00 -0,18

Одночасний прояв 
трьох синдромів із 

шести 

ДГ 15 57 4 14 20,83 77,78 78,95 19,72 0,94 1,02 32,22 1,000 -0,04 -0,01
ДГ А 5 41 4 14 10,87 77,78 55,56 25,45 0,49 1,15 29,69 0,255 0,013* -0,40 -0,15
ДГ Б 10 16 4 14 38,46 77,78 71,43 46,67 1,73 0,79 54,55 0,333 0,37 0,17

Одночасний прояв 
п’яти синдромів із 

шести  

ДГ 15 57 0 18 20,83 100,00 100,00 24,00 INF 0,79 36,67 0,035* 1,00 0,22
ДГ А 8 38 0 18 17,39 100,00 100,00 32,14 INF 0,83 40,63 0,093 0,376 1,00 0,24
ДГ Б 7 19 0 18 26,92 100,00 100,00 48,65 INF 0,73 56,82 0,031* 1,00 0,36^

Примітки: ↓ – зниження показника менше за норму; ↑ – підвищення показника більше за норму; (…) – у дужках наведено референтні 
значення показників;TP – істинно позитивні результати тесту; FN – хибнонегативні результати тесту; FP – хибнопозитивні результати 
тесту; TN – істинно негативні результати тесту; Se – чутливість; Sp – специфічність; PPV – позитивне передбачуване значення; 
NPV – негативне передбачуване значення; LR+ – відношення правдоподібности позитивного результату тесту; LR- – відношення 
правдоподібности негативного результату тесту; Ac – діагностична ефективність (точність); p1 – значення точного критерію Р. Фішера 
у разі порівняння із групою порівняння (ДГ і ГП;  ДГ А і ГП; ДГ Б і ГП); p2 – значення точного критерію Р. Фішера в разі порівняння ДГ А 
з ДГ Б; * – статистично достовірна різниця між частотою випадків у групах (p < 0,05); YCA – значення коефіцієнта асоціації Дж. 
Юла для підтвердження стохастичного зв’язку між відхиленням певного лабораторного показника чи лабораторним синдромом, 
чи констеляцією лабораторних синдромів, чи одночасним проявом певної кількости лабораторних синдромів і певним ураженням 
кісток; CC – значення коефіцієнта контингенції для підтвердження стохастичного зв’язку між відхиленням певного лабораторного 
показника, чи лабораторним синдромом, чи констеляцією лабораторних синдромів, чи одночасним проявом певної кількости 
лабораторних синдромів і певним ураженням кісток; ^ – істотний стохастичний зв’язок між досліджуваною ознакою і певним 
ураженням кісток (YCA ≥0,5, або CC| ≥0,3).

За результатами першого кроку першого етапу 
збільшення вмісту АСТ у крові, яке траплялося у 59 
(80,82 %) хворих ДГ (34 (46,57 %) – ДГ А і 25 (34,25 %) 
– ДГ Б) та у 14 (19,18 %) хворих ГП, що статистично 
достовірно відрізняється за частотою випадків у хво-
рих на ЦП з остеопенією й остеопорозом (р = 0,024), 
має істотний прямий стохастичний зв’язок з остео-
порозом (YCA = 0,75) і не має з ПМЩКТ загалом 
(YCA = 0,13) та з остеопенією (YCA = -0,11), тому 
може мати певну цінність лише для остеопорозу. Чут-
ливість збільшення вмісту АСТ у крові для остеопо-
розу – 96,15 %, специфічність  – 22,22 %, тоді як 
позитивне передбачуване значення для остеопорозу 
– 64,10 %, а негативне – 80,00 %. Імовірність виявити 
збільшення вмісту АСТ у крові у хворого з остеопо-
розом у 1,24 разу вища, ніж у хворого без ПМЩКТ 
(LR+ = 1,24), а ймовірність відсутности збільшення 
вмісту АСТ у крові у хворого без ПМЩКТ у 5,88 разу 
вища, ніж у хворого з остеопорозом (LR- = 0,17).

Підвищення показника ТП у 18 (94,74 %) хворих 
ДГ (12 (63,16 %) – ДГ А і 6 (31,58 %) – ДГ Б) та в 1 
(5,26 %) хворого ГП має підтверджений прямий сто-
хастичний зв’язок із усіма проявами ПМЩКТ (ДГ і 
ГП: YCA = 0,70; ДГ А і ГП: YCA = 0,71; ДГ Б і ГП: 
YCA = 0,67). Чутливість підвищення показника ТП 
для ПМЩКТ становить 25,00 %, для остеопенії – 26,09 %, 
для остеопорозу – 23,08 %, а специфічність – 94,44 % для 
кожного ураження кісток. Позитивне передбачуване зна-
чення для ПМЩКТ загалом – 94,74 %, для остеопенії – 
92,31 %, для остеопорозу – 85,71 %, а негативне передба-
чуване значення – 23,94, 33,33 і 45,95 % відповідно. 
Відношення правдоподібности позитивного резуль-
тату вказує на ймовірність виявити підвищення по-
казника ТП у хворого з ПМЩКТ у 4,15–4,70 разу 
вищу, ніж у хворого на ЦП з МЩКТ у межах норми 
(LR+ = 4,15–4,70), а відношення правдоподібности 
негативного результату – на вищу у 1,23–1,27 разу 

ймовірність відсутности підвищення показника ТП 
за відсутности ПМЩКТ порівняно з хворим із  
ПМЩКТ (LR- = 0,79–0,81).

Підвищення показника γ-глобулінів траплялося у 
55 (79,71 %) хворих ДГ (31 (44,93 %) – ДГ А і 24 
(34,78 %) – ДГ Б), а також у 14 (20,29 %) хворих ГП. 
Хоча статистично достовірна різниця була між час-
тотою випадків ДГ А і ДГ Б (р = 0,021), істотний 
прямий стохастичний зв’язок підвищення показника 
γ-глобулінів фіксували тільки з остеопорозом (YCA = 
0,55), тому він міг би мати певну цінність лише для 
остеопорозу. Чутливість для остеопорозу становить 
92,31 %, специфічність –  22,22 %, а позитивне й 
негативне передбачувані значення – 63,16 і 66,67 % 
відповідно. Відношення правдоподібности позитив-
ного результату становить 1,19, а відношення прав-
доподібности негативного результату – 0,35. 

Зменшення значень ПТІ виявлено у 66 (81,48 %) 
хворих ДГ (41 (50,62 %) – ДА А і 25 (30,86 %) – ДГ 
Б), а також у 15 (18,52 %) хворих ГП. Не виявлено 
статистично достовірної різниці між групами (р > 
0,05), але констатовано істотний стохастичний зв’язок 
із остеопорозом. Чутливість зменшення значень ПТІ 
для остеопорозу становить 96,15 %, специфічність 
– 16,67 %, позитивне і негативне передбачувані зна-
чення – 62,50 і 75,00 %, відношення правдоподібности 
позитивного та негативного результатів – 1,15 і 0,23 
відповідно.

Збільшення ЛФ фіксували у 41 (82,00 %) хворого 
ДГ (20 (40,00 %) – ДГ А і 21 (42,00 %) – ДГ Б) та у 9 
(18,00 %) хворих ГП. Наявність статистично достовір-
ної різниці між частотою випадків у ДГ Б і ГП (р = 
0,049) і ДГ А та ДГ Б (р = 0,003), а також істотний 
зв’язок із остеопорозом (YCA = 0,62; СС = 0,32), з 
урахуванням показників діагностичної й передбачу-
ваної цінности, свідчать, що збільшення ЛФ може бути 
цінним середньочутливим маркером остеопорозу. Чут-

Закінчення таблиці 
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ливість збільшення ЛФ для остеопорозу сягає 80,77 %, 
специфічність – 50,00 %, позитивне і негативне перед-
бачувані значення – 70,00 і 64,29 % відповідно. Від-
ношення правдоподібности позитивного та негатив-
ного результатів становить 1,62 і 0,38 відповідно, що 
свідчить про вищу у 1,62 разу ймовірність наявности 
збільшення ЛФ у хворого на ЦП з остеопорозом, ніж 
у хворого з нормою МЩКТ, та вищу у 2,63 разу ймо-
вірність відсутности збільшення ЛФ у хворого з нор-
мою МЩКТ, ніж у хворого з остеопорозом. 

Зниження показника калію виявлено лише у 7  
(100,00 %) хворих ДГ (2 (28,57 %) – ДГ А, 5 (71,43 %) 
– ДГ Б) та не зафіксовано у жодного хворого ГП  (0 (0,00 %)). 
Значення точного критерію Р. Фішера під час порівнян-
ня ДГ Б і ГП хоча й близьке до статистичної досто-
вірности, але не досягає її (р = 0,068), а істотний 
стохастичний зв’язок фіксували лише з остеопорозом 
(YCA = 1,00; СС = 0,30). Саме тому, незважаючи на 
максимальні значення специфічности (по 100,00 %), 
позитивне передбачуване значення й відношення 
правдоподібности позитивного результату зниження 
показника калію для кожного з уражень кісток, його 
ймовірна діагностична цінність може бути підтвер-
джена лише для остеопорозу. Чутливість, негативне 
передбачуване значення й відношення правдоподіб-
ности негативного результату зниження показника 
калію для остеопорозу становлять 19,23 і 46,15 % та 
0,81 відповідно.

Уміст загального холестеролу збільшився у 10 
(90,91 %) хворих ДГ (8 (72,73 %) – ДГ А і 2 
(18,18 %) – ДГ Б) та у 1 (9,09 %) хворого ГП. 
Не виявлено жодної статистично достовірної різни-
ці між групами (р > 0,05), але констатовано стохастич-
ний зв’язок між збільшенням вмісту загального холе-
стеролу у крові й остеопенією (YCA = 0,56). Чутливість 
збільшення вмісту загального холестеролу для остео-
пенії становить 17,39 %, специфічність – 94,44 %, по-
зитивне й негативне передбачувані значення – 88,89 
і 30,91 %, відношення правдоподібности позитивного 
та негативного результатів – 3,13 і 0,87 відповідно.

Зменшення ЛПВЩ виявлено у 69 (88,46 %) випадках 
ДГ (43 (55,13 %) – ДГ А, у 26 (33,33 %) – ДГ Б) й у 9 
(11,54 %) випадках ГП. Оскільки статистично досто-
вірна різниця наявна між частотою випадків зменшен-
ня ЛПВЩ у ДГ і ГП, а також ДГ А і ГП й ДГ Б і ГП (р 
< 0,001), а між зменшенням ЛПВЩ і кожним проявом 
ураження кісток наявний істотний стохастичний зв’я-
зок (ДГ: YCA = 0,92; СС = 0,54; ДГ А: YCA = 0,87; СС 
= 0,50; ДГ Б: YCA = 1,00; СС = 0,61), з урахуванням 
показників діагностичної і передбачуваної цінности й 
відношення правдоподібности, зменшення ЛПВЩ 
можна вважати високочутливим, тобто таким, що умож-
ливлює виключити хворобу в разі негативного резуль-
тату тесту, маркером усіх проявів ПМЩКТ, а особливо 
остеопорозу (чутливість – 93,48–100,00 %, специфічність 
– 50,00 %, позитивне та негативне передбачувані зна-
чення – 74,29–88,46 % і 75,00–100,00 %, відношення 
правдоподібности позитивного й негативного резуль-
татів – 1,87–2,00 і 0,00–0,13 відповідно).

Другий крок першого етапу полягав у досліджен-
ні діагностичної і передбачуваної цінности й відно-
шення правдоподібности лабораторних синдромів та 
їх констеляцій у хворих на ЦП з ураженням кісток.

Серед лабораторних синдромів цитолізний синдром, 
що траплявся у 60 (78,95 %) випадках у ДГ (ДГ А – 35 
(46,06 %), ДГ Б – 25 (32,89 %)) та у 16 (21,05 %) ви-
падках у ГП, статистично достовірно відрізнявся у 
ДГ А і ДГ Б (р = 0,045), а істотний прямий стохас-
тичний зв’язок був лише з остеопорозом. Але незва-
жаючи на високу чутливість цитолізного синдрому 
до остеопорозу (96,15 %), характерною є велика част-
ка хибнопозитивних результатів, а також надто низь-
ка специфічність (11,11 %). Позитивне й негативне 
передбачувані значення для остеопорозу становлять 
60,98 і 66,67 % відповідно, а відношення правдопо-
дібности позитивного й негативного результатів – 1,08 
і 0,35 відповідно.

Холестазний синдром хоч і мав істотний обернений 
стохастичний зв’язок із остеопенією під час порів-
няння з остеопорозом (YCA = -0,58), проте статис-
тично достовірно не відрізнявся між групами (р > 
0,05) і не мав істотного прямого зв’язку з жодним 
проявом ураження кісток (YCA < 0,5; СС < 0,3), тому 
не є цінним як маркер будь-якого прояву ПМЩКТ.

Під час аналізу констеляцій лабораторних синдро-
мів виявлено констеляцію цитолізного синдрому зі 
синдромом гепатоцелюлярної недостатности, харак-
терної для 57 (79,17 %) хворих ДГ (32 (44,45 %) – ДГ 
А і 25 (34,72 %) – ДГ Б) і для 15 (20,83 %) хворих ГП. 
Статистично достовірну різницю виявлено між ДГ А 
і ДГ Б (р = 0,007), але істотний стохастичний зв’язок 
тільки з остеопорозом (YCA = 0,67). Чутливість кон-
стеляції до остеопорозу становить 96,15 %, специ-
фічність – 16,67 %, позитивне і негативне передба-
чувані значення – 62,50 і 75,00 %, відношення 
правдоподібности позитивного і негативного резуль-
татів – 1,15 і 0,23 відповідно.

Констеляція цитолізного й холестазного синдромів 
хоч і відрізнялася статистично достовірно за частотою 
випадків у ДГ А і ДГ Б (р = 0,021), проте не мала 
жодного істотного прямого зв’язку з будь-яким про-
явом ПМЩКТ (YCA < 0,5; СС < 0,3), тому не є цінною 
як маркер ураження кісток.

Констеляція мезенхімально-запального синдрому і 
синдрому дисліпідемії, яку фіксували у 21 (91,30 %) 
хворого ДГ (ДГ А – 14 (60,87 %), ДГ Б – 7 (30,43 %)) 
та у 2 (8,70 %) хворих ГП, має істотний прямий сто-
хастичний зв’язок із ПМЩКТ (YCA = 0,53) та з остео-
пенією в тому числі (YCA = 0,56). Чутливість консте-
ляції  до ПМЩКТ становить 29,17 %, а до остеопенії 
– 30,43 %; специфічність для ПМЩКТ та остеопенії 
– по 88,89 %, позитивне передбачуване значення для 
ПМЩКТ – 91,30 %, для остеопенії –  87,50 %; негативне 
передбачуване значення для ПМЩКТ – 23,88 %, для 
остеопенії –  33,33 %; відношення правдоподібности 
позитивного результату для ПМЩКТ – 2,63, для ос-
теопенії – 2,74; відношення правдоподібности нега-
тивного результату – 0,80 і 0,78 відповідно.



ЛКВ

46

Констеляція синдрому гепатоцелюлярної недостат-
ности й холестазного синдрому мала істотний обер-
нений стохастичний зв’язок із остеопенією під час 
порівняння з остеопорозом (YCA = -0,65), але не мала 
істотного прямого зв’язку з жодним проявом уражен-
ня кісток (YCA <0,5; СС <0,3) і між групами статис-
тично достовірно не відрізнялася (р > 0,05), тому не 
є цінною для жодного прояву ПМЩКТ.

Констеляція цитолізного, мезенхімально-запаль-
ного синдромів і синдрому дисліпідемії була у 19 
(95,00 %) хворих ДГ (у 13 (65,00 %) – ДГ А і у 6 
(30,00 %) – ДГ Б) й у 1 (5,00 %) хворого ГП. Значен-
ня точного критерію Р. Фішера наближене до статис-
тичної достовірности під час порівняння ДГ і ГП (р 
= 0,064) й ДГ А і ГП (р = 0,089), а прямий стохастич-
ний зв’язок констеляції є істотним із кожним проявом 
ураження кісток (ДГ: YCA = 0,72; ДГ А: YCA = 0,74; 
ДГ Б: YCA = 0,67).  Чутливість для кожного з проявів 
ПМЩКТ перебуває в межах 23,08–28,26 %, специ-
фічність – по 94,44 %, позитивне й негативне перед-
бачувані значення – 85,71–95,00 % і 24,29–45,95 %, 
відношення правдоподібности позитивного та нега-
тивного результату – 4,15–5,09 і 0,76–0,81 відповідно. 

Констеляція цитолізного, гепатоцелюлярної не-
достатности й холестазного синдромів була у 53 
(79,10 %) випадках у ДГ (29 (43,28 %) – у ДГ А, 24 
(35,82 %) – у ДГ Б) й у 14 (20,90 %) – у ГП, проте 
статистично достовірна різниця наявна тільки між 
ДГ А і ДГ Б (р = 0,011), а прямий стохастичний зв’я-
зок констеляції був істотним тільки з остеопорозом 
(YCA = 0,55). Попри високу чутливість констеляції 
до остеопорозу (92,31 %) специфічність становить 
22,22 %, позитивне і негативне передбачувані зна-
чення – 63,16 і 66,67 %, а відношення правдоподібности 
позитивного й негативного результату – 1,19 і 0,35 
відповідно.

Констеляцію цитолізного синдрому та синдромів 
гепатоцелюлярної недостатности й дисліпідемії ви-
явлено у 25 (89,29 %) хворих ДГ (у 18 (64,29 %) – ДГ 
А; у 7 (25,00 %) – ДГ Б) й у 3 (10,71 %) хворих ГП. 
Не виявлено жодної статистично достовірної різниці 
між групами (р > 0,05), але є істотний стохастичний 
зв’язок констеляції з остеопенією (YCA = 0,53). Чут-
ливість констеляції до остеопенії становить 39,13 %, 
специфічність – 83,33 %, позитивне й негативне пе-
редбачувані значення – 85,71 і 34,88 %, відношення 
правдоподібности позитивного та негативного ре-
зультату – 2,35 і 0,73 відповідно.

Констеляція мезенхімально-запального синдрому 
та синдромів гепатоцелюлярної недостатности й дис-
ліпідемії, що наявна у 20 (90,91 %) хворих ДГ (13 
(59,09 %) – ДГ А; 7 (31,82 %) – ДГ Б) та у 2 (9,09 %) 
хворих ГП, має істотний прямий стохастичний зв’я-
зок із ПМЩКТ (YCA = 0,52) і з остеопенією в тому 
числі (YCA = 0,51). Чутливість констеляції до ПМЩКТ 
становить 27,78 %, а до остеопенії  28,26 %; специ-
фічність для ПМЩКТ та остеопенії – по 88,89 %, 
позитивне передбачуване значення для ПМЩКТ – 
90,91 %, для остеопенії –  86,67 %; негативне перед-

бачуване значення для ПМЩКТ – 23,53 %, для остео-
пенії – 32,65 %; відношення правдоподібности 
позитивного результату для ПМЩКТ – 2,50, для ос-
теопенії – 2,54; відношення правдоподібности нега-
тивного результату – 0,81 і 0,81 відповідно.

Констеляція мезенхімально-запального, холестаз-
ного синдромів та синдрому дисліпідемії, яка вияв-
лена у 19 (90,48 %) хворих ДГ (13 (61,91 %) – ДГ А; 
6 (28,57 %) – ДГ Б) й у 2 (9,52 %) хворих ГП, статис-
тично достовірно не відрізнялася між групами (р > 
0,05), але мала істотний стохастичний зв’язок із ос-
теопенією (YCA = 0,52). Чутливість констеляції до 
остеопенії становить 28,26 %, специфічність – 
88,89 %, позитивне й негативне передбачувані зна-
чення – 86,67 і 32,65 %, відношення правдоподібности 
позитивного й негативного результатів – 2,54 і 0,81 
відповідно.

Констеляція цитолізного, мезенхімально-запаль-
ного синдромів, синдромів гепатоцелюлярної недо-
статности й дисліпідемії виявлена у 18 (94,74 %) 
випадках серед хворих ДГ (12 (63,16 %) – ДГ А, 6 
(31,58 %) – ДГ Б), а також у 1 (5,26 %) випадку в 
ГП. Істотний прямий стохастичний зв’язок існує між 
констеляцією і кожним із проявів ураження кісток 
(ДГ: YCA = 0,72; ДГ А: YCA = 0,71; ДГ Б: YCA = 
0,67).  Чутливість для кожного з проявів ПМЩКТ 
перебуває в межах 23,08–26,09 %, специфічність – 
по 94,44 %, позитивне й негативне передбачувані 
значення – 85,71–94,74 і 23,94–45,95 %, відношення 
правдоподібности позитивного та негативного ре-
зультатів – 4,15–4,70 і 0,78–0,81 відповідно. Най-
кращі показники специфічности, позитивного пе-
редбачуваного значення й відношення правдо подібности 
позитивного результату констеляції характерні для 
остеопенії, хоча, враховуючи незначне коливання 
меж цих показників і наявність істотного стохастич-
ного зв’язку з кожним із проявів уражень кісток, ця 
констеляція могла б мати певну цінність для під-
твердження ПМЩКТ у разі виявлення його у хво-
рого на ЦП.

Констеляція цитолізного, мезенхімально-запаль-
ного, холестазного синдромів і синдрому дисліпідемії 
траплялася з такою ж частотою, як і попередня кон-
стеляція, тому для неї характерні такі ж показники 
діагностичної і передбачуваної цінности й відношен-
ня правдоподібности.

Констеляція цитолізного, мезенхімально-запаль-
ного, гепатоцелюлярної недостатности, холестазного 
синдромів та синдрому дисліпідемії траплялася у 17 
(94,44 %) випадках серед хворих на ЦП ДГ (у 11 (61,1 %) 
– в ДГ А, у 6 (33,33 %) – в ДГ Б) та в 1 (5,56 %) – у 
ГП. Прямий стохастичний зв’язок констеляції  є іс-
тотним із усіма проявами ураження кісток (ДГ: YCA 
= 0,68; ДГ А: YCA = 0,68; ДГ Б: YCA = 0,67).  Чутли-
вість для кожного з проявів ПМЩКТ перебуває в 
межах 23,08–23,91 %, специфічність – по 94,44 %, 
позитивне та негативне передбачувані значення – 
85,71–94,44 і 23,61–45,95 %, відношення правдопо-
дібности позитивного результату – 4,15–4,30 і відно-
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шення правдоподібности негативного результату – по 
0,81 відповідно.

За результатами третього кроку першого етапу 
дослідження одночасний прояв двох із шести різних 
лабораторних синдромів спостерігався у 7 (87,50 %) 
хворих ДГ (ДГ А – у 7 (87,50 %), ДГ Б – у жодного 
(0,00 %)) й у 1 (12,50 %) хворого ГП, але статистич-
но достовірно відрізнялася частота випадків одно-
часного прояву двох із шести різних лабораторних 
синдромів у ДГ А і ДГ Б (р = 0,044), а істотний прямий 
стохастичний зв’язок був тільки з остеопенією (YCA 
= 0,51). Чутливість одночасного прояву двох із шести 
різних лабораторних синдромів до остеопенії стано-
вить 15,22, специфічність – 94,44 %, позитивне й 
негативне передбачувані значення – 87,50 і 30,36 %, 
відношення правдоподібности позитивного та нега-
тивного результатів – 2,74 і 0,90 відповідно.

Одночасний прояв трьох лабораторних синдромів 
із шести був у 15 (78,95 %) хворих ДГ (ДГ А – у 5 
(26,32 %), ДГ Б – у 10 (52,63 %)) й у 4 (21,05 %) хво-
рих ГП. Незважаючи на статистично достовірну різ-
ницю між частотою випадків у ДГ А і ДГ Б (р = 0,013), 
прямий стохастичний зв’язок із проявами ПМЩКТ 
не був істотним (YCA < 0,5; СС < 0,3), тому не є 
цінним для  виявлення будь-яких проявів ПМЩКТ.

Одночасний прояв п’яти лабораторних синдромів 
із шести траплявся у 15 (100,00 %) хворих ДГ (ДГ А 
– у 8 (53,33 %), ДГ Б – у 7 (46,67 %)) й не виявлений 
у жодного (0,00 %) хворого ГП. Статистично досто-
вірна різниця наявна між частотою випадків ДГ і ГП 
(р = 0,035) і ДГ Б й ГП (р = 0,031), а істотний прямий 
стохастичний зв’язок фіксували з остеопорозом (YCA 
= 1,00; СС = 0,36), що дало підстави оцінити показ-
ники діагностичної і передбачуваної цінности та від-
ношення правдоподібности для ПМЩКТ й остеопо-
розу в тому числі. Чутливість одночасного прояву 
п’яти  лабораторних синдромів із шести для ПМЩКТ 
становить 20,83 %, а до остеопорозу – 26,92 %; спе-
цифічність – по 100,00 %, позитивне передбачуване 
значення як для ПМЩКТ, так і для остеопорозу – по 
100,00 %; негативне передбачуване значення для  
ПМЩКТ – 24,00 %, а для остеопорозу –  48,65 %; 
відношення правдоподібности позитивного результа-
ту прагне до нескінченности, а відношення правдо-
подібности негативного результату становить 2,63 для 
ПМЩКТ і 2,74 – для остеопорозу.  Ці результати під-
тверджують, що одночасний прояв п’яти лабораторних 
синдромів із шести може бути високочутливим мар-
кером як ПМЩКТ загалом, так і остеопорозу. Проте 
найбільш цінним цей маркер є для остеопорозу, оскіль-
ки одночасно підтверджується як точним критерієм 
Р. Фішера, так і наявністю істотного прямого стохас-
тичного зв’язку та має найточніші показники діагнос-
тичної і передбачуваної цінности й відношення прав-
доподібности саме для остеопорозу.

Отже, отримані результати демонструють, що жо-
ден із досліджуваних показників не має одночасно 
високої чутливости і специфічности, а відповідно 
– передбачуваної цінности й відношення правдопо-

дібности. Проте виявлено такі, що характеризують-
ся вищою чутливістю, негативним передбачуваним 
значенням і відношенням правдоподібности нега-
тивного результату, які апріорі можна було б вважа-
ти скринінговими, тобто такими, які дають змогу 
виключити чи заперечити хворобу, або такі, для яких 
характерні вища специфічність, позитивне передба-
чуване значення і відношення правдоподібности 
позитивного результату, що могли б бути діагнос-
тичними тестами, тобто такими, що уможливлюють 
підтвердження діагнозу.

Маркерами ПМЩКТ можуть бути: високочутливе 
й найбільш цінне зменшення ЛПВЩ, відсутність яко-
го може вказувати на відсутність будь-якого ПМЩКТ 
та високоспецифічні збільшення ТП, констеляція 
цитолізного, мезенхімально-запального синдромів і 
синдрому дисліпідемії, що може доповнюватися син-
дромом гепатоцелюлярної недостатности і/або хо-
лестазним синдромом, та середньоспецифічна кон-
стеляція мезенхімально-запального синдрому та 
синдрому дисліпідемії, що може доповнюватися 
синдромом гепатоцелюлярної недостатности, наявність 
яких може вказувати на будь-яке ПМЩКТ.

Маркерами остеопенії можуть бути високоспеци-
фічні збільшення загального холестеролу, одночасний 
прояв лише двох лабораторних синдромів із шести і 
середньоспецифічна констеляція цитолізного, гепа-
тоцелюлярної недостатности й синдрому дисліпідемії, 
наявність яких свідчить про ймовірну остеопенію.

Маркерами остеопорозу можуть бути високочут-
ливі збільшення АСТ, збільшення γ-глобулінів, змен-
шення ПТІ, цитолізний синдром або його констеляція 
із синдромом гепатоцелюлярної недостатности, що 
може доповнюватися  холестазним синдромом, і се-
редньочутливе збільшення ЛФ, відсутність яких свід-
чить про відсутність остеопорозу, а також високоспе-
цифічне зменшення калію, чи одночасний прояв 
п’яти лабораторних синдромів із шести, наявність 
яких найімовірніше вказує на остеопороз.

Другий етап передбачав визначення на основі від-
ношення правдоподібности посттестової ймовірности 
ПМЩКТ і її проявів у хворого на ЦП після виявлен-
ня або невиявлення у нього обраних нами найбільш 
цінних маркерів із урахуванням поширености цих 
уражень кісток, зафіксованих методом УЗДМПК. Оп-
рацьовані результати проілюстровані за допомогою 
номограми теореми Байєса (рис. 1–3). 

Найбільш цінним для усіх проявів ПМЩКТ було 
зменшення ЛПВЩ, лише для остеопенії – не виявле-
но жодного маркера, лише для остеопорозу – збіль-
шення значень ЛФ й одночасний прояв п’яти дослі-
джуваних синдромів із шести.

