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ХРОНІЧНІ ТОНЗИЛІТИ В ДІТЕЙ, ІНФІКОВАНИХ ВІРУСОМ  

ЕБШТЕЙНА-БАРРА 

Александрова К.В., Журавльова П.В., Ольховський Є.С. 

Харківський національний медичний університет 

Кафедра педіатрії № 1 та неонатології 

 

Актуальність. Наразі хронічний тонзиліт є однією з найпоширеніших 

патологічних станів серед дітей - за даними ВООЗ захворюваності на цю патологію 

складає 25-30%. Раніше вважалося, що 95% всіх захворювань верхніх дихальних 

шляхів у дітей обумовлено бактеріальною флорою, але на теперішній час зростає 

роль вірусного чиннику, тому виникає потреба у верифікації вірусів та 

удосконаленні диференційної діагностики хронічних уражень мигдаликів. 

Мета дослідження: визначення кількості вірусоносіїв Ебштейна-Барр вірусу 

(ВЕБ) серед дітей 9-13 років з діагнозом «загострення хронічного тонзиліту» та роль 

ВЕБ у загостренні тонзилітів. 

Матеріали і методи. Збір, обробка та ретроспективний метааналіз емпіричних 

даних (ресурси Pubmed, Medscape, Hinari з 2014 по 2019 р.), обробка 54 клінічних 

випадків тонзилітів у дітей протягом 2017-2019 рр., які находились на 

стаціонарному лікуванні в обласній дитячій лікарні м. Харків. Наряду із загально 

прийнятими методами обстеження, дітям проводили бактеріологічні дослідження на 

виявлення збудника з поверхні мигдаликів та ротоглотки; дослідження слини та 

крові методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР); серодіагностику методом 

імуноферментного аналізу (ІФА), а також імунологічні дослідження (визначення 

рівнів імуноглобулінів). Аналізи збирали натщесерце вранці, при взятті слини 

гігієнічна обробка порожнини рота не проводилась. 

Результати дослідження та їх обговорення. У 23 (42,6%) пацієнтів було 

виявлено ДНК вірусу Ебштейна-Барр, а у 6 (11,2%) пацієнтів антитіла IgG до 

капсидного антигену ВЕБ, тобто: 42,6% переносили активну інфекцію, а 11,2% мали 

ВЕБ у минулому. Показник імунної пам’яті після перенесеної ВЕБ-інфекції (EBV-

NA-IgG) було зареєстровано у всіх 29 пацієнтів. Відповідно до анамнезу життя, у 4 

випадках виявлено інформацію щодо проходження лікування в інфекційній лікарні з 

приводу ВЕБ-інфекції. В інших випадках ВЕБ-інфекція не була зареєстрована 

раніше, а тому можна зробити висновок про гіподіагностику хвороби або 

можливість її перенесення в стертій формі, відсутність настороженості лікарів, в 

тому числі лікарів-отоларингологів, щодо ВЕБ як одного із ймовірних чинників 

розвитку хронічного тонзиліту. Такі хворі наразі є вогнищами скупчення вірусу з 

високим ризиком розповсюдження інфекції. Бактеріологічне дослідження 

ротоглотки виявило у 31 (57,41 %) пацієнтів бактерії з високим патогенним 

потенціалом - S. аureus, в інших випадках – не патогенні представники стрептококів, 

стафілококів, нейсерій та інші. 

Нами проведено дослідження окремих лабораторних показників в дітей з 

тонзилітами, асоційованими з ВЕБ, в яких реактивація вірусу була підтверджена 

маркерами активації хронічної ВЕБ-інфекції (23 пацієнта) і пацієнтів з хронічним 

тонзилітом, асоційованим з бактеріальною флорою (31 пацієнт). Визначена роль 
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показників клінічного аналізу крові – лімфо- і моноцитоз, які були характерні 

переважно для дітей з ВЕБ, при цьому наявність віроцитів виявляли лише в 13 

випадках (56,52 %). У хворих на тонзиліти в асоціації з ВЕБ-інфекцією визначали 

вірогідно високі рівні  IgE, IgM; IgA крові та секреторного IgА в слині (р˂0,05). 

Висновки. Хворі на хронічну ЛОР-патологію повинні бути обстежені на 

наявність ВЕБ-інфекції. Перебіг хронічного тонзиліту в асоціації з активною ВЕБ-

інфекцією супроводжується достовірно високим вмістом імуноглобулінів крові та 

секреторного IgА слини у порівнянні до хворих з бактеріальною моноінфекцією. 

Раннє та своєчасне виявлення хворих на ВЕБ-інфекцію сприятиме запобіганню 

поширення цієї патології, дозволить удосконалити терапію пацієнтів та адекватно 

проводити медичну диспансеризацію дітей. 

 

РАЗВИТИЕ И ПРОГРЕССИРОВАНИЕ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ 

КАРОТИДНЫХ СТЕНОЗОВ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ 

ИНСУЛЬТОМ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ КАРОТИДНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 

Анисенкова В.Ю., Слончакова В.Э., Красюк Д.А. 

Харьковская медицинская академия последипломного образования  

КНП «ГКБ №7» ХГС 

 

Актуальность. Известно, что 20-25% ишемических инсультов развивается в 

результате атеросклеротического поражения крупных артерий, среди которых 

значительный удельный вес имеют экстракраниальные каротидные стенозы (КС). 

Лечение КС состоит из оптимальной медикаментозной терапии и каротидной 

реваскуляризации, которая включает каротидную эндартерэктомию (КЭАЭ) и 

стентирование. Однако после операций реваскуляризации нередким является 

развитие рестенозов, что увеличивает риск инсульта. 

Цель исследования: оценить частоту развитие рестенозов после КЭАЭ и 

прогрессирование атеросклеротического процесса у пациентов c КС, выявить 

факторы, влияющие на их развитие. 

Материалы и методы. Обследованы 38 пациентов с атеротромботическим 

инсультом, (мужчин – 31, женщин – 7, средний возраст 58,4 года). 31 пациенту была 

выполнена КЭАЭ на ипсилатеральной стороне, у 7 в связи с наличием окклюзии 

внутренней сонной артерии был наложен экстра-интракраниальный микроанастомоз 

между поверхностной височной артерией. Операция КЭАЭ выполнялась по 

классической методике с линейным разрезом в области бифуркации с переходом на 

устье. Перед операцией всем больным выполнялась церебральная ангиография по 

Сельдингеру. С помощью ультразвуковой доплерографии экстракраниальных 

артерий оценивали наличие рестеноза на стороне операции (при наличии сужения 

просвета на 50% и более). Степень КС определяли по методике ECST. Повторное 

обследование проводилось в среднем через 35 месяцев после операции.  

Результаты исследования и их обсуждение. До оперативного лечения 

ипсилатеральный КС 50-69% наблюдался у 15,8%, 70-99% - у 65,8%, окклюзия - у 

18,4% пациентов. КС на контрлатеральной стороне >50% наблюдался у 36,8%. Двое 

из них в последующих период перенесли инсульт и были подвергнуты повторной 
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КЭАЭ. Развитие рестенозов после КЭАЭ наблюдалось у 44,7% больных, у 34,2% 

наблюдалось прогрессирование стенозов на контрлатеральной стороне. У 31,6% 

развития рестенозов и прогрессирования атеросклеротического процесса как на 

ипси-, так и контрлатеральной стороне не наблюдалось. До оперативного лечения с 

симптомной стороны превалировали циркулярные бляшки – у 76,3%, 

пролонгированные – у 39,5%, сегментарные регистрировались только у 7,9%. 

Распространенные бляшки в виде пролонгирования (более 1,5 см) при повторном 

обследовании наблюдались в этой группе чаще - у 54,2%, тогда как в группе без 

прогрессирования частота их выявления уменьшилась – у 16,7%. Бляшки с 

неровной, изъязвлённой поверхностью при повторном исследовании появились у 

19,2% пациентов с прогрессированием и не появлялись в группе без 

прогрессирования.  

Частота таких факторов риска, как артериальная гипертония, курение, индекс 

массы тела ≥25, сахарный диабет была выше в группе с прогрессированием, уровень 

холестеринемии существенно не различался. Однако в группе без рестенозов и 

прогрессирования атеросклеротического процесса значительно чаще наблюдался 

регулярный приём статинов и антитромбоцитарных препаратов - в 1,7 раза. 

Выводы. Частота развития рестенозов после КЭАЭ являлась довольно высокой 

– 44,7%. Проведенное исследование подтверждает необходимость регулярного 

повторного обследования пациентов после каротидной реваскуляризации с 

помощью ультразвуковой допплерографии, а также необходимость оптимальной 

медикаментозной терапии в снижении риска развития рестенозов. 

  

АНЕМІЇ ВАГІТНИХ – ПІДХОДИ ДО КЛІНІЧНОЇ ТАКТИКИ  

У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 

Аралова В.О., Іванченко С.В. 

Харківський національний медичний університет 

Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб 

 

Актуальність. Анемія вагітних є актуальною проблемою сучасності, що 

обумовлено значною поширеністю цього стану серед даної когорти пацієнтів. Так, 

за даними ВООЗ, 2016 частка вагітних з анемією складає 15-30%. 

Мета дослідження: проаналізувати особливості клінічного перебігу анемій 

вагітних та визначити найбільш доцільні підходи щодо лікування цих станів на 

основі аналізу наукової літератури. 

 Матеріали і методи: при пошуку у базі даних MedlinePlus, PubMed 

оцифрованих джерел за ключовими словами «pregnancy anemia» отримано 1452 

посилання на публікації, які містять ці поняття.  

Результати дослідження та їх обговорення. За результатами аналізу наукової 

літератури визначено, що здебільшого у структурі анемій вагітних переважають 

стани легкого ступеня тяжкості (94-98%). Однак, при цьому значне число випадків 

(39-53%) залишається резистентними до терапії, що проводиться. За думкою 

науковців причиною цього є часте поєднання анемії й запалення під час вагітності. 

Не викликає сумнівів той факт, що вагітність збільшує ризик розвитку інфекції на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/MedlinePlus
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тлі якої анемія втрачає первинно-залізодефіцитної характер. У цих умовах під дією 

прозапальних цитокінів (ФНП-α і ІЛ-1) знижується продукція і біологічна 

активність еритропоетину, зменшується абсорбція заліза у кишківнику, а ступінь 

його зв'язування з феритином і макрофагами зростає. Крім того, порушується 

експресія еритроцитарних рецепторів до трансферину. Таким чином формується 

«пастка для заліза» та воно стає недоступним для гемопоезу. Анемія на тлі 

запалення під час вагітності є надзвичайно поширеною - залежно від триместру її 

частота становить від 30 до 50% всіх випадків анемії. Підвищення лікувальних доз 

препаратів заліза у цих умовах не дозволяє подолати терапевтичну резистентність, 

але пов'язано з додатковими ризиками. Отже, особливостями лікування цих видів 

анемій є у першу чергу санація вогнища інфекції. У цьому випадку використання 

феротерапії сприяє персистенції запалення, але не веде до корекції анемії, хоча саме 

цей варіант є домінуючим у сучасній клінічній практиці. Важливим є питання щодо 

зв’язку ступеня важкості анемії та можливих ускладнень з боку матері та плоду. Так, 

дослідження Barbin B.J.  et al., 2001 показало, що лише важка анемія під час 

вагітності асоціюється з високим ризиком материнської смертності, тоді як для 

анемії легкого та середнього ступеня тяжкості подібного зв'язку виявлено не було. У 

даному випадку дефіцит заліза є захисним механізмом, який перешкоджає зайвій 

«гемоглобінізації» вагітних та підтримує гемодилюцію - ефективний засіб, що 

перешкоджає розвитку важкого синдрому ДВЗ під час пологів, оперативних 

втручаннях або різних формах акушерської патології. Існують дані про те, що для 

плацентарного ангіогенезу умови відносної гіпоксії більш сприятливими, ніж 

нормоксіі або гіпероксії. Фізіологічна гіпоксія, як передбачається, захищає плід від 

деструктивного й тератогенного впливу активних форм кисню, бере участь у 

регуляції інвазивних й проліферативних властивостей трофобласта, підтримує 

стовбурові клітини у поліпотентному стані. Водночас, варто відзначити, що клінічне 

значення анемії тяжкого ступеня як чинника ризику несприятливих наслідків для 

матері та плоду не піддавалося сумніву в жодному з досліджень. 

Висновки. Основним підходом до клінічної тактики ведення вагітних з 

анемією у практиці сімейного лікаря повинно бути ретельне оцінювання 

співвідношення користі лікування та можливих ризиків з боку матері та плоду. 

Доцільність феротерапії при анемії вагітних легкого й середнього ступеню тяжкості 

потребує детального обґрунтування показань та протипоказань з обов'язковим 

визначенням рівнів гемоглобіну, сироваткового феритину, яке доцільно 

доповнювати кількісним визначенням концентрації С-реактивного білка з метою 

визначення запального процесу та проведенням  терапії залізом тільки після санації 

вогнища інфекції.  
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ЕЛАСТОГРАФІЯ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ПЕЧІНКИ У ПЕДІАТРИЧНІЙ 

ПРАКТИЦІ: РІДКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

 Безкровна А. С., Колотілов О. В., Тиркін Д. Д., Безкровний Б. О. 

Харківський національний медичний університет 

Кафедра педіатрії №1 та неонатології 

 

Мета дослідження: оцінка діагностичної цінності еластографії зсувної хвилі 

(ЕЗХ) печінки у дітей з муковісцидозом (МВ), мукополісахаридозом (МПС) і 

глікогеновою хворобою (ГХ) у визначенні стадійності фіброзу печінки. 

Матеріали та методи.  Обстежено 204 дитини з рідкісними хворобами у віці 

від 6 місяців до 17 років, з них з МВ - 49, з МПС - 13, з ГХ - 16 дітей.  Всім 

пацієнтам проводилася ЕЗХ на апараті RADMIR Ultima із застосуванням 

конвексного датчика. 

 Результати дослідження та їх обговорення. У 12 пацієнтів (24,5%), у 5 

(38,5%) і у 8 (44,4%) з МВ, МПС і ГХ відповідно формуються фібротичні зміни 

паренхіми печінки різного ступеня тяжкості, включаючи виражений фіброз або 

цироз печінки.  У 14 з 37 (37,8%) дітей з МВ, у 5 з 8 (62,5%) пацієнтів з МПС та у 6 з 

8 (75,0%) пацієнтів з ГХ, у яких медіана еластичності відповідала відсутності 

фіброзу,  результати ЕЗХ характеризувалися вираженою неоднорідністю.  

Зафіксовані в окремих вимірах підвищені показники можуть свідчити про наявність 

у цих пацієнтів фокального фіброзу або цирозу печінки. 

 Висновки.  ЕЗХ є інформативним, неінвазивним, безпечним методом 

діагностики різних стадій фіброзу печінки у дітей з рідкісними хворобами (МВ, 

МПС, ГХ), і це дозволяє застосовувати її з періоду новонародженості.  ЕЗХ дає 

можливість виявити пацієнтів групи ризику по формуванню фіброзу печінки.  