Якщо передтестова ймовірність (поширеність / 
відносна частота) усіх проявів ПМЩКТ серед хворих 
на ЦП становить 80,0 %, а відношення правдоподіб-
ности позитивного результату – 1,92, негативного 
результату – 0,08, посттестова ймовірність ПМЩКТ 
у хворого зі зменшенням ЛПВЩ становить 88,46 %, 
а за відсутности зменшення ЛПВЩ – 25,00 %.
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Рис. 1. Посттестова ймовірність ПМЩКТ в разі виявлення  
та за відсутности зменшення ЛПВЩ в сироватці крови.

Рис. 2. Посттестова ймовірність остеопорозу в разі виявлення 
та за відсутности збільшення значень ЛФ. 

Рис. 3. Посттестова ймовірність остеопорозу в разі виявлення 
та за відсутности одночасного прояву п’яти лабораторних 

синдромів ЦП.

Примітки: — чутливість і специфічність тесту; — посттестова 
ймовірність ПМЩКТ в разі поширености ПМЩКТ 80,0 % (рис. 
1) та остеопорозу в разі поширености остеопорозу 28,9 % (рис. 
2–3); значення LR+ і LR- (відношення правдоподібности), яке 
за різної поширености, але за сталого значення чутливости й 
специфічности не змінюється, міститься на горизонтальній 
прямій у точці перетину ліній.

У разі передтестової ймовірности остеопорозу 
28,9 %, а відношення правдоподібности позитивно-
го й негативного результатів для збільшення значень 
ЛФ 1,62 і 0,38 відповідно, якщо у хворого на ЦП 
фіксували збільшення значень ЛФ, посттестова ймо-
вірність остеопорозу становить 39,62 %, а за відсут-
ности збільшення значень ЛФ – 13,51 %. Якщо у 
хворого на ЦП зафіксовано одночасний прояв п’яти 
лабораторних синдромів ЦП із шести досліджуваних 
(відношення правдоподібности позитивного резуль-
тату має максимальне значення), то ймовірність 
остеопорозу прагне до нескінченности, а у хворого 
на ЦП, у якого немає одночасного прояву п’яти до-
сліджуваних лабораторних синдромів ЦП (відно-
шення правдоподібности негативного результату 
дорівнює 0,73) із шести, ймовірність остеопорозу 
– 22,89 %.

Отже, значення посттестової ймовірности  
ПМЩКТ, якщо не фіксували зменшення ЛПВЩ, у 
хворого на ЦП свідчить про можливість застосу-
вання його з метою виключення у хворого будь-яко-
го прояву ПМЩКТ. Значення посттестової ймовір-
ности остеопорозу, якщо не було збільшення значень 
ЛФ, робить його більш цінним для виключення 
остеопорозу у хворого на ЦП, а максимальне зна-
чення посттестової ймовірности остеопорозу у 
хворого з виявленим одночасним проявом п’яти 
досліджуваних лабораторних синдромів ЦП із ше-
сти – найбільш цінним для підтвердження цього 
діагнозу.

Висновки. Серед лабораторних показників крови, 
лабораторних синдромів у хворих на цироз печінки 
чи їх констеляцій виявлено такі, що можуть або під-
тверджувати, або заперечувати порушення мінераль-
ної щільности кісткової тканини та остеопенію й 
остеопороз у тому числі. Серед них найбільш цін-
ними маркерами ураження кісток, що одночасно 
підтверджуються статистичною значущістю і наяв-
ністю істотного прямого стохастичного зв’язку з 
ознакою, є такі: для усіх проявів порушення міне-
ральної щільности кісткової тканини – високочут-
ливе зменшення ліпопротеїдів високої щільности, 
лише для остеопенії – не виявлено такого маркера, 
лише для остеопорозу – середньочутливе збільшен-
ня значень лужної фосфатази та високоспецифічний 
одночасний прояв п’яти досліджуваних лаборатор-
них синдромів цирозу печінки із шести.

Список літератури
1. Абрагамович МО, Фармага МЛ. Лiкування цирозу печiнки: сучаснi засади з урахуванням наявностi синтропiчних ко- 

i полiморбiдних уражень iнших органiв та систем. Львiвський клiнiчний вiсник. 2013;2(2):37–45 (Abrahamovych MO, 
Farmaha ML. Treatment of the liver cirrhosis: modern principles, considering syntropic co- and multimorbid lesions of other 
organs and systems of organs. Lviv Clinical Bulletin. 2013;2(2):37-45) (Ukrainian) https://doi.org/10.25040/lkv2013.02.037

2. Абрагамович УО, Абрагамович ОО, Циганик ЛВ, Синенький ОВ, Гута СІ. Порівняльна оцінка мінеральної щільності 
кісткової тканини за результатами ультразвукової денситометрії, рентґеностеоденситометрії та двохенерґетичної 
рентґенівської абсорбціометрії у хворих на системний червоний вовчак. Львівський клінічний вісник.  2017;1(17):32–37 







Оригінальні дослідження

ISSN 2306-4269. Lviv Сlinical Bulletin. 2022, 1(37) - 2(38) 49

(Abrahamovych UO, Abrahamovych OO, Tsyhanyk LV, Synenkyi OV, Guta SI. Сomparative evaluation of bone mineral den-
sity based upon the results of ultrasound osteodensitometry, X-ray Osteodensitometry, and dual-energy X-ray Absorptiometry 
tests in premenopausal women with systemic lupus erythematosus. Lviv Clin Bull. 2017;1(17):32-37) (Ukrainian) https://doi.
org/10.25040/lkv2017.01.032

3. Дробінська НВ, Абрагамович ОО, Білоус ЗО, Ферко МР, Іваночко РБ, Завадка МО. Особливості зміни показників 
деяких лабораторних синдромів і їх констеляцій у хворих на цироз печінки з порушенням мінеральної щільности 
кісткової тканини. Львівський клінічний вісник.  2021;3–4(35–36):23–36 (Drobinska NV, Abrahamovych OO, Bilous ZO, 
Ferko MR, Ivanochko RB, Zavadka MO. Features of Changes in Blood Parameters of Some Laboratory Syndromes and their 
Constellations in Patients with Liver Cirrhosis with Disorders of Bone Mineral Density. Lviv Clin Bull. 2021;3-4(35-36):23-
26) (Ukrainian) https://doi.org/10.25040/lkv2021.03-04.023

4. Поворознюк ВВ, Балацька НІ. Роль маркерів ремоделювання кісткової тканини у діагностиці системного остеопорозу. 
Мистецтво лікування. 2013;2-3(98-99):12–14 (Povoroznyuk VV, Balacka NI. The role of markers of bone remodeling in 
diagnosing systemic osteoporosis. Art of Treatment. 2013;2-3(98-99):12-14) (Ukrainian)

5. Поворознюк ВВ, Григор’єва НВ, Дзерович НІ, Балацька НІ, Бистрицька МА, Поворознюк ВасВ та ін. Інформаційний 
лист. Про нововведення в системі охорони здоров’я. Алгоритм діагностики остеопорозу та його ускладнень на 
вторинному (спеціалізованому) рівні медичної допомоги. Біль. Суглоби. Хребет. 2018;8(1):54–55 (Povoroznyuk VV, 
Grygorуeva NV, Dzerovych NI, Balatska NI, Bystrytska MA, Povoroznyuk VV et al. Information letter. On innovations in the 
health care system. Algorithm for the diagnosis of osteoporosis and its complications at the secondary (specialized) level of 
medical care. Pain Joints Spine. 2018;8(1):54-55) (Ukrainian) https://doi.org/10.22141/2224-1507.8.1.2018.130700

6. Поворознюк ВВ, Григор’єва НВ, Поворознюк ВасВ. Ультразвукова денситометрія в оцінці структурно-функціонального 
стану кісткової тканини. Біль. Суглоби. Хребет. 2013;0(4.12):5–12 (Povoroznyuk VV, Grygoryeva NV, Povoroznyuk VV. 
Ultrasound Densitometry in the Assessment of Structural and Functional Bone. Pain Joints Spine. 2013;0(4.12):5-12) (Ukrainian)

7. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Гастроентерологія» [Internet]. (Nakaz 
N 271 vid 13.06.2005 Pro zatverdzhennia protokoliv nadannia medychnoi dopomohy za spetsialnistiu "Hastroenterolohiia"). 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0271282-05#Text

8. Abushouk AI. Evolution of Fagan's Nomogram; a Commentary. Emerg (Tehran). 2016;4(3):114-115.
9. Alpaslan M, Ozkacmaz S, Bora A. The comparison of computed tomography densitometry and DEXA for diagnosis of oste-

oporosis. Ann Clin Anal Med. 2020;11(3):201-206. https://doi.org/10.4328/ACAM.20041
10. Bukhari T, Jafri L, Majid H, Khan AHH, Siddiqui I. Determining bone turnover status in patients with chronic liver disease. 

Cureus. 2021;13(4):e14479. https://doi.org/10.7759/cureus.14479
11. Cipriani C, Colangelo L, Santori R, Renella M, Mastrantonio M, Minisola S et al. The interplay between bone and glucose 

metabolism. Vol. 11, Frontiers in Endocrinology. Frontiers; 2020. 122 p. https://doi.org/10.3389/fendo.2020.00122
12. Gamma Coefficient (Goodman and Kruskal's Gamma) & Yule's Q [Internet]. https://www.statisticshowto.com/gamma-coef-

ficient-goodman-kruskal/
13. Gokcan H, Akdogan M, Demir SO, Kacar S, Cam P, Kaplan M et al. Prevalence and characteristics of bone disease in cirrhotic 

patients. Hepatol Forum. 2020;2:48-52. https://doi.org/10.14744/hf.2020.2020.0007
14. Guañabens N, Parés A. Osteoporosis in chronic liver disease. Liver Int. 2018;38(5):776-785. https://doi.org/10.1111/liv.13730
15. Hammond I, Lyons DJ. Bone Mineral Densitometry Reporting and the CAR Technical Standards: Tips for the Radiologist. 

Can Assoc Radiol J. 2020;71(2):134-135. https://doi.org/10.1177/0846537119899270
16. Iftikhar A, Ahmed ST, Asim T. Review of Bone Turn over Biomarkers for Early Diagnose of Osteoporosis. J Adv Med Med 

Res. 2018;26(8):1-8. https://doi.org/10.9734/JAMMR/2018/41718
17. Jeong H, Kim D. Bone Diseases in Patients with Chronic Liver Disease. Int J Mol Sci. 2019;20(17):4270. https://doi.

org/10.3390/ijms20174270
18. Khadim M, Mubashir W, Irshad A, Hospital S, Khan RY. Prevalence of Osteoporosis in Liver Cirrhosis. Asian J Multidiscip 

Stud. 2019;7(9):2348-7186.
19. Marasco J, Beach P, Doerfler R, Roschier L. Doc, What Are My Chances? UMAP Journal. 2011;32:279-98.
20. McDonald JH. Fisher's Exact Test [Internet]. 2021. https://stats.libretexts.org/@go/page/1724
21. McGee DL. Understanding Medical Tests and Test Results [Internet]. Merck Manual Professional Version. 2018. https://www.

msdmanuals.com/professional/special-subjects/clinical-decision-making/understanding-medical-tests-and-test-results
22. Park SY, Ahn SH, Yoo J Il, Chung YJ, Jeon YK, Yoon BH et al. Position statement on the use of bone turnover markers for 

osteoporosis treatment. J Bone Metab. 2019;26(4):213-224. https://doi.org/10.11005/jbm.2019.26.4.213
23. Refining Clinical Diagnosis With Likelihood Ratios | Basicmedical Key [Internet]. https://basicmedicalkey.com/refining-clin-

ical-diagnosis-with-likelihood-ratios/
24. Saeki C, Takano K, Oikawa T, Aoki Y, Kanai T, Takakura K et al. Comparative assessment of sarcopenia using the JSH, 

AWGS, and EWGSOP2 criteria and the relationship between sarcopenia, osteoporosis, and osteosarcopenia in patients with 
liver cirrhosis. BMC Musculoskelet Disord. 2019;20(1):1-12. https://doi.org/10.1186/s12891-019-2983-4

25. WHO Study Group Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis. World 
Health Organ Tech Rep. 1994;843:5-6. https://apps.who.int/iris/handle/10665/39142 

26. Wu CH, Chang YF, Chen CH, Lewiecki EM, Wüster C, Reid I et al. Consensus Statement on the use of bone turnover markers 
for short-term monitoring of osteoporosis treatment in the Asia-pacific region. J Clin Densitom. 2021;24(1):3-13. https://doi.
org/10.1016/j.jocd.2019.03.004

27. Yule GU. On the methods of measuring association between two attributes. J R Stat Soc. 1912;75(6):579. https://doi.
org/10.2307/2340126

28. Zheng JP, Miao HX, Zheng SW, Liu W Le, Chen CQ, Zhong HB et al. Risk factors for osteoporosis in liver cirrhosis patients mea-
sured by transient elastography. Medicine (Baltimore). 2018;97(20):e10645. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000010645

Стаття надійшла до редакції журналу 10.05.2022 р.

Конфлікт інтересів
Автори цієї статті стверджують, що  конфлікту інтересів немає.



ЛКВ

50

Діагностична й передбачувана цінність і відношення правдоподібности зміни 
показників деяких лабораторних синдромів та їх констеляцій у хворих  

на цироз печінки з порушенням мінеральної щільности кісткової тканини 
Н. В. Дробінська, О. О. Абрагамович, М. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, М. Р. Ферко,  

І. Ю. Корнійчук, Р. Б. Іваночко

Вступ. Зміни певних лабораторних показників крови, лабораторні синдроми, на які вони вказують, та їх 
констеляції потребують дослідження їх цінности для можливости використання клініцистами з метою ви-
явлення чи заперечення проявів порушення мінеральної щільности кісткової тканини (ПМЩКТ) у хворих 
на цироз печінки (ЦП), позаяк мають певні особливості.

Мета дослідження. Дослідити діагностичну й передбачувану цінність і відношення правдоподібности 
зміни показників деяких лабораторних синдромів та їх констеляцій у хворих на цироз печінки з порушенням 
мінеральної щільности кісткової тканини.

Матеріали й методи. У рандомізований спосіб обстежено 90 хворих на ЦП (27 жінок (30,0 %),  63 чоловіки 
(70,0 %) віком 18–66 років) і стратифіковано за наявністю уражень кісток згідно з рекомендаціями ВООЗ за 
Т-критерієм. Із 72 (80,0 %) хворих  на ЦП з ПМЩКТ сформували дослідну групу (ДГ) (46 (63,9 %) хворих на ЦП 
з остеопенією – ДГ А; 26 (36,1 %) хворих на ЦП з остеопорозом – ДГ Б) і з 18 (20,0 %) хворих на ЦП без ПМЩКТ 
– групу порівняння (ГП).

Лабораторні синдроми діагностували на основі виявлення відхилень лабораторних показників крови, а саме: 
цитолізний – у разі збільшення вмісту аспартатамінотрансферази чи аланінамінотрансферази у плазмі кро-
ви; мезенхімально-запальний – у разі підвищення показників тимолової проби чи γ-глобулінів; гепатоцелю-
лярної недостатности – зменшення фібриногену, протромбінового індексу, загального білка чи альбумінів; 
холестазний –  збільшення значень лужної фосфатази (ЛФ), γ-глютамілтранспептидази чи загального білі-
рубіну; портосистемного шунтування – зниження показників натрію, калію чи підвищення креатиніну; 
дисліпідемії – збільшення у сироватці крови вмісту холестеролу, В-ліпопротеїдів, тригліцеридів, ліпопроте-
їдів низької щільности чи зменшення ліпопротеїдів високої щільности (ЛПВЩ). 

Дослідження проведено за два етапи. На першому етапі визначено  показники діагностичної, передбачу-
ваної цінности й відношення правдоподібности змін лабораторних показників (перший крок першого етапу 
дослідження) лабораторних синдромів і констеляцій лабораторних синдромів (другий крок першого етапу 
дослідження) та одночасного прояву певної кількости лабораторних синдромів ЦП із шести досліджуваних 
(третій крок першого етапу дослідження), які статистично достовірно відрізнялися або мали істотний прямий 
стохастичний зв’язок із певним ураженням кісток. Найбільш цінні з них, які підтверджувалися одночасно обо-
ма статистичними критеріями, були обрані для другого етапу, на якому обчислено й зображено за допомогою 
номограми теореми Байєса посттестову ймовірність проявів ПМЩКТ у разі їх наявности або відсутности.

Результати.  На першому етапі виявлено маркери уражень кісток, які мають вищі чутливість, негативне 
передбачуване значення, відношення правдоподібности негативного результату, які б могли мати певну 
цінність для виключення хвороби, або такі, що мають вищі специфічність, позитивне передбачуване зна-
чення, відношення правдоподібности позитивного результату, які могли б підтвердити діагноз.

Серед лабораторних показників крови на першому кроці першого етапу виявлено такі характерні для 
ураження кісток: для усіх проявів ПМЩКТ – високочутливе й найбільш цінне зменшення ЛПВЩ та висо-
коспецифічне збільшення тимолової проби; для остеопенії – високоспецифічне збільшення загального хо-
лестеролу;  для остеопорозу – високочутливі збільшення аспартатамінотрансферази, збільшення γ-глобулі-
нів і зменшення протромбінового індексу, середньочутливе й найбільш цінне збільшення ЛФ та 
високоспецифічне зменшення калію. 

На другому кроці першого етапу виявлено, що серед лабораторних синдромів і їх констеляцій для усіх 
проявів ПМЩКТ характерні високоспецифічна констеляція цитолізного синдрому, мезенхімально-запаль-
ного і дисліпідемії, що може доповнюватися синдромом гепатоцелюлярної недостатности, або/і холестазним 
синдромом, і середньоспецифічна констеляція мезенхімально-запального синдрому та дисліпідемії, що може 
доповнюватися синдромом гепатоцелюлярної недостатности; тільки для остеопенії – середньоспецифічна 
констеляція цитолізного, гепатоцелюлярної недостатности і синдрому дисліпідемії; тільки для остеопорозу 
– цитолізний синдром або його констеляція з синдромом гепатоцелюлярної недостатности, що може допов-
нюватися  холестазним синдромом.

На третьому кроці першого етапу виявлено високоспецифічний одночасний прояв двох різних лаборатор-
них синдромів із шести, характерний для остеопенії, та високоспецифічний і найбільш цінний одночасний 
прояв п’яти лабораторних синдромів із шести, характерний для остеопорозу.

Отримані на другому етапі результати посттестової ймовірности ураження кісток демонструють, що від-
сутність зменшення ЛПВЩ дасть змогу включити у хворого на ЦП будь-який прояв ПМЩКТ, відсутність 
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збільшення значень ЛФ є більш цінним маркером для виключення остеопорозу у хворого на ЦП, а наявність 
одночасного прояву п’яти досліджуваних лабораторних синдромів із шести – найбільш цінним для підтвер-
дження цього діагнозу.

Висновки. Виявлено зміни лабораторних показників крови деяких лабораторних синдромів і їх консте-
ляції, що володіють певною діагностичною, передбачуваною цінністю і відношенням правдоподібности та 
можуть або підтверджувати, або заперечувати прояви порушення мінеральної щільности кісткової тканини. 
Найбільш цінними є високочутливе зменшення ліпопротеїдів високої щільности – для виключення усіх 
проявів порушення мінеральної щільности кісткової тканини, середньочутливе збільшення значень лужної 
фосфатази – для виключення остеопорозу, високоспецифічний одночасний прояв п’яти досліджуваних ла-
бораторних синдромів із шести – для підтвердження остеопорозу у хворого на цироз печінки.

Ключові слова: цироз печінки, мінеральна щільність кісткової тканини, остеопенія, остеопороз, аспартатамі-
нотрансфераза, лужна фосфатаза, ліпопротеїди високої щільности, лабораторні синдроми.

Diagnostic Value, Predictive Value and Likelihood Ratio of Changes  
in Some Parameters of Laboratory Syndromes and Their Constellations in Patients 

with Liver Cirrhosis with Disorders of Bone Mineral Density
N. Drobinska, O. Abrahamovych, M. Abrahamovych, O. Fayura, M. Ferko, 

I. Korniychuk, R. Ivanochko 

Introduction. Changes in some laboratory blood parameters, the laboratory syndromes they appoint, and their constellations 
require investigation of their value for  clinicians to identify or exclude disorders of bone mineral density (DBMD) in 
patients with liver cirrhosis (LC).

The aim of the study. To investigate diagnostic value, predictive value and likelihood ratio of changes in certain pa-
rameters of laboratory syndromes and their constellations in patients with liver cirrhosis with disorders of bone mineral 
density.

Materials and methods. 90 patients with LC (27 women, 30.0 %), 63 men (70.0 %),18–66 years of age were 
randomly examined and stratified for bone lesions according to the T-score in accordance with WHO recommendations. 
72 (80.0 %) patients combining LC with DBMD formed a research group (RG), out of which: 46 (63.9 %) patients com-
bined LC with osteopenia (RG-A); 26 (36.1 %) patients combined LC with osteoporosis (RG-B). 18 (20.0 %) patients 
with LC without DBMD formed a comparison group (CG).

Laboratory syndromes were diagnosed on the basis of abnormalities detection in laboratory blood parameters, namely: 
cytolysis - in the case of increased levels of aspartate aminotransferase or alanine aminotransferase in blood plasma; 
mesenchymal-inflammatory syndrome - increased thymol test or gamma-globulins; hepatocellular insufficiency - decreased 
fibrinogen or prothrombin indeces, or total protein, or albumin; cholestasis - increased alkaline phosphatase (AP), or 
gamma-glutamyltranspeptidase or total bilirubin; portosystemic shunting - decreased sodium or potassium, or increased 
creatinine indeces; dyslipidemia - increased cholesterol or B-lipoproteins, triglycerides or low-density lipoproteins, or 
decreased high-density lipoproteins (HDL) levels.

The investigation was conducted in two stages. At the first stage the indicators of diagnostic value, predictive value and 
likelihood ratio of changes in laboratory parameters were figured out (first step of the first stage of research). Laboratory 
syndromes and their constellations  (second step), and simultaneous manifestation of a number of laboratory syndromes 
(third step), which exposed statistically significant differences, or had a significant direct stochastic relationship with the 
certain bone lesion were identified. The most informative of them, which were confirmed by both statistical criteria at the 
same time, were selected and therafter, during the second stage, the post-test probability of DBMD manifestations in case 
of their presence or absence was calculated and represented by the nomogram of Bayes’ theorem.

Results. At the first stage were identified markers of bone lesions that have higher sensitivity, negative predictive 
value, likelihood ratio of negative result, which could be of interest for excluding DBMD, or those that have higher 
specificity, positive predictive value, likelihood ratio of positive result, which could confirm the diagnosis.

During the first step the most characteristic laboratory blood parameters encompassing bone lesions were docu-
mented : for both types of DBMD - highly sensitive and most valuable decrease in HDL and highly specific increase 
in thymol test; only for osteopenia - highly specific increase in total cholesterol; only for osteoporosis - highly 
sensitive increase in aspartate aminotransferase, increase in gamma globulins and decrease in prothrombin index, 
moderately sensitive and most valuable increase in AP, and highly specific decrease in potassium.

At the second step were estimated constellations of laboratory syndromes as follows : for both types of DBMD 
- highly specific constellation of cytolysis, mesenchymal-inflammatory syndrome and dyslipidemia, that can be 
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combined with hepatocellular insufficiency, or/and cholestasis; moderate-specific constellation mesenchymal-
inflammatory syndrome and dyslipidemia, that can be combined with hepatocellular insufficiency; for osteopenia 
only - moderate-specific constellation of cytolysis, hepatocellular insufficiency and dyslipidemia; for osteoporosis 
only - cytolysis or its constellation with hepatocellular insufficiency, that can be combined by cholestasis.

At the third step it were revealed highly specific simultaneous manifestation of two different laboratory syndromes 
out of six characteristic of osteopenia, and highly specific and most valuable simultaneous manifestation of five out 
of six laboratory syndromes characteristic of osteoporosis.

The results obtained during the second stage of our investigation concerned the post-test probability of DBMD 
manifestations in the absence of a decreased HDL level in patient with LC indicate the possibility of its use in order 
to exclude any DBMD manifestation. The post-test probability of osteoporosis in the absence of increased LP values   
is more valuable for excluding osteoporosis in patients with LC, and the maximum value of post-test probability of 
osteoporosis in a patient with simultaneous manifestation of five studied laboratory syndromes out of six is   the most 
valuable for osteoporosis confirmation.

Conclusions. Changes in the laboratory blood parameters of some laboratory syndromes and their constellations 
have been identified, which are of certain diagnostic value, predictable value and likelihood ratio, since can either 
confirm or deny the  disorders of bone mineral density. The most relevant were as follows : the highly sensitive 
decrease in high-density lipoproteins - to exclude both type disorders of bone mineral density; the moderately 
sensitive increase in alkaline phosphatase - to exclude osteoporosis; highly specific simultaneous manifestation of 
five studied laboratory syndromes out of six - to confirm osteoporosis in patients with liver cirrhosis.

Keywords: liver cirrhosis, bone mineral density, osteopenia, osteoporosis, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase, 
high-density lipoproteins, laboratory syndromes.
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Характеристика клінічно-лабораторних показників 
вмісту магнію у сироватці крови вагітних  
із раннім гестозом різного ступеня тяжкости

Вступ. Ранній гестоз – це патологічний стан вагіт-
ности, що асоційований із розвитком плідного яйця 
або його елементів і характеризується різноманітністю 
симптомів. За умов сьогодення частота ранніх гестозів 
спостерігається у 60,0–80,0 % вагітних, а необхідність 
у шпиталізації та проведенні спеціального лікування 
виникає у 12,0–17,8 % вагітних [8, 9]. Як свідчать ста-
тистичні показники, від нудоти та блювання різного 
ступеня тяжкости потерпають до 90,0 % вагітних. 
Симптоми раннього гестозу зазвичай виявляються з 
4–9-го тижня вагітности, досягаючи максимуму на 
7–12-му тижні, й стихають до 16-го тижня вагітности 
[5, 12, 13]. У 20,0–30,0 % вагітних симптоми раннього 
гестозу спостерігаються довше, можливо, аж до поло-
гів, у 1,0–2,0 % вагітних виникає надмірне блювання, 
ускладненнями якого є дегідратація, порушення спо-
живання їжі та обміну речовин [3, 6, 7, 14]. Зазначимо, 
що у 35,0 % вагітних клінічні прояви раннього гесто-
зу хоч і не призводять до шпиталізації, але значно по-
гіршують якість життя, працездатність, наштовхують 
на думку про переривання вагітности, відмову від 
наступних вагітностей і ускладнюють сімейні стосун-
ки [3, 6, 7, 9]. Частота блювання у вагітних не має 
тенденції до зниження і трапляється у 8,5–13,5 % ва-
гітних [15, 16].

Упродовж останніх 30 років етіологія раннього 
гестозу, передовсім нудоти і блювання, була предме-
том різних досліджень, жодне з яких, по-перше, пе-
реконливо не підтвердило ані функціональної, ані 
органічної їх природи  окремо або разом, а по-друге, 
більшість досліджень стосувалися надмірного блю-
вання, залишаючи легкі прояви поза увагою [5, 8]. 
Вивчення змін, що супроводжують ранній гестоз, 
обтяжується значною поширеністю інших станів, яким 
властиві нудота, блювання та позиви до блювання 
(хвороби шлунково-кишкового каналу, метаболічні 
та неврологічні розлади) [6]. Одним із основних пи-

тань доцільности надання медичної допомоги вагіт-
ним із раннім гестозом окрім кількости епізодів блю-
вання упродовж доби є наявність і виразність 
дисбалансу мікроелементів та вітамінів, який неми-
нуче настає внаслідок аліментарної неповноцінности 
через неутримання їжі та втрати мікроелементів із 
блювотними масами, гемоконцентрації, що наростає. 
Окрім цього, важливим питанням є подальша тран-
сформація обміну мікроелементів зі збільшенням 
термінів вагітности та їх вплив на частоту гестаційних 
ускладнень. Одним із основних мікроелементів є 
магній (Mg).

Як відомо, Mg потрібний для біосинтезу, транспор-
ту й активації вітаміну D – одного із ключових чин-
ників, що визначає ефективність роботи імунної сис-
теми, бере участь у його обміні, нормалізує метаболізм 
вітаміну D, підвищує чутливість «органів-мішеней» 
до нього. Тому за дефіциту Mg може зменшитися 
вміст активного вітаміну D та погіршитися регуляція 
секреції паратироїдного гормону [4, 5]. Mg відіграє 
значну роль у імунній відповіді як кофактор для син-
тезу імуноглобулінів та інших процесів, асоційованих 
із функцією Т- і В-клітин [6].