Використання ЕЗХ доцільно для проведення моніторингу з метою оцінки 

динаміки стану печінки у дітей з рідкісними хворобами як на амбулаторному, так 

і на стаціонарному етапі обстеження. 

 

 

ВПЛИВ КАРБОКСИПЕРИТОНЕУМУ НА РІВЕНЬ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ 

ОКСИГЕНАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ ПРИ 

ПРОВЕДЕННІ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ В УМОВАХ 

ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

Бєлих О.В. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Кафедра анестезiологiї, дитячої анестезiологiї та інтенсивної терапiї 

 

Актуальність. Однією з найважливіших проблем сучасної анестезіології є 

підтримка адекватного функціонального стану головного мозку, зокрема його 

кисневого статусу у процесі анестезіологічної допомоги при різних оперативних 

втручаннях. Це пояснюється тим, що одне з провідних місць у статистиці 

анестезіологічних ускладнень займають різні гіпоксичні стани головного мозку, які 

можуть спричинити виникнення післяопераційних когнітивних порушень, особливо 



16 
 

у літніх пацієнтів. Лапароскопічна хірургія в останні десятиліття стала 

альтернативою традиційній відкритій хірургії. Однак, перед анестезіологом при 

таких операціях стоїть завдання вибору оптимального виду анестезії для мінімізації 

навантаження на організм, оскільки в основі патофізіологічних впливів напруженого 

карбоксиперитонеуму (КП) лежать два основні чинники: надмірний 

внутрішньочеревний тиск і резорбтивний вплив СO2.. На сьогодні дані щодо впливу 

КП на церебральну оксигенацію (rSO2) у пацієнтів похилого та старечого віку в 

умовах загальної анестезії обмежені. 

Мета дослідження: вивчити вплив КП на кисневий статус головного мозку при 

лапароскопічній холецистектомії (ЛХЕ) у пацієнтів похилого та старечого віку з 

огляду на різне анестезіологічне забезпечення. 

Матеріали і методи. До дослідження залучено 80 пацієнтів, яким провели ЛХЕ 

з приводу жовчнокам’яної хвороби. Середній вік склав 71,6 ± 4,9 року. Середня 

тривалість операції — 53,1 ± 8,8 хв. Пацієнтів розподілили на 2 групи в залежності 

від виду анестезії: I (n = 40) — інгаляційна анестезія на основі севофлурану (МАК 

—1,7) зі штучною вентиляцією легень (ШВЛ); II (n = 40) — тотальна 

внутрішньовенна анестезія (ТВА) на основі пропофолу (2 мг/кг/год) з ШВЛ. 

Аналгезія в обох групах — фентаніл (1 мкг/кг/год), релаксація — атракуріум. За 

віком пацієнтів та тривалістю операції групи суттєво не відрізнялись. 

Моніторинг складався з виміру пульсу, артеріального тиску, середнього 

артеріального тиску, серцевого викиду, капнометрії (EtCO2), пульсоксиметрії (SрO2) 

(монітор Vismo, «NIHON-KOHDEN», Японія) та моніторингу показника rSO2 

(монітор MasimoO3, США). ШВЛ в обох групах здійснювалася в режимі 

нормовентиляції (нормокапнія — EtCO2 35–40 мм рт. ст + FiO2 0,3). 

Накладення КП (14–15 мм рт. ст.) здійснювалося на 3–5 хв від початку операції. 

Після накладення КП деякі пацієнти перебували у позиції Тренделенбурга. За 

показниками гемодинаміки хворі між групами не відрізнялися. Моніторинг rSO2 

здійснювався системою неінвазивного реґіонарного оксиметра Masimo О3. 

Аналіз отриманих даних був проведений за допомогою статистичної обробки з 

використанням комп’ютерної програми SPSS19 для Windows та методів описової 

статистики. Для визначення характеру розподілу отриманих даних використовували 

критерій Шапіро-Вілка. При відповідності нормальному закону розподілу кількісні 

змінні описували М ± m. При дослідженні динаміки показників щодо вихідних 

рівнів у разі нормальних розподілів використовували t-критерій Стьюдента для 

залежних вибірок, при міжгрупових порівняннях — t-критерій Стьюдента для 

незалежних вибірок. Відмінності вважалися статистично значущими при р < 0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. Дані моніторингу rSO2 при 

проведенні ЛХЕ у пацієнтів похилого та старечого віку на різних етапах 

дослідження подано у табл. 1. 
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Таблиця1  

Динаміка rSO2 у пацієнтів похилого та старечого віку при проведенні ЛХЕ (%) 

 

Результати дослідження показали, що rSO2 у I групі вірогідно знизився в період 

накладання КП проти періоду до премедикації у ЛП на7,0 % (p < 0,001), у ПП — на 

7,4 % (p < 0,001), у II групі у ЛП — на 7,3 % (p < 0,001), у ПП — на7,5 % (p < 0,001). 

Також вірогідною є відмінність rSO2 під час операції між групами, що може 

свідчити про те, що севофлуран дещо краще зберігає rSO2 , ніж пропофол. 

Накладання КП може спричинити зниження rSO2, що може бути пов'язане з 

потенціюванням інтракраніальної гіпертензії унаслідок підвищення  

внутрішньочеревного тиску, утрудненням венозного відтоку від головного мозку та 

уповільненням церебрального кровообігу. Положення Тренделенбурга також може 

спричинити підвищення внутрішньочеревного тиску та знижувати rSO2. 

Зі свого боку, підвищення rSO2 під час операції може бути пов'язане з 

вазодилятаційною дією на судини головного мозку, внаслідок абсорбції СО2 при 

накладенні КП і використанні інгаляційних анестетиків (севофлуран). Слід брати до 

уваги, що зазначені чинники можуть спричинити підвищення rSO2 за відсутності 

внутрішньочерепної гіпертензії. 

Висновки. Період інсуфляції CO2 і відповідна зміна внутрішньочеревного та 

внутрішньочерепного тиску можуть супроводжуватися зниженням rSO2 у головному 

мозку як при загальній анестезії на основі севофлурану, так і при ТВА на основі 

пропофолу. Для запобігання гіпоксичних порушень при ЛХЕ у пацієнтів похилого 

та старечого віку необхідно контролювати rSO2 у головному мозку. Оптимальним 

способом такого моніторингу в периопераційному періоді є церебральна оксиметрія. 

 

ОБІЗНАНІСТЬ ПАЦІЄНТІВ ПРО МОЖЛИВОСТІДИСТАНЦІЙНОГО 

КОНТРОЛЮ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ  

Бердник І.О., Богомаз В.М., Хомченкова Н.І. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

Кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 

 

Актуальність. Серцево-судинні захворювання залишаються провідною 

причиною захворюваності та смертності в Україні та світі. За даними ВООЗ 1,13 

Етапи дослідження 

ЛП (ліва півкуля 

головного мозку) 

ПП (права півкуля 

головного мозку) 

І група ІІ група р І група ІІ група р 

до премедикації 65,3 ± 0,4 65,4 ± 0,3 > 0,05 65,3 ± 0,3 65,5 ± 0,4 > 0,05 

після премедикації 63,6 ± 0,4 63,8 ± 0,3 > 0,05 63,4 ± 0,3 63,5 ± 0,4 > 0,05 

інтубація 65,5 ± 0,2 65,7 ± 0,2 > 0,05 65,3 ± 0,3 65,8 ± 0,3 > 0,05 

накладання КП 60,9 ± 0,2 60,7 ± 0,2 > 0,05 60,8 ± 0,2 60,9 ± 0,2 > 0,05 

під час операції 75,6 ± 0,3 72,9 ± 0,2 < 0,001 75,4 ± 0,3 73,3 ± 0,2 < 0,001 

екстубація 67,8 ± 0,3 67,9 ± 0,3 > 0,05 68,1 ± 0,3 67,7 ± 0,3 > 0,05 

через 20 хв після 

закінчення операції 
63,8 ± 0,4 64,8 ± 0,4 > 0,05 64,1 ± 0,4 64,2 ± 0,3 > 0,05 
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мільярда людей мають артеріальну гіпертензію (АГ), більшість з яких  проживають 

у країнах з низьким та середнім рівнем доходу. Лише один пацієнт з п’яти 

контролює та утримує артеріальний тиск (АТ) на рекомендованих рівнях. 

Можливою причиною цього є не лише недостатня інформованість хворих про 

хворобу та її ускладнення, а і брак знань і досвіду стосовно сучасних технологій 

менеджменту  АГ. 

Мета дослідження: вивчення можливих перешкод у ефективному менеджменті 

АГ у контексті впровадження сучасних дистанційних технологій моніторингу АТ. 

Задача: визначення рівня обізнаності пацієнтів з АГ про хворобу, дотримання 

режиму гіпотензивної терапії та їх зацікавленості у дистанційному контролі АТ. 

Матеріали і методи. Дослідження виконане у 2019 році в двох містах України 

з використанням анкетування хворих. За згодою були опитані пацієнти з раніше 

встановленим діагнозом АГ, що зверталися за медичною допомогою до чотирьох 

закладів  охорони здоров’я первинного та вторинного рівня. Всім пацієнтам було 

роздана спеціально розроблена анкета, яка включала в себе 10 запитань з декількома 

варіантами відповіді. Питання охоплювали самооцінку знань пацієнтів про своє 

захворювання, застосування ними рекомендованих препаратів, доступ до мережі 

Інтернет та можливості дистанційного контролю АТ без відвідування медичних 

закладів. Всього було зібрано 143 анкети, з яких визнані коректно заповненими та 

взяті до статистичного опрацювання137 анкет. Статистична обробка інформації 

була проведена з використанням t-критерія Стьюдента та  χ2 Пірсона, критичне 

значення достовірності яких вважалось <0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. Проаналізована група пацієнтів 

включала 85 жінок (62%) та 52 чоловіка (38%). Абсолютна більшість опитаних 

(89%) перебували у працездатному віці. Як серед жінок, так і серед чоловіків, 

переважала вікова підгрупа 45-65 років – 52% та 67% відповідно, без статистично 

значущої різниці між гендерними підгрупами. Розподіл опитаних за стадією АГ був 

наступним: АГ І стадії мали 13% хворих, ІІ стадії - 63%, ІІІ стадії - 10% опитаних. 

Звертає на себе увагу той факт, що 14% опитаних хворих не змогли відповісти на це 

запитання. З'ясовано, що залежність між стадією АГ та зацікавленістю 

телемоніторингом АТ не була статистично значущою серед опитаних хворих 

(р>0.05). Більшість хворих (64%) отримали інформацію про АГ від сімейного 

лікаря/терапевта. У той же час, абсолютна більшість пацієнтів (94%), які мають 

можливість доступу до Інтернету,також здійснювали пошук інформації щодо 

деталей хвороби у глобальній мережі. При цьому 28% хворих вказали, що їм «мало 

що відомо» про їх захворювання і лише 9% хворих зазначили, що вони у повній мірі 

обізнані про гіпертонічну хворобу, особливості її перебігу та можливі ускладнення.  

Прихильність хворих до виконання лікарських призначень виявилась 

невисокою. Лише 58 опитаних (42%) щодня регулярно приймали гіпотензивну 

терапію, «за потребою» це робили20 % опитаних, а 17% - зовсім не приймали 

фармакотерапію, незважаючи на рекомендації та встановлений діагноз.  

Відповідаючи на запитання «Чи зацікавила б Вас можливість моніторингу 

ваших показників здоров’я через мережу Інтернет та отримання дистанційної 

консультації лікаря?», 44 % хворих відповіли «Так, однозначно», а 31 % - 
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«Можливо». Серед опитаних знайдена статистично значима залежність між віком 

пацієнтів та зацікавленістю телемоніторингом АТ  при рівні значущості р<0.01 (χ2 - 

21.954, а критичне значення χ2 рівні значущості p=0.01 складає 9.21). Крім цього 

зв'язок між можливістю доступу до мережі Інтернет та зацікавленістю 

телемоніторингом АТ був також статистично значимий при рівні значущості р<0.01 

(χ2 - 28.247, а критичне значення χ2 рівні значущості p=0.01 складає 9.21). 

Висновки: 

1. Переважна більшість опитаних хворих з АГ, які мають можливість доступу до 

Інтернет, використовують його для пошуку та більш детальної інформації 

стосовно цього захворювання.  

2. Зацікавленість пацієнтів дистанційним контролем АТ лікарем достовірно  

обмежується неповним доступом населення до мережі Інтернет, що є технічною 

умовою такого інструменту у менеджменті АГ .  

3. Телемоніторинг АТ може бути успішно впроваджений серед хворих на АГ 

молодого працездатного віку, серед яких встановлена достовірно вища 

зацікавленість ТМ технологіями. 

4. Для поширення ТМ технологій серед хворих старших вікових груп пацієнтів 

потрібно розробляти і проводити додаткові освітні і навчальні заходи з 

поясненням можливостей та переваг сучасних приладів над механічними 

тонометрами. 

 

РІВНІ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ В  ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ШИГЕЛЬОЗУ У ДІТЕЙ, 

ІНФІКОВАНИХ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСОМ 

Букій С.М., Ольховська О.М. 

Харківський національний  медичний університет 

Кафедра дитячих інфекційних хвороб 

 

Актуальність. За даними ВООЗ у світі близько 40 млн. дітей щорічно 

хворіють на шигельоз, а також зростає кількість інфікованих вірусами герпесу, в 

тому числі – цитомегаловірусом (ЦМВ). Провідне місце в розвитку запального 

процесу відіграють цитокіни, які активно впливають на проліферацію, 

диференціювання і дозрівання Т-лімфоцитів, визначають перебіг хвороби. 

Мета дослідження: встановити особливості інтерлейкінового реагування 

дітей, інфікованих ЦМВ, в  гострому періоді шигельозу. 

Матеріали і методи. Проведено зіставлення лабораторних показників 67 

дітей 3-8 років, що знаходились на лікуванні в Обласній дитячій клінічній 

інфекційній лікарні з діагнозом шигельоз середнього ступеня тяжкості, які були 

розділені на дві групи. До першої  групи увійшли 32 дитини, хворі на шигельоз, до 

другої – 35 дітей, хворих на шигельоз, який протікав на фоні інфікування ЦМВ.  

Поряд із загально прийнятим обстеженням, проводили спеціальні дослідження – 

визначення рівня ІЛ-1β і ІЛ-4 крові на 1-3 добу хвороби.   

Результати дослідження та їх обговорення. У дебюті шигельозу реєстрували 

підвищення рівнів як прозапальних, так і протизапального цитокіну в хворих груп 

спостереження. Звертало на себе увагу, що у хворих першої групи підвищення ІЛ-1β 
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(14,91± 1,04 р < 0,05) і ІЛ-4 (11,83± 1,15 р < 0,01) було вірогідним у порівнянні до 

іншої групи (р<0,05). У хворих другої групи підвищувались лише показники ІЛ-1β 

(5,31 ± 1,71, р<0,05) при не суттєвому зростанні вмісту ІЛ-4 (2,03 ± 0,91, р˃0,05).  