Фізіологічна добова потреба в  Mg для дорослих 
становить 500,0 мг/добу, для вагітних і жінок, що 
годують груддю, рекомендовано +50,0 мг/добу [1, 2]. 
Фактичне добове надходження Mg в організм із їжею 
вдвічі менше від необхідного [10, 11, 14]. Гіпомагні-
ємією слід вважати зниження концентрації Mg  у 
сироватці крови менше 0,8–1,2 ммоль/л. Про помірну 
недостатність Mg в організмі свідчать його показни-
ки в сироватці крови 0,5–0,7 ммоль/л, про виражену 
– менше 0,5 ммоль/л [3, 4, 7, 11]. Магнієвий статус 
пацієнток, згідно з рекомендаціями Міжнародної екс-
пертної ради з питань дефіциту Mg в акушерстві та 
гінекології, оцінюють за допомогою анкетування, 
використовуючи стандартизовані опитувальники [17, 
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18], та проведення біохімічного аналізу вмісту Mg у 
сироватці крови. Референтними значеннями нормаль-
ного вмісту Mg у сироватці крови слід вважати 0,80–
0,85 ммоль/л [4, 10]. Серед специфічних клінічних 
проявів гіпомагніємії, притаманних тільки вагітним, 
виокремлюють загрозу викидня упродовж усієї ва-
гітности; високу частоту формування прееклампсії, 
біль у спині, попереку, в ділянці кістково-м’язового 
апоневрозу тазового відділу. Mg є фізіологічним ре-
гулятором продукції альдостерону, що за умов гіпо-
магніємії призводить до збільшення секреції альдо-
стерону, затримки рідини, виникнення набряків, 
підвищення артеріального тиску [1].

Mg володіє антистресовою активністю: знижує 
збудливість нервової системи, нормалізує сон, заспо-
коює. Mg служить природним антистресовим чинни-
ком, гальмує  процеси збудження в центральній нерво-
вій системі, знижує чутливість організму до зов нішніх 
впливів, зменшуючи вивільнення адренокортикотроп-
ного гормону та продукцію кортизолу й адреналіну 
пригніченням стимуляції гіпокампом. Для організму 
вагітної надзвичайно важливо підтримувати всі зга-
дані вище позитивні ефекти Mg, особливо на  перших 
тижнях вагітности. Аспект впливу недостатности Mg  
на прояви тяжкости раннього гестозу вивчений не-
достатньо, що й стало обґрунтуванням проведення 
цього дослідження.

Мета дослідження. Охарактеризувати клінічно-ла-
бораторні показники вмісту магнію у сироватці кро-
ви вагітних із раннім гестозом різного ступеня тяжкости.

Матеріали й методи дослідження. Після отри-
мання письмової згоди на проведення комплексного 
обстеження, згідно з принципами Гельсінкської де-
кларації прав людини, Конвенції Ради Європи про 
права людини і біомедицину, а також відповідними 
законами України, у Комунальному некомерційному 
підприємстві «Івано-Франківський міський клінічний 
перинатальний центр» упродовж 2019–2021 рр. у 
рандомізований спосіб із попередньою стратифіка-
цією за наявністю маткової одноплідної вагітности 
терміном 4–12 тижнів і ознаками раннього гестозу 
(Наказ  міністерства охорони  здоров’я України № 
417 від 15.07.2011 р. та класифікація І. П. Іванова 
(1977))  [2] з наявністю блювання обстежено 100 жі-
нок (основна група) віком від 18 до 40 років. Пацієн-
ток основної групи поділили за ступенем тяжкости 
перебігу раннього гестозу (відповідно до класифіка-
ції І. П. Іванова, 1977 р.): 41 жінка із проявами лег-
кого ступеня, 37 жінок – середнього ступеня, 22 жін-
ки – тяжкого ступеня. Контрольну групу сформували 
50 жінок аналогічного віку із фізіологічним перебігом 
першого триместру вагітности.

Дефіцит Mg оцінювали відповідно до адаптовано-
го стандартизованого клінічного бального опитуваль-
ника, який  застосовується в міжнародній клінічній 
практиці. Він складений відповідно до шкали ознак 
дефіциту Mg, яка включає сімейні та соціальні чин-
ники, раціон живлення і харчові уподобання, симп-
томи дефіциту Mg, ознаки сполучнотканинної дис-
плазії і фізичні навантаження [18] (табл. 1). 

Таблиця 1
Опитувальник для діагностики дефіциту магнію (за P. Slagle, 2011 р.)

№ 
з/п Наявні симптоми та хвороби Бали Позначка про наявність

1 2 3 4
1 Надмірне емоційне напруження +2
2 Дратівливість або швидка збудливість +3
3 Неспокій або гіперактивність +2
4 Непереносимість яскравого світла і звукових подразників +4
5 Порушення сну +2
6 Частий біль голови або мігрень +3
7 Синдром «неспокійних ніг» +2
8 Тремор або оніміння рук +3
9 Тик у ділянці очей, легке посмикування лицьових м’язів +3
10 М’язові спазми +3
11 Судоми литкових м’язів   +3
12 Клубок у горлі або відчуття задухи +4
13 Астма, задишка +3
14 Хронічна обструктивна хвороба легень +2
15 Запаморочення, непритомність +5
16 Сечокам’яна хвороба +3
17 Хронічні хвороби нирок +2
18 Цукровий діабет +4
19 Гіпертироз або гіперфункція прищитоподібних залоз +3
20 Підвищений артеріальний тиск +3
21 Пролапс мітрального клапана +4
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1 2 3 4

22 Тахікардія або інші порушення серцевого  ритму +3

23 Виразковий коліт, хвороба Б. Б. Крона +3

24 Часті діареї або закрепи +3

25 Передменструальний синдром і/або дисменорея +3

26 Вагітність +2

27 Вживання лікарських засобів  наперстянки (дигіталісу) +3

28 Вживання будь-яких сечогінних засобів +5

29 Нещодавнє проведення променевої терапії +5

30 Вживання більше семи доз алкоголю щотижня +4

31 Проблеми зловживання алкоголем +3

32 Вживання більше трьох порцій кофеїновмісних напоїв щодня +2

33 Вживання щодня більше шести ч. л. цукру/добу +2

34 Вживання великої кількости вуглеводів/або шоколаду +2

35 Регулярне вживання солених продуктів, досолювання їжі +2

36 Часте вживання fast food +2

37 Недостатнє вживання свіжих овочів, злаків, фруктів +2

38 Малий вміст білків у вживаній їжі +2

39 Залишки неперетравленої їжі/ або жирів у калі +2

40 Прееклампсія під час попередньої вагітности +4

41 Хронічна втома +2

42 М’язова слабкість +2

43 Відчуття «холодних рук і ніг» +2

44 Оніміння обличчя, рук або ніг +2

45 Постійне відчуття поколювання в тілі +2

46 Хронічна апатія +2

47 Погіршення пам’яти +2

48 Втрата концентрації уваги +2

49 Відчуття неспокою +3

50 Депресія без очевидної причини +2

51 Відчуття дезорієнтації в часі або просторі +2

52 Відчуття пригнічености +2

53 Галюцинації +2

54 Відчуття переслідування і недоброзичливости оточення +2

55 Блідість, набряклість обличчя +2

56 Значне зниження сексуальної або життєвої активности +2

57 Низький показник кальцію у крові +2

58 Низький показник калію у крові +3

59 Регулярне вживання кальцію без магнію +2

60 Регулярне вживання лікарських засобів заліза або цинку без магнію +2

61 Вживання глюкокортикоїдів +2

62 Часте вживання антибіотиків, комбінованих оральних контрацептивів 
понад шість місяців +3

Разом балів:

Закінчення табл. 1
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Кожну ознаку оцінювали балами з подальшим під-
рахунком суми. Дефіцит Mg оцінювали за показни-
ками суми балів: 0–29 балів – дефіциту  Mg немає, 
30–50 балів – недостатність Mg; 51 бал і більше – 
дефіцит Mg.

Щоб визначити наявність дефіциту Mg, досліджу-
вали його вміст у сироватці крови колориметричним 
методом у приватній сертифікованій лабораторії «Прі-
мамед» м. Івано-Франківська, використовуючи ана-
лізатор Сobas 6000, тест-системи Roche Diagnostics 
(Швейцарія), референтне значення для дорослих віком 
20–59 років становило 0,8 ммоль/л. Показники нашої 
лабораторії були ідентичні з референтними значен-
нями [14]. Недостатність і дефіцит  Mg оцінювали 
відповідно до класифікації за P. Slagle (2011): 0,8  
ммоль/л і більше – достатній рівень Mg; 0,70–0,79 
ммоль/л – недостатність Mg; 0,60–0,69 ммоль/л – по-
мірний дефіцит Mg; менше 0,60 ммоль/л – виражений 
дефіцит Mg. 

Статистичне опрацювання результатів досліджень 
здійснено з застосуванням методів варіаційної ста-
тистики за допомогою програм MS Excel і Statistica 
SPSS10.0 for Windows. На основі кількісних показ-
ників обчислено середню арифметичну величину, 
середнє стандартне відхилення. За допомогою комп’ю-
терних програм у Microsoft Excel 10.0 для категорій-
них даних обчислили відносні величини та їх похиб-
ки. Результати наведено у вигляді середньої ариф - 
метичної і середньої похибки (М ± m). Вірогідність 
різниці між показниками оцінювали за параметричним 
t-критерієм Стьюдента.   Достовірність різниці пере-
віряли за критерієм Хі–квадрат. Різницю між вели-
чинами, які порівнювались, вважали достовірною за 
р < 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. За 
результатами анкетування, у жінок основної групи 
переважав дефіцит Mg і лише у 17 (17,0 %) вагітних 
констатовано відсутність дефіциту Mg, тоді як у кон-
трольній групі  недостатність Mg була у 7 (14,0 %), 
а дефіцит Mg – лише в 1 (2,0 %) (табл. 2). 

Таблиця 2
Результати оцінювання показників опитувальника для 

діагностики дефіциту магнію у вагітних основної  
і контрольної груп (n; %; р)

Бали Основна група 
(n = 100)

Контрольна 
група 

(n = 50)

0–29 (дефіциту  Mg 
немає) 17 (17,0 %)* 42 (84,0 %)

30–50 (недостатність  
Mg) 28 (28,0 %)* 7 (14,0 %)

≥51 (дефіцит Mg) 55 (55,0 %)* 1 (2,0 %)

 
Примітка. * – різниця достовірности порівняно з 

показниками контрольної  групи, р < 0,05.

Для детальнішого вивчення виникнення дефіциту 
Mg за наявности  ранніх гестозів оцінювали вміст Mg 
у пацієнток основної групи залежно від  ступеня тяж-
кости гестозу (табл. 3).

Таблиця 3
Результати оцінювання показників опитувальника  

для діагностики дефіциту магнію  
у вагітних  основної групи залежно від ступеня  

тяжкости раннього гестозу (n; %; р) 

Бали

Легкий 
ступінь,  
41 жінка,  

n (%)

Середній 
ступінь,  

37 жінок,  
n (%)

Тяжкий 
ступінь,

22 жінки,  
n (%)

р

0–29 
(дефіциту  Mg 
немає)

10 (24,3) 4 (10,8) 3 (13,6) р1,2,3 < 0,05

30–50 
(недостатність 
Mg)

16 (39,1) 9 (24,3) 3 (13,6) р1,2,3 < 0,05

≥51 (дефіцит 
Mg) 15 (36,3) 24 (64,9) 16 (72,8) р1,2,3 < 0,05

Примітки: р1 – достовірність відмінностей між легким 
і середнім ступенями; р2 – достовірність відмінностей між 
легким і середнім ступенями; р3 – достовірність відмінностей 
між середнім і тяжким ступенями.

Отже, зі зростанням ступеня тяжкости раннього 
гестозу збільшується частота дефіциту Mg.

Лабораторна оцінка показників Mg у сироватці 
крови показала такі результати: середній вміст Mg у 
сироватці крови у пацієнток основної групи становив 
0,58 ± 0,11 ммоль/л, у жінок контрольної групи – 1,02 
± 0,18 ммоль/л (р < 0,05). Показники вмісту Mg у 
сироватці крови вагітних основної та контрольної 
груп наведено в табл. 4.

Таблиця 4
Вміст магнію у сироватці крови у вагітних основної  

та контрольної груп (n; %; р)

Показники магнію Основна група,  
n = 100, n (%)

Контрольна 
група, n = 50, 

n (%)

0,80 і більше 
ммоль/л (достатній 
рівень)

10 (10,0)* 43 (86,0)

0,70–0,79 ммоль/л 
(недостатність) 14 (14,0)* 6 (12,0)

0,60–0,69 ммоль/л
(помірний дефіцит) 46 (46,0)* 1 (2,0)

<0,60 ммоль/л
(виражений 
дефіцит)

30 (30,0) -

Примітка. * – різниця достовірности порівняно з 
показниками контрольної  групи, р < 0,05.
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Для детальнішого вивчення виникнення дефіциту 
Mg за наявности ранніх гестозів оцінювали вміст Mg 
у сироватці крови пацієнток основної групи залежно 
від ступеня тяжкости гестозу (табл. 5).

Таблиця 5
Результати оцінювання показників опитувальника  

для діагностики дефіциту магнію у вагітних  основної 
групи залежно від ступеня тяжкости раннього гестозу  

(n; %; р) 

Показники 
магнію

Легкий 
ступінь,  
41 жінка,  

n (%)

Середній 
ступінь, 

37 жінок, 
n (%)

Тяжкий 
ступінь, 

22 жінки, 
n (%)

р

1 2 3 4 5

0,80 ммоль/л 
і більше 
(достатній 
рівень)

7 (17,1) 2 (5,4) 1 (4,5) р1,2,3,< 0,05

0,70–0,79 
ммоль/л 
(недостатність)

8 (19,5) 4 (10,8) 2 (9,0) р1,2,3< 0,05

0,60–0,69 
ммоль/л
(помірний 
дефіцит)

22 (53,7) 15 (40,6) 9 (41,0) р1,2,3< 0,05

1 2 3 4 5

<0,60 ммоль/л
(виражений 
дефіцит)

4 (9,7) 16 (43,2) 10 (45,5) р1,2,3< 0,05

Примітки: р1 – достовірність відмінностей між легким 
і середнім ступенями; р2 – достовірність відмінностей між 
легким і середнім ступенями; р3 – достовірність відмінностей 
між середнім і тяжким ступенями.

Як бачимо з отриманих результатів, зі зростанням 
ступеня тяжкости раннього гестозу збільшується час-
тота дефіциту Mg  у сироватці крови.

Аналіз показників умісту Mg в сироватці крови, а 
також використаного опитувальника для з’ясування 
дефіциту Mg дав змогу констатувати значну поши-
реність магнієвого дефіциту.

Висновок. У більшости жінок віком 18–40 років 
за наявности маткової одноплідної вагітности тер-
міном 4–12 тижнів і ознак раннього гестозу   спосте-
рігаються недостатність і дефіцит магнію, їх час тота 
з наростанням тяжкости раннього гестозу збільшу-
ється. 
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Конфлікт інтересів
 Автори цієї статті стверджують, що конфлікту інтересів немає.

Характеристика клінічно-лабораторних показників вмісту магнію  
у сироватці крови вагітних із раннім гестозом різного ступеня тяжкости

Г. С. Гвоздецька, І. В. Левицький, Н. М. Кінаш

Вступ. Ранній гестоз – патологічний стан вагітности, що асоційований із розвитком плідного яйця чи його 
складників і характеризується різноманітністю симптомів. Одним із ключових аспектів за наявности блю-
вання у вагітних є виражений  дисбаланс мікроелементів, зокрема магнію (Mg), який бере участь у обміні 
вітаміну D, нормалізує  його метаболізм, підвищує чутливість «органів-мішеней» до нього, відіграє значну 
роль у імунній відповіді як кофактор для синтезу імуноглобулінів та інших процесів, асоційованих із функ-
цією Т- і В-клітин, служить природним антистресовим чинником, гальмує збудження у центральній нерво-
вій системі. Вплив недостатности Mg на прояви тяжкости раннього гестозу вивчений недостатньо, що й 
стало обґрунтуванням проведення цього дослідження.

Мета. Охарактеризувати клінічно-лабораторні показники вмісту магнію у сироватці крови вагітних із 
раннім гестозом різного ступеня тяжкости.

Матеріали й методи. Обстежено 150 жінок: 100 – із проявами раннього гестозу, 50 – контрольна група. 
Усім жінкам проводили клінічну оцінку дефіциту Mg за допомогою стандартизованого клінічного бального 
опитувальника та його вмісту в сироватці крови.

Результати. У жінок із проявами раннього гестозу спостерігаються недостатність і дефіцит Mg. Із наро-
станням тяжкости раннього гестозу  збільшується дефіцит Mg.

Висновок. У більшости жінок віком 18–40 років за наявности маткової одноплідної вагітности терміном 
4–12 тижнів і ознаками раннього гестозу  спостерігаються недостатність і дефіцит Mg, частота яких із на-
ростанням тяжкости раннього гестозу збільшується.

Ключові слова: ранній гестоз, магній, дефіцит магнію, недостатність магнію, ступінь тяжкости раннього 
гестозу, перший триместр, бальний опитувальник.

Characteristics of Clinical and Laboratory Indicators of Magnesium Content  
in the Serum of Pregnant Women with Early Gestosis of Various Degree

H. Hvozdetska, I. Levytskyi, N. Kinash

Introduction. Early gestosis is a pathological pregnancy state linked to the development of a fertilized egg or its 
elements and is characterized by several symptoms. In today’s conditions, the frequency of early gestosis is observed 
in 60.0-80.0 % of pregnant women, and the need for hospitalization and special treatment occurs in 12.0-17.8 % of 
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pregnant women. According to statistics, up to 90.0 % of pregnant women suffer from nausea and vomiting of 
varying severity. One of the main issues of medical care for pregnant women with early preeclampsia, in addition 
to the number of episodes of vomiting during the day, is the presence and severity of micronutrient and vitamin 
imbalance, which should be inevitable due to nutritional deficiencies due to incontinence and loss of micronutrients 
with vomiting. One of the key moments of vomiting in pregnant women is expressed misbalance in microelements, 
especially magnesium (Mg). Mg is necessary for vitamin D biosynthesis, transportation, and activation which is 
one of the key factors determining the effectiveness of our immune system. Mg participates in vitamin D metabolism, 
normalizes it, and increases the sensitivity of the target organs. Magnesium has a significant role in immune response 
as a cofactor for immunoglobulin synthesis and other processes associated with T- and B-cells function is a natural 
antistress factor that slows down excitation of the central nervous system. The prospects of magnesium insufficien-
cy influencing the severity of early gestosis are poorly studied, which became the reasoning for this study.

The aim of the study. To characterize clinical and laboratory indices of magnesium levels in blood serum in 
pregnant women with early gestosis of different severity grades.

Materials and methods. We examined 150 women, 100 ones (the main group) with signs of early gestoses: 41 
females with mild signs, 37 women with moderate signs, 22 ones with severe signs, and 50 females (the control 
group) with the physiologic course of the first trimester of pregnancy. We considered the patient’s complaints, in-
formation from case history, physical examination data, common laboratory tests, and ultrasound imaging. The 
evaluation of Mg deficit was performed according to an adapted standardized score that was used in the interna-
tional medical practice according to the scale of deficit signs and the Mg levels in blood serum were tested. The 
reference values of normal Mg levels in blood serum were 0.80-0.85 mmol/L. The statistical analysis of the results 
was performed using methods of variability with the help of MS Excel and Statistica SPSS10.0 for Windows.

Results. According to the results of the questionnaire, the women from the main group mostly presented the Mg 
deficit and only 17 (17.0 %) of pregnant females had no Mg deficit; at the same time, the pregnant women present-
ed Mg insufficiency in 7 (14.0 %), and Mg deficit was observed only in 1 (2.0 %) case. the gotten results showed 
that at increasing gestosis severity, Mg deficit frequency in blood serum increases as well. The analysis of Mg in-
dices in blood serum and using the questionnaire for Mg deficit allowed the determination significant prevalence 
of magnesium deficit.

Conclusion. Most women aged 18-40 years with single live intrauterine pregnancy at 4-12 weeks and signs of 
early gestosis present magnesium insufficiency and deficit and the frequency of such cases increases with higher 
severity of early gestosis.

Keywords: early gestosіs, magnesium, deficit, insufficiency, severity grade, first trimester, score.
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Частота й характер уражень кісток у хворих  
на ревматоїдний артрит, виявлених за допомогою 
ультразвукової та  рентгеностеоденситометрії,  
їх діагностична цінність  для оцінки  
мінеральної щільности кісткової тканини

Вступ. Ревматоїдний артрит (РА) – хронічна систем-
на хвороба сполучної тканини нез’ясованої етіології 
складного автоімунного патогенезу, з переважним 
ураженням дрібних суглобів за типом ерозивно-де-
структивного поліартриту, що спричинює виникнен-
ня найпоширенішої хронічної форми артриту майже 
1,0 % населення [5, 9], за несприятливих умов завер-
шується анкілозуванням, а відтак ранньою інваліди-
зацією працездатного населення і значними соціаль-
ними витратами [11, 14].

Серед коморбідних уражень хворих на РА виокрем-
люють остеопороз (ОП), який належить до вторинних 
метаболічних остеопатій, що виникають унаслідок 
імуноопосередкованих порушень ремоделювання 
кісткової тканини, з переважанням резорбції, призво-
дячи до зменшення мінеральної щільности кісткової 
тканини (МЩКТ). У хворих на РА остеопороз тра-
пляється значно частіше, ніж у загальній популяції 
[16, 17], підвищуючи на 60,0–100,0 % ризик остео-
порозних переломів порівняно з особами, які не ма-
ють РА [13]. Доведено, що виникнення ОП у хворих 
на РА є одним із найтяжчих ускладнень, що погіршує 
перебіг і прогноз основної хвороби [4, 10, 12, 15]. 

Визначення дефіциту МЩКТ, а також моніторинг 
ефективности лікування ОП у хворих на РА потребує 
використання доступних, а отже, недороговартісних, 
безпечних, неінвазивних, без або з мінімальним про-
меневим навантаженням, придатних для скринінгу, 
точних і ефективних методів діагностики. В Україні 
такими можна вважати  ультразвукову (УЗ) [3] та 
рентгенівську денситометрію, які показали високу 
чутливість порівняно з двохенергетичною рентгенів-
ською абсорбціометрією – «золотим стандартом» 
діагностики ОП [1]. 

Частота й характер уражень кісток у хворих на 
ревматоїдний артрит, виявлених за допомогою уль-
тразвукової та рентгеностеоденситометрії, їх діагнос-
тична цінність для оцінки мінеральної щільности 
кісткової тканини вимагають дослідження.  

Мета дослідження. Дослідити частоту й характер 
уражень кісток у хворих на ревматоїдний артрит, ви-
явлених за допомогою ультразвукової та  рентгено-
стеоденситометрії, з’ясувати їх діагностичну цінність 
для оцінки мінеральної щільности кісткової тканини. 

Матеріали й методи дослідження. У досліджен-
ня, після підписання добровільної згоди на участь 
у ньому, відповідно до вимог Гельсінкської декла-
рації прав людини, Конвенції Ради Європи про пра-
ва людини і біомедицину, в рандомізований спосіб 
із попередньою стратифікацією за наявністю РА 
(серопозитивний (ревматоїдний фактор, антитіла до 
цитрулінового віментину, антитіла до циклічного 
цитрулінового пептиду)), поліартрит (із ураженням 
дрібних суглобів кистей, променезап’ясткових, пле-
чових, колінних суглобів, рентгенстадія ІІ-ІІІ, функ-
ціональна недостатність суглобів ІІ); активна фаза, 
активність ІІ ступеня), діагностованого згідно з на-
казом Міністерства охорони здоров’я України № 676 
від 12.10.2006 р. «Про затвердження протоколів на-
дання медичної допомоги за спеціальністю “Ревма-
тологія”» [8], критеріями Американської колегії 
ревматологів і Європейської ліги проти ревматизму 
(2010) у жінок  пременопаузального періоду та чо-
ловіків зрілого віку, включено 74 хворих (62 жінки 
(84,93 %) і 12 чоловіків (15,07 %) віком від 38 до 60 
років (середній вік на час обстеження жінок – 48,67 
± 2,34 року, чоловіків – 45,42 ± 2,78 року)), що лі-
кувалися (вживаючи метилпреднізолон (4,0–24,0 мг/
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добу) (курсова доза – 7600 ± 260 мг) й не отримую-
чи лікарські засоби для лікування ОП)) у ревмато-
логічному відділі Комунального некомерційного 
підприємства Львівської обласної ради «Львівська 
обласна клінічна лікарня» з 2013 по 2019 рік (до-
слідна група – ДГ).

Контрольну групу (КГ) створено з 29 здорових осіб 
(22 жінки (75,86 %) і 7 чоловіків (24,14 %), середній 
вік жінок на час обстеження 44,95 ± 2,12 року, чоло-
віків – 40,71 ± 2,75 року) аналогічних статі й віку.  

Усім визначали МЩКТ за допомогою УЗ-кісткової 
денситометрії п’яткової кістки приладом SONOST-2000 
(OsteoSys Co., Ltd, Seoul, Korea) та методу рентген-
остеоденситометрії кисти, з використанням програми 
«АРМ-Остеолог». МЩКТ оцінювали за допомогою 
Т-критерію, який обчислюється автоматично й від-
повідає кількості стандартних відхилень у різниці 
між середнім показником досліджуваної ділянки для 
осіб віком від 20 до 45 років і отриманим у обстежу-
ваного пацієнта результатом. Усім хворим проведено 
дослідження МЩКТ, з визначенням Т-критерію згід-
но з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони 
здоров’я [2], та діагностування порушення МЩКТ, 
якщо його значення менше -1,0 стандартне відхилен-
ня (standard deviation – SD) (остеопенія – від -1,0 до 
-2,5 SD (І ступеня від -1,0 до -1,5 SD, ІІ ступеня від 
-1,5 до -2,0 SD, ІІІ ступеня від -2,0 до – 2,5 SD), ОП 
– менше або дорівнює -2,5 SD), і норми МЩКТ, якщо 
значення більше або дорівнює -1,0 SD. Т-показник 
оцінювали як результат кожного із застосованих ме-
тодів денситометрії на окремій досліджуваній ділян-
ці, а не як клінічний діагноз ОП [2].

На першому етапі дослідження оцінювали часто-
ту й характер ураження кісток у хворих на РА, а також 
у здорових осіб.

Проведено аналіз кореляційних зв’язків між ре-
зультатами оцінки МЩКТ УЗ-денситометрії п’ятко-
вої кістки та рентгеностеоденситометрії кисти. Фак-
тичний матеріал опрацьовано на персональному 
комп’ютері за допомогою програм MS Excel із вико-
ристанням описової статистики. Створено чотири 
таблиці, в яких описано результати УЗ-денситометрії 
і рентгеностеоденситометрії на основі Т-критерію, 
які містять характеристику й частоту ураження кісток 
(нормальна МЩКТ, остеопенія I, II, III ступенів і ОП) 
у хворих на РА та у здорових осіб.  

Порівнювали також результати УЗ-денситометрії 
п’яткової кістки й рентгеностеоденситометрії кисти 
за допомогою кореляційного аналізу за К. Пірсоном, 
а також визначення показника р для коефіцієнта ко-
реляції з метою з’ясувати достовірність сили та зв’яз-
ку між двома критеріями. Коефіцієнт кореляції r < 
0,30 позначав слабкий зв’язок, 0,30 ≤ r < 0,39 – по-
мірний, 0,39 ≤ r < 0,48 – міцний, r ≥ 0,48 – дуже  
міцний. 

На другому етапі дослідження визначали діагнос-
тичну цінність методів УЗ-денситометрії п’яткової 
кістки та рентгеностеоденситометрії кисти. Прове-

дено аналіз таблиці спряжености для обчислення 
чутливости, специфічности й діагностичної ефектив-
ности (точности) серед хворих на РА. Достовірну 
вірогідність порушення МЩКТ визначали за допо-
могою показників чутливости (істинно позитивна 
пропорція, яка відображає частку позитивних резуль-
татів, правильно ідентифікуючи хворого суб’єкта саме 
як хворого), специфічности (істинно негативна про-
порція, яка відображає інформацію про частку нега-
тивних результатів, правильно визначаючи здорово-
го суб’єкта як такого) й точности (частка правильно 
поставленого діагнозу на основі інформації про по-
зитивний чи негативний результат) [15]. 

Результати дослідження та їх обговорення. Ре-
зультати виконання першого етапу дослідження  МЩКТ 
у хворих на РА наведено в таблицях: за допомогою 
УЗ-денситометрії п’яткової кістки – у табл. 1, рент-
геностеоденситометрії кисти – у табл. 2, у здорових 
осіб за допомогою УЗ-денситометрії – у табл. 3, рент-
геностеоденситометрії кисти – у табл. 4. 

Таблиця 1
Мінеральна щільність кісткової тканини за результатами 

ультразвукової денситометрії п’яткової кістки у хворих    
на ревматоїдний артрит дослідної групи (T-критерій; n; %)
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Середнє 
значення  
T-критерію

-0,07+-
0,28

-1,27+-
0,15

-1,83+-
0,06

-2,25+-
0,04

-3,13+- 
0,11

Кількість 
хворих на 
РА

18 3 18 13 22

Відсоток  
хворих на 
РА

24,32 4,05 24,32 17,57 29,73

 
Як свідчить інформація, подана в табл. 1, серед 

74 хворих на РА методом УЗ=денситометрії виявле-
но: у 22 (29,73 %) – ОП (середнє значення Т -кри-
терію (-3,13)+-0,11); у 34 (45,95 %) – остеопенію 
(середнє значення Т-критерію (-1,94)+-0,06), з них 
у 3 (4,05 %) – остеопенію І ступеня (середнє значен-
ня Т-критерію (-1,27)+-0,15), у 18 (24,32 %) – остео-
пенію ІІ ступеня (середнє значення Т-критерію (-1,83)+-
0,06), у 13 (17,57 %) – остеопенію ІІІ ступеня 
(середнє значення Т-критерію (-2,25)+-0,04), у 18 
(24,32 %) – нормальна MЩКТ (середнє значення  
Т-критерію (-0,07)+-0,28).
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Таблиця 2
Мінеральна щільність кісткової тканини за результатами 

рентгеностеоденситометрії кисти у хворих на ревматоїдний 
артрит дослідної групи (T-критерій; n; %)
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Середнє 
значення 
T- 
критерію

- -1,20+-
0,03

-1,92+-
0,03

-2,30+-
0,04

-3,72+-
0,05

Кількість 
хворих 
на РА

- 19 14 13 28

Відсоток 
хворих 
на РА

- 25,68 18,92 17,57 37,83

Як свідчить інформація, подана в табл. 2, методом  
рентгеностеоденситометрії кисти в усіх хворих на РА 
виявлено зміни МЩКТ, з них: у 28 (37,83 %) – ОП 
(середнє значення T-критерію (-2,72) ± 0,05), у 46 
(62,17 %) – остеопенію (середнє значення T-критерію 
(-1,73) ± 0,07), з них у 19 (25,68 %) – остеопенію І 
ступеня (середнє значення T-критерію (-1,2) ± 0,03), 
у 14 (18,92 %) – остеопенію ІІ ступеня (середнє зна-
чення T-критерію (-1,92) ± 0,03), у 13 (17,57 %) – ос-
теопенію ІІІ ступеня (середнє значення T-критерію 
(-2,30) ± 0,04).

На нашу думку, виявлені порушення МЩКТ у хво-
рих на РА можна пояснити наявністю постійного 
хронічного запалення у хворих на РА і тривалим ужи-
ванням глюкокортикостероїдів.

Результати обстеження методом УЗ-денситометрії 
29 здорових осіб  контрольної групи подано в табл. 3.

Таблиця 3
Мінеральна щільність кісткової тканини за результатами 
ультразвукової денситометрії п’яткової кістки у здорових 

осіб контрольної групи (T-критерій; n; %)
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Середнє 
значення T- 
критерію

-0,27+-
0,19

-1,19+-
0,03

-1,73+-
0,05

-2,33+-
0,09 -

Кількість 
пацієнтів 11 7 8 3 -

Відсоток 
пацієнтів 37,93 24,14 27,59 10,34 -

Виявлено: в 11 (37,93 %) – нормальна МЩКТ (се-
реднє значення Т-критерію (-0,27)+-0,19); у 18  
(62,07 %) – остеопенію (середнє значення Т-крите-
рію (-1,62)+-0,10), з них у 7 (24,14 %) – остеопенію 
І ступеня (середнє значення Т-критерію (-1,19)+-
0,03), у 8 (27,59 %) – остеопенію ІІ ступеня (середнє 
значення Т -критерію (-1,73)+-0,05), у 3 (10,34 %) – 
остеопенію ІІІ ступеня (середнє значення Т-критерію 
(-2,33)+-0,09); ОП не діагностовано.

Результати обстеження методом рентгеностеоден-
ситометрії 29 здорових осіб контрольної групи наве-
дено в табл. 4.

Таблиця 4
Мінеральна щільність кісткової тканини за результатами 

рентгеностеоденситометрії кисти у здорових осіб 
контрольної групи (T-критерій; n; %)
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Середнє 
значення 
T-критерію

-0,70+-
0,12

-1,12+-
0,03

-1,63+-
0,03

-2,13+-
0,02

-2,62+-
0,06

Кількість 
пацієнтів 8 5 12 2 2

Відсоток 
пацієнтів 27,59 17,24 41,38 6,90 6,90

Виявлено: у 8 (27,59 %) – нормальна МЩКТ 
(середнє значення Т-критерію (-0,70)+-0,12); у 19 
(65,52 %) – остеопенію (середнє значення Т-критерію 
(-1,32)+-0,20), з них у 5 (17,24 %) – остеопенію І сту-
пеня (середнє значення Т -критерію (-1,12)+-0,03), у 
12 (41,38 %) – остеопенію ІІ ступеня (середнє зна-
чення Т-критерію (-1,63)+-0,03), у 2 (6,90 %) – остео-
пенію ІІІ ступеня (середнє значення Т-критерію 
(-2,13)+-0,02), ОП – у 2 (6,90 %) осіб (середнє зна-
чення Т-критерію (-2,62)+-0,06) (табл. 4).

Як бачимо з табл. 2, у хворих на РА згідно з резуль-
татами рентгенденситометрії кисти нормальної МЩКТ 
не виявлено. Згідно з інформацією, поданою у табл. 3, 
у здорових осіб не виявлено ОП за результатами 
УЗ-денситометрії п’яткової кістки. 

Аналіз кореляційних зв’язків між результатами 
оцінки МЩКТ за методами УЗ-денситометрії п’ят-
кової кістки та рентгеностеоденситометрії кисти у 
хворих на РА (ДГ) підтвердив прямий міцний коре-
ляційний зв’язок між показниками T-критерію, отри-
маними за результатами УЗ-денситометрії п’яткової 
кістки та рентгеностеоденситометрії кисти у хворих 
на РА (r = 0,44; p < 0,001). Це свідчить про те, що зі 
зменшенням Т-критерію згідно з УЗ-денситометрією 
зменшуватиметься Т-критерій згідно з  рентгеносте-
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оденситометрією, що дає змогу діагностувати зміни 
МЩКТ обома методами у хворих на РА.

Аналіз кореляційних зв’язків між результатами 
оцінки МЩКТ за методами УЗ-денситометрії п’ят-
кової кістки та рентгеностеоденситометрії кисти у 
здорових осіб (КГ) показав прямий дуже міцний ко-
реляційний зв’язок між показниками T-критерію, 
отриманими за результатами УЗ-денситометрії п’ят-
кової кістки та рентгеностеоденситометрії кисти у 
хворих на РА (r = 0,70; p < 0,001). Це доводить, що зі 
зменшенням Т-критерію згідно з УЗ- денситометрією 
відповідно зменшуватиметься Т-критерій щодо ре-
зультатів рентгеностеоденситометрії, на підставі чого 
у здорових осіб можна рекомендувати діагностувати 
зміни МЩКТ обома методами. 

Результати виконання другого етапу дослідження, 
який полягав у з’ясуванні чутливости, специфічности 
й точности методів УЗ-денситометрії п’яткової кіст-
ки та рентгеностеоденситометрії кисти у визначенні 
ОП серед хворих на РА (ДГ) та здорових осіб (КГ), 
подані в табл. 5 і 6.

Таблиця 5
Результати порівняння діагностичної цінности 
ультразвукової денситометрії п’яткової кістки  

та рентгеностеоденситометрії кисти  
у дослідній і контрольній групах 

Група Чутливість, % Специфічність, % Точність, %

Дослідна  76,00 - 76,00
Контрольна 76,00 75,00 76,00

У хворих на РА (ДГ) порівнянням діагностичної 
цінности двох методів (УЗ-денситометрії і рентгено-
стеоденситометрії) отримано показники: чутливости 
0,76 (76,00 % хворих, у яких за результатами  рент-
геностеоденситометрії фіксували зниження МЩКТ, 
результати УЗ-денситометрії також підтвердили зни-
ження МЩКТ); метод рентгеностеоденситометрії 
кисти не є специфічним порівняно з методом УЗ-ден-
ситометрії п’яткової кістки; ефективности (точности) 
0,76 (у 76,00 % пацієнтів результати оцінки МЩКТ 
методом рентгеностеоденситометрії збігалися з ви-
значеними методом УЗ-денситометрії).

У здорових осіб (КГ) порівнянням діагностичної 
цінности двох методів (УЗ-денситометрії та рентге-
ностеоденситометрії) фіксували показники: чутливо-
сти 0,76 (76,00 % осіб, у яких за результатами рент-
геностеоденситометрії виявлено зниження МЩКТ, 
результати УЗ-денситометрії також підтвердили зни-
ження МЩКТ); специфічности 0,75 (75,00 % осіб, у 
яких за результатами рентгеностеоденситометрії не  
виявлено змін МЩКТ, результати УЗ-денситометрії 
теж не виявили змін МЩКТ); ефективности (точнос-
ти) 0,76 (у 76,00 % здорових осіб  результати оцінки 
МЩКТ методом рентгеностеоденситометрії збігали-
ся з визначеними методом УЗ-денситометрії).

Згідно з отриманими результатами, у хворих на РА 
частіше  трапляється зниження МЩКТ, ніж у здорових 
осіб, за результатами УЗ-денситометрії та рентгено-
стеоденситометрії. Отримані результати збігаються з 

результатами дослідження [6], у якому  дослідники, 
обстеживши  за допомогою УЗ-денситометрії хворих 
на РА, виявили значні порушення МЩКТ. Левова 
частка цих хворих мали остеопенію, третина – ОП.

Результати наших досліджень підтверджують ви-
сновки інших дослідників (зокрема, [7]) про те, що 
об’єктивними методами діагностики ОП та моніто-
рингу стану кісток у хворих на РА є УЗ-денситометрія 
і рентгенстеоденситометрія, між якими існує міцний 
кореляційний зв’язок. 

Таблиця 6 
Результати порівняння діагностичної цінности 

рентгеностеоденситометрії кисти та ультразвукової 
денситометрії п’яткової кістки у дослідній і контрольній 

групах 

Група Чутливість, % Специфічність, % Точність, %

Дослідна 100,00 - 76,00
Контрольна 88,00 54,00 76,00

Констатовано, що у хворих ДГ зниження МЩКТ 
за результатами УЗ- денситометрії п’яткової кістки 
у 100,00 % випадків підтверджуються  результатами 
рентгеностеоденситометрії кисти (чутливість 0,1). 

Метод УЗ-денситометрії п’яткової кістки не є специ-
фічним порівняно з методом рентгеностеоденситометрії 
кисти (серед хворих ДГ цим методом не виявлено нор-
мальну МЩКТ). Точність рентгеностеоденситометрії 
кисти щодо УЗ-денситометрії п’яткової кістки стано-
вила 0,76 (у 76,00 % хворих  результати оцінки МЩКТ 
методом УЗ-денситометрії збігалися з визначеними 
методом рентгеностеоденситометрії).

У здорових осіб (КГ) порівнянням діагностичної 
цінности двох методів (рентгеностеоденситометрії 
та УЗ-денситометрії) зафіксовано показники: чутли-
вости 0,89 (89,00 % осіб, у яких за результатами 
УЗ-денситометрії виявлено зниження МЩКТ, резуль-
тати рентгеностеоденситометрії також підтвердили 
зниження МЩКТ); специфічности 0,55 (55,00 % осіб, 
у яких за результатами УЗ-денситометрії не виявлено 
змін МЩКТ, результати рентгеностеоденситометрії 
теж не виявили змін МЩКТ); ефективности (точнос-
ти)  0,76 (у 76,00 % здорових осіб  результати оцінки 
МЩКТ методом УЗ-денситометрії збігалися з визна-
ченими методом рентгеностеоденситометрії).

Висновки. У більшости хворих на ревматоїдний 
артрит методом ультразвукової денситометрії вияв-
лено порушення мінеральної щільности кісткової 
тканини (остеопенія була у 34 (45,95 %) хворих (І 
ступеня – у 3 (4,05 %), ІІ ступеня – у 18 (24,32 %), ІІІ 
ступеня – у 13 (17,57 %), остеопороз – у 22 (29,73 %), 
у межах референтних показників – у 18 (24,32 %)). 

Методом рентгеностеоденситометрії у всіх хворих 
на ревматоїдний артрит виявлено порушення міне-
ральної щільности кісткової тканини, з яких остео-
пенію – у 46 (62,17 %) (І ступеня – у 19 (25,68 %), ІІ 
ступеня – у 14 (18,92 %), ІІІ ступеня – у 13 (17,57 %), 
остеопороз – у 28 (37,83 %)). 

Отримані нами результати визначення дефіциту 
мінеральної щільности кісткової тканини у хворих 
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на ревматоїдний артрит, що потребує використання 
доступних, а отже, недороговартісних, безпечних, 
неінвазивних, без або з мінімальним променевим 
навантаженням, придатних для скринінгу методів, 

дають підстави вважати, що вказаним вимогам від-
повідають методи ультразвукової денситометрії і 
рентгеностео денситометрії, причому, чутливішим 
виявився останній.
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Автори цієї статті стверджують, що  конфлікту інтересів немає.

Частота й характер уражень кісток у хворих на ревматоїдний артрит, 
виявлених за допомогою ультразвукової та  рентгеностеоденситометрії,  

їх діагностична цінність для оцінки мінеральної щільности кісткової тканини
В. В. Чемес, У. О. Абрагамович, Л.  В. Циганик, C. І. Гута

Вступ. Ревматоїдний артрит (РА) – хронічна системна хвороба сполучної тканини нез’ясованої етіології 
складного автоімунного патогенезу, яка часто ускладнюється вторинним остеопорозом (ОП), що погіршує 
перебіг і прогноз основної хвороби.

Мета. Дослідити частоту й характер уражень кісток у хворих на ревматоїдний артрит, виявлених за до-
помогою ультразвукової та  рентгеностеоденситометрії, з’ясувати їх діагностичну цінність для оцінки міне-
ральної щільности кісткової тканини. 

Матеріали й методи. У дослідження в рандомізований спосіб із попередньою стратифікацією за наяв-
ністю РА, діагностованого згідно з критеріями Американської колегії ревматологів та Європейської ліги 
проти ревматизму (2010) у жінок пременопаузального періоду та чоловіків зрілого віку, включено 74 хворих 
(62 жінки (84,93 %) і 12 чоловіків (15,07 %) віком від 38 до 60 років (середній вік на час обстеження жінок  
– 48,67 ± 2,34 року, чоловіків – 45,42 ± 2,78 року)), що лікувалися, вживаючи метилпреднізолон (4,0–24,0 
мг/добу) та не отримуючи лікарські засоби для лікування ОП, у ревматологічному відділі Комунального 
некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня» з 2013 по 2019 
рік (дослідна група – ДГ). Контрольну групу (КГ) створено з 29 здорових осіб (22 жінки (75,86 %) та 7 чо-
ловіків (24,14 %), середній вік жінок на час обстеження 44,95 ± 2,12 року, чоловіків – 40,71 ± 2,75 року) 
аналогічних статі й віку. Усім хворим проведено оцінку МЩКТ за допомогою ультразвукової кісткової 
денситометрії п’яткової кістки та рентгеностеоденситометрії кисти. 

Результати. Виявлено міцний кореляційний зв’язок між результатами ультразвукової денситометрії п’ят-
кової кістки та рентгеностеоденситометрії кисти, що дає підстави рекомендувати діагностувати зміни МЩКТ 
обома методами, причому, чутливішим виявився метод рентгеностеоденситометрії. 

Висновки. Застосування обох методів діагностики ОП, а саме – ультразвукової денситометрії п’яткової 
кістки та рентгеностеоденситометрії кисти у хворих на ревматоїдний артрит є науково обґрунтованим. 

Ключові слова: ревматоїдний артрит, остеопороз, мінеральна щільність кісткової тканини, ультразвуко-
ва денситометрія, рентгеностеоденситометрія. 

Frequency and nature of bone lesions in patients  
with rheumatoid arthritis detected by ultrasound and X-ray оsteodensitometry, 

their diagnostic value in assessing bone mineral density
V. Chemes, U. Abrahamovych, L. Tsyhanyk, S. Guta

Introduction. Rheumatoid arthritis (RA) is of unknown etiology and complex autoimmune pathogenesis chronic 
systemic connective tissue disease, that is often complicated by secondary osteoporosis (OP), which worsens the 
course and prognosis of the underlying disease.



ЛКВ

66

The aim of the study. To establish the frequency and nature of bone damage in patients with rheumatoid arthritis 
detected by ultrasound and X-ray densitometry, to determine their diagnostic value in assessing bone mineral density.

Materials and methods. A randomized study with a preliminary stratification for RA diagnosed according to the 
criteria of the American College of Rheumatologists and the European League Against Rheumatism in 2010. The 
group under investigation included 74 patients: 62 women (84.93 %) and 12 men (15.07 %) aged 38 to 60 years 
(mean age at the time of the survey women - 48.67 ± 2.34 years, men - 45.42 ± 2.78). Patients were treated in the 
rheumatology department of the Municipal Non-Profit Enterprise of the Lviv Regional Council "Lviv Regional 
Clinical Hospital" from 2013 to 2019, receiving methylprednisolone at a dose of 4.0 to 24.0 mg/day, and not receiving 
drugs for the treatment of OP. The control group included 29 healthy individuals (22 women (75.86 %) and 7 men 
(24.14 %), the average age of women at the time of the survey was 44.95 ± 2.12 years, men - 40.71 ± 2.75 years). 
All patients underwent assessment of bone mineral density (BMD) with ultrasound densitometry and X-ray densitometry 
of the hand. 

Results. In most patients with RA ultrasound densitometry revealed violations of BMD, of which osteopenia was 
detected in 34 (45.95 %) patients, including I degree in 3 (4.05 %), II degree in 18 (24.32 %), III degree in 13 (17.57 %) 
patients, osteoporosis – in 22 (29.73 %) patients, and within the reference indicators - in 18 (24.32 %) patients. 
Analysis of correlations between the results of BMD assessment by ultrasound of heel bone densitometry and X-ray 
densitometry of the hand bone in patients with RA revealed a direct strong correlation between the T-test, obtained 
by ultrasound of heel densitometry and X-ray densitometry of the hand in patients with RA (r = 0.44; p <0.001); 
indicating that with a decrease in the T-test according to ultrasound densitometry will decrease the T-test according 
to X-ray densitometry, which allows to diagnose changes in BMD by both methods in patients with RA. It was found 
that in patients with RA reduction of BMD by ultrasound densitometry of the heel bone in 100.00% of cases is 
confirmed by the results of X-ray densitometry of the hand (sensitivity 0.1).

Conclusions. The obtained results demonstrate that estimation of bone mineral density disorders should be a 
choise of recommendation for patients with rheumatoid arthritis. For this purpose ultrasonic densitometry of the 
heel bone and X-ray densitometry of the hand bone can be attributed. Both methods are available, not expensive, 
safe, non-invasive, with minimal or zero radiation exposure, suitable for screening. However, our personal experience 
gives preference to the X-ray densitometry.

Keywords: rheumatoid arthritis, osteoporosis, bone mineral density, ultrasound densitometry, dual energy X-ray 
absorptiometry.
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Liver Injuries Associated with  
Coronavirus Disease 2019: View on the Problem

Introduction. It has been discovered that the presence 
of comorbidity is one of the unfavorable circumstances 
of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) severe 
natural course. By now it has been postulated that con-
comitant cardiovascular, pulmonary diseases, diabetes 
mellitus, and certain cancers are among those pathologies 
which are associated with a higher risk of severe COVID-19 
clinical course [3, 29, 33]. In the meta-analysis made by 
Bajgain K. T. et al. [3] which includes a total of 27 studies 
from seven countries, namely China, South Korea, Italy, 
USA, Mexico, UK, and Iran, it had been shown that among 
more than 22 thousand COVID-19 patients 42.3 % were 
not diagnosed with any chronic comorbid pathology, 
while 57.7 % had one or more comorbidities. The most 
frequent of those were arterial hypertension, diabetes, 
cardiovascular diseases, chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD), cancer, chronic kidney diseases. Further 
examination of country-specific major comorbidities also 
revealed arterial hypertension as one of the most common 
conditions which prevailed in China, Italy, USA, UK, 
whereas other cardiovascular diseases were the most fre-
quent in South Korea and diabetes - in Iran. In effect, the 
authors of the study point out that diabetes was the second 
most common comorbidity in five of seven countries 
reviewed [3].

In another retrospective case study, data was collected 
from 575 hospitals in China and 1590 patients were in-
volved. Of all the cases investigated, at least one comorbidity 
accounted for 25.1 % was reported. It was specified that 
the most frequent comorbidities included hypertension, 
other cardiovascular diseases, cerebrovascular diseases, 
diabetes, hepatitis B infection, COPD, chronic kidney 
diseases, malignancy and immunodeficiency. The primary 
end-point of the above-cited study was a composite measure 
that involved the admission to intensive care unit, invasive 
ventilation or death. This composite end-point was more 
than four times higher in patients with comorbidity in 
comparison with non-comorbid patients, resulting in in-
creased admission to the intensive care unit and lethal 
outcomes. Further investigations done by the authors 

revealed that patients with two or more comorbidities 
had worse primary end-points as compared to those with 
one comorbid disease [29]. One of the substantive con-
comitant pathologies in COVID-19 positive patients are 
liver diseases as well as liver injuries, this combination 
being far too less discussed in the literature

The aim of the study was to analyse the available 
data regarding impact of liver pathologies on the course 
and outcome of COVID-19, as well as reciprocal influ-
ences of COVID-19 on hepatic function indeces.

Materials and methods. Content analysis, systematic 
and comparative analysis, bibliosemantic method of current 
reports on coronavirus disease-2019 associated with liver 
damage were used. Literature sources were searched in 
PubMed and Medline databases using keywords as fol-
lows: coronavirus disease 2019, liver, cytokine storm, 
drug induced liver injury, liver transplantation. In total 
64 articles were analyzed.  

Results and discussion. COVID-19 and the liver. 
Guan W. et al. [30] detected abnormal liver function in 
as much as 37.0 % of COVID-19 patients. This frequen-
cy is higher compared to the patients with diagnosed 
severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-
CoV), Middle East respiratory syndrome coronavirus 
(MERS-CoV), and seasonal influenza. Alqahtani S. and 
Schattenberg J. [1] reported alterations of liver function 
tests in 50.0 % of the patients with COVID-19. 

Liver injury in SARS-CoV-2 infected patients could 
occur due to the influence of angiotensin-2 converting 
enzyme (ACE2) receptor protein [31, 38], since it was 
found by Tortorici M. A. et al. [56] that virion S-glyco-
protein of the virus can attach to the ACE2 receptor of 
human cells. Chai X. et al. [13] discovered that ACE2 
expression in cholangiocytes is significantly higher than 
that in the hepatocytes (59.7 vs. 2.6 %); ACE expression 
in cholangiocytes is comparable to that of alveolar type 
2 cells, which are the major SARS-CoV-2 targeting cell 
type in the lungs. 

Zhang C. et al. [64] detected increased gamma-glu-
tamyl transferase (GGT) activity due to the disruption of 
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cholangiocytes in 54.0 % of the patients hospitalized in 
their clinic. This mechanism could be one of the probable 
pathophysiological pathways of SARS-CoV-2, further 
causing the direct injury of the liver 

On the other hand, Ji D. et al. [35] noted that pattern 
of liver injury in COVID-19 patients with nonalcoholic 
fatty liver disease (NAFLD) was predominantly hepato-
cellular rather than cholestatic, in other words, these patients 
exposed increased activity of alanine aminotransferase 
(ALT) more frequently in comparizon to alkaline phos-
phatase (ALP) and GGT. Thus, there could also be other 
possible pathways of liver injury in COVID-19 patients. 

The second mechanism of liver injury is the cytokine 
storm, which leads to an elevated output of pro-inflam-
matory cytokines affecting the liver. SARS CoV 2 induced 
the acute respiratory distress syndrome (ARDS) and sys-
temic inflammatory response syndrome leading to hy-
poxia and shock, which can cause liver ischemia and 
hypoxia reperfusion injury [63]. 

Another potential mechanism of COVID-19 and liver 
interaction is shifting of polarization status of hepatic 
macrophages from inflammation-promoting M1 macro-
phages to inflammation-suppressing M2 macrophages, 
leading in case of NAFLD to progression of COVID-19 
[35]. In addition to this option, patients with COVID-19, 
especially with moderate to severe course, could suffer 
from drug induced liver injury (DILI) as a result of adverse 
events of certain medication used for the treatment of 
this condition [37]. 

Currently over 20 investigations have documented 
abnormal levels of aminotransferases in patients with 
COVID-19. In particular, Chen N. et al. [15] reported 
about 28.0 % of their patients having increased ALT ac-
tivity, 35.0 % - aspartataminotranspherase (AST) level, 
and 18.0 % - bilirubin. 

Another investigation from China that included 1099 
patients showed increased AST and ALT levels in 22.2 
and 21.3 % respectively. Interestingly, elevated AST lev-
els were twice as likely to be detected in patients with 
severe course of COVID-19 compared to patients with 
non-severe course of the disease. Similarly, ALT levels 
were more than 8.0 % higher in severe vs. non-severe 
patients. Total bilirubin content was elevated in 10.0 % 
of all patients enrolled, with less difference detected be-
tween patients of severe and non-severe course [30]. 
Besides the increased transaminases and GGT activities, 
the patients with COVID-19 infection showed abnormal 
levels of albumin and lactate dehydrogenase (LDH) in 
98.0 and 76.0 % of cases respectively [15].

Lastly, as it was shown in the meta-analysis done by 
Kulkarni A.V. et al. [37] the incidence of elevated liver 
enzymes in non-severe COVID-19 patients was 19.9 %, 
while in severely infected patients - 41.1 %. Moreover, 
non-survivors were at a higher risk of having elevated 
liver enzymes at initial admission than survivors [37]. 
Fan Z. et al. [21] had found that baseline abnormal liver 
function was associated with prolonged hospital stay, 
whereas abnormal liver function during admission had 
little effect on the length of hospitalisation.

Drug induced liver injury in patients with COVID-19. 
Another probable threat for liver impairment in COVID-19 
patients is DILI which can potentially appear in patients 
treated with certain antiviral agents and supportive ther-
apy. A randomized controlled trial from China involving 
199 patients among whom 99 were treated with lopinavir/
ritonavir (LPN/r) gives promising results demonstrating 
elevated levels of AST, ALT, and total bilirubin as adverse 
events only in few patients [11]. Meanwhile, Cai Q. et 
al. [10] had found that the use of LPV/r appeared to lead 
to increased odds of liver injury (OR from 4.44 to 5.03, 
p < 0.01); patients who were given LPV/r had higher 
levels of total bilirubin and GGT during hospitalization.

A detailed systematic review article regarding DILI in 
COVID-19 patients was written by Kulkarni A.V. et al. 
[37]. The authors of the above-mentioned meta-analysis 
had analyzed 12 academic reports about DILI. The over-
all incidence of DILI accounted for 25.4 %. In particular, 
DILI was diagnosed in 15.2 % patients treated with rem-
desivir [37], a prodrug of an adenosine nucleoside analogue 
which restricts viral ribonucleic acid (RNA) synthesis 
by inhibition of RNA-dependent RNA polymerase [22], 
while this rate accounted for 37.2 % with LPV/r treatment. 
Hyperbilirubinaemia was the most frequent adverse event 
of LPV/r, followed by elevated aminotransferases contents, 
whereas remdesivir more frequently induced elevated 
aminotransferases activity. As a result of SARSTer mul-
ticentre real-world study, it was also found that patients 
treated with LPV/r experienced significantly more adverse 
events (39.0 %) compared to those treated with remdesivir 
(20.0 %). The most frequent among those receiving LPV/r 
were diarrhea (25.0 %), nausea (8.5 %), vomiting (6.2 
%) and prolongation of the QT interval (5.2 %) [22]. The 
above-quoted study from Poland is consistent with the 
systemic meta-analysis data [37], because the former 
shows that patients treated with remdesivir most frequent-
ly experienced elevation of aminotransferases (9.8 %), 
while other adverse events appeared sporadically [22]. 

Chloroquine – a synthetic 4-aminoquinoline related 
to quinine – has recently been tried in patients infected 
with SARS-CoV-2. Early clinical trials reported apparent 
efficacy of chloroquine phosphate in treating COVID-19 
[25, 27]. Meanwhile, the Randomized Evaluation of 
COVID-19 Therapy (RECOVERY) trial reported no sig-
nificant difference in mortality rate between patients 
treated with hydroxychloroquine and those receiving 
standard treatment [51]. Nonetheless, hepatotoxicity re-
lated to chloroquine or hydroxychloroquine has rarely 
been reported [37]. 