Висновки. На нашу думку, отримані результати хворих на шигельоз і 

інфікованих ЦМВ дітей можуть свідчити про «зрив» системи цитокінового 

реагування, яке відбувається по типу гіпокомпенсації. Такі особливості 

цитокінового реагування необхідно враховувати на етапах реабілітації і подальшого 

спостереження.  

 

ЗМІНА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У SHR ЩУРІВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 

ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ 

Валільщиков М.В., Бабалян В.О., Кумечко М.В.*, Павлов С.Б.* 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Кафедра травматології, анестезіології та військової хірурги 

* Центральна науково-дослідна лабораторія 

  

Актуальність. Частота переломів проксимального відділу стегнової кістки 

значно зросла в останні десятиліття і, як очікується, подвоїться протягом наступних 

25 років через збільшення тривалості життя. У популяції літніх людей артеріальна 

гіпертензія (АГ) є захворюванням з високим рівнем поширеності (близько 60%). 

Механізми розвитку порушень репарації на тлі артеріальної гіпертензії до 

теперішнього часу залишаються до кінця не дослідженими. 

Мета дослідження: вивчення змін біохімічних показників при моделюванні 

переломів проксимального відділу стегнової кістки у SHR щурів. 

Матеріали і методи. Експериментальне дослідження проводилося в 4 групах 

(по 6 тварин) білих щурів масою 210 ± 30г у віці 9 міс. Перша і друга групи тварин 

складалися з умовно здорових нормотензивних щурів лінії Wistar. Третя і четверта 

групи складалися з тварин з генетично детермінованої артеріальною гіпертензією 

SHR (spontaneously hypertensive rat). Тваринам другої і четвертої груп під загальною 

анестезією (мононаркоз золетілом з розрахунку 10 мг/кг маси тіла) без розрізу 

м'яких тканин за допомогою крампонів виконували механічний вплив на 

проксимальний відділ стегнової кістки перпендикулярно осі кістки до появи в ній 

перелому. Для фіксації і стабілізації перелому виконувався закритий міні-

інвазивний інтрамедулярний остеосинтез. Експерименти проводилися відповідно до 

принципів «Європейської конвенції захисту хребетних тварин, що 

використовуються в експериментальних та інших наукових цілях» (Страсбург, 1986) 

та «Загальними принципами експериментів на тваринах», схваленими I 

Національним конгресом з біоетики (Київ, 2001). Реєстрація показників 

артеріального тиску тварин проводилися перед виконанням оперативного втручання 

і в післяопераційному періоді приладом LE 5001 PRESSURE METER (Spain, Panlab 

S.L.U.). Тварини виводилися з експерименту через 14 днів. Кров для досліджень 

брали з серця. Рівні глюкози, сечової кислоти, креатиніну та сечовини в сироватці 

крові визначали за допомогою наборів ДАК-Спектромед (Молдова). 
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Результати дослідження та їх обговорення. Рівень глюкози у щурів 

експериментальної групи 2 різко знизився в порівнянні з контрольною групою 1 

(5,334 ± 0,786 ммоль/л і 10,452 ± 0,809 ммоль/л відповідно, p <0,05). Рівень глюкози 

у щурів експериментальної групи 4 також був знижений в порівнянні з тваринами 3 

групи (8,850 ± 0,559 ммоль/л і 10,056 ± 0,344 ммоль/л відповідно, однак відмінності 

були статистично не значущі). Низький вміст глюкози у тварин експериментальних 

груп через 2 тижні після операції може свідчити про порушення функції печінки і 

нирок, обумовлених навантаженням, викликаної реакцією організму на 

пошкодження. 

Рівень сечовини у щурів експериментальної групи 2 знизився (2,415 ± 0,425 

ммоль/л) в порівнянні з показниками тварин контрольної групи (5,086 ± 0,430 

ммоль/л, p <0,05). Рівень сечовини у щурів експериментальної групи 4 також був 

знижений в порівнянні з тваринами 3 групи (6,785 ± 1,145 ммоль/л і 8,764 ± 2,351 

ммоль/л відповідно, однак відмінності були статистично не значущі). Можливо, при 

зниженні функції печінки у відповідь на пошкодження рівень сечовини також падає. 

Рівень сечової кислоти у щурів експериментальної групи 2 знизився (1,753 ± 

0,288 мг/дл) у порівнянні з показниками тварин контрольної групи 1 (2,477 ± 0,247 

мг/дл, проте відмінності були статистично не значущі). Зниження вмісту сечовини і 

сечової кислоти в сироватці крові експериментальних тварин можна пояснити 

посиленим синтезом білків, необхідних для репарації перелому. При цьому розпад 

білків сповільнюється, що призводить до зменшення утворення кінцевих продуктів 

обміну азотистих речовин. Рівень сечової кислоти у щурів групи 4 підвищився 

(1,650 ± 0,274 мг/дл) у порівнянні з показниками тварин групи 3 (1,051 ± 0,190 

мг/дл, проте відмінності були статистично не значущі). Збільшення рівня сечової 

кислоти може бути обумовлено наявністю артеріальної гіпертензії у тварин цих 

груп. 

Вміст креатиніну в сироватці крові тварин групи 2 після операції підвищилася в 

порівнянні з показниками тварин контрольної групи 1 (60,982 ± 4,194 ммоль/л і 

54,248 ± 2,360 ммоль/л відповідно). Аналогічні тенденції спостерігалися і при 

дослідженні вмісту креатиніну в групах 4 і 3 (51,495 ± 2,863 ммоль/л і 50,117 ± 1,734 

ммоль/л відповідно). В усіх групах відмінності були статистично не значущі. 

Підвищений сироватковий рівень креатиніну експериментальних тварин груп 2 і 4 

може бути наслідком зниження функції нирок. 

Висновки. Отримані дані свідчать про порушення механізмів обміну, що може 

бути ознакою прогресування ураження печінки і нирок при переломах 

проксимального відділу стегнової кістки. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ ОРГАНИЧЕСКОЙ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ БОЛЬШОГО ДУОДЕНАЛЬНОГО 

СОСОЧКА ПРИ ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 

Велигоцкий Н.Н., Арутюнов С.Э., Алексанян К.А. 

Харьковская медицинская академия последипломного образования 

Кафедра торакоабдоминальной хирургии 

Актуальность. В связи с увеличивающимся количеством выполняемых 

холецистэктомий растет количество больных с постхолецистэктомическим 

синдромом (ПХЭС). Несмотря на выполненную холецистэктомию (ХЭ), у больных 

сохраняются обменные нарушения, приводящие к развитию микрохоледохолитиаза, 

билиарного сладжа, а также может возникать дисфункция сфинктера Одди. 

Дисскусионными являются вопросы диагностики и лечения функциональных и 

органических изменений большого дуоденального сосочка. 

Цель исследования: совершенствование диагностики и проведение 

дифференциальной диагностики между функциональными и органическими 

изменениями большого дуоденального сососка, как у больных с холедохолитиазом, 

так и в структуре ПХЭС. 

Материалы и методы. Обследовано 38 пациентов с ПХЭС, из которых у 30 

пациентов в анамнезе выполнена лапароскопическая холецистэктомия, а у 7 

пациентов – холецистэктомия открытым методом.  

Применены следующие инструментальные методы исследования: УЗИ, 

дуоденоскопия и ЭРХПГ, мультидетекторная (64-срезовая) спиральная 

компьютерная томография (МСКТ). 

В исследуемой группе для оценки морфофункциональных изменений БДС 

применены дополнительно: импедансометрия БДС, которая проводилась во время 

ЭРХПГ; УЗИ желчных протоков и области БДС с желчегонной нагрузкой (методика 

П.Я. Григорьева с желчегонным завтраком по Бойдену). 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследуемой группе 

применение УЗИ с желчегонной нагрузкой позволило у 21 пациентов выявить 

функциональные изменения (дисфункция БДС), которая определялась следующим 

образом – при приеме спазмолитиков (меверин), после желчегонного завтрака, 

спазм БДС снимался и диаметр холедоха уменьшался. 

У 16 больных при выполнении данного исследования не происходило 

уменьшения диаметра гепатикохоледоха, что свидетельствовало об органических 

изменениях (стенозирующий папиллит) БДС, и явилось показанием к выполнению 

ЭПСТ. 

Выводы. 

1. Применение современных методов диагностики (импедансометрия БДС, 

УЗИ ОБП с желчегонной нагрузкой) позволяет провести дифференциальную 

диагностику между функциональными и органическими изменениями БДС. 

2. У больных с холедохолитиазом проведение алгоритма диагностики 

изменений БДС позволяет выявить эти нарушения и разработать стратегию 

комплексного лечения больных с холедохолитиазом с учетом 

морфофункциональных изменений БДС. 
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СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ХІРУРГІЇ УРОТЕЛІАЛЬНИХ КАРЦИНОМ 

ВЕРХНІХ СЕЧОВИДІЛЬНИХ ШЛЯХІВ 

Возіанов О.С., Кушніренко О.В. 

ДУ «Інститут урології НАМН України» 

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 

Кафедра урології 

 

Актуальність. Нефруретеректомія вважається «золотим стандартом» в 

лікуванні уротеліальних карцином верхніх сечовидільних шляхів (далі – ВСШ). 

Однак, дана операція є травматичною та призводить до інвалідизації хворих. Також, 

у 3-6 % випадків пухлинний процес може вражати контрлатеральну нирку або 

сечовід. Малоінвазивні методи видалення уротеліальних пухлин ВСШ 

(уретероскопічні або перкутанні) є альтернативою відкритої або лапароскопічної 

хірургії та дозволяють зберегти уражений орган.  

Мета дослідження: вивчення результатів лікування хворих із уротеліальними 

пухлинами ВСШ методами уретероскопічної лазерної вапоризації та перкутанної 

резекції. 

Матеріали і методи. На базі відділення ендоскопічної урології та літотрипсії 

ДУ «Інститут урології НАМН України» в період 2018-2019рр. 21 хворому із 

уротеліальною карциномою ВСШ було виконано ендоскопічне втручання в об’ємі 

уретероскопічної лазерної вапоризації (після попередньої біопсії) або перкутанної 

резекції пухлини. Показаннями до виконання даних операцій були: розміри пухлини 

до 2 см, єдина нирка, зниження екскреторної функції нирок або важка супутня 

патологія. Контрольне дослідження виконувалося через 6 та 12 міс. в 

об’ємікомп’ютерної томографії із в/в контрастуванням та уретероскопії. 

Результати дослідження та їх обговорення.  У досліджені прийняло участь 21 

хворий віком від 32 до 82 років (62±11,5 років). З них 12 (57,1%) чоловіків, та 9 

(42,9%) жінок. Пухлинне ураження порожнинної системи нирки виявлено у 8 

(38,1%) хворих, сечоводу – у 13 (61,9%) випадків. Поодинокі новоутворення 

зустрічалися у 16 (76,2%) хворих, множинні – у 5 (23,8%). Пухлини із низьким або 

середнім ступенем злоякісності (G1-2)були діагностовані у більшості хворих – 17 

(81%) пацієнтів, високий ступінь злоякісності (G3) – у 4 (19%) пацієнтів. У 3 (14,3%) 

хворих із пухлинами миски нирки була використана методика перкутанної резекції 

новоутворення. 18 (85,7%) хворих були прооперовані методом уретероскопічної 

лазерної вапоризації.  

У пацієнтів із ступенем злоякісності G1-2рецидив захворювання виник у 4 

(23,5%) хворих, при чому повторно вдалося видалити пухлину ендоскопічно у всіх 

пацієнтів. У групі із ступенем злоякісності G3 всі 4 (100%) хворі мали рецидив 

захворювання, 3 (75%) з них була виконана нефруретероектомія.   

Висновки. Уретероскопічна лазерна вапоризація та перкутанна резекція 

уротеліальних пухлин ВСШ є ефективними методами лікування новоутворень 

низького та середнього ступеня злоякісності (G1-2). Рецидиви, що виникають після 

первинної операції можуть бути видалені ендоскопічно. Лікування пухлин високого 
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ступеня злоякісності (G3) є не ефективним, має тенденцію до рецидивування та 

призводить до подальшого видалення органу.  

 

АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ В ДІТЕЙ 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРОТЯГОМ 2017-2018 РОКІВ 

Гавриленко А.О. 

Медичний інститут, Сумський державний університет 

Кафедра педіатрії 

 

Актуальність. Провідне місце в структурі захворюваності дітей в усьому світі 

займають захворювання органів дихання. Бронхіальна астма (БА) як хронічне 

запальне захворювання відіграє вагому роль у цій структурі. Вона, маніфестуючи у 

дітей, часто трансформується в бронхолегеневу патологію дорослого віку. Дане 

захворювання значно погіршує якість життя хворих дітей і супроводжується 

економічними втратами, тому його вважають однією з головних медико-соціальних 

проблем педіатрії. 

Мета дослідження:  проаналізувати захворюваність на БА в дітей шкільного 

віку (7-17 років) в Сумській області протягом 2017-2018 років та представити 

результати дослідження. 

Матеріали і методи.  Проведено ретроспективний аналіз захворюваності на БА 

в дітей шкільного віку в Сумській області за 2017–2018 рр. 

Результати дослідження та їх обговорення. Під час аналізу захворюваності 

протягом 2017-2018 років спостерігається зростання даного показника. Так у 2017 

році зареєстровано 6 нових випадків захворювання на БА, а в 2018 — 16, що на 

166,67% більше. У 2017 році нових хворих було зафіксовано у місті Суми (2 

дитини),  Роменському районі (2 дитини), Конотопському районі (1 дитина) та 

Сумському районі (1 дитина). А в 2018 році діагноз БА було встановлено в таких 

районах як: Сумський (4 дитини, що на 300% більше за попередній досліджуваний 

рік), Шосткинський (2 дитини), Глухівський, Охтирський, Путивльський, 

Тростянецький (по 1 дитині) та обласному центрі місті Суми (6 нових випадків БА, 

що на 200% більше за 2017 рік).   

Висновки. Таким чином, у 2017-2018 роках спостерігається суттєве зростання 

захворюваності на БА серед дітей шкільного віку — на 166,67%. Потрібно вивчати 

чинники зовнішнього середовища, що сприяють маніфестації даного 

мультифакторіального захворювання, щоб удосконалити ранню діагностику БА і 

знайти ефективні методи її профілактики. Чітка тенденція до збільшення 

захворюваності свідчить про актуальність та невідкладність розробки превентивних 

заходів щодо БА в Сумській області та необхідності безперервного 

широкомасштабного епідеміологічного спостереження та аналізу захворюваності на 

БА у дітей. 
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СТАН АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ЗБУДНИКІВ ВЕНТИЛЯТОР-

АСОЦІЙОВАНИХ ІНФЕКЦІЙ У ПАЦІЄНТІВ ВІТ ІНФЕКЦІЙНОГО 

СТАЦІОНАРУ 

Георгіянц М.А., Корсунов В.А., Нартов П.В., Павлов В.В., Скорик В.С.,  

Степнова Г.А. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

 

Актуальність. Поширення резистентності до антибактеріальних засобів є 

однією з провідних проблем охорони здоров'я. В складній ситуації опиняються 

критичні хворі відділень інтенсивної терапії, оскільки мають високий ризик 

інфікування госпітальними штамами. Антибіотикорезистентність призводить до 

подовження перебування в стаціонарі, збільшує вартість медичних послуг і рівень 

летальності. 

Мета дослідження: дослідити мікробіологічний пейзаж трахеобронхіального 

аспірату у хворих, які отримують респіраторну підтримку >72 год і проаналізувати 

рівень антибіотикорезистентності отриманих патогенів. 

Матеріал і методи. Було проведено проспективне комплексне клініко-

лабораторне дослідження до якого увійшло 18 хворих. Трахеобронхіальний аспірат 

отримували через 72 год від інтубації трахеї мукусним вакуум-екстрактором в 

стерильних умовах. Верифікація збудника проводилася бактеріологічним 

дослідженням отриманого матеріалу. Аналіз резистентності виділених патогенів 

диско-дифузійним методом. 

Результати дослідження та їх обговорення.  Після обстеження 18 хворих у 12 

(66,6%) отримано позитивний результат мікробіологічного дослідження, у 5 

(41,66%) – виділено одразу 2 збудника. В сумі отримано 17 культур мікроорганізмів: 

A. baumani 10 (58,8%), K. pneumonia 4 (23,5%), S. aureus 2 (11,8%), S. epidermidis 1 

(5,9%). Серед Гр+ патогенів резистентних штамів виявлено не було. Протилежна 

ситуація серед Гр- збудників: отримано 10 (100%) мультирезистентних патогенів A. 

baumanii, 9 (90%) з яких мають екстенсивну резистентність. Дещо краща ситуація з 

K. pneumonia: 2 (50%) мультирезистентних штамів, серед яких 1 (50%) мав 

екстенсивну резистивність. 12 (70,59%) отриманих зразків з Гр- патогенами були 

стійкими до карбапенемів, 11 (64,7%) проявили стійкість до цефалоспоринів. У 

групі патогенів з екстенсивною резистентністю найкращі результати 

продемонстрували коломіцин (100% чутливості) і цефоперазон-сульбактам (21,42% 

чутливі, 78,58% малочутливі). 

Висновки. Проведення мікробіологічного моніторингу локальних ВІТ є 

необхідним інструментом в розумінні проблеми антибіотикорезистентності і у 

виборі тактики призначення антибактеріальних засобів хворим.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ ІЗ 

ГАСТРО-ЕЗОФАГЕАЛЬНИМ РЕФЛЮКСОМ 

Герасимова О. М., Савво В. М. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Кафедра педіатрії 

 

Мета дослідження: встановити особливості стану серцево-судинної системи у 

дітей із хронічним гастродуоденітом (ХГД) та гастро-езофагеальним рефлюксом 

(ГЕР). 

Матеріали і методи. Проведено комплексне обстеження 24 дітей у віці: 14-17 

років (45,8 % склали дівчата та 54,2 % - хлопчики). Всім дослідженим проводилось 

клінічне обстеження з вивченням сімейного анамнезу з урахуванням даних 

обтяженої спадковості по захворюванням органів травлення та серцево-судинної 

системи. Інструментальні дослідження: фіброгастродуоденоскопія (ФГДС), pH-

метрія, ехокардіографія (ЕХО-КГ), електрокардіографія (ЕКГ). 

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено обтяжену 

спадковість (ОС) по захворюванням органів травлення (хронічний гастродуоденіт, 

виразкова хвороба) мали 20 % обстежених (переважно по лінії батька), ОС по 

вегето-судинній дисфункції (ВСД) – 12 % (переважно по лінії матері). ХГД з 

наявністю ГЕР встановлено у 75 % всіх пацієнтів. Також, було встановлено, що 45 % 

досліджених мають ознаки сполучно-тканинної дисплазії з боку серцево-судинної 

системи: пролапс мітрального клапана (ПМК I-II ступеню), пролапс 

трикуспідального клапана (ПТК), аберратні хорди шлуночків, та їх сполучення; або 

сполучення кількох малих аномалій серця з іншими проявами дисплазії сполучної 

тканини (гіпермобільність суглобів, сколіоз, деформації грудної клітки, міопія). 

При аналізі функціонального стану серцево-судинної системи встановлено такі 

порушення серцевого ритму та провідності: синусова тахікардія – у 25 %, синусова 

брадікардія – у 12 %, блокада правої ніжки пучка Гіса – у 6 %, суправентрикулярна 

екстрасистолія – у 18 % пацієнтів,та у 1 пацієнта - синдром Вольфа-Паркінсона-

Вайта.  

Висновки. Таким чином, у дітей з ХГД та гастроезофагеальним рефлюксом, 

майже половина має різні варіанти порушень серцевого ритму та провідності, які в 

більшості випадків асоціюються із синдромом сполучно-тканинної дисплазії та 

мають обтяжену спадковість по захворюванням органів травлення та ВСД. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ АДЕМЕТІОНІНУ НА СТАДІЮ ФІБРОЗУ 

ПЕЧІНКИ ТАРІВЕНЬ ПЕНТРАКСИНУ-3 У ПАЦІЄНТІВ З 

НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ НА ТЛІ 

ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ 

Голенко Т.М., Червона О.А. 

Харківський національний медичний університет 

Кафедра внутрішньої медицини №1 

 

Мета дослідження: визначити вплив адеметіоніну на стадію фіброзу печінки 

тарівень пентраксину-3 у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки 

(НАЖХП) на тлі гіпертонічної хвороби (ГХ). 

Матеріали і методи. Обстежено 30 пацієнтів з НАЖХП на тлі ГХ (13 чоловіків 

та 17 жінки, середній вік склав 39,4 (32,7;46,1) роки. До контрольної групи включені 

20 практично здорових осіб. Визначення рівня пентраксину-3 в плазмі крові на 

початку та через 2 місяці лікування адеметіоніном проводили за допомогою 

імуноферментного методу з використанням набору ELISA. Транзиторна 

еластографія (ТЕ) печінки проводилася за допомогою ультразвукового сканера - 

SIEMENS - ACUSON S 3000. 

Результати дослідження та їх обговорення. За результатами ТЕ серед 

пацієнтів з НАЖХП на тлі ГХ до лікування кількість обстежених зі стадією фіброзу 

печінки F1 складала 56,6%, зі стадією F2 – 43,4%. Через 2 місяці від початку 

використання адеметіоніну кількість обстежених зі стадією фіброзу печінки F1 

склала69,9%, зі стадією F2 – 30,1%(р1<0,05). Також, через 2 місяці лікування, рівень 

пентраксину-3 у пацієнтів з НАЖХП на тлі ГХ був знижений з 453,9 (418,1;489,8) 

пг/мл до 254,4 (210,3;298,5) пг/мл (р<0,001). 

Висновки. У пацієнтів з НАЖХП на тлі ГХ результати застосування 

адеметіоніну демонструють участь даного препарату в регресії стадій фіброзу 

печінки та достовірне зниження рівня пентраксину-3завдяки вираженій 

антифібротичній та протизапальній дії представленого препарату. 

 

БІОЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ В ПРОФЕСІЙНІЙ  

ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ-НЕОНАТОЛОГА 

Голюк К.О., Косенко К.О. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Кафедра неонатології 

 

Актуальність. Біоетика ґрунтується на повазі життя та гідності здорової і 

хворої людини, інтереси яких завжди повинні ставитися понад інтересами науки або 

суспільства. У біоетичних основах професійної діяльності лікаря можна виділити 

кілька принципів: «не нашкодь», «роби добро», «поважай автономію пацієнта», 

«будь справедливим». 

Мета дослідження: підвищити якість життя немовляти та його родини з 

моменту встановлення діагнозу захворювання, яке обмежує життя. 

Матеріали і методи. Проаналізовано 80 інформаційних згод, що заповнювали 
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батьки новонароджених дітей, які знаходилися на лікуванні у відділенні інтенсивної 

терапії. Також проведено анкетування з аналізом щодо обізнаності батьків за 

розробленою анкетою сумісно з психологом. 

Результати дослідження та їх обговорення. Рішення про утримання від або 

зупинку життєзабезпечення базується на спільному прийнятті рішень між батьками 

та лікарями з урахуванням найкращих інтересів дитини та сім'ї індивідуально та в 

контексті правової бази. 

Висновки. В умовах поваги до індивідуума, значимість і важливість життя та 

здоров’я кожної дитини підкреслюється всім персоналом, незалежно від терміну 

гестації та ступеня медичних проблем. Найскладніші рішення стосуються 

проведення реанімації передчасно народженим дітям та новонародженним з 

екстримальною масою тіла, початок інтенсивної терапії, відмови від агресивного 

ведення та надання паліативної допомоги.  

 

КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ ЯК «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» 

ДІАГНОСТИКИ ГОСТРОГО НЕКРОТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ 

Гордієнко П. О., Лєсний В. В. 

Харківський національний медичний університет 

Кафедра хірургії №2 

 

Актуальність. Наразі гострий панкреатит є досить актуальною проблемою у 

сучасній медицині, це обумовлено тяжким перебігом, високою летальністю та 

відсутністю ефективного патогенетичного лікування. Серед усіх гострих 

хірургічних патологій органів черевної порожнини він зустрічається у 10-12 % 

хворих. 

Мета дослідження: провести ретроспективний аналіз результатів 

комп’ютерної томографії (КТ) у хворих гострим некротичним панкреатитом. 

Матеріали і методи. Дослідження проводилось на базі хірургічного відділення, 

матеріалами дослідження слугували результати обстеження 22 хворих, із них 12 

чоловік (54,5 %) та 10 жінок (45,5 %), які знаходились на стаціонарному лікуванні в 

2019 році. 

За допомогою ознак класифікації Atlanta 2012 у хворих виявлено характерний 

абдомінальний біль – 20 (90,9 %) хворих; троєкратне збільшення рівня ліпази, 

амілази – 18 (81,8 %); зміни в структурі паренхіми залози виявлені за допомогою КТ 

– 22 (100%). 

Для діагностики гострого некротичного панкрератиту всім пацієнтам було 

проведено рентгенівську комп’ютерну томографію за допомогою 

мультиспірального 16-зрізового комп’ютерного томографу Aquilion 16 (Toshiba)з 

контрастуванням шляхом болюсного введення водорозчинної контрастної речовини. 

Мультиспіральну КТ з контрастом проводилось для визначення рівня кровотоку у 

тканині, для візуалізації контурів залози, стану паренхіми органу, наявності некрозу 

заочеревинної клітковини для вибору тактики оперативного лікування. 

Результати дослідження та їх обговорення. У нашому дослідженні за даними 

ком’ютерної томографії діагностовано зміни згідно шкали Balthazar (1992). КТ 
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проводили 16 (72,7 %) хворим на 5-6 добу лікування, 6 (27,3 %) хворим – на 7-10 

добу. При погіршені стану хворих для верифікації ускладнень повторно виконана 

КТ у 4 (18,1 %) хворих.  

Морфологічні зміни характерні для стадії В (збільшення підшлункової залози у 

розмірах: фокальне або дифузне розширення підшлункової залози з нерегулярним 

контуром, негомогенною тінню, розширення головного панкреатичного протоку) 

діагностовані у 14 (63,6 %) хворих. Морфологічні зміни характерні для стадії С 

(характерні зміни для стадії В, до яких приєднується перипанкреатичне запалення) 

виявлено у 4 (18,1 %) хворих. Морфологічні зміни характерні для стадії D 

(характерні зміни для стадії С та перипанкреатичне скупчення рідини) верифіковані 

у 3 (13,6 %) хворих. Морфологічні зміни характерні для стадії E (характерні зміни 

для стадії D та більше 1 перипанкреатичного скупчення рідини і/або інтра- та 

перипанкератичний газ) діагностовані у 1 (4,7 %) хворого. 

Зона панкреонекрозу займала площу за даними КТ до 30% у 17 (77,2 %) хворих, 

від 30 до 50% - 4 (18,1 %), більше 50 % - 1 (4,7 %). Гострі перипанкреатичні 

скупчення мали наступну локалізацію: у 3 (13,6 %) хворих лівобічне поширення по 

заочеревинному простору, у 1 (4,5 %) хворого – центральне розташування. 

Висновки. Таким чином, саме метод комп’ютерної томографії у усьому світі 

визнаний «золотим стандартом» для діагностики гострого панкреатиту, адже саме за 

допомогою даного методу можливо точно встановити стан, характер, 

розповсюдження та ступінь запального процесу, який розвинувся у підшлунковій 

залозі. 

 

РОЗШАРУВАННЯ ТА РОЗРИВ ДУГИ АОРТИ У ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-

ПАТОЛОГОАНАТОМА 

Григоренко В.Р. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Кафедра патологічної анатомії 

 

Актуальність. Розшарування аорти (РА) – досить рідкісне, але потенційно 

загрозливе захворювання, що зустрічається у 1 на 10000 госпіталізованих хворих 

(слід мати на увазі, що велика частина пацієнтів помирає на догоспітальному етапі), 

у 1 випадку на 400 аутопсій, у 1 зі 100 раптових смертей. Смертність від цієї 

патології складає 3-4% від усіх серцево-судинних хвороб [1]. За етіологією 

виділяють вроджені та набуті аневризми аорти (АА), у свою чергу останні 

поділяють на травматичні, запальні та незапальні. Фактором ризику РА з її розривом 

є збільшення аневризми у діаметрі понад 6 см, куріння та артеріальна гіпертензія 

(АГ). РА у висхідній частині та її дузі зустрічається у пацієнтів віком 20-40 років. 

Крім того, є поодинокі повідомлення про взаємозв’язок розриву аорти з 

хроніобіологічними процесами: РА трапляється частіше у період з 6.00 до 12.00, 

порівняно з іншим часом доби (P<0,001) з піком між 9.00 та 10.00. Частота РА з 

розривом збільшується також у осінньо-зимовий період [2,3]. В сучасній лікарняній 

практиці діагностика АА та її ускладнень залишається складним питанням через 

поліморфізм клінічних проявів або, взагалі, їх відсутність, стрімкий розвиток 
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смертельних ускладнень та низьку настороженість стосовно даної патології.  

Мета дослідження: презентація та аналіз власного аутопсичного 

спостереження випадку РА з розривом. 

Матеріали і методи. Проведений ретроспективний аналіз історії хвороби та 

даних аутопсії пацієнта Н. 28 р. з хронічною хворобою нирок (ХХН) Vст.), що 

знаходився на замісній терапії гемодіалізом (ГД) у Обласному Медичному 

Клінічному Центрі Нефрології та Урології ім. В.І. Шаповала (ОМКЦНУ). Стан 

хворого ускладнювався кризовим плином гіпертонічної хвороби та хронічною 

серцевою недостатністю. Презентовано власне клініко-патологоанатомічне 

спостереження. 