Tocilizumab, a humanized monoclonal antibody to the 
interleukin-6 (IL-6) receptor, is used in the therapy of se-
vere cases of COVID-19 [28, 58]. It was demonstrated 
that IL-6 levels have been significantly elevated in some 
COVID-19 patients and are involved in the excessive in-
flammatory response or cytokine storm triggered by SARS-
CoV-2 infection [18]. As per Liver Tox data, serum ami-
notransferase elevations occurred in 10.0 to 50.0 % of 
patients receiving tocilizumab. ALT elevations often rose 
in 3 times above the upper limit of norm 2 weeks after 
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each infusion, however, they turned back to baseline by 
the time of the next 4-weekly administration and were 
usually normal within 8 weeks of stopping the infusions 
[41]. Serviddio G. et al. [55] reported that even in patients 
with strongly elevated liver enzymes (up to five times 
above the upper limit of norm) at baseline who received 
tocilizumab for life-threatening COVID-19 in dosage 8.0 mg/
kg/day for two consecutive days, liver function test nor-
malized within 3 weeks of treatment. The authors of the 
abovementioned study suppose that tocilizumab may be 
effective for the treatment of severe COVID-19 course, 
even in patients with elevated liver function tests [55]. 

Gatti M. et al. [26] had analyzed the United States 
Food and Drug Administration Adverse Effect Reporting 
System database and found that DILI associated with 
tocilizumab administration occurred in 91 cases out of 
total of 2433 designed medical events after a median of 
15 days after injection. The authors suggest that liver test 
monitoring (i.e. serum transaminases, total bilirubin, al-
kaline phosphatase levels) should be performed in the 
first 7-10 days after tocilizumab administration and, when 
convenient, liver ultrasound examination should be con-
ducted with further monitoring of liver function over 
8-week span after tocilizumab administration.

Corticosteroids are among the classes of medications 
actively discussed in the treatment of COVID-19 patients. 
The World Health Organization (WHO) initially has not 
recommended the routine use of systemic corticosteroids 
for the treatment of viral pneumonia, unless they were 
indicated for another reason [28]. However, in later guid-
ance, WHO recommends systemic corticosteroids ad-
ministration for the treatment of patients with severe and 
critical COVID-19 omitting their application in patients 
with non-severe COVID-19 course [62]. Likewise, the 
RECOVERY trial demonstrated that dexamethasone 
treatment of patients with COVID-19 who received in-
vasive mechanical ventilation or oxygen alone, resulted 
in decreased 28-day mortality rate [34]. Anyway results 
regarding the administration of corticosteroids in patients 
with severe and critical COVID-19 course are still con-
troversial. In recent nationwide prospective study from 
Spain, it has been postulated that early use of corticoste-
roids in critically COVID-19 affected patients was asso-
ciated with lower mortality as compared to delayed use 
of corticosteroids or their complete omitting [46]. On the 
opposite, in a retrospective study from China, it was fig-
ured out that early initiation of corticosteroid use (≤ 3 
days after intensive care unit admission) was associated 
with an increased 90-day mortality [40]. Finally, as con-
cluded in WHO Rapid Evidence Appraisal for COVID-19 
Therapies Working Group meta-analysis, administration 
of systemic corticosteroids to critically ill patients with 
COVID-19, compared with usual care or placebo, was 
associated with lower 28-day all-cause mortality [60]. 

It is noteworthy that prescribing corticosteroids for 
several groups of patients with severe forms of COVID-19 
might require special caution. On the first hand, these 
are patients with chronic hepatitis B and C viruses. In 
the case of chronic hepatitis B, corticosteroids can induce 

elevation in viral replication and serum hepatitis B virus 
DNA levels [59] via two potential pathways: hepatitis B 
virus (HBV) genome includes a glucocorticoid-responsive 
transcription regulatory element that is up-regulated by 
steroid derivates which can lead to increased viral repli-
cation and direct inhibitory effect on T-cells which are 
engaged in HBV control [57]. Corticosteroid therapy can 
lead to the increase of hepatitis C virus RNA level as well 
[23, 41]. In case of need for corticosteroids prescription, 
the risk of other infections and viral shedding may increase 
in patients with decompensated liver cirrhosis. Under 
such circumstances, antimicrobial prophylaxis and HBV 
reactivation should be taken into consideration [9]. 

Another group of liver disease patients who should be 
carefully treated with corticosteroids are NAFLD patients. 
Corticosteroids can cause steatosis by decreasing mito-
chondrial β-oxidation and lipid β-peroxidation enzymes, 
causing accumulation of lipids within hepatocytes [36]. 
Corticosteroids can augment insulin resistance and cause 
the increased level of insulin in blood and influence fat-
ty acid metabolism forming inconvenient metabolic con-
ditions for NAFLD progression [36, 54]. It was found 
that NAFLD is associated with COVID-19 progression 
as well as underlying comorbidity, male gender, age >60 
years, higher body mass index (BMI). Moreover, NAFLD 
was associated with longer viral shedding time (17.5 ± 
5.2 days vs. 12.1 ± 4.4 days) compared to the patients 
without NAFLD [11]. Taking into account the NAFLD 
global prevalence increase, a large proportion of the pop-
ulation might be at risk of severe COVID-19 [12, 50].

Venous thromboembolism and arterial thrombosis are 
the common complications in COVID-19 patients with 
high probability of lethal outcome [7]. Reacting to this 
issue, various professional organizations have recom-
mended the use of anticoagulation prophylactic for these 
patients [4, 47]. Rentsch C. T. et al. [52] in a nationwide 
cohort study concluded that early initiation of prophy-
lactic anticoagulation therapy in patients hospitalized 
with COVID-19 is associated with a decreased risk of 
mortality. Furthermore, Martinelli I. et al. [42] postulat-
ed that patients with COVID-19 receiving a high dosage 
of enoxaparin (1.0 mg/kg twice daily in patients admitted 
to intensive care units, 0.7 mg/kg twice daily in high-in-
tensity care wards and 1.0 mg/kg daily in low-intensity 
care wards) demonstrated a 60.0 % reduction of mortal-
ity and clinical deterioration and a 50.0 % reduction of 
venous thromboembolism compared to standard dosage 
prophylaxis (enoxaparin 40.0 mg daily increased to 60.0 
mg daily in obese persons) with relatively rare non-fatal 
major bleeding complications. The potential risk of hem-
orrhage while anticoagulants treatment could be chal-
lenging, especially in patients with advanced chronic 
liver disease who are prone to decreased thrombocytes 
count and hypocoagulation [8].

The number of liver injury cases related to low mo-
lecular heparin level is relatively sparce. These are main-
ly case reports regarding complication of antithrombotic 
therapy [2, 39, 43]. The Food and Drug Administration’s 
Adverse Event Reporting System informs that up to  
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4.0 % of all enoxaparin-related adverse events relay to 
hepatic injury [32]. Christiansen H. M. et al. [16] found 
an increased ALT activity in 17.0 % of patients who were 
subjected to enoxaparin treatment for thromboprophy-
laxis after total hip replacement surgery which returned 
to preoperative levels within the 14 days [16]. 

Regarding the supportive and symptomatic treatment 
of COVID-19 in patients with liver diseases, it should 
be noted that patients with liver cirrhosis should be care-
fully managed with regard to acetaminophen. This drug 
overdosing should be prevented; however the adminis-
tration of 2.0-3.0 g daily is considered safe in patients 
with active alcohol consumption [9]. Acetaminophen-in-
duced liver injury can be favored by increased hepatic 
cytochrome P450 family 2 subfamily E member 1 (CYP2E1) 
activity. This should be especially taken into consideration 
in patients with NAFLD who are prone to increased ac-
tivity of CYP2E1 and in this condition,  additional po-
tentiation of CYP2E1 activity by acetaminophen could 
cause the generation of greater hepatic amounts of the 
highly toxic metabolite N-acetyl-p-benzoquinone imine 
[44]. Moreover, non-steriodal anti-inflammatory drugs 
should be avoided in patients with liver cirrhosis and 
portal hypertension [9, 14].

Treatment of post liver transplant patients with 
COVID-19. Another challenge in hepatology under 
COVID-19 pandemic conditions includes special man-
agement of liver transplant patients due to the necessaty  
of immunosuppressive therapy continuation in this group. 
In a European multicentre prospective study of liver 
transplant recipients, Becchetti C. et al. [5] reported that 
COVID-19 was associated with an overall and intra-hos-
pital mortality rate in 12.0 % (95.0% CI 5.0% to 24.0%) 
and 17.0 % (95.0% CI 7.0% to 32.0%) respectively. 

Patients subjected to liver transplantation are usually 
polymedicated; therefore, drug-to-drug interactions are 
very likely to appear. In certain cases amendment of im-
munosuppressive therapy is needed. In the abovementioned 
study, the immunosuppressive drugs administration was 
reduced in 39.0 % of patients and discontinued in 7.0 % 
[5]. It is recommended to substitute mammalian target 
of rapamycin (mTOR) inhibitors with calceneurin inhib-
itors considering pulmonary adverse events of the first 
one [48]. Possible drug-to-drug interactions between 
SARS-CoV-2 antiviral drugs and commonly used immu-
nosuppressants for liver transplant recipients were wide-
ly investigated. There is a potential interaction of LPN/r 
with cyclosporin, mycophenolate, tacrolimus, certain 
steroids [19]. In case of the need for simultaneous use of 
LPN/r and tacrolimus, its plasma concentration should 
be maintained between 6.0 and 8.0 ng/mL [49]. Cyclo-
sporine has less severe interactions with LPN/r than tac-
rolimus, but an increase in its plasma level, especially 
when used simultaneously with hydroxychloroquine, 
could develop [45]. Cyclosporine target plasma concen-
tration is evaluated on the level 100.0-200.0 ng/mL and 
daily plasma concentration monitoring is recommended 
[20]. LPN/r is not recommended to be co-administered 
with sirolimus [19].

So far there no observations on remdesivir interactions 
with other drugs used in the management of liver trans-
plant patients. Favipiravir increases the concentration of 
pioglitazone, rosiglitazone, paracetamol, oseltamivir, and 
hormonal replacement therapy; however, no significant 
interactions with either immunosuppressive medications 
or steroids were reported. Chloroquine demonstrated 
strong interaction with cyclosporine since it increases 
levels of cyclosporin by decreasing its metabolic rates 
[19]. Consequently, the cyclosporine level should be 
monitored and the dose should be decreased if necessary 
[53]. Apart from this, chloroquine increases levels of 
tacrolimus by the same mechanism, but to a lesser extent 
[19]. A prominent example of the aforementioned drug-
to-drug interaction was reported by Dajti E. et al. [17], 
who detected the elevation of tacrolimus plasma concen-
tration in young liver-transplant patients receiving daruna-
vir/ritonavir and hydroxychloroquine to treat COVID-19 
infection. It is noteworthy that in this case the level of 
tacrolimus remains elevated for several days even after 
its expulsion [17]. Tocilizumab has relatively minor in-
teraction with cyclosporin, tacrolimus, and sirolimus and 
is not recommended to simultaneous prescription with 
basiliximab [19]. Special caution is required in case of 
simultaneous prescription of LPN/r or chloroquine and 
hydroxychloroquine with tacrolimus, regarding potential 
QT interval prolongation.

From all observations collected so far, it should be 
emphasized that the immunosuppressants’ intake does 
not obviously put a patient at a higher risk for COVID-19 
natural course. Spectacular results were received by Bel-
li L. S. et al. [6], according to which tacrolimus was 
associated with better survival in liver transplant patients, 
these observations opening a perspective for further ex-
amination of the calcineurin inhibitor usage in COVID-19 
patients. Another promising results for immunosuppres-
sants application in moderate and severe COVID-19 
affected patients were obtained by Galvez-Romero J. L. 
et al. [24] showing supreme effect on patients’ survival 
rate of cyclosporine/corticosteroids combination in com-
parison with corticosteroids alone. 

Conclusions. This literature survey revealed the fact 
that liver diseases are among substantive comorbidities 
in coronavirus disease-2019 patients and, reciprocally, 
liver injuries are frequent complications of COVID-19. 
Potential drug induced liver injury in patients treated with 
combination of antiviral agents and supportive therapy 
drugs could develop. Special precautions should be tak-
en to consideration in order to prevent the potential drug-
to-drug interactions in case of COVID-19 treatment in 
liver transplant patients. 
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Liver Injuries Associated with Coronavirus Disease 2019: View on the Problem
V. Prysyazhnyuk, T. Ilashchuk, L. Voloshyna, V. Vasjuk, I. Prysiazhniuk, K. Bobkovych 

Introduction. Major cardiovascular and pulmonary comorbidities, as well as diabetes mellitus and certain cancers, 
are associated with worse clinical outcomes of coronavirus disease-2019 (COVID-19). Meanwhile, the impact of 
concomitant liver diseases on the COVID-19 natural course together with the influence of the COVID-19 on the 
hepatic tissues have been rarely investigated.

The aim of the study was to analyse the available data regarding impact of liver pathologies on COVID-19 
natural course and outcome, and, reciprocally, hepatic injuries development induced by COVID-19.

Materials and methods. Content analysis, systematic and comparative analysis, bibliosemantic method of 
investigation of current scientific research results on liver damage associated with COVID-19 were used. 

Results. The potential mechanism of liver injury in COVID-19 is complex and includes direct cytopathic viral 
injury, proinflammatory cytokine outbreak, hypoxia/reperfusion damage and potential drug induced liver injury. 
Among the medications used for the treatment of COVID-19 patients, there are certain that could potentially cause 
drug-induced liver injury. Treatment of liver transplant patients can be challenging taking into consideration the 
possible necessity of immunosuppressive therapy correction combined with the needs to find a balance between the 
risk of graft rejection and effective elimination of the virus.

Conclusions. Current review of the available database revealed that liver diseases are among substantive comor-
bidities in COVID-19 patients alongside with liver injuries which are rather frequent complications of COVID-19 
treatment. Potential drug-induced liver injuries in patients subjected tocertain antiviral agents in combination with 
supportive therapy drugs should be taken into consideration. Special precautions are required to prevent potential 
drug-to-drug interactions in case of COVID-19 treatment in liver transplant patients.

Keywords: COVID-19, liver, cytokine storm, drug induced liver injury, liver transplantation.

Ураження печінки, асоційовані з коронавірусною хворобою-2019:  
погляд на проблему

В. П. Присяжнюк, Т. О. Ілащук, Л. О. Волошина, В. Л. Васюк, 
І. В. Присяжнюк, К. О. Бобкович

Вступ. Серцево-судинні та легеневі супутні хвороби, а також цукровий діабет і деякі онкологічні недуги 
асоціюються тяжчим клінічним перебігом із коронавірусною хворобою-2019 (COVID-19). Водночас вплив 
супутніх хвороб печінки на перебіг COVID-19 разом із впливом COVID-19 на печінку досліджений менш 
детально.
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Мета. Проаналізувати результати наукових досліджень про ураження печінки, асоційовані з коронавірус-
ною хворобою.

Матеріали й методи. Використано контент-аналіз, метод системного та порівняльного аналізу, бібліосе-
мантичний метод вивчення актуальних наукових досліджень щодо уражень печінки, асоційованих із COVID-19. 
Пошук джерел здійснено в наукометричних базах інформації PubMed і Medline за ключовими словами: 
COVID-19, печінка, цитокіновий шторм, медикаментозне ураження печінки, трансплантація печінки. Про-
аналізовано 64 наукові статті за обраною тематикою.

Результати. Потенційний механізм ураження печінки за наявности COVID-19 включає безпосереднє 
цитопатичне вірусне ураження, гіперпродукцію прозапальних цитокінів, гіпоксійне/реперфузійне ураження 
та потенційне медикаментозне ураження печінки. Серед лікарських засобів, які застосовуються для лікуван-
ня хворих на COVID-19, є й такі, що потенційно можуть призвести до медикаментозного ураження печінки. 
Іншою складною проблемою у сучасній гепатології є лікування пацієнтів із трансплантованою печінкою, із 
огляду на можливу потребу корекції імуносупресивної терапії та потребу знайти баланс між ризиком від-
торгнення трансплантата й ефективною елімінацією вірусу.

Висновки. Аналіз результатів досліджень за темою підтвердив, що хвороби печінки належать до клініч-
но значимих супутніх хвороб у хворих на COVID-19. Водночас ураження печінки є досить частими усклад-
неннями коронавірусної хвороби. У пацієнтів, які отримують певні противірусні лікарські засоби й допо-
міжне лікування, потенційно можуть виникати медикаментозно асоційовані ураження печінки. Особливої 
уваги щодо запобігання можливій міжмедикаментозній взаємодії потребує наявність COVID-19 у людей із 
трансплантованою печінкою.

Ключові слова: COVID-19, печінка, цитокіновий шторм, медикаментозне ураження печінки, трансплан-
тація печінки.
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Особливості перебігу артеріальної гіпертензії 
у хворих із супутнім цукровим діабетом  
у постковідному періоді 

Вступ. Публікації свідчать, що наявність соматич-
них недуг, похилий і старечий вік пацієнтів можуть 
бути чинниками ризику тяжкого перебігу COVID-19, 
потреби в шпиталізації і навіть летальности [10, 11].  
Найпоширенішими супутніми хворобами в ушпита-
лених пацієнтів із коронавірусною інфекцією най-
частіше були артеріальна гіпертензія (АГ) (30,0 %), 
цукровий діабет (ЦД) (19,0 %), ішемічна хвороба 
серця (ІХС) (6,0–8,0 %) [6, 10].  

Наявність коморбідних уражень, таких як ІХС, ЦД, 
суттєво підвищує ризик кардіоваскулярних ускладнень 
у хворих на АГ та, з огляду на це, береться до уваги 
у визначенні стадій АГ за рекомендаціями Європей-
ського товариства кардіологів і Європейського това-
риства гіпертензії (ESC/ESH) 2018 р. [7].  

M. Augustin et al. [4] спостерігали 442 пацієнтів, 
які перехворіли на COVID-19, упродовж чотирьох і 
353 – упродовж семи місяців після появи симптомів 
відповідно. Через чотири місяці після зараження 
SARS-CoV-2  8,6 % (38/442) пацієнтів мали задишку, 
12,4 % (55/442) – аносмію, 11,1 % (49/442) – агевзію 
і 9,7 % (43/442) – втому. Принаймні один із цих симп-
томів був у 27,8 % (123/442) і 34,8 % (123/353) на 
четвертому та сьомому місяцях після інфікування 
відповідно.

Взаємозв’язок між COVID-19 і ЦД складний і 
двосторонній. ЦД вважається одним із найважливіших 
чинників ризику тяжкого перебігу COVID-19. Деякі 
чинники, які часто виявляють у хворих на ЦД, ймо-
вірно, поглиблюють цей ризик, наприклад, старший 
вік, прозапальний стан і стан гіперкоагуляції, гіпер-
глікемія та супутні недуги (гіпертензія, серцево-су-
динні хвороби, хронічні хвороби нирок і ожиріння) 
[4, 9, 10]. 

Однак перебіг АГ у хворих після перенесеного 
COVID-19, особливо за наявности коморбідних ура-
жень, у медичній літературі висвітлено недостатньо. 

З’ясування деяких аспектів цієї проблеми становить 
мету нашого дослідження.

Мета дослідження. Визначити особливості пере-
бігу артеріальної гіпертензії у пацієнтів із цукровим 
діабетом, які перенесли інфекцію COVID-19. 

Матеріали, дизайн і методи дослідження. Дослі-
дження проспективне, відкрите, порівняльне. Мето-
дика проведення дослідження відповідала Гельсінк-
ській декларації 1975 р. та її перегляду 1983 р. і 
погоджена з Етичною комісією Одеського національ-
ного медичного університету.

На базі центру реконструктивної та відновної ме-
дицини (Університетської клініки) Одеського націо-
нального медичного університету спостерігали 48 
хворих на есенціальну АГ ІІ–ІІІ стадії 1–3-го ступенів 
жінок і чоловіків (вік 52–72 роки), із яких 25 хворих 
мали супутній ЦД, які перехворіли на COVID-19.   

Діагноз АГ поставлено відповідно до рекомендацій 
із діагностики та лікування АГ Європейського това-
риства кардіологів і Європейського товариства гіпер-
тензії (ESC/ESH), 2018 р. [7], діагноз ЦД – згідно з  
рекомендаціями консенсусу Американської діабетич-
ної асоціації та Європейської асоціації вивчення ді-
абету, 2021 р. [8]. До дослідження залучали хворих, 
у яких АГ і ЦД тривали понад рік. У середньому 
тривалість АГ становила 9,1 ± 1,3 року, ЦД  – 4,3 ± 
0,9 року.

Серед обстежених 44 (91,7 %) пацієнти перехво-
ріли на COVID-19 понад 12 тижнів до звернення, 4 
(8,3 %) – понад 24 тижні. Інформацію про перенесе-
ну інфекцію COVID-19 отримували з виписок про 
стаціонарне лікування пацієнтів, виписок із амбу-
латорних карт, консультативних висновків і лаборатор-
них аналізів, які пацієнти надавали під час консуль-
тацій.

Пацієнтів поділили на дві групи залежно від наяв-
ности супутніх хвороб. До групи І потрапили 23 хво-
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рі на АГ без ЦД (контрольна група), до групи ІІ – 25 
хворих на АГ із супутнім ЦД. 

Середній вік пацієнтів групи І становив 56,8 ± 0,83 
року, групи ІІ – 58,7 ± 0,9 (р > 0,5).   

Таблиця 1
Характеристика обстежених пацієнтів (n, %, р)

Показники
Група І – 

хворі на АГ 
без ЦД  
(n = 23)

Група ІІ – 
хворі на АГ 

 із ЦД  
(n = 25)

р

Жінки 12 (52,2 %) 12 (48,0 %) 0,57

Чоловіки 11 (47,8 %) 13 (52,0 %) 0,52

Вік, роки 56,8 ± 0,83 58,7 ± 0,9 >0,5
Лікували COVID-19 
у стаціонарі 8 (34,8 %) 11 (44,0 %) 0,19

Лікували COVID-19 
амбулаторно 15 (65,2 %) 14 (56,0 %) 0,19

Як бачимо з табл. 1, пацієнти обох груп були май-
же одного віку й статі. Статистичну обробку отрима-
ної інформації для порівняння відсотків між групами 
здійснювали за критерієм χ2 [3]. Середні показники 
оцінювали за критерієм Стьюдента [3]. Достовірною 
вважали різницю показників між групами, якщо  
р < 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. Ана-
ліз перебігу АГ засвідчив, що у хворих як із ЦД, так 
і без ЦД після перенесеної коронавірусної хвороби 
залишались симптоми, які виникли під час інфекції, 
зокрема, скарги на біль голови, кашель, серцебиття, 
загальна слабість і порушення сну (табл. 2).  

Таблиця 2 
Частота  симптомів у постковідному періоді в обстежених 

пацієнтів (n, %, р)

Показники
Група І – 

пацієнти без 
ЦД (n = 23)

Група ІІ – 
пацієнти з 

ЦД  (n = 25)
р

Біль голови 14 (60,8 %) 12 (48,0 %) 0,08
Кашель 10 (43,5 %) 9 (36,0 %) 0,31
Загальна слабість 21 (91,3 %) 10 (40,0 %) 0,001
Біль у м’язах  
і суглобах 9 (39,1%) 8 (32,0 %) 0,30

Пітливість 2 (8,7 %) 11 (44,0 %) 0,001
Серцебиття 11 (47,8 %) 17 (68,0 %) 0,22
Порушення нюху 4 (17,4 %) 7 (28,0 %) 0,06

Порушення смаку 5 (21,7 %) 2 (8,0 %) 0,01

Розлади травлення 8 (34,8 %) 3 (12,0 %) 0,001

Порушення сну 12 (52,2 %) 16 (64,0 %) 0,09
 
Як бачимо з табл. 2, хворі на АГ із супутнім ЦД 

і без нього в постковідному періоді найчастіше скар-
жилися на біль голови, серцебиття, кашель. Проте 
достовірної різниці між групами не виявлено. На 
загальну слабість достовірно частіше скаржились 
хворі на АГ із супутнім ЦД. Скарги на порушення 
сну та біль у суглобах фіксували майже у третини 
обстежених хворих у обох групах, порушення нюху 
– майже в кожного п’ятого, зміни смакових відчут-

тів і розлади травлення – у 56,5 % хворих на АГ із 
супутнім ЦД проти 20,0 % хворих на АГ без ЦД (р 
< 0,001). Також достовірно частіше у групі хворих 
із супутнім ЦД траплялися скарги на пітливість (у 
44,0 % хворих ІІ групи порівняно з 8,7 % пацієнтів 
І групи, р < 0,001). 

Результати лабораторних аналізів засвідчили, що 
у багатьох пацієнтів у постковідному періоді підви-
щилися показники Ц-реактивного протеїну (Ц-РП) 
>3,0 мг/л: у 9 (39,9 %) пацієнтів І групи та в 11 (44,0 %) 
пацієнтів ІІ групи (р = 0,47). Проте у жодного хворо-
го цей показник не перевищував 50,0 мг/л і не супро-
воджувався патологічними змінами інших прозапаль-
них показників, характерних для ревматизму, 
ревматоїдного артриту та системних хвороб сполуч-
ної тканини. Це підвищення показника Ц-РП вважа-
ють додатковим ризиком виникнення серцево-судин-
них ускладнень [1].  

Більш ніж у третини пацієнтів у постковідному 
періоді реєстрували підвищення показників фібри-
ногену понад 4,0 г/л: у 10 (43,5 %) – І групи та у 12 
(48,0 %) – ІІ групи (р = 0,48), що, як відомо,  асоцію-
ється із підвищеним ризиком тромбоемболійних 
ускладнень [1].

Показник глікованого гемоглобіну у хворих на ЦД 
становив у середньому 7,9 %, глікемії натще – 8,7 
ммоль/л. У жодного хворого не досягнуто цільового 
показника глікованого гемоглобіну – менш ніж 7,0 %. 

Більшість пацієнтів уживали два протидіабетні 
лікарські засоби (метформін у комбінації з похідними 
сульфонілсечовини – глімепіридом або гліклазидом 
MR), два пацієнти (8,0 %) отримували метформін у 
комбінації із сітагліптином.

Після перенесеної коронавірусної інфекції у бага-
тьох пацієнтів, які вживали ті ж лікарські засоби, що 
й до COVID-19, спостерігали коливання артеріаль-
ного тиску (АТ), у більшости обстежених хворих із 
ЦД та без нього фіксували неконтрольовану АГ  
(табл. 3).

Таблиця 3 
Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у обстежених 

пацієнтів у постковідному періоді (n, %, р)

Показники
Група І –

пацієнти без 
ЦД (n = 23)

Група ІІ –
пацієнти з 

ЦД (n = 25)
р

Контрольована 
АГ, з них: 8 (34,7 %) 6 (24,0 %) 0,12

Неконтрольована 
АГ, з них: 15 (60,9 %) 19 (76,0 %) 0,01

Вживали два АГТ 
лікарські засоби 21 (91,3 %) 17 (68,0 %) 0,001

Вживали три АГТ 
лікарські засоби 
та більше

2 (8,6 %) 8  (32,0 %) 0,001

Як демонструє табл. 3, у 60,9 % хворих на АГ без 
ЦД спостерігали неконтрольовану АГ, а у хворих із 
супутнім ЦД – достовірно частіше – у 76,0 % випад-
ків (р = 0,01). 

Більшість пацієнтів обох груп продовжували ліку-
вання двома антигіпертензивними (АГТ) лікарськими 
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засобами, один із яких був або інгібітором ангіотен-
зинперетворювального ферменту (ІАПФ), або блока-
тором рецепторів ангіотензину І (БРА). Є інформація 
про те, що  їх застосування  у гострому періоді коро-
навірусної інфекції може зменшити ризик тяжкого 
перебігу інфекції, і саме тому їх слід рекомендувати 
хворим на АГ як у гострому періоді, так і після пе-
ренесеної інфекції [5, 10]. Проте, як показують ре-
зультати нашого дослідження, подвійної АГТ комбі-
нації ліків після перенесеного COVID-19 може бути 
не досить. 

Достовірно частіше спостерігали погіршення контро-
лю АТ у хворих, які були ушпиталені. Так, у групі І 
частоту неконтрольованої АГ фіксували у 7 (87,5 %) 
ушпиталених хворих із 8, і лише у 4 (21,4 %) пацієн-
тів із 15, які лікувались амбулаторно (р < 0,001), у 
хворих на АГ із супутнім ЦД – відповідно у 7 (63,3 %) 
ушпиталених із 11 та у 4 (28,6 %) із 14, що лікували-
ся  амбулаторно (р < 0,001). Погіршення контро лю 
АТ у хворих із супутнім ЦД порівняно з хворими на 
АГ без діабету достовірно частіше (р < 0,001) фіксу-
вали у тих, хто вживав три антигіпертензивні лікарські 
засоби або більше. Тобто, якщо не змінювати ліку-
вання АГТ у постковідному періоді, спостерігається 
погіршення контролю АТ у більшости хворих на АГ 
незалежно від наявности супутнього ЦД, що обґрун-
товує необхідність корекції лікування АГТ у більшо-
сти пацієнтів.