Результати дослідження та їх обговорення. Пацієнт Н. 28 років надійшов до 

відділення гемодіалізу ОМКЦНУ у жовтні 2019 року у стані середньої важкості 

після лікування в одній лікарень м. Харкова з приводу ХХН V для початку замісної 

терапії. З виписного епікризу відомо, що у пацієнта мала місце симптоматична 

реноваскулярна гіпертензія III стадії, 3 ступеня з кризовим плином; гіпертрофічна 

кардіоміопатія, серцева недостатність ІІБ-ІІІ зі зниженою систолічною функцією 

лівого шлуночку (ФВ 40%), ХХН Vст діагностована у жовтні 2019 року. З анамнезу 

життя та хвороби відомо,що з 13 років Н. страждав на АГ з підйомом АД до 180/120 

мм рт. ст., епізодично приймав гіпотензивну терапію. У 2011 році була зроблена 

комп’ютерна томографія (КТ) для з’ясування генезу АГ: виявлений двосторонній 

стеноз ниркових артерій. У тому ж році пацієнт отримав на роботі ураження 

електричним струмом з напругою 380 Вольт, з того моменту КТ не проводилась. Зі 

шкідливих звичок хворий відмічав куріння впродовж 12 років (приблизно 40 

цигарок на день). На момент госпіталізації до ОМКЦНУ рівень креатиніну 501,8 

мкМоль/л, сечовини – 18,0 мМоль/л. Хворий скаржився на задишку та набряки 

нижніх кінцівок. Після проведення сеансів ГД стан пацієнта незначно покращився, 

тяжкість зберігалася за рахунок серцевої недостатності. У відділенні хворий провів 

11днів. Смерть констатована о 17 годині на вулиці біля корпусу лікарні, куди 

хворий вийшов палити, не дивлячись на заборону лікарів. Зі слів очевидців, паціент 

раптово скрикнув і втратив свідомість, реанімаційні заходи не мали ефекту. Під час 

аутопсії виявлено наступні макроскопічні зміни: нирки з ознаками 

артеріолонефросклерозу. Ниркові артерії не стенозовані. У дузі аорти знайдено 

розшаровуючу аневризму циліндричної форми діаметром 6,5 см, протяжністю 5 см с 

розривом стінки та гемотампонадою порожнини перикарду з масою згортків крові 

450 г. Серце масою 650 г дряблої консистенції, з ознаками дилятації усіх відділів 

серця, товщина стінки лівого шлуночка – 2,9 см. При морфологічному дослідженні 

встановлено наступні зміни: у ділянці розриву РА – некроз усіх шарів її стінки; у 

міокарді – гіпертрофія кардіоміоцитів з відкладенням гранул ліпофусцина; нирки з 

вогнищевим зморщуванням паренхіми за нефритично-пієлонефритично-судинним 

типом. 

Висновки. Таким чином, на підставі проаналізованих макро-та мікроскопічних 

змін можна судити що у хворого мало місце зморщування паренхіми нирок з 

розвитктом АГ, що мала злоякісний перебіг з гіпертонічними кризами. Ймовірно, 

під час чергового різкого стрибку тиску відбувся розрив РА, що миттєво призвів до 
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смерті. Можливим тригером для розвитку аневризми аорти послужила значна 

електротравма, що була підсилена такими факторами ризику, як надмірне паління та 

АГ. У даному клінічному випадку негативну роль зіграло неповне обстеження 

хворого, у тому числі через його недбале ставлення до свого здоров’я, та через 

знижену настороженість лікарів клінічних спеціальностей по відношенню до 

аневризм аорти та їх ускладнень у пацієнтів молодого віку. 
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ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ГРИЖ 

СТРАВОХІДНОГО ТВОРУ ДІАФРАГМИ ПРИ ВИКОНАННІ ЗАДНЬОЇ 

КРУРОРАФІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СІТОК З ОБ'ЄМНОГО ПОЛІЄСТЕРА З 

РОСМОКТУЮЧОЮ КОЛАГЕНОВОЮ ПЛІВКОЮ ТА БЕЗ ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ 

Довга І.І. 

             ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет 

 ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» 

Кафедра хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора 

Л.Я. Ковальчука. 

 

 

Актуальність. Діафрагмальні грижі зустрічаються у 0,5% населення планети. 

Методом вибору лікування  гриж стравохідного отвору діафрагми  (СОД) є 

оперативне втручання (фундоплікація за Ніссеном з круропластикою за Хілем),  

іноді із додатковим укріпленням ніжок діафрагми сітчастим трансплантатом і може 

виконуватись як відкритим методом, так і за допомогою лапароскопії. Рецидиви 

згідно даних літератури спостерігаються в межах 21-28% випадків. Частота 

повторних хірургічних втручань залежить від методики, показів, тривалості 

спостереження і коливається в діапазоні 15-23%. 

Метою роботи: порівняння ефективності задньої крурорафії із  застосуванням 

сіток з об'ємного полієстера з розсмоктуючою колагеновою  плівкою (СОПРКП) та 

без її застосування при грижах СОД різних розмірів.  

Матеріали і методи. На базі відділення торакальної хірургії КНП 

«Тернопільської університетської лікарні» ТОР, кафедри хірургії №1 з урологією, 

нейрохірургією та малоінвазивною хірургією ім. Л.Я. Ковальчука за період 2015-

2019 рр. проведено 127  оперативних втручань з приводу гриж стравохідного отвору 

діафрагми. З них 11,02% (14) з приводу параезофагеальної та 88,9% (113) ковзної 
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грижі СОД. Вік пацієнтів від 38 до 68 років. Гігантські ковзні грижі СОД 

спостерігали у 37,7% (48) хворих. Жінок  було 86, чоловіків – 41. Тривалість 

захворювання скаладала від 1,5 до 18 років. 

 Оперативні втручання проводили по стандартній методиці (фундоплікація за 

Ніссеном з круропластикою за Хілем).  Мобілізацію малої кривини шлунка 

виконували при допомозі апарату тканинної зварки ЕК-300М.  48 хворим, у яких 

грижовий  отвір мав розміри більше 4 см, застосували СОПРКП. 

Результати дослідження та їх обговорення. Згідно з отриманими 

результатами лікування, при додатковому  укріпленні стравохідного отвору 

діафрагми СОПРКП, відмічено кращі клінічні результати – зменшення або 

ліквідація проявів ГЕРХ та меншу кількість рецидивів у порівнянні із задньою 

крурорафією без використання СОПРКП. За період спостереження рецидив 

захворювання виник у 3,5% (4) пацієнтів, оперованих без застосування СОПРКП, та 

у 0,8% (1) з її застосуванням, відновлення сиптомів гастроезофагальної рефлюксної 

хвороби (ГЕРХ) виявлено у 4 та 1 пацієнтів відповідно.  

На нашу думку, перевагами методики є простота технічного виконання, 

зменшення часу і травматичності втручання, що певною мірою пояснює отримані 

позитивні результати. Вважаємо, що дана методика дозволяє досягти найважливішіх 

завдань оперативної корекції порушень стравохідно-шлункового переходу: 

відновлення фізіологічного кута та абдомінальної позиції дистального відділу 

стравоходу. 

 Висновок.  Оптимальним способом лікування хворих із грижами 

стравохідного отвору діафрагми є задня крурорафія із застосуванням сіток з 

об'ємного полієстера з розсмоктуючою колагеновою плівкою, що веде до зменшення 

рецидивів даного захворювання та ліквідації симптомів ГЕРХ. 

 

СКЛАД МІКРООРГАНІЗМІВ, ОТРИМАНИХ ІЗ ПОСІВУ МОКРОТИННЯ 

ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА МУКОВІСЦИДОЗ, ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ВІТАМІНОМ Д3 

Дудник В.М., Демянишина В.В. 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

Кафедра педіатрії №2 

 

Актуальність. У хворих на муковісцидоз (МВ) важкість перебігу 

захворювання залежить від мікроорганізмів, які персистують у дихальних шляхах. 

Чим агресивніший мікроорганізм, тим більше його життєдіяльність порушує 

функцію легень. Вітамін Д (25(ОН)Д3) здійснює вплив на механізми 

неспецифічного захисту респіраторного тракту від інфекційних агентів і систему 

імунної специфічної відповіді. 

Мета дослідження: визначити склад мікроорганізмів дихальних шляхів дітей, 

хворих на МВ, залежно від рівня гідроксихолекальциферолу в сироватці крові. 

Матеріали і методи. Обстежено 74 дітей, хворих на муковісцидоз, середній вік 

9,48±0,57 років. Всім дітям проводилось мікробіологічне обстеження мокротиння та 

в сироватці визначався крові вміст 25(ОН)Д3 методом ІФА. 
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Результати дослідження та їх обговорення. Мікробіологічне обстеження 

мокротиння пацієнтів із МВ виявило St. aureus,Ps. Aeruginosa, Str. Pyogenes, Str. 

Viridans, Str. Agalactiae, St. Pneumoniae, C. albicans. Enterococcus spp. Оцінка 

отриманих даних відносно рівня 25(ОН)Д3показала, що у дітей, у яких виявлено Ps. 

Aeruginosa, Str. Agalactiae, St. pneumoniae визначаються найменші показники 

25(ОН)D3, та становлять 27,60±1,42, 25,81±1,98 та 26,25±3,37 відповідно (р ≤ 0,05). 

Виявлено достовірне збільшення кількості Ps. Aeruginosa та Str. Pyogenes у посівах 

мокротиння дітей із субоптимальним рівнем 25(ОН)Д3, порівняно з пацієнтами, які 

не мали дефіциту зазначеного вітаміну (р<0,05).  

Висновок. У дітей, хворих на муковісцидоз, із субоптимальним рівнем вітаміну 

Д3 частіше висівались Ps. Aeruginosa та Str. Pyogenes. Найменша концентрація 

25(ОН)D3 спостерігалась серед пацієнтів, у яких висіяно Ps. Aeruginosa, Str. 

Agalactiae, St. Pneumoniae. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО 

ДИХАННЯ (ФЗД) У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА АТОПІЧНУ 

БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ЗА ПОЛІМОРФНИМ МАРКЕРОМ 

rs1805010lle50Val ГЕНА IL4RА 

Дудник В.М., Куцак О.В., Фурман В.Г. 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова,  

м. Вінниця 

Кафедра педіатрії №2  

 

Актуальність. Однією з найбільш актуальних проблем сучасної 

пульмонології є бронхіальна астма (БА), що в першу чергу пов’язано із 

прогресивним зростанням її поширеності в багатьох країнах світу [1],  що й досі 

залишається не тільки невиліковним, а й складно контрольованим захворюванням 

[2]. 

Мета дослідження: встановити зміни показників функції зовнішнього 

дихання у дітей, хворих на атопічну бронхіальну астму, за поліморфним маркером 

rs1805010 lle50Val гена IL4RА.  

Матеріали і методи. Загально-клінічні, інструментальні (спірометрія), 

молекулярно-генетичні та  статистичні.  

Результати дослідження та їх обговорення. Нами було обстежено75 дітей, 

хворих на алергічну бронхіальну астму та 25 практично здорових дітей. Серед 

хворих на бронхіальну астму, виявлено 26дітей (34,67%),носіїв генотипу А/А, 44 

дитини (58,66%), носіїв генотипу А/G та 5 дітей (6,67%) з генотипомG/G, а серед 

практично здорових дітей виявленоносіїв гомозиготного та гетерозиготного 

генотипів:А/А, А/G та G/G– 2(8%), 16(64%), та відповідно 7 дітей(28%).  

Разом з тим, порівняльний аналіз спірометричних показників показав 

прогностично низькі значення параметрів ФЗД між показниками дітей, хворих на 

БА, та практично здорових дітей, незалежно від носійства генотипів за 

поліморфним маркером rs1805010 lle50Val гена IL4RА[3]. Найбільші відмінності 

від належних величин ФЗД спостерігалися у носіїв генотипу G/G поліморфного 
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маркера lle50Val гена IL4RА, а саме: ЖЕЛ- на 16,2%; ФЖЕЛ – на 23,23%; ОФВ1 – 

на 31,3%; індексу Тіффно – на 14,4%; ПОШВ – на 9,9%. 

Слід зауважити, щотакі параметри ФЗД, як ОФВ1 та індексаТіффно є  

одними із головних діагностичних критеріїв БА і хронічних обструктивних 

захворювань легень [4,5,6], які дають змогу контролювати трахеобронхіальну 

прохідність. Ми встановили, що показники ОФВ1, ФЖЕЛ, індексу Тіффно та  

ПОШВ,отриманих у хворих на атопічну БА, носіїв генотипу А/А, А/G та G/G за 

поліморфізмом rs1805010 lle50Val гена IL4RА, показали помірного ступеня 

важкості обструктивні порушення [7],за рахунок параметричних змін на 24,7%, 

19,8% та 23,23%(p<0,001), порівняно з параметрами практично здорових дітей.  

Неодмінно, потрібно зазначити, що зниження, ЖЕЛ, ОФВ1, індексу Тіффно 

(ОФВ1/ФЖЕЛ) є характерною ознакою, не лише обструктивного 

синдромутапорушення вентиляції легень, а також показником рестриктивних змін 

зі сторони респіраторної системи за рахунок пропорційного зменшення усіх 

показників ФЗД, включаючи ПОШВ [8]. Ми встановили, що при аналізі 

показників у хворих на БА та отриманих результатів дослідження у практично 

здорових дітей, спостерігається достовірна різниця порушення ФЗД у носіїв 

генотипу А/А – на 8,3%(p<0,05); А/G – на 7,7%(p<0,001); таG/G -14,4% (p<0,01). 

Висновки. Таким чином, отримані результати дослідження особливостей 

параметрів функції зовнішнього дихання у дітей шкільного віку, хворих на 

атопічну бронхіальну астму, встановили, що у разі носійства гомозиготних та 

гетерозиготних генотипів А/А, А/G, G/G, визначаються достовірно значимі зміни 

показників функції зовнішнього дихання на 8,9% (p<0,05);  у  А/G –  9,0% 

(p<0,001); та уG/G – на 9,9%(p<0,001), порівняно з показниками практично 

здорових однолітків.  
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АНАМНЕСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ІНФІКУВАННЯ 

ХЛАМІДІЯМИ ХВОРИХ З ГОСТРИМИ ОБСТРУКТИВНИМИ БРОНХІТАМИ 

Дяченко М. С. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Кафедра педіатрії 

 

Актуальність. У даний час відзначається зростання числа дітей, які 

страждають на гострі обструктивні бронхіти (ГОБ). В останні 10-15 років у 

виникненні як гострих, так і рецидивуючих форм бронхітів у дітей шкільного віку 

провідне місце займають Chlamydia pneumonia.  

Мета дослідження: вивчення діагностичних особливостей анамнестичних 

даних у дітей інфікованих хламідіями. 

Матеріали і методи. Для розробки критеріїв діагностики інфікування хворих 

ГОБ хламідіями були сформовані альтернативні групи хворих: а) з наявністю 

інфікування хламідіями (n=32); б) хворі, які не були інфіковані хламідіями (n=41). 

До групи контролю включено 20 практично здорових дітей. 

Результати дослідження та їх обговорення. На користь інфікування хворих 

ГОБ хламідіями свідчить: часті ГРВІ на першому і після першого року життя 

дитини; вік хворого ≥ 3-х років; тривалість лікування ≥ 10-ти діб; вік матері ≥ 32 

років; неускладнений перебіг вагітності; перша вагітність; стать хворого – дівчинки 

та нетривале (≤ 6-ти місяців) грудне вигодовування. 

На відсутність інфікування хламідіями вказують: відсутність або поодинокі 

ГРВІ на першому і після першого року життя; вік хворого до 3-х років; тривалість 

лікування до 9-ти діб; вік матері до 23-х років; ускладнений перебіг вагітності; 3-й і 

більше порядковий номер вагітності; стать хворого – хлопчики та тривалість 

грудного вигодовування ≥ 6-ти місяців. 

Висновки. На підставі результатів досліджень розроблено алгоритм 

діагностики інфікування хворих ГОБ хламідіями, що дозволяє рекомендувати їх для 

клінічного застосування. 
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ІНТЕРВАЛ QTс ТА РОЗМІР ЛІВОГО ПЕРЕДСЕРДЯ ЯК ПРЕДИКТОРИ  

РЕЦИДИВУ АРИТМІЇ ПІСЛЯ РАДІОЧАСТОТНОЇ АБЛЯЦІЇ ФІБРИЛЯЦІЇ 

ПЕРЕДСЕРДЬ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ 

НЕДОСТАТНІСТЮ 

Золотарьова Т.В.1, Більченко О.В.2 

1Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, медичний 

факультет, кафедра пропедевтики внутрішньої медициниі фізичної реабілітації 
2Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 

кафедра терапії, нефрології та загальної практики – сімейної медицини 

 

Актуальність: Фібриляція передсердь (ФП) є найпоширенішим порушенням 

ритму та асоціюється з 3 рази більшим ризиком розвитку хронічної серцевої 

недостатності (ХСН) та вдвічі більшим ризиком смертності. Рандомізовані 

контрольовані дослідження та метааналізи показали високу ефективність 

радіочастоної абляції (РЧА) як для початкової, так і для вторинної стратегії після 

невдалої медикаментозної терапії для утримання синусового ритму та покращення 

функціональних та морфологічних  показників серцевої діяльності, покращення 

якості життя. Основною проблемою РЧА залишається високий рівень ризику 

рецидиву аритмії (до 45% протягом 6 - 12 місяців після втручання), особливо, у 

віддаленому періоді, що асоціюється з  несприятливим прогнозом. 

Мета дослідження: вивчити предикторні властивості інтервалу QTc та розміру 

лівого передсердя для прогнозування рецидиву аритмії після радіочастотної абляції 

фібриляції передсердь у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі 

збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. 

Матеріали і методи: обстежено120 пацієнтів з ХСНу віці 59,80±10,08 ((М±sd)) 

зі збереженою фракцією викиду (зФВ)лівого шлуночка (>40%)I-III ФК NYHA,яким 

була проведена РЧА з приводу ФП та тріпотіння передсердь (ТП).Стратегія абляції 

включала білатеральну ізоляцію легеневих вен (ІЛВ) для пароксизмальної ФП та 

ІЛВ плюс лінійні абляції покришки лівого передсердя, мітрального перешийка і 

трикуспідального перешийка для персистуючої ФП. Електрокардіографія 

проводилась за 1 день до РЧА та на другий день після втручання. Тривалість 

коригованого QT (QTc) вираховували за формулою Bazett (для пацієнтів із 

синусовим ритмом (СР) на момент реєстрації та частотою серцевих скорочень 

(ЧСС) від 60 до 100 на хвилину) та за формулою  Framingham (для пацієнтів з іншим 

діапазоном ЧСС та ФП на момент реєстрації). Трансторакальна ехокардіографія 

проводилась за 1 день до РЧА за стандартною методикою згідно діючим 

рекомендаціям. Через 12 місяців після втручання пацієнті були розподілені на групу 

з рецидивом та без рецидиву. Рецидивом вважався епізод суправентрикулярної 

аритмії або ФП тривалістю більше 30 секунд за даними ЕКГ за минулі 12 місяців 

після РЧА аритмії. 

Результати дослідження та їх обговорення. Виявлено, що групі з рецидивом 

було 32 пацієнти (27%), а у групі без рецидиву -88 (73%). Пацієнти з рецидивом 

мали більш тривалий інтервал QTc до абляції, мс(341,22±8,9 проти 387,23±2,3; 

р<0,01) та після абляції, мс (373,21 ±7,9 проти 439,01±4,7; р<0,001). Розмір лівого 
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передсердя у групі з рецидивом був достовірно вищим, см (4,59±0,45проти 

4,08±0,61; р<0,001).  

Висновки: тривалість QTc до радіочастотної абляції та його пролонгація після 

втручання є незалежними предикторами рецидиву аритмії у пацієнтів з хронічною 

серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. Розмір 

лівого передсердя до абляції є високочутливим предиктором рецидиву аритмії. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ З НАТРІЄВОЮ 

СІЛЛЮ ЯНТАРНОЇ КИСЛОТИ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ТРОФІЧНИХ 

ВИРАЗОК НИЖНІХ КІНЦІВОК У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ  

Івантеєва Ю.І., Курчанова Ю.В., Нагорна А.А. 

Харківський національний медичний університет 

Кафедра хірургії №3 

 

Актуальність. У світі з кожним роком збільшується кількість хворих на 

цукровий діабет(ЦД). За даними Центру медичної статистики МОЗ України на 

початок 2018 року зареєстровано 1 813 000 пацієнтів на ЦД. Проте кількість людей з 

недіагностованим ЦД реально перевищує у 3-4 рази кількість виявлених пацієнтів. 

За даними ВОЗ біля 50% пацієнтів потребують оперативного втручання на стопі та 

нижніх кінцівках через ураження дрібних судин, яке призводить до порушення 

живлення стопи та формування трофічних виразок (ТВ). Тому розробка методик 

прискорення загоєння ТВ у хворих на ЦД є актуальним питанням хірургії. 

Мета дослідження: проаналізувати результати застосування гіалуронової 

кислоти з натрієвою сіллю янтарної кислоти у пацієнтів з ТВ, які виникли на фоні 

ЦД. 

Матеріали і методи. Досліджено результати лікування 53 пацієнтів віком від 

32 до 79 років. Чоловіків було 24 (45,3%), жінок - 29 (54,7%). Пацієнти мали 

нейроішемічну форму діабетичної стопи. Площа ТВ коливалася від 1,5 см2 до 6 см2. 

ТВ локалізувалися на підошві: ділянка п’яти, голівки плюснових кісток, бокова 

частина стопи. Пацієнти розподілені на дві групи: перша (основна) – 30(56,6%)та 

друга (порівняння) – 23 (43,4%) чоловік. Всім була призначена судинна, 

антиагрегантна, протизапальна та антихолестеринемічна терапія. У фазу ексудації та 

грануляції пацієнти отримували комплексне консервативне лікування ТВ відповідно 

до загальноприйнятих методик. В основній групі в фазу проліферації з метою 

прискорення загоєння ТВ вводився препарат гіалуронової кислоти з натрієвою 

сіллю янтарної кислоти шляхом обколювання дефекту за його периметром, в групі 

порівняння – антибактеріальні мазі та розчини. Пацієнтам була проведена етапна 

некректомія ТВ з метою їх очищення. 

Результати дослідження та їх обговорення. Оцінку ефективності лікування 

проводили в проліферативну фазу на основі швидкості заживлення ТВ з 

використанням візуалізаційної програми LesionMeter, даних цитологічного 

дослідження та клітинного складу виразкових відбитків. Застосування препарату 

гіалуронової кислоти з натрієвою сіллю янтарної кислоти на 7-му добу дозволило 

зменшити площу виразок до 1-3,5 см2,а на 14-ту добу до 0,5-1 см2. В групі контролю 
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площа виразок на 7-му добу коливалася від 1,5 см2 до 5 см2, а на 14-ту – від 1 см2 до 

2,5 см2. Згідно результатів цитологічного дослідження на 7-му добу в мазках-

відбитках у 27 (90%) хворих основної групи визначився ІІІ тип цитограми 

(запальний): 84-88% нейтрофілів, 6-10% лімфоцитів і моноцитів , що свідчило про 

сприятливий перебіг запального процесу. А на 14 добу спостерігався ІV тип 

цитограми (запально-регенеративний): 58-69% нейтрофілів, недиференційовані 

полібласти, до 33% фібробластів,збільшення кількості макрофагів до 12%, що 

говорить про процес очищення виразок. Пацієнти групи порівняння запальний тип 

цитограми мали на 14 добу, а запально-регенеративний тип  – на 21 добу. 

Неускладнений перебіг відмічений в 42 (79,2%) спостереженнях. Ускладнення 

(нагноєння ран) виникли у 10 (18,9%) хворих: у 3 хворих, які застосовували 

препарат гіалуронової кислоти з натрієвою сіллю янтарної кислоти та у 7 пацієнтів, 

які його не застосовували. Тривалість лікування складала 31±4,4 днів. Застосування 

препарату гіалуронової кислоти з натрієвою сіллю янтарної кислоти скоротило 

тривалість лікування до 22±3,2 дні. 

Висновки. Застосування препарату гіалуронової кислоти з натрієвою сіллю 

янтарної кислоти у пацієнтів з ТВ, які виникли на фоні ЦД, дозволяють поліпшити 

функціональні та естетичні результати лікування, зменшити строки одужання 

хворих та мінімізувати ускладнення. 

 

ПРЕДИКТОРЫ ИНФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПАНКРЕОНЕКРОЗА 

Клименко М. В., Пихур Г.А. 

Харьковская медицинская академия последипломного образования 

Кафедра торакоабдоминальной хирургии 

 

Цель исследования: определить клинико-диагностическое и прогностическое 

значение  трансформирующего фактора роста ß1 (TGF-ß1)  при стерильных и 

инфицированных формах панкреонекроза (ПН) и провести сопоставление  с 

морфологическими  особенностями степени воспаления, деструкции, характера фиброза и  

пролиферации фибробластов в  поджелудочной железе (ПЖ)  у оперированных  пациентов 

методом иммуногистохимии. 

Материалы и методы.  Проанализированы результаты   наблюдений и изучены  

особенности содержания  TGF-ß1 в сыворотке крови у 62 больных острым 

панкреатитом (ОП) тяжелой степени  (34 пациента с инфицированной формой 

панкреонекроза и 28 со стерильной). СодержаниеTGF-ß1 в сыворотке крови 

определялось  иммуноферментным методом в первые 24-48 часов и 7-10 сутки 

госпитализации. Для определения патогенетического значения TGF-ß1, особенностей 

динамики патоморфологической трансформации зон некроза в ПЖ и забрюшинном 

пространстве, изучения характера воспалительного процесса, фиброгенеза при разных 

формах деструктивного панкреатита  было проведено морфологическое изучение  45 

случаев:  30 наблюдений деструктивного панкреатита, 10 образцов ткани 

неизмененной ПЖ и 5 случаев ХП. Для определения прогностической значимости 

различных показателей использовались неоднородные последовательные процедуры 

Вальда-Генкина 
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Результаты исследования и их обсуждение. Анализ распределений уровня TGF-β1 

у больных с инфицированной и стерильной формами ПН в первые сутки госпитализации 

показал, что значение цитокина≤150,0 нг/мл явилось характерным для стерильного ПН, 

тогда как значения ≥160,0 нг/мл оказался специфичным для инфицированного ПН 

(р<0,001). Полученные данные свидетельствовали о возможности использования TGF-β1 с 

целью дифференциальной диагностики стерильного и инфицированного панкреонекроза в 

первые 24-48 часов. Выявлена и статистически подтверждена взаимозависимость 

показателей шкалы APACHE II, КТ-индекса Balthazar и уровня TGF-ß1 при стерильных и 

инфицированных формах ПН. Более высокие  показатели  TGF-ß1 в первые 48 часов 

госпитализации у больных с инфицированным ПН расценивали как участие 

противовоспалительного цитокина в формировании генерализованной воспалительной 

реакции и выраженной панкреатогенной токсинемией. 

Иммуногистохимическим методом в аутопсийном материале ПЖ отмечено 

нарастание экспрессии TGF-β1 в ткани   по мере прогрессирования тяжести 

деструктивного панкреатита от стерильных форм (жирового и геморрагического)    к 

инфицированным. В образцах ткани ПЖ с инфекционными осложнениями экспрессия 

данного маркера была максимальной, выявлялась практически во всех ацинарных 

клетках, клетках эндотелия, макрофагах и полях некроза. Количественное увеличение 

TGF-β1 в ткани ПЖ при смене форм/фаз деструктивного ОП, способствовало 

накоплению коллагенов I и III типов на периферии зон некрозов и усилению реакции с 

коллагеном IV типа не только в базальных мембранах сосудов и выводных протоков, 

но и в волокнах сохранившейся стромы органа. Нарастание экспрессии TGF-β1 в ткани 

ПЖ сопровождалось отсутствием иммунореактивных Т-лимфоцитов в 

воспалительном инфильтрате, что предрасполагало к развитию гнойно-деструктивных 

форм ПН. 

Выводы. Использование уровня и динамики противовоспалительного цитокина 

TGF-ß1 в сочетании с  данными  шкалы APACHEII и КТ- индекса Balthazar в 

алгоритме диагностики острого панкреатита позволяет на ранних сроках 

госпитализации   определить характер и объем панкреонекроза, а значит и выбрать 

оптимальную хирургическую тактику. 

 

ЗВ’ЯЗОК ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ТА КЛІНІКО-ЛАБОРОТОРНИХ 

ПОКАЗНИКІВ СТРЕСУ У ПАЦІЄНТІВ, ОПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ ТРАВМ 

НИЖНІХ КІНЦІВОК  

Коробко Е.Ю. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Кафедра травматології, анестезіології та військової хірургії 

 

Актуальність. Анестезіологічному забезпеченню операцій на нижніх кінцівках 

у травматології приділяється багато уваги останнім часом, що вказує на 

актуальність цієї проблеми. Одним з  невирішених питань у цих пацієнтів є 

диференційований вибір методу анестезії з огляду на тип оперативного втручання та 

психоемоційний стан хворого.  
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Розвиток стресової реакції у пацієнтів відбувається внаслідок впливу 

патогенетичних чинників та активації структур центральної та вегетативної 

нервових систем та характеризується поміж іншим підвищенням вмісту в крові 

контрінсулярних гормонів (кортизолу, катехоламінів та інших), зниженням вмісту 

інсуліну, інсулінорезистентністю, гіперглікемією . Клінічними ознаками стресу є 

реакції з боку життєво важливих органів (насамперед, гемодинамічні). Закономірно 

відбуваються також зміни психоемоційного стану пацієнтів (збудження, 

емоціональна лабільність, депресія та інші), що значною мірою впливає на перебіг 

периопераційного періоду. 