Зважаючи на недостатній контроль АТ у більшости 
пацієнтів, середні показники як систолічного АТ (САТ), 
так і діастолічного АТ (ДАТ) перевищували цільові 
показники, рекомендовані для хворих на АГ [7, 8].   

У табл. 4 наведено показники частоти серцевих 
скорочень (ЧСС)  і АТ  в обстежених хворих.

Таблиця 4
Частота серцевих скорочень і артеріальний тиск  

у хворих на артеріальну гіпертензію,  
які перенесли коронавірусну інфекцію,  

залежно від наявности чи відсутности супутнього 
цукрового діабету (n, M±m, p)

Показники
Група І – 

пацієнти без 
ЦД (n = 23)

Група ІІ –
пацієнти з ЦД 

(n = 25)
р

ЧСС, уд./хв 78,8 ± 1,2 85,9 ± 1,5 >0,5

САТ, мм рт. ст. 149,8 ± 3,2 153,8 ± 3,7 >0,3

ДАТ, мм рт. ст. 83,3 ± 2,8 86,7 ± 4,1 >0,5

Як бачимо з табл. 4, середній показник систоліч-
ного АТ у пацієнтів обох груп не перевищував 160,0 
мм рт. ст. і достовірно не відрізнявся між групами. 
Середня ЧСС також достовірно не відрізнялась у гру-
пах спостереження.

У постковідному періоді у багатьох пацієнтів спо-
стерігали порушення серцевого ритму, найчастіше 
синусову тахікардію та надшлуночкові екстрасисто-
ли (табл. 5).

Таблиця 5 
Характеристика найчастіших порушень ритму  

у хворих на артеріальну гіпертензію,  
які перенесли коронавірусну інфекцію, залежно від 

наявности чи відсутности супутнього цукрового діабету

Показники
Група І – 

пацієнти без 
ЦД (n = 23)

Група ІІ – 
пацієнти з ЦД 

(n = 25)
р

Синусова 
тахікардія 9 (39,1 %) 15 (60,0 %) 0,022

Поодинокі  
надшлуночкові 
екстрасистоли 

18 (78,3 %)  13 (52,0 %) 0,13

Рідкі 
шлуночкові 
екстрасистоли

6 (26,1 %) 7 (28,0 %) 0,37

Фібриляція 
передсердь 
персистивна

2 (8,7 %) 1 (4,0 %)

Фібриляція 
передсердь 
постійна

1 (4,3 %) - -

 
Як бачимо з табл. 5, у хворих на АГ із супутнім 

ЦД  вдвічі частіше, ніж у хворих на АГ без діабету, 
фіксували синусову тахікардію. У обох групах паці-
єнтів спостерігали надшлуночкові екстрасистоли, 
проте достовірної різниці  між групами щодо часто-
ти виявлення цих порушень ритму не виявлено. У 
обох групах зареєстровано поодинокі випадки фібри-
ляції передсердь до перенесеної інфекції. У раніше 
опублікованих нами результатах досліджень [2] також 
показано, що у пацієнтів, які перенесли інфекцію 
COVID-19, на електрокардіограмі частіше виявляють 
синусову тахікардію та поодинокі надшлуночкові 
екстрасистоли. 

Отже, перебіг АГ у хворих, які перехворіли на 
COVID-19, характеризується не тільки наявністю 
симптомів, властивих для гіпертензії, але й додатко-
вими змінами у постковідному періоді, які з’явилися 
після перенесеної інфекції. Більш ніж третина паці-
єнтів скаржились на часті біль голови, серцебиття, 
кашель, біль у м’язах і суглобах. Проте хворі зі су-
путнім ЦД достовірно частіше скаржились на загаль-
ну слабість і розлади травлення.  У багатьох пацієн-
тів, незалежно від наявности супутнього ЦД, у 
постковідному періоді спостерігалось підвищення 
показників Ц-РП більше 3,0 мг/л та показника фібри-
ногену, що свідчило про збільшення ризику кардіо-
васкулярних ускладнень у них. У багатьох пацієнтів 
був погіршений контроль АТ, незважаючи на ліку-
вання, призначене до перенесеного COVID-19. Не-
контрольовану АГ достовірно частіше спостерігали 
у хворих, ушпиталених для лікування COVID-19 у 
гострому періоді, незалежно від наявности ЦД. Частою 
знахідкою у хворих на АГ, як із супутнім ЦД, так і 
без нього, були синусова тахікардія та поодинокі 
надшлуночкові екстрасистолії.

Висновки. У хворих на цукровий діабет, які пере-
несли інфекцію COVID-19, виявлено особливості 
перебігу артеріальної гіпертензії, які полягають у 
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тому, що поряд із почастішанням скарг спостеріга-
ється погіршення перебігу АГ. У хворих на АГ зі 
супутнім ЦД достовірно частіше (76,0 % випадків  
(р = 0,01)), ніж у хворих на АГ без діабету (60,9 %), 
спостерігається неконтрольована АГ у постковідно-

му періоді. Погіршення контролю АТ у хворих із су-
путнім ЦД спостерігається достовірно частіше (р < 
0,001) у пацієнтів, які вживали три антигіпертензив-
ні лікарські засоби або більше, що потребує подаль-
шої корекції антигіпертензивного лікування.
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Особливості перебігу  артеріальної гіпертензії у хворих  
із супутнім цукровим діабетом у постковідному періоді

О. Б. Волошина, В. О. Збітнєва, Е. А. Зубок, І. В. Балашова, І. С. Лисий, 
О. Р. Дукова, А. А. Волошин, О. В. Чехлова

Вступ. У публікаціях вказується, що супутніми хворобами в ушпиталених хворих із коронавірусною ін-
фекцією найчастіше були артеріальна гіпертензія (АГ), цукровий діабет (ЦД) та ішемічна хвороба серця. 
Однак особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих на COVID-19, особливо з супутнім цукровим 
діабетом, недостатньо висвітлені в літературі.

Мета. Визначити особливості перебігу АГ у хворих із супутнім цукровим діабетом, що перенесли інфек-
цію COVID-19.

Матеріали й методи. Обстежено 48 хворих (вік 52–72 роки) на есенціальну АГ ІІ–ІІІ стадій 1–3-го сту-
пенів зі супутнім цукровим діабетом, що перехворіли на COVID-19. 
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Результати. З’ясовано, що більш ніж третина хворих на АГ, які перехворіли на COVID-19, скаржились 
на часті біль голови, серцебиття, кашель, біль у м’язах і суглобах, швидку втомлюваність і порушення сну. 
У багатьох пацієнтів незалежно від наявности супутньої патології у постковідному періоді фіксували під-
вищення Ц-реактивного протеїну більше 3,0 мг/л та показника фібриногену, що свідчило про збільшення 
ризику кардіоваскулярних ускладнень. У більшости пацієнтів спостерігали погіршення контролю АТ попри 
лікування, призначене до перенесеного COVID-19. Неконтрольовану АГ достовірно частіше спостерігали 
у хворих із супутнім ЦД. 

Висновки. У хворих на АГ із супутнім ЦД достовірно частіше (у 76,0 % випадків (р = 0,01)), ніж у хворих 
на АГ без ЦД (60,9 %), спостерігається неконтрольована  АГ у постковідному періоді. Погіршення контролю 
АТ у хворих із супутнім ЦД фіксують достовірно частіше (р < 0,001) у тих, які вживали три антигіпертензив-
ні препарати або більше, що потребує подальшої корекції антигіпертензивного лікування. 

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, постковідний період. 
                                              

Peculiarities of Arterial Hypertension Course in Patients with  
Concomitant Diabetes Mellitus in the Post-COVID Period

O. Voloshyna, V. Zbitneva, E. Zubok, I. Balashova, I. Lysyi, О. Dukova, A. Voloshyn,  
О.  Chekhlova

Introduction. Recent publications indicate that the most common comorbidities in hospitalized patients with 
coronavirus infection were arterial hypertension (AH), diabetes mellitus (DM), and coronary heart disease. However, 
the peculiarities of AH course in post-COVID-19 patients, especially with concomitant DM, are insufficiently 
covered in the relevant literature.

The aim of the study. Тo investigate the peculiarities of hypertension course in patients with concomitant dia-
betes mellitus previously affected with COVID-19 infection.

Materials and methods. We examined 48 patients with essential hypertension of stage II-III of 1-3 degrees, and 
concomitant DM, previously affected with Covid-19, 52-72 years of age.

Results. It has been estimated that more than 1/3 of patients with hypertension who relapsed to COVID-19 
complained of frequent headaches, palpitations, coughs, muscle and joint pain, fatigue and sleep disturbances. 
However, patients with concomitant DM were significantly more likely to complain of general weakness and 
indigestion. In many patients, regardless of the presence of concomitant pathology, in the postcocious period there 
was indicated an increase in C-reactive protein more than 3 mg/l and enhanced fibrinogen levels, indicating an 
increased risk of cardiovascular complications in this group patients. Most patients experienced worsening of blood 
pressure control during COVID-19 treatment. Uncontrolled hypertension was significantly more common in patients 
hospitalized for the treatment of acute COVID-19, regardless of DM presence.

Conclusions. In patients with AH and concomitant DM significantly more often (76.0 % of cases (p = 0.01)) – 
compared to patients with AH without DM (60.9 %) was detected  uncontrolled hypertension in the post-COVID 
period. Worsening of blood pressure control in patients with concomitant DM is significantly more common (p < 
0.001) in those patients who took three or more antihypertensive drugs, this notion require additional correction of 
antihypertensive therapy.

Keywords: arterial hypertension, diabetes mellitus, post-COVID period.
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Вакцина Рудольфа Вайґля у боротьбі  
з епідемічним висипним тифом

Вступ. Винайдення вакцини та вакцинація озна-
менували поступ у історії існування людства, завдя-
ки подоланню інфекційних хвороб, які супроводжу-
вали його упродовж тисячоліть.

У ХХ столітті винайдено вакцини проти епідеміч-
ного висипного тифу, що стали єдиним порятунком 
у подоланні епідемії.

На прикладі першої ефективної вакцини проти 
епідемічного висипного тифу, що її розробив видат-
ний польський учений, професор Львівського універ-
ситету Рудольф Вайґль, проведено дослідження іс-
торії створення вакцини та способу культивування  
R. Рrowazekii в кишці Pediculus humanus corporis [1].

Від Rickettsia Рrowazekii – збудника епідемічного ви-
сипного тифу, що передається одежною вошею (Pedicu-
lus humanus corporis), за час існування земної цивіліза-
ції загинуло більше людей, ніж за всі відомі війни [4].

Диференціював, докладно описав і дав видову наз-
ву збуднику епідемічного висипного тифу бразильський 
дослідник Енріке да Роше Ліма у 1916 р. 

У 1920 р. Г. В. Епштейн, а також С. Бурт Вайлбах, 
Джон Л. Тодд і Ф. В. Палфрей у 1922 р. підтвердили 
етіологічну значущість R. Рrowazekii за наявности  
епідемічного висипного тифу. З’ясовано біологічні 
та морфологічні характеристики, життєвий цикл збуд-
ника, неможливість розмножуватися на штучних жи-
вильних середовищах [2].

Мета дослідження. За результатами вивчення на-
укових джерел дослідити факти з історії технології 
розробки вакцини Р. Вайгля проти епідемічного ви-
сипного тифу від перших її серій, отриманих у лабо-
раторних умовах, та з 1930 р., коли розпочалося її 
виробництво. 

Матеріали й методи дослідження. Застосовано 
контент-аналіз, метод системного аналізу досліджень 
стосовно розробки вакцини проти епідемічного ви-
сипного тифу. Наукове дослідження розпочато з про-
ведення ретроспективного аналізу наукових праць  
Р. Вайґля та його учнів. Відбір джерел здійснено в 
архівах і наукових бібліотеках м. Львова та Науково-до-

слідного інституту епідеміології і гігієни ЛНМУ імені 
Данила Галицького, в наукометричних базах інформа-
ції PubMed, Medline, Web of Science, Googl Scholar за 
ключовими словами: воші, епідемічний висипний 
тиф, Рудольф Вайґль, R. Prowazekii. 

Проаналізовано 174 наукові праці англійською, укра-
їнською, польською, французькою та російською мо-
вами й відібрано джерела, у яких висвітлено створення 
вакцини проти епідемічного висипного тифу, техноло-
гію її виготовлення, ефективність застосування. 

Результати дослідження та їх обговорення. До-
слідження епідемічного  висипного тифу Рудольф 
Вайґль розпочав у 1918 р., коли очолив військову 
бактеріологічну лабораторію у Перемишлі. 

Спочатку довелося відібрати популяцію Pediculus 
humanus corporis, яка зможе жити в спеціально побу-
дованих клітках, і збирати кров у людини не безпо-
середньо, а через марлю, плетену з натуральних шов-
кових ниток різної щільности [5].

Треба було підібрати сітки для личинок залежно 
від віку та для статевозрілих комах. Усі маніпуляції 
проводили за асептичних умов, оскільки воші, при-
значені для інфікування їх рикетсіями, мали бути без 
будь-яких бактерій.

Для реалізації концепції ректальної інфекції вошей 
вводили суспензію R. Рrowazekii у просвіт середньої 
кишки комахи. Для цього зробили тонкий капіляр, 
кінець якого був косо зрізаний, а край розплавлений, 
щоб не травмувати кишку. Суспензію вводили під 
тиском через капіляр звичайним шприцом.

Результати першого етапу досліджень щодо прин-
ципів зараження вошами та множення в них R. Рrowazekii, 
а також погляди Р. Вайґля на природу та біологію 
цього мікроорганізму представлені у його праці 
"Untersuchungen und Experimente an Fleckfieberläusen. 
Die Technik der Rikettsia-Forschung («Дослідження і 
експерименти на тифозних вошах. Техніка досліджен-
ня рикетсій»), яка була опублікована німецькою мовою 
у виданні «Beiträge zur Klinik der Infektionskrankheiten 
und zur Immunitätsforschung. Leipzig, 1920" [10].
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У 1920 р. побачила світ праця Р. Вайґля "Badania 
nad Rickettsią Prowazekii" («Дослідження рикетсії 
Провачека») на сторінках журналу "Przegląd 
Epidemjologiczny" (1920) [8]. У ній він відкинув па-
нівну теорію про те, що рикетсія є проміжною ланкою 
між бактеріями та вірусами, стверджуючи, і майбут-
нє це підтвердило, що рикетсії – це бактерії [5].

У лекції "О zarazku “Rickettsia Prowazekiiˮ і znaczeniu 
jego przy durze osutkowym" («Про вірус «Рикетсії 
Провачека» та його значення при висипному тифі»), 
"Obezyt wygłoszony dn. 9.IV.1920 na posiedz. nauk. w 
Szpitalu Ujazdowakim" (виголошеній 9 квітня 1920 р. 
у Варшаві на науковій нараді в Уяздовському шпита-
лі – Головному військовому шпиталі Польші) Вайґль 
надає певні й переконливі докази того, що Rickettsia 
є збудником тифозної лихоманки. Публікація з’яви-
лася у "Lekarz Wojskowy. Warszawa, 1920" [9].

На знак визнання фундаментальних наукових до-
сліджень у 1920 р. Р. Вайґля призначають професором 
загальної біології на медичному факультеті у Львів-
ському університеті Яна Казимира [7], де він створює 
лабораторію епідемічного висипного тифу для подаль-
ших наукових досліджень і виготовлення вакцини.

Технологія виготовлення вакцини була досить тру-
домісткою і вимагала багато часу. Вакцина була фено-
лізованою (0,5% фенол) емульсією з кишок висипно-
тифозних вошей, у внутрішньоепітеліальних клітинах 
яких R. Рrowazekii нагромаджуються через чотири-п’ять 
днів після інтраректального введення. Зараження про-
водили (під контролем лупи) в анальний отвір вошей 
за допомогою тонкого капіляра, наповненого стандар-
тизованою кількістю інфекційного матеріалу. Нагро-
мадження рикетсій у кишках вошей було величезним 
– до 10–100 млн бактерійних клітин. Отриману емуль-
сію очищали від домішок центрифугуванням і стан-
дартизували до 25–30 кишок на курс вакцинації [6].

Вакцину вводили підшкірно, тричі дозами 2 млрд 
(20 кишок) – 5 млрд (50 кишок) – 10 млрд (100 кишок) 
із інтервалами. 

Процедура включала:
• годування здорових вошей, поміщених у спеці-

альні клітки, які прикріплювали до шкіри донорів; 
• зараження вошей і розмноження R. Рrowazekii 

у кишках вошей; препарування вошей і вида-
лення кишок; 

• остаточна підготовка фенолізованої вакцини. 
Донорів у лабораторії Р. Вайґля, через специфіку 

їхньої роботи, називали «годувальниками» (hodowca 
wszy), а співробітників, які заражали вошей, – «шприцу-
вальниками» (strzykacze) [3]. 

Під час годування вошей 7–11 кліток із комахами 
розміщували екраном донизу на нозі «годувальника» 
(стегно у жінок, гомілка у чоловіків). Стінки екрана 
кліток були притиснуті до шкіри й утримувалися під 
широкою ґумкою. Висунувши голови крізь сітку екра-
на, воші могли проколоти шкіру і смоктати кров близь-
ко 45 хв, один раз на день, близько 12 днів. Червоні 
плями розміром 2,5×5,0 см, які з’являлися на шкірі, 
промивали 60,0% спиртом. Після годування кишки 

вошей, а також все тіло набухали як повітряна куль-
ка, оскільки кожна воша ковтала кількість крови, що 
дорівнювала масі тіла. Зараження вошей R. Рrowazekii 
проводили вручну спеціально навчені «шприцуваль-
ники» за допомогою скляного мікрокапіляра 0,05–0,10 
мм. Весь цикл ін’єкції тривав приблизно 1 с. Після 
ін’єкції кожну партію (приблизно 500 вошей) году-
вали ще п’ять днів «шприцувальники», яких попе-
редньо вакцинували. 

Препарування вошей і видалення кишок здійсню-
вав «дисектор» (preparator) тонким скальпелем під 
бінокулярним мікроскопом 16×. Розтин близько 300 
вошей за годину для дисектора було нормою. Вида-
лені кишки переносили в банки з 0,5% розчином фе-
нолу, відтак подрібнювали до дрібної суспензії у 
ступці Р. Вайґля. Залишки видаляли за 1 000 об./хв, 
суспензію осаджували за 6 000 об./хв і кінцево ресу-
спендували у 0,5% фенольному буфері. Емульсію, 
еквівалентну 15, 30 і 45 кишкам вошей, вносили у 
скляні ампули. Вакцинацію здійснювали тричі з тиж-
невими проміжками. На початку 20-х років минуло-
го століття інфікованих вошей годували й тестували 
на тифозну вакцину з використанням морських сви-
нок. Р. Вайґль, який не був лікарем, неохоче проводив 
експерименти на людях.

Ефективність вакцини була підтверджена на вели-
кому епідеміологічному матеріалі.

Першу масову вакцинацію проведено в 1920 р. під 
час спалаху епідемічного висипного тифу в передгір’ях 
Карпат. Завдяки вакцинації 2734 людей вдалося за-
побігти епідемії [8]. 

Пізніше вакцинацію проводили бельгійські місіо-
нери у Внутрішній Монголії (на півночі Китаю). Вак-
цина Р. Вайґля була успішно застосована в Африці, 
зокрема в Абіссінії (Ефіопія), де йшла війна і лютував 
епідемічний висипний тиф [11], із незмінним успіхом 
широко застосовувалася у багатьох країнах. 

Виробництво вакцини Вайґля розпочалося з 1930 р. 
Спочатку виготовляли лише декілька тисяч одиниць 
вакцини за рік. У 1931–1932 рр. у 2790 осіб, щеплених 
вакциною Р. Вайґля, фіксували незначну місцеву та 
загальну реакцію; біль голови та підвищення темпе-
ратури до 38,0 °С спостерігали досить рідко [8]. 

Р. Вайґль виступав із лекціями та доповідями про 
своє відкриття в Лізі Націй у Женеві (1937), у Шведській 
Академії наук (1939), у багатьох столицях Європи.

Щеплення повною дозою вакцини Р. Вайґля не га-
рантує захист від зараження, але знижує захворюва-
ність, повністю виключає смертність і полегшує пе-
ребіг епідемічного висипного тифу [8]. 

Висновки. Вакцина, виготовлена в лабораторії  
Р. Вайґля, незважаючи на складність її приготування, 
понад 20 років слугувала єдиним імунобіологічним 
засобом у боротьбі з висипним тифом.

Завдяки Рудольфу Вайґлю та його учням, які часто 
ціною свого життя вивчали R. Рrowazekii і створили 
вакцину проти епідемічного висипного тифу, що ви-
нищив мільйони людей, земна цивілізація уникла 
подальших нищівних епідемій. 
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Вакцина Рудольфа Вайґля у боротьбі з епідемічним висипним тифом
 Б. П. Кузьмінов, В. Л. Смольницька 

Вступ. Від Rickettsia Рrowazekii – збудника епідемічного висипного тифу, що передається одежною вошею 
(Pediculus humanus corporis), за час існування земної цивілізації загинуло більше людей, ніж за всі відомі 
війни. На прикладі першої ефективної вакцини проти епідемічного висипного тифу, яку розробив видатний 
польський учений, професор Львівського університету Рудольф Вайґль, проведено дослідження історії 
створення вакцини та способу культивування R. Рrowazekii у кишці Pediculus humanus corporis.

Мета. За результатами вивчення наукових джерел дослідити факти з історії технології розробки вакцини 
Р. Вайґля проти епідемічного висипного тифу від перших її серій, отриманих у лабораторних умовах, та з 
1930 р., коли розпочалося її виробництво. 

Матеріали й методи. Застосовано контент-аналіз, метод системного аналізу досліджень стосовно роз-
робки вакцини проти епідемічного висипного тифу. Відбір джерел здійснено в архівах і наукових бібліотеках 
м. Львова та Науково-дослідного інституту епідеміології і гігієни ЛНМУ імені Данила Галицького, в наукоме-
тричних базах інформації PubMed, Medline, Web of Science, Googl Scholar за ключовими словами: воші, ви-
сипний епідемічний тиф, Рудольф Вайґль, R. Prowazekii. 
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Результати. Вакцина, яку розробив професор Рудольф Вайґль, автор методу культивування і нагромад-
ження збудника цієї хвороби – R. Рrowazekii в кишці лабораторної популяції вошей, незважаючи на складність 
її приготування, понад 20 років була єдиним імунобіологічним засобом у боротьбі з висипним тифом.

Висновки. Завдяки Рудольфу Вайґлю та його учням, які часто ціною власного життя вивчали R. Рrowazekii 
і створили вакцину проти епідемічного висипного тифу, який винищив мільйони людей на планеті, земна 
цивілізація уникла нищівних епідемій. 

Ключові слова: епідемічний висипний тиф, Рудольф Вайґль, воші, вакцина, R. Prowazekii.

Rudolf Weigl’s Vaccine in the Fight Against Typhus 
B. Kuzminov, V. Smolnytska

Introduction. Vaccination has made a breakthrough in history by overcoming the infectious diseases that have 
plagued humanity for millennia. The twentieth century was marked by the invention of vaccines against epidemics 
typhus, which have become the only salvation in overcoming this disease. The history of the vaccine was developed 
on the example of the first effective vaccine against epidemic typhus, developed by a prominent Polish scientist, 
professor at the University of Lviv Rudolf Weigl, the history of vaccine development and the method of culturing 
R. Prowazekii in the intestine of Pediculus humanus corporis was studied. From Rickettsia Рrowazekii - the causative 
agent of epidemic typhus transmitted by aphids (Pediculus humanus corporis) in the history of mankind killed more 
people than in all known wars.

Brazilian researcher Enrique da Rocha Lima differentiated described in detail and gave a specific name to the 
causative agent of typhus in 1916. In 1920, GW Epstein, as well as S. Burt Weilbach, John L. Todd and FW Palfrey 
in 1922 confirmed the etiological significance of R. Prowazekii in the presence of typhus.

Biological and morphological characteristics, the life cycle of the pathogen and the impossibility of reproduction 
on artificial nutrient media were established.

The aim of the study. According to the study of scientific sources to investigate the history of the technology of 
R. Weigl vaccine against epidemic typhus from its first series obtained in the laboratory and from 1930, when its 
production began, the period covering the 20-30s of the twentieth century. To establish that the scientific achieve-
ments of the scientists are not only the history of microbiology and virology, it is relevant today.

Materials and methods. Content analysis, a method of systematic analysis of research on the typhus vaccine, was 
used. The implementation of scientific research began with a retrospective analysis of the scientific works of R. Wei-
gl and his students. Selection of sources was carried out in the archives and scientific libraries of Lviv and the Research 
Institute of Epidemiology and Hygiene of Danylo Halytsky Lviv National Medical University, in scientometric data-
bases PubMed, Medline, Web of Science, Google Scholar by keywords: lice, typhus, rubella, R. Prowazekii. 174 sci-
entific works in English, Ukrainian, Polish, French and Russian were analyzed and sources were selected in which the 
issue of creating a vaccine against typhus, technology of its production, efficiency of application was covered.

Results. The vaccine, developed by Professor Rudolf Weigl, author of the method of cultivating and accumulat-
ing the causative agent of this disease - R. Prowazekii in the intestine of the laboratory population of lice, despite 
the complexity of its preparation, for over 20 years was the only immunobiological drug to control typhus.

Conclusions. We should be grateful to Rudolf Weigl and his students, who have often studied R. Рrowazekii at 
the cost of their lives and developed a vaccine against typhus, which has killed millions of people on our planet. 
Vaccination with a full dose of R. Weigl’s vaccine does not guarantee protection against infection, but reduces 
morbidity, completely eliminates mortality and facilitates the course of epidemic typhus.

Keywords: epidemic typhus, Rudolf Weigl, lice, vaccine, Provachek’s rickettsia
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The Impact of Social Media on Skin Care:  
A Narrative Review

Introduction. Social media is a network that allows 
information to be shared globally with millions of users. 
It is a platform that is primarily used for entertainment 
but lately, the trend has shifted to using social media as 
an educational platform. Facebook, Twitter, Instagram, 
Snapchat, and Tiktok are a few of the most commonly 
used social media platforms. It is not just a tool for 
consumers to shop but it is also a platform used by beauty 
influencers and healthcare professionals, including 
dermatologists, to educate these consumers to buy and 
use the right products and to provide advice regarding 
the right aesthetic procedures [4, 7]. It is becoming evident 
that social media plays quite a prominent role these days 
on skincare. Social media surely has come to benefit 
millions of its users around the globe but the downside 
of social media is that it has the potential to put the user 
at risk while they follow popular trends. Following skincare 
trends without the knowledge of its impact on an individual’s 
own skin might be problematic. Skincare and beauty 
influencers highly influence audiences’ choice of purchase 
of a product [18]. Fortunately, many consumers have 
benefitted from following the advice of skincare and 
beauty influencers and skincare trends. During the lockdown 
in 2020, there has been an increased use of social media 
among women that have changed their skincare habits 
[42]. The use of social media on skincare routines will 
continue to persist perhaps for the next two decades; its 
impact on one’s choice and one’s skin needs is still yet 
to be learned in this changing world. Therefore, with this 
research we seek to help dermatologists and pharmaceutical 
professionals to get a better insight on the impact of social 
media on skin and skincare during the treatment of their 
patients.

The aim of the study. To review and summarize the 
current literature on the impact of social media on skincare.

Materials and methods. The content analysis, method 
of comparative analysis, bibliosemantic method of studying 
the literature concerning social media and its impact on 
social media, were conducted. The data was searched on 
databases such as Google Scholar, research4life, Sciendirect, 

pubmed, scopus and advanced search filters were applied. 
Specific keywords such as "skincare", "esthetic procedures", 
"dermatologist", "purchase", "COVID-19", "Instagram", 
"Facebook", "Twitter", "Reddit", "YouTube" were used. 
The references in each article chosen were again analyzed 
to select any study highlighting the topic. Upon the 
completion of the search, each article selected was then 
thoroughly analyzed to ensure its relevance to the topic. 
In total 50 English language sources were analyzed.

Results and discussion. 1.1. Popular Social Media 
Platforms and Their Impact on Modern Day Skincare: 
physical appearance is an integral aspect of one’s personal 
identity; and its relation to an individual’s self-perception 
begins early in life [47]. In light of this fact, it is only 
natural that people search for inspiration and solutions 
concerning their appearance on the most influential tool 
in this day and age – social media. According to the Pew 
Research Center, in 2020, the most popular social media 
platform was YouTube (81.0 %), followed by Facebook 
(69.0 %), Instagram (40.0 %), Pinterest (31.0 %), LinkedIn 
(28.0 %), Snapchat (25.0 %), Twitter (23.0 %), TikTok 
(21.0 %), and Reddit (18.0 %). Social media is quickly 
becoming the foremost tool for gathering and sharing 
information, social and professional networking, and 
communication regarding health topics [23]. Due to this 
unprecedented level of interconnectivity and global 
networking of social media, subsequent changes are evident 
in how physicians and patients approach health care.