Мета дослідження: вивчити зв’язок емоційного стану та клініко-лабораторних 

показників стресу у пацієнтів, оперованих з приводу травм нижніх кінцівок в умовах 

провідникової та комбінованої анестезії.  

Матеріали і методи. Обстежено 45 хворих (41,4±3,2 років), яким проводились 

операції металоостеосінтезу з приводу травм нижніх кінцівок. Пацієнти розподілені 

на 2 групи в залежності від методу анестезії: I  (n=22) –  провідникова анестезія 1% 

розчином лідокаїну;  II  (n=23) – провідникова анестезія 1% розчином лідокаїну з 

подальшою седацією 1% пропофолом за цільовою концентрацією 2 мг/кг/год. Хворі 

обох груп не відрізнялись між собою за віком, антропометричними показниками та 

не мали супутньої патології (ризик анестезії за ASA- І-ІІ). У передопераційному 

періоді та на першу добу після операції досліджували інтенсивність болю за ВАШ, 

показники рівня кортизолу в плазмі крові та глікемії, рівень ситуативної та  

особистісної тривожності визначали за Спілбергом – Ханіним. Статистичний аналіз 

результатів дослідження проведений із застосуванням параметричних і 

непараметричних методів статистики. Застосовували критерій Стьюдента та 

критерій Манна-Уітні. Для оцінки зв'язків між показниками ВАШ, тривожності та 

концентрації кортизолу  проведено кореляційний аналіз з використанням критерію 

Спірмена.  

Результати дослідження та їх обговорення. Перебіг анестезії та раннього 

післяопераційного періоду в обох групах хворих був стабільним, без ускладнень. 

Показники гемодинаміки та інші вітальні функції суттєво не відрізнялись між 

групами в межах референтних значень для цієї вікової групи. Суб’єктивна оцінка 

інтенсивності болю за ВАШ склала 5,9±0,3 бали у пацієнтів I групи та 5,5±0,3 в II 

групі (р>0,05). Досить висока оцінка больового синдрому була пов’язана, на нашу 

думку, як з наявністю травматичного ушкодження до операції, так і з психологічним 

забарвленням оцінювання у значної частки пацієнтів у зв’язку з хвилюванням, 

очікуванням болю та операції. Через добу після операції відповідні показники у 

хворих I та II груп склали 4,5±0,2 та 3,6 ±0,3 бали (р<0,05). 

Рівень кортизолу в плазмі крові, що є маркером метаболічного компоненту 

стресової реакції в вихідному стані був підвищеним в обох групах: 641,1 [568,3; 

717,2] нмоль/л  в I групі та 671 [602,4; 691,9] нмоль/л в II групі. На етапі 

оперативного втручання відповідні показники склали 500,3 [468,7; 538,4] нмоль/л в I 

групі та 410 [387,4; 448,9] нмоль/л  в II групі (р<0,05); через 24 години після операції 

464,6 [419,6; 488,9] нмоль/л у I групі та 358,3 [324,8; 398,8] нмоль/л в II групі. В обох 

групах відбувалось зниження концентрації кортизолу в плазмі крові, що 
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характеризує адекватність анестезії та стабілізацію перебігу стресової реакції, у II 

групі на післяопераційному етапі рівень кортизолу був достовірно нижчим (р<0,05). 

Рівень ситуативної тривожності до операції склав 49,5 [48;50] бали у хворих I 

групи та 46 [44;50] бали у хворих II групи. Це досить значне напруження емоційної 

сфери, яке спостерігалось у більшості хворих та було результатом багатьох чинників 

(біль, знаходження в лікарні, очікування операції). Через добу після операції 

показники ситуативної тривожності були нижчими в обох групах:  41 [40;42] бали у 

хворих I групи та 34 [30;38] бали ‒ II групи (р<0,05),  проведене лікування в умовах 

адекватної анестезії супроводжувалось  покращенням психологічного стану 

пацієнтів. 

При аналізі взаємозв’язків досліджуваних показників в обох групах 

встановлено високу залежність концентрації кортизолу в плазмі до операції з рівнем 

ситуативної тривожності  (r=0,9; р<0,01) та  інтенсивністю болю за ВАШ до операції 

(r=0,68; р<0,05 в I групі; r=0,73; р<0,05 в II групі). 

У ранньому післяопераційному періоді у хворих I групи зберігався  сильний 

зв’язок між вмістом кортизолу в плазмі крові та ситуативною тривожністю після 

операції (r=0,76; р<0,01).  Зв’язок між кортизолом та ситуативною тривожністю в 

післяопераційному періоді у хворих II групи був відсутній (r=0,15; р>0,05). 

Висновки. 

1. У хворих з травмами нижніх кінцівок вже перед операцією відзначається 

підвищений рівень кортизолу в крові, який значною мірою пов’язаний з 

інтенсивністю болю та психоемоційним напруженням. 

2. У хворих з високими показниками тривожності доцільно застосовувати 

провідникову анестезію  з подальшою седацією пропофолом, оскільки цей метод 

демонструє більшу клінічну ефективність корекції клініко-лабораторних маркерів 

стресу та покращує психологічний стан пацієнта. 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОГО ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ 

ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА ТИРЕОТОКСИКОЗ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЯ 

ЙОГО КОМПЕНСАЦІЇ 

Корчагіна Д.А. ¹´² 

¹ Харківська медична академія післядипломної освіти 

Кафедра кардіології та функціональної діагностики 

² ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського 

НАМН України» 

 

Актуальність. Серед основних причин, що визначають місце артеріальної 

гіпертензії (АГ) в ряду найбільш поширених прогностично несприятливих факторів 

кардіоваскулярного ризику, актуальним залишається недостатній контроль 

артеріального тиску (АТ), пов’язаний, серед іншого, з поєднаним перебігом АГ з 

ендокринною патологією. Захворювання щитоподібної залози (ЩЗ) займають одне з 

провідних місць серед ендокринної патології. В Україні у структурі захворювань 

ЩЗ гіпертиреоз становить 4,1%. 
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Велика увага приділяється вивченню питання ремоделювання міокарду у 

хворих на тиреотоксикоз (ТТ) з фібриляцією передсердь (ФП), проте роботи з 

приводу характеру структурного ремоделювання камер серця у хворих на ТТ без 

ФП нечисленні та суперечливі. У декількох недавніх дослідженнях було показано, 

що хворі на ТТ мають високий ризик розвитку серцевої недостатності (СН). У 

хворих на АГ та ТТ найбільш імовірною причиною СН є гіпертрофія міокарду 

лівого шлуночка (ЛШ). 

Мета дослідження: провести порівняльний аналіз структурного та 

функціонального ремоделювання лівого шлуночка у хворих на артеріальну 

гіпертензію та тиреотоксикоз, визначити лабораторні чинники, які пов`язані з їх 

розвитком. 

Матеріали і методи. До дослідження увійшли 50 хворих на АГ та ТТ, середній 

вік 52,62±12,70 року, середня тривалість АГ -6,54 ±4,02 року, тривалість ТТ 3,90 ± 

2,56. Хворих було поділено на дві групи (1 група - компенсований ТТ та 2 група - 

декомпенсований ТТ), критерієм компенсації вважали рівень ТТГ≥0,4 мМЕ∕л. 

Контрольну групу склали 30 пацієнтів з АГ, які були статистично порівняні з 

обстеженими хворими за віком – 56,23± 7,64 року, тривалістю АГ – 8,87 ±4,45 року, 

у яких при обстеженні була виключена дисфункція ЩЗ.  

АГ визначали відповідно до рекомендацій Європейського товариства 

кардіологів (ESH/ESC 2018). Діагноз ТТ був встановлений згідно з настановами 

Американської тиреоїдної асоціації (АТА) щодо ведення пацієнтів із гіпертиреозом 

та іншими причинами тиреотоксикозу (2016).  

Ехокардіографічне (Ехо-КГ) дослідження проводили на апараті “UltimaPA” SS 

(Україна) згідно стандартам Американської асоціації по Ехо-КГ, з використанням 

датчика з частотою ультразвуку 3,5 МГц. Згідно з ехокардіографічних рекомендацій 

для більш об’єктивної оцінки розміру лівого передсердя та маси міокарду показники 

були індексовані з урахуванням площі поверхні тіла у хворих без ожиріння. Для 

визначення предикторної цінності рівня ТТГ щодо ризику підвищення індексу маси 

міокарду (ІММ) був проведений ROC аналіз, в який були включені хворі на АГ та 

ТТ. 

Результати дослідження та їх обговорення. За результатами Ехо-КГ 

дослідження хворі на АГ та декомпенсований ТТ мали достовірно вищі показники 

ІММ (рІ-ІІ=0,051; рІ- к=0,369; рІІ- к= 0,006), проте значущих відмінностей показників 

фракції викиду ЛШ між групами не виявлено (рІ-ІІ=0,220; рІ- к=0,723; рІІ-к=0,177). 

Висновки. У хворих на артеріальну гіпертензію та тиреотоксикоз при зниженні 

рівня ТТГ≤0,2 мМЕ∕л частіше спостерігається підвищення індексу маси міокарду, 

про що свідчать результати ROC аналізу з чутливістю 66,7% та специфічністю 

69,6%. 

 

  



43 
 

ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ TREM-1 У ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ 

ДІТЕЙ З РАННІМ НЕОНАТАЛЬНИМ СЕПСИСОМ 

Косенко К.О., Голюк К.О. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Кафедра неонатології 

 

Актуальність. Проблема своєчасної точної діагностики раннього 

неонатального сепсису (РНС) обумовлює необхідність впровадження в практику 

нових ефективних моніторингових біомаркерів. 

Мета дослідження: визначити діагностичну значимість змісту тригерного 

рецептору, що експресується на мієлоїдних клітинах (TREM-1)в сироватці крові 

передчасно народженихдітей з РНС. 

Матеріали і методи. Був проведений аналіз клініко-лабораторних 

спостережень 70-ти передчасно народжених дітей: з РНС (n=22) та 

внутрішньоутробною пневмонією (n=48) з визначенням вмісту TREM-1 сироватки 

крові в 1-шудобу життя.  

Результати дослідження та їх обговорення. У дітей із РНС виявлено 

достовірне зниження (на 39%;р< 0,001) сироваткового рівняTREM-1 у порівнянні з 

новонародженими з пневмонією (97,1±4,5 пг/мл проти 134 ± 7,73 пг/мл). При цьому 

рівень    TREM-1 ≤ 148,0 пг/мл визначався у 100 % дітей з РНС і достовірно 

рідше(62,5 %; р< 0,001) у новонароджених з внутрішньоутробною пневмонією. 

Чутливість методу становила 100 %, специфічність - 37,5 %. 

Висновки. У передчасно народжених дітей, що мають ризик реалізації 

внутрішньоутробної інфекції, рівень TREM-1 < 148 пг/мл у сироватці крові в 1-шу 

добу життя є діагностичним критерієм РНС. Враховуючи обмеження специфічності 

в 1-шу добу необхідні динамічні дослідження TREM-1 на 3-5 добу життя з 

подальшою оцінкою діагностичної значущості тесту. 

 

РОЛЬ ЕПІФІЗУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В КОМПЕНСАЦІЇ 

ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ПЕРЕДЧАСНО 

НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ 

  Кузєнкова Г.А. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Кафедра неонатології 

 

Актуальність. Щороку у світі близько 15 мільйонів дітей народжуються 

передчасно, що складає майже 11% від усіх пологів, і ця цифра неухильно зростає, а 

недоношеність залишається головною причиною неонатальної смертності у світі 

якнайменш протягом останнього десятиріччя. У патогенезі найбільш поширеної 

перинатальної патології провідну роль грає нейро-ендокринна система, від 

функціонального стану якої залежить ступінь вираженості компенсаторно-

пристосовних реакцій у плода і новонародженого. Епіфіз головного мозку є 

вагомою ланкою гіпоталамо-гіпофізарної системи, а мелатонін є гормоном 

екстремальної адаптації і компенсації. Поглиблення знань про функціональну 
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активність шишковидної залози та її особливої ролі у процесах компенсації 

перинатальної патології у передчасно народжених дітей виявляється надзвичайно 

актуальним.  

Мета дослідження: аналіз сучасних уявлень про роль епіфізарних функцій у 

передчасно народжених дітей та виявлення невирішених питань у цій проблемі. 

Матеріали і методи. Проведено аналіз актуальних публікацій у 

наукометричних базах Scopus, Web of Science, GoogleScholar, видавничому ресурсі 

Elsevir та фахових виданнях України за останні 5 років. 

Результати дослідження та їх обговорення. Серед патологічних станів 

передчасно народжених дітей провідне місце займають гіпоксичне ураження 

центральної нервової системи (ЦНС), респіраторний дистрес синдром із розвитком 

бронхолегеневої дисплазії, ретинопатія недоношених та порушення слуху. 

Екзогенний мелатонін розглядається як безпечний та ефективний 

нейропротективний засіб, що забезпечує захист ЦНС від окислювального та високо-

енергетичного стресу, зменшує нейрозапалення та підтримує генез і дозрівання 

нервових клітин. Сучасні дослідження довели ефективність мелатоніну у 

компенсації формування перинатального гіпоксичного ураження ЦНС. Але 

відкритим залишається питання особливостей реактивності шишковидної залози в 

умовах екстреної адаптації при передчасному народженні.  

Доклінічне тестування препаратів екзогенного мелатоніну виявило суттєве 

зниження ушкодження легеневої тканини прозапальними цитокінами. Використання 

мелатоніну при лікуванні респіраторного дистрес синдрому (РДС) демонструє його 

значний протизапальний ефект. Водночас досить суперечливим виявляється 

питання використання мелатоніну у профілактиці та лікуванні бронхолегеневої 

дисплазії (БЛД), а роль епіфізу головного мозку у запобіганні ускладненого перебігу 

РДС і розвитку БЛД залишається нез’ясованою. 

На сьогодняшній день доведено функціональний зв’язок між сітківкою ока та 

продукцією мелатоніну в пінеалоцитах епіфізу, але критично мало відомо про вплив 

гормонального імпритингу шишковидної залози на формування ретинопатії 

недоношених та значимість антиоксидантної дії мелатоніну на ступінь ураження 

сітківки. 

Висновки. Виходячи з вищевикладеного, роль епіфізу головного мозку у 

компенсації перинатальної патології передчасно народжених дітей виявляється ще 

недостатньо вивченою, існує багато невирішених та суперечливих питань у 

розумінні закономірностей впливу мелатоніну на нейроендокринну регуляцію 

біологічних процесів в умовах екстерної адаптації. Розширення панелі знань про 

адаптивні та компенсаторні можливості пінеальної залози у передчасно народжених 

дітей є надзвичайно важливим для вдосконалення методів виходжування та 

лікування у неонатології. 
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КЛІНІКО-УЛЬТРАЗВУКОВІ ПАРАЛЕЛІ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ДІАГНОСТИКИ У ХВОРИХ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ 

ХВОРОБУ ІЗ КОМОРБІДНІСТЮ 

Кудрявцев А.А., Яранцева Н.А., Балаклицька І.О., Семенова Н.В., 

Ахаледіані Г.Г., Крючкова І.А.  