In a study conducted among patients at Derma Clinic 
in Riyadh, Saudi Arabia, it was found that the number of 
participants who knew about their dermatologists from 
social media (Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, 
and Telegram) was 9.7 times higher than those who knew 
them from traditional sources (newspaper, radio, and TV) 
[2]. Another study conducted among Indonesian men 
found that consumers considered skincare brand advertisements 
that they have seen on social media more trustworthy 
[40]. This makes the influence of social media on an 
individual’s skincare choices evident. As members of 
online forums frequently consult social media for dermatologic 
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information, advice posts may become more influential 
in the decision-making style of dermatologic patients. 
Multiple pieces of advice were systematically analyzed 
in a study investigating the 300 most upvoted posts in 
the subreddit r/SkincareAddiction. While the general 
advice was within an atmosphere of mutual learning, 
other advice varied widely from hygienic techniques like 
washing one’s pillow cases frequently, to breaking habits 
for instance by stopping unnecessary touching of the face. 
However, advice that was given related to skincare routines 
directly linked a disciplined routine with stability and 
organization [37]. 

A recent study found that quality and efficacious skincare 
regimen can have a positive impact on people’s quality 
of life [49]. This might explain the increasing popularity 
of skin care routines among social media users. Irrespective 
of the nature of the skincare routine, simply having a 
skincare regimen practiced on a regular basis was a 
regulatory factor for most posters. Posts coded under 'sun' 
discussed the utility of sunscreen and the dangers of 
uninterrupted sunlight posts coded under ‘acne’, however, 
pictures showing the before and after-effects of a particular 
routine tend to be more impactful. For some posters, acne 
was associated with depression, reflecting the extensive 
literature associating acne with depression in dermatology 
patients. Posts on scarring were also frequently connected 
to acne, such as a request for advice on removing acne 
scars or a successful acne scar treatment [37]. 

As reiterated multiple times, social media has an 
overwhelming influence over an individual’s dermatologic 
choices. This is all the more evident in a recent case report 
describing a Chinese woman’s worsening condition 
following forehead injections she received from a doctor 
she located via WeChat – a popular social networking 
site in the region [44]. A study analyzing the dermatologists 
on social media found that TikTok posts contained 
70.0 % educational content compared with YouTube's 
90.0 %, Instagram's 50.0 %, and Twitter's 43.0 % [35]. 
Given the tremendous influence of digital communication, 
physicians have an opportunity to actively participate in 
and drive these conversations and share health-related 
knowledge for patient education and engagement [44]. 
Dermatology related journals and professional organizations 
have the opportunity to utilize the extraordinary potential 
these sites offer. However, the online presence of dermatologists 
is still not prominent, this is remarkably obvious in a 
study observing dermatology on Snapchat. The results 
found that no dermatological journal, professional 
dermatological organization, or dermatology-related patient 
advocate group had a Snapchat account [33]. Another 
study conducted to analyze dermatology on Instagram 
showed that the dermatology user presence on Instagram 
is controlled by private offices, cosmetic products, and 
some patient advocacy groups, the top ten dermatology 
journals on Facebook and Twitter were particularly lacking 
a presence on Instagram. Even so, the few dermatologists 
who have a notable social media presence are largely 
influential. As per the results of the study conducted among 
patients at Derma Clinic mentioned previously, those 

who used social media to choose and follow their doctors 
favored Twitter. Of the social media users analyzed, patients 
who visited dermatology clinics for medical reasons 
preferred Twitter while those that visited for cosmetic 
purposes preferred Instagram to follow their doctors; 
which is understandable given that Instagram enables its 
users to showcase their looks, thus influencing others to 
also try aesthetic dermatology, a visual field [2]. With 
continued technological evolution, organizations that fail 
to recognize the prospects provided by social networking 
sites risk becoming marginalized by their inability to 
assimilate to social media as an expected form of 
communication. As social networking sites persistently 
attract more active users in search of health-related 
information, those capable of using this tool efficiently 
stand to benefit significantly.

1.2. Social media Influencers and Skincare: The future 
of advertising is social media and with the appearance 
of advertisement through social media, influential users 
arose, thus creating a new phenomenon called 'influencers' 
[1]. More than 40.0 % of the health care consumers in 
the present day use social media for their health care 
information requirements [2]. Anyone can be a social 
media influencer, and there exists no credentialing 
verification. Social media presence and influence is 
becoming markedly important for dermatologists and 
aestheticians to make their practice known among the 
users. A recent survey by the American Society for 
Dermatologic Surgery noted that social media ranked in 
the top three for factors to consider when purchasing skin 
care products and sixth for whether to have a cosmetic 
treatment. Additionally, 41.0 % of patients follow their 
current or potential provider on Instagram, and 43.0 % 
of consumer decisions to schedule an appointment were 
due to the provider's social media presence [4]. 

Influencers had clear importance on women’s health, 
beauty and even skincare, by making use of low fear 
appeal and high value messages. Social media influencers 
who promote cosmetic brands interact with followers 
most effectively when they possess traits such as knowledge, 
reliability, confidence, and articulation, which are all 
essential features for building trust with followers. Confidence 
is a key quality of influencers, altering their perception 
by their followers and making them appear significantly 
more authentic and trustworthy. Influencers who can 
establish a strong connection with their followers and 
have high reliability are recognized as authentic. Followers 
can directly interact with the influencers through social 
media, thus making their experiences more relatable and 
improving the followers’ trust. Consistent content, upholding 
the expected values, good communication skills, impressive 
attitude and behavior of the influencers are perceived as 
trustworthy, authentic, and honest by their followers. In 
addition, influencers who provide information based on 
their real expertise or knowledge are considered to be 
more trustworthy. Information is perceived as valuable 
if it provides consumers with the understanding required 
to familiarize themselves with a product to effectively 
evaluate its quality and performance, the perception of 
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helpfulness ultimately alters the trustworthiness of the 
influencer.

A significant proportion of patients use the Internet 
and social media to search for medical information. This 
has a positive influence on the patient’s skin diseases as 
well as their relationships with their doctors. Many cosmetic 
physicians have accounts on a number of social media 
services, and patients are heavily convinced by the content 
they view. There remains significant ethical ambiguity 
when posting as a physician. Major pitfalls to avoid include 
posting photos or videos without patient permission, 
discussing controversial topics or dangerous techniques, 
and posting unprofessional behavior. A recent study showed 
that unprofessional content by the clinician can significantly 
affect a patient's confidence in their clinical abilities [4]. 

Even though the highest preferred way of knowing a 
doctor for a medical or cosmetic purpose was mostly 
influenced by a friend, it was also influenced by a family 
member and lastly by social media. Among social media 
users, patients who visited dermatology clinics for medical 
reasons, preferred Twitter, while those who came for 
cosmetic reasons preferred Instagram to follow their 
doctors, underlining the importance of aesthetic dermatology 
as a visual field [2]. Most of the top hashtags and trends 
on Instagram pertaining to dermatology-related posts 
were from individuals without any formal dermatology 
training [4], hence it is important for a user to be able to 
differentiate between the content posted by a trained 
dermatologist from that by a person with no background 
knowledge in the field. Board-certified dermatologists 
produce a minor fraction of popular dermatology content 
shared by influencers on Instagram. Out of all the 
dermatology-related content on Instagram, 5.0 % was 
created by licensed dermatologists, regardless of their 
follower count or post engagement [6]. Unlike Instagram 
and Twitter, where content is primarily shared with followers, 
social media platforms such as TikTok, have an algorithm 
that creates a video feed of similar content to users' recent 
viewings regardless of followers and this algorithm eases 
the promotion of dermatologists' videos among skincare 
videos [35]. The available literature on how social media 
influences medical practice is still scarce and further 
research is needed.

1.3. Influence of Social Media on Acne Treatment: 
Acne is a chronic inflammatory skin condition that is 
prevalent in nearly all adolescents that primarily affects 
the face, chest, and back. Several large studies support 
this by reporting a prevalence of adolescent acne ranging 
from 81 to 95 percent in young men and 79.0 to 82.0 % 
in young women [43]. Social media websites are increasingly 
referenced for acne treatment consultation especially 
among adolescents. It is well-documented that social 
media influences patient perspectives on medical treatment. 

Skin diseases can have a significant impact on an ad-
olescent’s body image, self-esteem, and social interactions. 
Social media has a paradoxical effect on one hand ac-
counting for improved access to healthcare and support 
while on the other demonstrating a negative impact due 
to peer pressure and beauty standards. Acne is one of the 

eight dermatological diseases with the most frequently 
viewed hashtags on social media [21]. We, therefore, 
thought it imperative to review how acne treatment spe-
cifically is influenced by social media.

Most studies analyzing social media influence on acne 
treatment were in the form of cross-sectional surveys. 
The demographic majorly accessing social media-influ-
enced acne treatment included adolescent women with 
mild to moderate levels of acne and those with a moder-
ate family income level. Preferred social media sites 
varied in different studies but the most frequently listed 
sites were Instagram, Youtube, Twitter, and Google. So-
cial media for acne treatment is found to be easy and 
accessible. It provides affordable alternatives to treatment 
options that show considerable improvement in mild acne 
conditions. Another study indicates that it is comforting 
for patients to encounter others with similar health prob-
lems and see how they cope with them, this is further 
supported by 14.2 % of patients clearly stating that see-
ing other patients with acne vulgaris on health programs 
on television was a relief [21]. However, it must be not-
ed that most treatment decisions based on social media 
recommendations do not align with American Academy 
of Dermatology guidelines. Participants most common-
ly chose dietary modification for acne management fol-
lowed by oral supplements based on social media rec-
ommendations, these supplements included probiotics, 
vitamins, and oils. Currently, there is insufficient evidence 
to support the use of antioxidants, probiotics, or fish oil 
for acne treatment. Treatment approaches most opted for 
were topical treatments followed by home remedies. In-
terestingly, dissatisfaction was more prevalent among 
users of oral antibiotics compared to users of topical 
antibiotics, and negative tone among this group was most 
commonly due to lack of improvement in skin appearance 
[38].

In yet another study [5] confirms that viewers seeking 
video-based educational content on acne are exposed to 
significantly inaccurate and low-quality information. For 
example, some recommended methods of acne treatment 
on YouTube included highly restrictive diets or the ad-
dition of high-dose supplements, which currently lack a 
scientific basis. Another interesting observation was a 
notable increase in the sales of dermatologic pharmaceu-
ticals (eg, isotretinoin) without a prescription as a prob-
lem that is rapidly growing [46]. Illicit pharmacy–to-pa-
tient posts are what most commonly encourage patients 
to purchase prescription medications without physician 
oversight [46].

Most respondents who used social media for acne 
treatment advice were more likely to consult a medical 
professional. Even if they had the opportunity to send 
their photographs to doctors and ask questions about their 
disease, participants stated that they would not trust doc-
tors’ responses to their online inquiries, and a large pro-
portion of them would still visit a physician for an ex-
amination [21].

Patients have high expectations of doctors and hope 
that they would be willing to address their questions re-
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garding their illness at all times. They are aware that 
erroneous information can be found on the Internet and 
social media, and they expect dermatologists and derma-
tology organizations to be more active in spreading ac-
curate information via the Internet and social media in 
order to avoid being misled.

Non-medical personnel-generated social media education 
demonstrates that the patient is not only a passive receiver 
of knowledge, but also an active provider of treatment 
solutions. This may impact a patient's decision to purchase 
things without contacting a dermatologist, thus increasing 
the risk of perpetuating false information on social media.

1.4. Social media’s Impact on Adolescent Skin Care: 
Skin illnesses are known to have a significant impact on 
adolescent body image, self-esteem, and social relation-
ships. Acne Vulgaris is one of the most frequent adoles-
cent skin diseases. It is known that more than 70.0 % of 
adolescents use social media, with Instagram, Facebook, 
YouTube, Pinterest and TikTok being the most common-
ly used platforms. The impact social media has left among 
adolescents is quite prominent given that it is their most 
common mode of communication. Although they are 
considered the most body and image-conscious individ-
uals, they have successfully transformed the entertain-
ment-centered social media into an educational platform 
over the last few years; including the introduction of the 
body positivity movement. They have learnt to use social 
media as a stage to support each other and accept their 
changing bodies in a positive manner [8]. The issue with 
adolescents is that their minds can be easily influenced, 
and that’s exactly where social media can play a massive 
role. From what we know, social media is accessible to 
a large number of young people, and social media mar-
keting is highly known to target specific audiences [14]. 
Marketing of skincare trends introduced by beauty gurus, 
influencers, aesthetic centers and social media challeng-
es, when followed by these adolescents without oversee-
ing its outcomes, can be negatively impactful and dan-
gerous to them. More than 40.0% of adolescents have 
used social media for acne treatments; however, most of 
the treatments suggested through social media were not 
fully aligned with American Academy of Dermatology 
clinical guidelines. Less than 10.0 % of social media 
users saw significant improvement in their acne and it is 
also noteworthy that when social media suggested treat-
ments did not work, some users have consulted their 
dermatologist to sort out their problems. Many social 
media users often do not know that every individual’s 
skin care needs are different and that treatments and rou-
tines suggested on social media might not work for them. 
Some of the most misinformed skincare trends followed 
by teenagers are consuming skin supplements, making 
dietary changes, and carrying out DIY skincare treatments. 
Dermatologists and medical aestheticians should make 
use of platforms like social media to directly address the 
misinformation propagated, also dermatological organi-
zations in collaboration with social media organizations 
should take an active role in removing inaccurate infor-
mation from social media.

1.5. Social media’s impact on plastic surgery/skin pro-
cedures. The influence of appearance, exerted by social 
media may lead people who are more invested in their 
appearance to engage in appearance-changing strategies 
such as cosmetic surgery. A recent survey by the Amer-
ican Society for Dermatologic Surgery noted that social 
media ranked within the top three for factors to look upon 
when purchasing skincare products and sixth for wheth-
er to get a cosmetic treatment done. Additionally, 41.0 % 
of patients follow their current or potential provider on 
Instagram, and 43.0 % of consumer decisions to schedule 
an appointment were due to the provider's social media 
presence [4].

Cosmetic surgery has become an increasingly sought 
after means of improving one’s appearance, with around 
30,000 procedures being carried out within the year 2016. 
The Cosmetic industry is one that is heavily influenced 
by ‘popular culture’ and social media [47]. The informa-
tion provided on social media can be a determining fac-
tor for patients deciding to undergo a cosmetic procedure. 
The most requested procedures as a result of social me-
dia influence were rhinoplasty, Botox and facelifts, sug-
gesting that people are influenced to undergo cosmetic 
procedures. Unfortunately, the majority of the treatment 
decisions promoted on social media do not align with the 
American Academy of Dermatology guidelines, social 
media users were also observed incorporating life-style 
changes not supported by the published guidelines, like 
dietary changes and supplement use.

The preferred way of finding a recommended doctor 
for medical or cosmetic purposes was through a friend, 
followed by a family member and finally via social me-
dia, with patients visiting dermatology clinics for medi-
cal reasons favouring Twitter, while those who came for 
cosmetic reasons favouring Instagram to follow their 
doctors, establishing the importance of aesthetic derma-
tology as a visual field [2]. The internet and social media 
play a pivotal role in plastic surgery, resulting in more 
informed patients but creating far-fetched expectations. 
using facial filters such as those found on Instagram and 
Snapchat has led to a growing increase in the number of 
aesthetic procedures performed highlighting the impact 
of filters in creating far-fetched expectations [1] Even if 
the internet provides adequate information about the pro-
cedure, and answer questions like what to expect after 
the procedure, the drawbacks of the procedure and so on, 
it cannot replace the face-to-face consultation, which 
always should remain an intricate process, covering both 
risks and limitations of alternative procedures [25]. There 
is abundant misinformation on social media, especially 
concerning aesthetic procedures, which can leave patients 
vulnerable to potential harm [4]. Results highlighted that 
looking at images of females who have undergone cos-
metic enhancements affected young women’s desire for 
cosmetic surgery, especially if they spent a significant 
amount of time on social media, followed many accounts, 
and were less satisfied with their appearance and are more 
likely to undergo the cosmetic procedure [47]. In line 
with the increasing trend in social media use, there is also 
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an increasing number of young people having cosmetic 
procedures, reportedly going up from 17.2 % in 2014 to 
18.2 % in 2017. In addition, celebrities also play an in-
fluential role in imparting medical decisions to the gen-
eral population [45].

1.6. Influence of social media on purchase of Cosmet-
ic and Skin Care Products: With the advent of social 
media in the early 2000s, its rapid evolution has made it 
one of the most effective and important aspects of com-
munication, with its significance being prevalent in our 
lives. There is no denying that social media has become 
a powerful tool for communication for business owners 
and brands, allowing them to share their content with a 
creative methodical approach, whether as photos or vid-
eos which gathers the interest of millions. 

Magnified accessibility to social media allows an in-
creasing number of brands and business owners to stay in 
touch and interact with consumers. Social Networking 
Sites are the most common channel used currently for 
dynamic communication between brands, businesses and 
customers due to ease of use. 73.0 % of brands believe 
that social media marketing has been "somewhat effective" 
or "very effective" for their business [24]. Marketers use 
multiple creative tools for communication and product 
advertisements that appeal to the customer. Using hashtags, 
livestream and frequent posting ensures consumer attention 
and assists in choices when picking out the right product. 

Marketers use social media to build a relationship with 
consumers, as the consumers interact and make certain 
requests to the brand, building a strong emotional bond. 
In a study emotional bonds between consumers and a 
brand strengthen loyalty, creating advocacy and ultimate-
ly leading to brand loyalty, and research on brand loyal-
ty has shown that customers’ loyalty has a proportional 
relationship with companies’ profitability. This dynamic 
emotional connection ultimately impacts choices upon 
purchasing a product and affects consumer decision mak-
ing, as consumers always prefer to make safe risk-free 
decisions which are shaped as a result of a positive brand 
image. Social media and advertising also have multiple 
challenges that come in hand. While brands are able to 
deliver messages through digital platforms, they may 
only have limited control over the communications with-
in networks, and cannot govern the spread of information 
[48]. Studying consumer behavior is crucial for market-
ers to understand the past and predict the future behavior 
of consumers.

The cosmetic industry is one of the largest industries 
and extremely valuable, offering personalized care for 
individuals encompassing a range of ages, ethnicity and 
even catering to all genders. Cosmetic demand has been 
surging in today’s world, the global skin care market 
projected to increase from $130 billion in 2020 to over 
$177 billion by 2025, the need to enhance and maintain 
beauty and youth is at an all-time high, In a 2021 survey 
among American shoppers, 41.0 % of shoppers aged 
18-24 spent the most on skin care [39].

Skin care market encompasses many different products 
such as face cleansers, toners & moisturizers, face masks, 

skincare gadgets such as skin rollers. Full body care, hair 
removal, shower gels, SPF sun protection products of-
fering several additional benefits such as UV protection 
and anti-aging treatments are deemed important by health-
care professionals and dermatologists- one of the exam-
ples being the usage of sunscreens. Many consumers are 
now interred in purchasing eco-friendly and organic skin 
products. 96.0 % of beauty brands promote or market 
their products using social media and social media influ-
encers [10] and have a large following by their consum-
ers who actively enjoy and interact with this content, 
building more trust with the consumers ultimately lead-
ing to brand loyalty. Social media impacts consumer 
choices when it comes to making decisions related to 
purchasing a certain skincare product. 

A study [12] was conducted, focusing on South Afri-
can women aged 18-34 using the Attention, Interest, 
Desire, Action (AIDA) model. AIDA model is an adver-
tising effect model identifying the various stages one 
goes through during the purchase of the product. The 
study was aimed at modifying this model to examine the 
impact of YouTube, Instagram and Facebook advertise-
ments on cosmetics interest, purchase intention and will-
ingness to pass-along information. About 259 users were 
surveyed and results revealed that Instagram and YouTube 
advertising increase cosmetic interest. Similar results 
were observed in the study conducted on Indonesian Men 
aged 19-39 [40], using non-probability sampling tech-
niques with convenience sampling method making the 
use of surveys and questionnaires to observe the cosmet-
ic product purchase intention in the target group. The 
results were analyzed using the Partial least squares struc-
tural equation modeling Technique. Results showed that 
social media marketing had a significant impact on brand 
image and brand trust, with brand image and brand trust 
56.1 % showed purchase intention, 53.6 % showed social 
media marketing explained the brand image, and 65.4 % 
of the social media marketing explained the brand trust 
as well. There was a significant positive correlation be-
tween social media marketing of skin care products and 
cosmetic interest. This phenomenon is also highlighted 
in the purchase of eco-friendly skin care products, a study 
[34] was conducted on females in Romania and Hunga-
ry, and had no specific age restrictions. The study applied 
the Theory of Planned Behavior, a psychological theory 
linking beliefs to behavior, to study the impact of social 
media on consumers’ purchase intention and motivation 
towards green cosmetics. The study used a self-admin-
istered questionnaire and the reliability and validity of 
the results were tested using the Partial least squares 
regression technique. The results elucidated social media 
has an important role in consumer motivation formation 
and green cosmetic purchasing intentions. Interestingly, 
in another study, it was found that social media had an 
indirect influence on the subjects who were indirectly 
influenced by third party influences such as children and 
grandchildren. The participants strongly expressed that 
they are not influenced by social media and are indepen-
dent in their decision-making, showing a lack of trust of 
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social media influence [27]. These studies highlight and 
prove that social media has a direct and indirect influence 
on cosmetic products, and even eco-friendly skincare 
products, and purchase intention of these. The findings 
of these studies can be extremely useful for marketers 
based on the demographic of their target skincare product. 

Social media provides a large amount of information 
that can be used for consumer decision making, with a 
growing amount of content available on Social Media, 
there is also a lot of unethical false advertisements that 
can influence the consumer to make wrong decisions in 
purchasing the right skincare product for them. It is crit-
ical to understand that social media advertising of brands 
and skincare products is an extremely unregulated area 
and extremely necessary for the consumer to critically 
analyze each product before making a purchase decision.

1.7. Impact of Social Media on Skin Cancer Prevention: 
Multiple studies portray social media as an underutilized 
resource for skin cancer prevention. There is a noticeable 
scarcity of information about the benefits and drawbacks 
of social media in the prevention of skin cancer. Squamous 
cell carcinoma, basal cell carcinoma, and melanoma are 
the most commonly diagnosed cancers worldwide. Giv-
en the increasing number of social media users and its 
influence, measures must be taken to make social media 
an asset in skin cancer prevention. Tanning beds are found 
to be a major cause of skin cancer, the rise in popularity 
of indoor tanning, particularly among young people, is 
concerning. Social media use has been linked to more 
pro-tanning beliefs and indoor tanning among young 
women, according to studies. TV and media are known 
to frequently glamorize a tanned appearance and this is 
associated with more positive attitudes towards tanning 
with the belief that tan women are more attractive this 
results in increased use of indoor and outdoor tanning 
among college-going women. The daily usage of Insta-
gram is linked to an increase in the trend of intentional 
tanning and feeling more beautiful when tanned. Simi-
larly, regular Instagram and Twitter use is linked to great-
er rates of indoor tanning [14].

In yet another study [29] conducted to study public 
engagement to skin cancer on social media via a 27-year-
old Kentucky native termed as Tawny Willoughby (TW), 
shared a graphic selfie of her skin cancer treatment on 
Facebook. She stated in it that "this is what skin cancer 
therapy can look like," and recommended people to 
avoid tanning beds and sun exposure. She also mentioned 
that she had tanned 4-5 times per week when she was 
younger and was first diagnosed with skin cancer at the 
age of 21.

TW's skin cancer selfie appeared to have engaged the 
public in ways only previously seen with celebrity dis-
closure. Over the TW effect period (May 13-18), there 
were between 197,000 and 229,000 searches for the term 
"skin cancer" alone. Another study [14] suggests using 
messages on social media as prevention messages are 
more effective when they are image-based.

Skin cancer prevention and awareness are influenced 
by different social media sites [9], TikTok with over 689 

million monthly active users is known for video content 
consisting of challenges, choreography, sketches, etc. 
However, certain challenges encourage risky behavior. 
For example, the "#tanningchallenge", "#tanningbed-
challenge" both encourage the posting of videos from 
within a tanning bed and "#sunburnchallenge" collates 
videos of dramatically sunburned participants. These 
challenges result in increasing trends of tanning bed use 
and unnecessary excessive UV ray exposure. Tradition-
al public health surveillance does not capture tanning 
beliefs, behaviors, or injuries, therefore Twitter data pro-
vides a unique window into them. People use Twitter to 
speak about their sun-related and skin cancer experienc-
es, as well as to give advice and information. People use 
Twitter more frequently to talk about sunscreen and skin 
cancer in general, but less frequently to talk about other 
sun-protective practices or skin cancer prevention efforts. 
People use Twitter more frequently to talk about sunscreen 
and skin cancer in general, but less frequently to talk 
about other sun-protective practices or skin cancer pre-
vention efforts. On Instagram, the most widely used 
hashtags related to medical and procedural dermatology 
were "sun damage", "melanoma" and, "skin cancer", 
numbers of which were up to 261,000, 237,000, and 
233,000, respectively as of March 2021 [9].

The majority of Instagram posts are targeting skin 
cancer prevention. The majority of the posts on this site 
are photos of people who have significant sun damage 
or who have undergone surgery, with a caption that tells 
their story and advises people to use sunscreen and avoid 
tanning. Facebook too has shown tremendous potential 
in skin cancer awareness. A study of skin cancer preven-
tion messages posted on Facebook by 24 popular skin 
cancer organizations over the course of a year found that 
the majority of posts were risk-oriented, with many uti-
lizing fear as the primary motivator. This is in line with 
studies that suggest negative consequences messages are 
more effective than positive outcomes messages in a 
variety of skin cancer prevention and risk behaviors. Skin 
cancer awareness on Facebook pages has a lot of prom-
ise. The Skin Cancer Foundation and the Melanoma Re-
search Alliance, for example, have over 65,082 and 59,991 
followers, respectively. These studies repeatedly demon-
strate how social media can be used as an effective tool 
to raise awareness of skin cancer while also combating 
misinformative messages.

It is very interesting to note that a minority of patients 
will present to a melanoma screening clinic after being 
influenced by social media [17]. It shows social media 
is not currently a major conscious driver to attend a mel-
anoma screening: self-examination of a suspicious lesion 
or influence of relatives or friends remain the predominant 
motivators, as demonstrated in previous research.

1.8. Patient Awareness and Accessibility to Skin Care 
on Social Media: The internet and social media have 
completely revolutionized communication, making it 
highly dynamic unbound by time or geography, ultimate-
ly resulting in increased accessibility to social media and 
a large amount of information and content available on 
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these platforms. There is increased use of social media 
in health and medical related searches, with a large per-
centage of internet users choosing to access medical 
topics online. The traditional patient-physician relation-
ship is being changed, as patients now have a plethora 
of medical information at their disposal, easily accessible 
by searching on the internet and social media thereby 
shifting the knowledge from professionals to normal 
people. In the past, the disparity of knowledge placed 
physicians as the sole patient educators, now with in-
creased patient access to information they can make in-
formed decisions related to medical problems and are 
actively involved in health-related decision making. 

Social media users visit various health-related forums 
on Instagram, Facebook, Reddit and many other forums 
to seek information and research about certain medical 
problems, a surgical procedure, get tips from other care-
givers and even receive emotional support. This has re-
sulted in the formation of a strong community of users 
who are involved in the gathering and spread of medical 
information. Social media has an enormous potential in 
healthcare, consumer education and dissemination of 
evidence-based information on the prevention of diseas-
es, these developments have also affected dermatology 
and skin-care related information, with the most frequent 
skincare concerns being searched and discussed on social 
media platforms being acne, blackheads, eyebags, skin 
redness, dry skin and the various ways to counteract them 
[11]. 

Eight in ten dermatology patients have researched on 
the internet for medical information before consulting 
their dermatologist, with the most accessed websites be-
ing Google, Facebook and YouTube. The most common 
motivation is to have a better understanding of a disease, 
while the others are to self-diagnose and research alter-
native therapy [15]. Interestingly, in a different study 
conducted in Vietnam, it was concluded that social media 
use is high among dermatology patients, but there was 
only a moderate utilization of social media as a source 
of dermatology-related information [28].

A popular reddit community r/Skincare Addiction, 
consisting of over 1.2 million members, cross-posting 
from multiple different social media platforms such as 
Instagram, YouTube, Tumblr and serves as a support and 
discussion platform for millions dealing with skin care 
related challenges. The forum primarily focused on gen-
eral skin health and a wide range of cosmetic advice. The 
major intent of this forum was to improve mental health, 
promote well-being and some posts even recommend a 
dermatologic intervention such as recommending a con-
sultation and giving advice given by their dermatologist 
[37]. This community on Reddit is an example of one of 
the thousands of tight-knit communities that exist on 
social media platforms, providing a form of support group 
for various skin-related grievances and discussions.

Public engagement with dermatologic content was the 
highest for educational posts followed by interactive posts, 
news articles and academic articles [22]. This indicates 
that content with an informative purpose is greatly pre-

ferred among Facebook users. In contrast to this finding, 
upon analysis of the posts by popular skin cancer groups, 
it was found that the majority of the posts were focused 
on risks, using fear as a persuasive strategy [30]. There 
exist a large number of unmoderated discussions on Face-
book, which include respondents perpetuating negative 
claims such as about addiction due to steroids, toxic effects 
of steroids and even accusing physicians of withholding 
valuable information [41].

In yet another study, [36] the quality of content of the 
most popular results of the term "psoriasis" on YouTube 
was reviewed and the analysis revealed that majority of 
the videos were described as patient perspectives, while 
rest were classified as medically useful and others were 
medically misleading, the videos classifying as useful 
having less user engagement compared to the rest.  It’s 
also important to keep a skeptical eye as two of the top 
15 videos that resulted from a common search term had 
dubious medical advice on YouTube [19].

Social media is a powerful tool for users to gather 
information and content about skincare and dermatological 
issues, a platform where users form tight knit communities 
where they connect, share information and even provide 
emotional support. At the same time, it is also important 
to remember that medical information available can also 
be misleading in multiple ways. These platforms contain 
huge numbers of users posting information which is largely 
unregulated allowing access to various misleading, dubious 
and incorrect advice, incorrect opinions that will wrongfully 
garner large engagement and ultimately cause more harm 
than good. Medical information on social media can 
potentially omit critical information, and is never a 
replacement for a professional dermatologist who makes 
accurate diagnosis on the basis of a total-body skin exam 
and patient history. Social media can merely provide 
users with information and content, and never a personalized 
patient-based care.

1.9. Impact of Social Media on Skin Care during the 
COVID-19 Pandemic: The COVID-19 pandemic, with 
millions of people affected and an enormous death toll, 
has affected every facet of existence in today’s world and 
drastically changed everyone’s lives. Lockdowns and 
social distancing, although an integral part of putting an 
end to this pandemic has negatively affected the economy, 
causing unemployment to be at an all-time high and 
negatively impacting businesses and the industries. The 
beauty industry although not as negatively impacted 
compared to the other industries [16] has also faced its 
own set of obstacles and as a result there is now a rapid 
shift to the digital world and marketing.

Due to ongoing lockdowns, people are stuck indoors 
and have a lot more free time compared to pre-pandemic 
times. This has caused a shift in the beauty priorities from 
applying a full face of makeup to spending more time 
caring for their skin and adapting new skin care routines. 
In a study conducted in Poland on women, it was found 
that 58.0 % of the respondents said they devoted more 
time for daily skincare habits compared to pre-pandemic, 
and among the respondents who spend more time on skin 
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care, 63.8 % admit to not having the time to do so before 
the pandemic [42]. The use of clean products has increased 
and the purchase rate of hand sanitizer, shower body gel, 
and hair conditioner were high while the purchase of 
basic and color products were significantly reduced 
compared to the cleaning products [26].

Social media, even in the pre-covid era had seen an 
exponential rise in the number of users, who used these 
social networking sites to connect, share ideas and form 
online communities and the recent lockdowns have further 
highlighted the importance of these platforms. As described 
in previous sections, social media is one the most effective 
means used by brands and business owners, for advertising 
products and staying in touch with their consumers. These 
strategies ultimately build consumer trust leading to brand 
loyalty. The COVID-19 crisis is accelerating the trends 
that were already shaping the market and the industries, 
such as the use of e-commerce sites.

Lockdowns, social distancing mandates and precautionary 
protocols being followed in shopping centers and malls, 
have caused more and more people to now opt for online 
shopping [20]. COVID-19 has caused a tremendous impact 
on the economy and the implementation of e-shopping 
has made shopping no longer limited by time and space 
[50]. With people now at home spending hours on social 
media and shopping on e-commerce sites, brands are 
using this to their advantage and actively advertising their 
content, connecting with a large number of consumers 
and building a huge following. Before the pandemic, 
consumers resorted to purchasing skin care products and 
cosmetics in store, and made choices by touching and 
smelling the product, and during the pandemic people 
now resort to purchasing products online by seeing social 
media advertisements, reviews from influencers and 
micro-celebrities and from other people who have used 
the product.

Increased use of smartphone to use the internet and 
social media for multiple reasons whether it being chatting 
with friends online, online shopping and using social 
media has caused an increased exposure to blue light and 
hence as a countermeasure, blue light prevention cosmetics 
have been developed which prevent skin aging and have 
sufficient blue light blocking activity and is being incorporated 
in large numbers as a part of the basic skin care routine 
and in sunscreens [32]. The prolonged lockdown has 
bought an increase in the use of personalized skin care, 
and skin analysis care at home. The number of people 
using these augmented reality applications and skin analysis 
at home is continuing to grow and giving rise to user 
customized skin care products to meet the needs of the 
customers [13]. This shift has occurred due to the 
diversification of market and products and an increased 
consumer demand due to lockdown.

The COVID-19 pandemic has affected millions of 
lives, businesses and industries and putting forth times 
that none of us had previously imagined of. Despite these 
challenges, industries especially the beauty and cosmetics 
industry have adapted for the ongoing situation by 
incorporating social media and online shopping websites, 

to make up for the lack of face-to-face interaction using 
various creative tools and means to advertise, bringing 
recognition to their product. With social media being the 
major platform of communication between brands and 
consumers, the focus has now shifted to provide consumers 
with personalized skin care. This pandemic has marked 
the beginning of our society’s path to a digital age. The 
COVID-19 pandemic is rapidly evolving in the current 
date, and hence it will be interesting to observe the evolution 
of the skin care industry and consumer behavior in terms 
of this dramatically unfolding situation.

1.10. Ethical Challenges to The Growing Social Media 
Influence: The ethical code of medicine, better known 
as the Hippocratic oath, is the very spirit of ethics in 
medicine. It promotes ethical principles including beneficence, 
non-maleficence, respect for life, professional integrity, 
and patient confidentiality. Traditionally, this ethical code 
has been utilized for in-person interactions between patients 
and physicians; however, recent technological development 
and its use in medicine have posed new ethical challenges 
[23]. Almost 4.0 % of daily searches on the internet globally 
are health-related. Social media has become the platform 
of choice for people seeking immediate access to information. 
They have become so omnipresent and compelling that 
many people are using them to research health care providers 
and communicate with them about their issues [2]. 

A majority of the patients used social media for health-
related reasons that were described by a recent systematic 
review is social support, social support is defined as "the 
process of communication in relationships which is supposed 
to boost coping, belonging, esteem, and competence 
through perceived or actual exchanges of psychosocial 
resources''. This potential of social media as a powerful 
tool comes with several pitfalls, some of which may have 
serious implications for patient health [44]. The media 
exerts a strong influence on society’s ideas of body image. 
It is proposed that if a person internalizes beauty ideals 
about appearances (i.e., those depicted by the media or 
reinforced by others) that s/he cannot live up to and/or 
routinely engages in appearance comparison, this can 
create issues with body image such as body dissatisfaction. 
The picture-oriented nature of social media, especially 
Instagram, only adds to this sensitive issue. People may 
engage in low-level appearance change as a result of the 
influence of social media, such as dying their hair, altering 
the clothes they wear, or changing how they apply their 
make-up. In other instances, the changes may be more 
permanent and dramatic, for example, those brought about 
by cosmetic enhancements. In such situations, these changes 
can have pronounced consequences for their psycho-
physical functioning as the physical changes may influence 
their well-being for better or worse. 

Together, these findings would suggest that high usage 
of social media, especially picture-based ones, can be 
harmful to certain individuals in regard to their body 
image and psychosocial functioning, including lowered 
self-esteem and an elevated risk of depression and anxiety. 
Increasing media literacy training including spreading 
awareness about the effects of such online behavior could 
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help combat these issues. Another concerning factor to 
take note of is that online information may not always 
be medically accurate or provided by credible sources 
[44]. Misinformation on social media can have a negative 
impact on public health, whether it’s on discussions about 
alternative therapies to skepticism about medical guidelines, 
and there is mounting evidence that fabrications and 
misrepresentations spread more quickly and influence 
more people than accurate factual information online. 
Even though the dangers of misinformation affect all 
specialties and aspects of medicine, it is especially noteworthy 
in dermatology, where a high percentage of the general 
public consults the internet for information pertaining to 
any specific disease, treatment, or medical procedure 
[23]. A study of Instagram hashtags carried out found 
that the greater part of top dermatology-related posts are 
made by individuals without formal dermatology training 
[31]. Efforts including the #VerifyHealthcare campaign, 
which encouraged health care professionals to record 
their credentials for social media transparency, aims to 
help distinguish medical information presented by licensed 
professionals from that of disreputable sources [44]. Apart 
from these issues, another ethical challenge is the core 
values of companies that market dermatological products. 

A study based on the contents of a dermatology-related 
subreddit found that some users brought up ethical concerns 
of predatory corporations and labor abuse related to skincare 
products and companies [37]. Ethical considerations from 
the point of view of a physician or health care provider 
are extremely crucial as well. A survey found that although 
a large proportion of healthcare workers indicated social 
media usage, 40 % were unaware of their workplace 
social media policy, and only 31% of healthcare institutions 
codified such policies at all. These factors could possibly 
breach patient confidentiality and reveal private medical 

information. Social media can also be an alluring marketing 
tool for dermatologists, but conflicts of interests (COI) 
can arise. The Federation of State Medical Boards and 
the American Medical Association have published guidelines 
on how physicians can implement social media in an 
ethical way. Besides COIs, maintaining expected 
professionalism in terms of respecting patient autonomy 
and upholding non-maleficence need to be ensured when 
engaging in social media as a medical professional. 

Social media also presents the concern of maintaining 
patient-health care provider boundaries. Organizational 
policies and professional societies often recommend 
physicians to limit online personal communication with 
their patients. In spite of its primary value as a means of 
communication and dissemination of information, social 
media brings with it legal, ethical, and professional risks. 
Since an increasing number of healthcare providers are 
using social media platforms, hospitals and medical 
residencies must consider implementing formal training 
for their employees in order to reduce the risks associated 
with internet misuse [23].

Conclusions. Social media users of the modern day 
are well informed and have access to an enormous variety 
of information and a licensed dermatologist is no longer 
the sole provider of dermatologic information. This in 
turn has resulted in its users, particularly women and 
teenagers, being influenced by social media on their skin 
care choices. It is important to realize that every skin is 
different and our skin care needs differ from one another 
too. Taking a generalized opinion and following another 
individual’s choice of skincare products and cosmetic 
procedures might not give us the desirable results we 
look for. Ultimately, we all thrive to look and feel beautiful, 
but relying entirely on social media particularly for the 
care of our skin is not the best decision.

References
1. Alawamleh M, Afghani S. Jordanian beauty influencers and their effect on consumers. International Journal of Business 

Forecasting and Marketing Intelligence. 2020;6(1):63. https://doi.org/10.1504/IJBFMI.2020.109282
2. Albeshri M, Alharithy R, Altalhab S, Alluhayyan OB, Farhat AM. The Influence of Modern Social Media on Dermatolo-

gist Selection by Patients. Cureus. 2020;12(12):e11822. https://doi.org/10.7759/cureus.11822
3. Alghonaim Y, Arafat A, Aldeghaither S, Alsugheir S, Aldekhayel S. Social Media Impact on Aesthetic Procedures Among 

Females in Riyadh, Saudi Arabia. Cureus. 2019;11(10):e6008 https://doi.org/10.7759/cureus.6008
4. Boen M, Jerdan K. Growing impact of social media in aesthetics: Review and debate. Clinics in Dermatology. 2021: 

40(1):45-48. https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2021.08.011
5. Borba AJ, Young PM, Read C, Armstrong AW. Engaging but inaccurate: A cross-sectional analysis of acne videos on social 

media from non-health care sources. J Am Acad Dermatol. 2020;83(2):610-612. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2019.08.035
6. Bressler MY, Zampella JG. Response to: "Dermatology without dermatologists? Analyzing Instagram influencers with 

dermatology-related hashtags". J Am Acad Dermatol. 2020;83(6):e447-e448. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.07.098
7. Chan WS, Leung AY. Use of Social Network Sites for Communication Among Health Professionals: Systematic Review. 

J Med Internet Res. 2018;20(3):e117. https://doi.org/10.2196/jmir.8382
8. Cohen R, Newton-John T, Slater A. The case for body positivity on social media: Perspectives on current advances and 

future directions. J Health Psychol. 2021;26(13):2365-2373. https://doi.org/10.1177/1359105320912450
9. De La Garza H, Maymone MBC, Vashi NA. Impact of Social Media on Skin Cancer Prevention. Int J Environ Res Public 

Health. 2021;18(9):5002. https://doi.org/10.3390/ijerph18095002
10. Dobric M. 31 Beauty Industry Statistics for a Fabulous 2021; 2021 [updated 2021; cited 2021 19 October]. Available 

from: https://disturbmenot.co/beauty-industry-statistics/.
11. Dubuc B. Google is the New Dermatologist. Here's How Skincare Brands Can Make the Most of It; 2020 [updated 2020; 

cited 2021 25 October]. Available from: https://beta.luxurysociety.com/en/articles/2020/04/skincare-search-optimisa-
tion-knowing-consumers-concerns-makes-all-difference.



ЛКВ

94

12. Duh HI. Cosmetics interest and behaviour generated from social media advertising and E-wom among female millennials. 
International Journal of Internet Marketing and Advertising. 2021;15(5):1. https://doi.org/10.1504/IJIMA.2021.10034197

13. Elder A, Ring C, Heitmiller K, Gabriel Z, Saedi N. The role of artificial intelligence in cosmetic dermatology-Current, 
upcoming, and future trends. J Cosmet Dermatol. 2021;20(1):48-52. https://doi.org/10.1111/jocd.13797

14. Falzone AE, Brindis CD, Chren MM, Junn A, Pagoto S, Wehner M, et al. Teens, Tweets, and Tanning Beds: Rethinking 
the Use of Social Media for Skin Cancer Prevention. Am J Prev Med. 2017;53(3S1):S86-S94. https://doi.org/10.1016/j.
amepre.2017.04.027

15. Gantenbein L, Navarini AA, Maul LV, Brandt O, Mueller SM. Internet and social media use in dermatology patients: 
Search behavior and impact on patient-physician relationship. Dermatol Ther. 2020;33(6):e14098. https://doi.org/10.1111/
dth.14098

16. Gerstell E, Marchessou S, Schmidt J, Spagnuolo E. How COVID-19 is changing the world of beauty. McKinsey & Com-
pany; 2020 [updated 2020; cited 2021 December 28]. Available from: https://www.mckinsey.com/industries/consum-
er-packaged-goods/our-insights/how-covid-19-is-changing-the-world-of-beauty.

17. Guckian J, Jobling K, Oliphant T, Weatherhead S, Blasdale K. 'I saw it on Facebook!' Assessing the influence of so-
cial media on patient presentation to a melanoma screening clinic. Clin Exp Dermatol. 2020;45(3):295-301. https://doi.
org/10.1111/ced.14100

18. Hassan SH, Teo SZ, Ramayah T, Al-Kumaim NH. The credibility of social media beauty gurus in young millennials' cos-
metic product choice. PLoS One. 2021;16(3):e0249286. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249286

19. Hay AA, Gamble RG, Huff LS, Dellavalle RP. Internet social networking sites and the future of dermatology journals: 
promises and perils. J Am Acad Dermatol. 2011;65(3):e81-e83. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2011.04.028

20. Jaravel X, O'Connell M. High-Frequency Changes in Shopping Behaviours, Promotions and the Measurement of Infla-
tion: Evidence from the Great Lockdown. Fisc Stud. 2020;41(3):733-755. https://doi.org/10.1111/1475-5890.12241

21. Aslan Kayıran M, Karadağ AS, Alyamaç G, Çevirgen Cemil B, Demirseren DD, Taş Demircan Y, et al. Rates of skincare 
product and cosmetic procedure use in patients with acne vulgaris and the effective factors: A multicenter study with 1,755 
patients. J Cosmet Dermatol. 2021. https://doi.org/10.1111/jocd.14439

22. Kim W, Vender R. Use of facebook as a tool for knowledge dissemination in dermatology. J Cutan Med Surg. 
2014;18(5):341-344. https://doi.org/10.2310/7750.2014.14022

23. Militello M, Yang RA, Anderson JB, Szeto MD, Presley CL, Laughter MR. Social Media and Ethical Challenges for the 
Dermatologist. Curr Dermatol Rep. 2021;13:1-8. https://doi.org/10.1007/s13671-021-00340-7

24. Mohsin M. 10 Social Media Statistics You Need to Know in 2021 [Infographic]; 2021 [updated 2021 April 5; cited 2021 
November 6]. Available from: https://www.oberlo.com/blog/social-media-marketing-statistics.

25. Montemurro P, Porcnik A, Hedén P, Otte M. The influence of social media and easily accessible online information on 
the aesthetic plastic surgery practice: literature review and our own experience. Aesthetic Plast Surg. 2015;39(2):270-277. 
https://doi.org/10.1007/s00266-015-0454-3

26. Mościcka P, Chróst N, Terlikowski R, Przylipiak M, Wołosik K, Przylipiak A. Hygienic and cosmetic care habits in polish 
women during COVID-19 pandemic. J Cosmet Dermatol. 2020;19(8):1840-1845. https://doi.org/10.1111/jocd.13539

27. Nash J, Gell E. Exploring social media influences on colour cosmetics purchase decisions for females aged 45+. Gari 
International Journal of Multidisciplinary Research. 2018;4(3):23-56.

28. Nguyen SH, Vu GT, Nguyen LH, Nguyen CT, Le TH, Tran TH et al. Understanding social media use and engagement 
among dermatology patients to inform Dermatological Prevention and care in Vietnam: Cross-sectional study. JMIR Der-
matology. 2020;3(1):1-12. https://doi.org/10.2196/13424

29. Noar SM, Leas E, Althouse BM, Dredze M, Kelley D, Ayers JW. Can a selfie promote public engagement with skin can-
cer? Prev Med. 2018;111:280-283. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2017.10.038

30. Nosrati A, Pimentel MA, Falzone A, Hegde R, Goel S, Chren MM, et al. Skin cancer prevention messages on Facebook: 
Likes, shares, and comments. J Am Acad Dermatol. 2018;79(3):582-585.e1. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2018.02.062

31. Park JH, Christman MP, Linos E, Rieder EA. Dermatology on Instagram: An Analysis of Hashtags. J Drugs Dermatol. 
2018;17(4):482-484.

32. Park SJ, Kwak BM, Lee MK, Bum HB. A study on factors influencing the effect of bluelight blocking in sunscreen prod-
ucts. J Korean Cosmet Soc. 2020;46(4):383-390.

33. Patel RR, Yazd NKK, Dellavalle RP. Dermatology on Snapchat. Dermatol Online J. 2017;23(7):13030/qt1br5c7s2 https://
doi.org/10.5070/D3237035731

34. Pop R-A, Săplăcan Z, Alt M-A. Social Media Goes Green-the impact of social media on Green Cosmetics purchase mo-
tivation and intention. Information. 2020;11(9):447. https://doi.org/10.3390/info11090447

35. Presley CL, Pulsipher KJ, Rietcheck HR, Szeto MD, Laughter MR, Dellavalle RP. Reply to "Dermatologists in social me-
dia: A study on top influencers, posts, and user engagement": Dermatologist influencers on TikTok. J Am Acad Dermatol. 
2022:86(2):e71-e73. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.01.090

36. Qi J, Trang T, Doong J, Kang S, Chien AL. Misinformation is prevalent in psoriasis-related YouTube videos. Dermatol 
Online J. 2016;22(11):13030/qt7qc9z2m5. https://doi.org/10.5070/D32211033142

37. Reddy A. Skincare in Social Media: Analyzing Prominent Themes in Online Dermatologic Discussions. Cureus. 
2021;13(5):e14890. https://doi.org/10.7759/cureus.14890

38. Reddy PS, DeBord LC, Gupta R, Kapadia P, Mohanty A, Dao H Jr. Antibiotics for acne vulgaris: using instagram to seek in-
sight into the patient perspective. J Dermatolog Treat. 2021;32(2):188-192. https://doi.org/10.1080/09546634.2019.1631432

39. Ridder M. Shoppers spending most on skin care in the beauty sector in the US 2021, by age group. United States; 2021 
[updated 2021 October 21; cited 26 November 2021]. Available from: https://www.statista.com/statistics/1271009/shop-
pers-spending-most-on-skin-care-in-the-beauty-sector-united-states/#statisticContainer.

40. Sanny L, Arina AN, Maulidya RT, Pertiwi RP. Purchase intention on Indonesia male's skin care by social media marketing 
effect towards Brand Image and brand trust. Management Science Letters. 2020;2139-2146. https://doi.org/10.5267/j.
msl.2020.3.023

41. Savas JA, Huang KE, Tuchayi SM, Feldman SR. Understanding the influence of social media in medicine: lesson learned 
from Facebook. Dermatol Online J. 2014;20(9):13030/qt2099j0z1. https://doi.org/10.5070/D3209023923



Погляд на проблему

ISSN 2306-4269. Lviv Сlinical Bulletin. 2022, 1(37) - 2(38) 95

42. Ścieszko E, Budny E, Rotsztejn H, Erkiert-Polguj A. How has the pandemic lockdown changed our daily facial skincare 
habits? J Cosmet Dermatol. 2021;20(12):3722-3726. https://doi.org/10.1111/jocd.14059

43. Skroza N, Tolino E, Mambrin A, Zuber S, Balduzzi V, Marchesiello A, et al. Adult Acne Versus Adolescent Acne: A Ret-
rospective Study of 1,167 Patients. J Clin Aesthet Dermatol. 2018;11(1):21-25.

44. Tan A, Gutierrez D, Milam EC, Neimann AL, Zampella J. Patient health-seeking behavior on WeChat: Social media and 
dermatology. JAAD Case Rep. 2020;6(2):136-138. https://doi.org/10.1016/j.jdcr.2019.11.015

45. Tijerina JD, Morrison SD, Nolan IT, Parham MJ, Richardson MT, Nazerali R. Celebrity Influence Affecting Public In-
terest in Plastic Surgery Procedures: Google Trends Analysis. Aesthetic Plast Surg. 2019;43(6):1669-1680. https://doi.
org/10.1007/s00266-019-01466-7

46. Urso B, Updyke KM, Domozych R, Solomon JA, Brooks I, Burton V, et al. Acne treatment: analysis of acne-related social 
media posts and the impact on patient care. Cutis. 2018;102(1):41-43.

47. Walker CE, Krumhuber EG, Dayan S, Furnham A. Effects of social media use on desire for cosmetic surgery among 
young women. Current Psychology. 2019;40(7):3355-3364. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00282-1

48. Watanabe NM, Kim J, Park J. Social network analysis and domestic and international retailers: An Investigation of 
Social Media Networks of Cosmetic Brands. Journal of Retailing and Consumer Services. 2021;58:102301. https://doi.
org/10.1016/j.jretconser.2020.102301

49. Zhang L, Adique A, Sarkar P, Shenai V, Sampath M, Lai R et al. The impact of routine skin care on the quality of life. 
Cosmetics. 2020;7(3):59. https://doi.org/10.3390/cosmetics7030059

50. Zhang W, Leng X, Liu S. Research on mobile impulse purchase intention in the perspective of system users during COV-
ID-19. Pers Ubiquitous Comput. 2020:1-9. https://doi.org/10.1007/s00779-020-01460-w

The article was received by the journal on 20.01.2022

Conflict of Interest:  
The authors of this article arque that there is no conflict of interest.

The Impact of Social Media on Skin Care: A Narrative Review
M. Joshi, N. H. Korrapati, F. Reji,  A. Hasan, R. A. Kurudamannil

Introduction. Social media has completely taken over multiple aspects of our lives, it has a prominent influence 
on an individual’s decisions, particularly regarding their lifestyle. Social networking sites such as Facebook, Twitter, 
Instagram, TikTok play a prominent role in one’s choices on their skin care, cosmetics, aesthetic procedures, and 
dermatological treatments. 

The aim of the study. To review current literature on the role of social media and its impact on skin care.
Materials and methods. Search databases – Google Scholar, Research4life, ScienceDirect, PubMed, and Scopus 

were used. Employing content analysis, methods of comparative analysis & bibliosemantics the literature survey 
concerning social media and its impact on social media, was conducted. A total of 50 English language publications 
were selected and thoroughly reviewed based on their relevance to the subject.

Results. The beauty industry uses social media as a marketing strategy to reach out to its consumers around the 
globe, particularly targeting consumers like adolescents and women with skin problems. In recent years, social 
media has turned from an entertainment platform to an educational platform for many users, providing awareness 
about various skin-related conditions such as skin cancer and even acne treatment. Dermatologists and medical 
aestheticians are being proactive in sharing information about common skin conditions. Although currently the 
dependency on social media has increased due to a variety of reasons, there exists a large amount of false and dubious 
information on the social media posted by unverified users with no legitimate medical background, hence using 
these sites for making choices related to our skin care is still a debatable option. 

Conclusions. A dermatologist is no longer the sole patient advisor, this role being gradually replaced by social 
media. As a result, social media users are well informed having access to a variety of information, resulting in a 
large number of people being influenced over their skin care choices. This may do more harm than profit, since 
every skin is fairly individual organ and a generalized skin care routine may not provide the desirable look one 
strives for. 

Keywords: Social Media, Skin Care, Dermatology, Instagram, YouTube, Reddit, TikTok.
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Вплив соціальних медіа на догляд за шкірою: огляд літератури
М. Джоші, Н. Х. Коррапаті, Ф. Реджі, А. Хасан, Р. А. Курудаманіл

Вступ. Соціальні медіа цілковито заволоділи багатьма аспектами нашого життя, вони мають значний вплив 
на вибір людини, особливо щодо способу життя. Сайти соціальних мереж, таких як «Фейсбук», «Твітер», 
«Інстаграм», «Тікток», відіграють важливу роль у виборі засобів догляду за шкірою, косметики, естетичних 
і дерматологічних процедур.

Метa. Здійснити огляд сучасної літератури, присвяченої ролі соціальних мереж та їх впливу на догляд за 
шкірою.

Матеріали й методи. З використанням пошукових баз даних Google Scholar, Research4life, ScienceDirect, 
PubMed та Scopus, за допомогою контент-аналізу, методів порівняльного аналізу та бібліосемантики проана-
лізовано сучасну літературу, присвячену впливу соціальних медіа на практику естетичної дерматології. За-
галом відібрано та опрацьовано 50 публікацій англійською мовою на основі їх відповідности обраній темі.

Результати. Індустрія краси використовує соціальні мережі як маркетингову стратегію, щоб охопити 
якнайбільше споживачів, із особливим акцентом на підлітків і жінок, що мають проблемну шкіру. За остан-
ні роки соціальні медіа перетворилися з розважальних платформ на освітні для численних користувачів, 
забезпечуючи їх інформацією про дерматологічні проблеми, включаючи хвороби шкіри, такі як рак шкіри 
чи акне. Дерматологи та фахівці з медичної естетики активно діляться інформацією про поширені хвороби 
шкіри. Сьогодні в соціальних мережах поширюється значна кількість неправдивої та сумнівної інформації, 
яку публікують користувачі, що не мають медичної освіти. Відтак користь означених сайтів для вибору 
шляхів догляду за шкірою досі залишається дискусійною.

Висновки. Дерматолог уже не є єдиним джерелом інформації для пацієнтів. Цю роль поступово опано-
вують дописувачі в соціальних мережах. Як наслідок, користувачі інтернет-платформи, маючи доступ до 
різноманітної інформації, зазнають впливу великої кількости людей, обираючи догляд за шкірою. Це може 
завдати непоправної шкоди, оскільки кожна шкіра має індивідуальні особливості, а отже, обраний режим 
догляду може не забезпечити очікуваних результатів.

Ключові слова: соціальні мережі, догляд за шкірою, дерматологія, інстаграм, ютуб, редіт, тікток.
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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.
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 

лише 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.care-

statement.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 мовою, а також розширене (до 2,0 стор.; 58−60 рядків до 3 000 
знаків) резюме 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)  українською мовою;

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, 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.
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GUIDELINES FOR 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.
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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 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 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, 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 Fayura Oksana Petrivna, office "LCB", address: editorial 

office of the journal "Lviv Clinical Bulletin", second floor of the therapeutic clinic of Lviv Regional Clinical Hospital, 4 
Nekrasova Street, Lviv, 79010, Ukraine.