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Кафедра терапії, ревматології та клінічної фармакології 

 

Актуальність. Гастроезофагеальнарефлюксна хвороба (ГЕРХ) уявляє собою 

велику медико-соціальну проблему, оскільки вона характеризується високою 

поширеністю. Ця патологія виявляється у 20-25% дорослих осіб та має виражену 

тенденцію до подальшого зросту захворюваності (щорічний приріст – близько 

5%).Проведені дослідження показали, що симптоми ГЕРХ щоденно відчувають 4-

10% населення, щотижня – 20-30%, щомісячно – 50%. 

Однією з найбільш часто супутніх при ГЕРХ патологій, особливо в осіб 

молодого віку, є цукровий діабет ІІ типу, який істотно видозмінює патогенез ГЕРХ, 

її клінічний перебіг, а та, у свою чергу, патогенез та особливості клініки діабету, що, 

в свою чергу, відображається на терапії обох патологій. 

Патогенетичні механізми формування в одного пацієнта цієї коморбідної 

патології, у тому числі роль окислювального стресу, займаючого важливе місце у 

механізмах формування як ЦД ІІ типу, так і ГЕРХ, до кінця залишається не 

вивченими та потребують подальших досліджень. 

Мета дослідження: вивчити клініко-ультразвукові паралелі у пацієнтів, що 

страждають на ГЕРХ із коморбідністю. 

Матеріали і методи: для отримання результату ми провели дослідження 

чотирьох груп пацієнтів.Перша група включала 23 пацієнта – 12 чоловіків та 11 

жінок у віці 21-44 роки (середній вік 37,4±0,86 років), що страждали на ГЕРХ із 

супутнім ЦД ІІ типу, які отримували стандартну терапію – метформін. Доза 

розраховувалась з урахуванням глікемічного профілю. Також лікування включало 

омепразол 20 мг та актовегін 200 мг двічі на добу. 

Друга група включала 20 пацієнтів – 11 чоловіків та 9 жінок у віці 20-43 роки 

(середній вік 36,4±0,72 роки), що страждали на ГЕРХ із супутнім цукровим діабетом 

ІІ типу, які отримували тільки стандартну терапію – метформін, доза якого 

розраховувалась на підставі вуглеводного обміну та омепразол 20 мг 2 рази на добу. 

Третю групу склали 18 пацієнтів з ізольованою ГЕРХ – 10 чоловіків та 8 жінок 

у віці 18-42 роки (середній вік 36,3±0,57 роки), що отримували стандартну терапію – 

омепразол 20 мг та актовегін 200 мг двічі на добу. 

Четверта група складалася із 21 пацієнта з ізольованою ГЕРХ (10 чоловіків та 

11 жінок) того ж віку 19-39 років (середній вік 32,8±0,94 роки), чия терапія 

включала омепразол 20 мг двічі на добу впродовж одного місяця. Контрольну групу 

склали 20 практично здорових осіб того ж полу та віку.  

Тривалість захворювання ГЕРХ в усіх групах не перевищувала 5 років, 

тяжкість симптоматики була помірною, ознак стравоходу Баррета та атрофії 

слизової стравоходу та шлунку при проведенні ФГДС виявлено не було.  
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Всі пацієнти отримали повне обстеження відповідно до протоколів діагностики 

та лікування ГЕРХ і ЦД 2 типу, які включали всі необхідні клінічні, лабораторні та 

інструментальні методи дослідження.Також хворим проводилося визначення 

діаметру черевного стовбура та швидкості кровотоку у ньому, оскільки захисна 

функція слизової стравоходу забезпечується за рахунок нормальної регенерації 

епітелію за умов адекватного стану регіонарного кровотоку. Вивчення регіонарного 

кровотоку проводилося за допомоги ультразвукового дослідження на апараті 

ALOKA SSD-750 (Японія) и ULTIMA pro-30 (Україна).  

Діагноз був встановлений відповідно до МКБ-10. Статистична обробка даних 

здійснювалася з використанням програм Microsoft Excel 2007 і Windows 

STATISTIKA 6.0. 

Результати дослідження та їх обговорення. При проведенні дослідження ми 

встановили, що у пацієнтів, що страждають на ГЕРХ із супутнім ЦД ІІ типу, 

відмічалась стабілізація показників глікемічного профілю із перших днів терапії. У 

хворих усіх груп зменшилась інтенсивність печії та кількість її епізодів, знизилась 

частота та інтенсивність диспепсичних явищ, зокрема відрижки. 

Причому, у пацієнтів, які додатково отримували актовегін, строки настання 

вираженого полегшення стану були коротше на 1-3 доби, і в середньому склали 

5,8±1,12, у той час, як у пацієнтів, що знаходились тільки на стандартній терапії, 

клінічна ремісія наставала через 8,7±1,34 дні, що було статистично більше (p<0,5), 

ніж у хворих першої та четвертої груп.  

Одночасно з цим ми встановили, що після проведення 4-хтижневого курсу 

терапії у пацієнтів всіх груп збільшувавлся діаметр черевного стовбуру, а також 

швидкість кровотоку у ньому. Однак у пацієнтів першої групи, що страждали на 

ГЕРХ із супутнім ЦД ІІ типу, що  додатково отримували актовегін, діаметр 

черевного стовбуру зріс та склав 0,91 см, а швидкість кровотоку у ньому зросла з 

7,27 до 12,19 см/сек, у той час, як у пацієнтів другої групи, що страждали на ГЕРХ із 

супутнім ЦД ІІ типу, які не отримували додатково актовегін, діаметр черевного 

стовбуру зріс незначно, та склав 0,78 см, а швидкість кровотоку у ньому склала 9,01 

см/сек після лікування.  

У хворих третьої групи пацієнтів з ізольованою ГЕРХ, що додатково 

отримували актовегін, динаміка кровотоку у черевному стовбурі була значно 

кращою, та діаметр черевного стовбура в них зріс з 0,68 см до 0,75 см, а швидкість 

кровотоку в них зросла з 9,41 см/сек до 10,83 см/сек (р>0,05), та, у порівнянні із 

пацієнтами четвертої групи, які не отримували додатково актовегін, результати 

виявилися достовірно кращими – у цих пацієнтів діаметр черевного стовбуру зріс з 

0,67 см до 0,68 см, а швидкість кровотоку у ньому зросла з 8,31 см/сек до 9,02 

см/сек. Однак, у середньому, ці показники залишалися після лікування нижчими за 

норму (р<0,05). 

Висновки. 

1. Встановлений тісний кореляційний зв'язок між ступенем вираженості 

клінічних проявів ГЕРХ із супутнім ЦД ІІ типу з показниками регіонарного 

кровотоку у черевному стовбурі; 
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2. Проведення визначення регіонарного кровотоку у черевному стовбурі може 

бути рекомендованим як скринінговий метод як для оцінки ступеня тяжкості 

патології, ефективності проведення лікування та прогнозу. 

 

РОЛЬ БІОМАРКЕРА ВЕФР-А ТА ПОЛІМОРФІЗМУ ЙОГО ГЕНА В 

ПРОГНОЗУВАННІ РОЗВИТКУ НЕСПРИЯТЛИВИХ ПОДІЙ У ХВОРИХ 

ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST 

Кутя І.М., Копиця М.П., Родіонова Ю.В., Гільова Я.В. Кобець А.В. 

ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» 

 

Мета дослідження: вивчити асоціації між однонуклеотидним поліморфізмом 

G634C гена ВЕФР-A (rs 2010963), рівнем ВЕФР-А та розвитком несприятливих 

подій, що відбулися протягом 6 місячного періоду спостереженням у пацієнтів, що 

перенесли гострий інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST (ГІМпST). 

Матеріали і методи. Обстежено 135 пацієнтів з ГІМпST, 109 (80,7%) чоловіків 

та 26 (19,3%) жінок, у середньому віці (59,21.±8,92) років. Рівень ВЕФР-А визначали 

імуноферментним методом (ІФА) з використанням набору 

реактивів IBLINTERNATIONAL GMBH. Рівень НТ-проМНУП визначали ІФА 

методом з використанням набору реактивів «Вектор-Бест»  Дослідження алельного 

поліморфізму G634C гена ВЕФР-A (rs 2010963) проводили методом полімеразної 

ланцюгової реакції (ПЛР) в реальному часі. Кров для визначення рівня ВЕФР-А та 

генетичних досліджень забирали на 5 день ГІМпST.  

Результати дослідження та їх обговорення. Розподіл генотипів за 

поліморфним маркером G634C гена ВЕФР-А (rs 2010963) у хворих на ГІМпST 

показав наступну частоту генотипів GG, GC та СС відповідно – 51,9%, 47,4%, та 

0,7%. Достовірно вищий рівень ВЕФР-А в гострому періоді захворювання у носіїв 

генотипу GG 314,01 [159,94-627,66] пг/мл в порівнянні з GC генотипом 221,28 

[77,58-440,82] пг/мл, (p=0,045). Уніваріантний регресійний логістичний аналіз 

показав, що рівень ВЕФР-А в поєднанні з його генотипами GC+CC, рівнем 

тропоніну І, ускладненим перебігом гострого періоду ГІМ та передньою 

локалізацією, можуть бути предикторами несприятливого перебігу хвороби 

протягом 6 місяців спостереження (p<0,0001). 

Висновки. Рівень ВЕФР-А при наявності GC+СС генотипу та ускладнений 

перебіг в гострому періоді являються чутливими предикторами несприятливих 

подій протягом 6 місяців спостереження після перенесеного ГІМпST. 

 

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ІСТИННОЇ ТА 

МІКРОБНОЇ ЕКЗЕМИ 

Лисенко К.І. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Кафедра дерматовенерології 

 

Актуальність. Захворюваність екземою в Україні останнім часом збільшилася, 

що пояснюється погіршенням екологічної ситуації та посиленням впливу різних 
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стресових факторів на організм людини, при цьому дерматоз має клінічний 

поліморфізм та рецидивуючий перебіг.  

Мета дослідження: визначити особливості клінічного перебігу різних форм 

хронічної екземи.  

Задачі: провести порівняльний аналіз скарг, анамнезу життя і хвороби, 

об’єктивного статусу, визначити індекс тяжкості екземи EASI (eczema area and 

severity index) (Hanifín J.M. et al., 2001). 

Матеріали і методи. Нами обстежено 30 хворих віком від 18 до 60 років (11 

чоловіків та 19 жінок)з хронічною екземою (істинною – 16, мікробною – 14). 

Результати дослідження та їх обговорення. У пацієнтів істинна екзема 

дебютувала появою на шкірі кількох гіперемованих та набряклих ділянок з 

нерівними контурами, на яких потім з'являлись дрібні папули або везикули з 

формуванням надалі мікроерозій, мокнуття і кірочок. Найчастіше захворювання 

починалось з ураження шкіри кистей. У 85% випадків вогнища мали симетричний 

характер, лише в 15% хворих виявлялись поодинокі ділянки уражень. У пацієнтів з 

мікробною екземою спочатку розвивалась екзематизація на місці піодермії, потім 

локалізовані форми трансформувались в генералізований процес. У більшості 

пацієнтів осередки локалізувалися на нижніх кінцівках, часто виникали на місцях 

тривало персистуючої піодермії, навколо гнійних ран. Сенсибілізація у 30% 

пацієнтів носила моновалентний характер, але з часом ставала полівалентною. 

Мікробна екзема у 90% випадках представлена асиметричними осередками, вони 

мали округлу або неправильну форму, з чіткими межами. Висипи супроводжувалось 

інтенсивним свербежем в усіх хворих незалежно від різновиду екземи.  

Важкий клінічний перебіг визначався за індексом EASI  (45,6±4,7 бала)  у 5 

хворих на істинну і 6хворих на мікробну екзему, помірний ступінь тяжкості 

дерматозу (25,3±3,0 бала) визначено у 5хворих на істинну і 4хворих на мікробну 

екзему, легкий перебіг (7,4±1,1 бала) у 6 хворих на істинну і 4хворих на мікробну 

екзему . Найтяжчий перебіг встановлено у хворих на мікробну екзему у віці 51-60 

років, особливо чоловіків.  

Висновки: пацієнти з хронічною екземою мають клінічні особливості, залежні 

від форми та ступеня тяжкості дерматозу і потребують індивідуального підходу до 

лікування. 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗМІН ВУГЛЕВОДНОГО ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНІВ 

ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЯ ПРИ РІЗНИХ 

ВАРІАНТАХ ПЕРЕБІГУ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІХС 

У ПОЄДНАННІ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ 

Ліпакова К.Ю. 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, медичний 

факультет, кафедра пропедевтики внутрішньої медициниі фізичної реабілітації 

 

Актуальність. На сьогодні є перспективним пошук доступних показників для 

якомога більш раннього визначення несприятливих ознак прогресування ХСН, які з 

високою чутливістю і специфічністю дозволять виділити хворих на ІХС в поєднанні 



49 
 

з ЦД 2-го типу з високим ризиком несприятливого перебігу ХСН, що дозволить 

вибрати адекватне і своєчасне лікування, а також планувати організацію медичного і 

соціального обслуговування цієї категорії хворих. 

Мета дослідження: вивчення взаємозв'язків вуглеводного та ліпідного обмінів 

та структурно-функціонального стану серця при різних варіантах перебігу СН у 

хворих на ІХС в поєднанні з ЦД 2типу у хворих зі збереженню фракцією викиду 

лівого шлуночка (ФВ ЛШ). 

Матеріали і методи. У дослідження включені 100 чоловіків віком від 50 до 67 

років, які перенесли  інфаркт міокарда в найближчі 5 років та знаходились на 

лікуванні в терапевтичному та кардіологічному відділеннях КЗОЗ «Харківська 

міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. 

О.І.Мещанінова» протягом 2016-2017 років. Всі обстежені хворі були розподілені на 

дві групи в залежності від характеру перебігу ХСН: група I (n = 66) - пацієнти, зі 

сприятливим перебігом ХСН (середній вік -60,0 [55,8;63,3]років), група II (n =34) - 

пацієнти із несприятливим перебігом ХСН (середній вік - 58,0 [55,0;60,3] років). До 

II групи увійшли пацієнти зі зниженням ФВ ЛШ,  пацієнти з порушенням стану 

діастолічної функції серця в кінці періоду спостереження та ті, хворі, які померли до 

кінця дванадцятого місяця спостереження. 

Проводився аналіз кардіологічного анамнезу, об'єктивного дослідження, 

визначали показники вуглеводного та ліпідного обмінів. Проводили 

трансторакальну ехокардіографію з оцінюванням найбільш інформативних 

показників. Визначали також ендотелійзалежну вазодилатацію плечових артерій 

(ЕЗВД). Для визначення відмінностей між незалежними вибірками використовували 

U-критерій Манна-Уїтні. Частоту ознак у групах порівнювали за допомогою 

критерію χ2. З метою встановлення кореляції між показниками проводилась оцінка 

кореляції за Спірменом, рівень сили кореляцій визначався за шкалою Чеддока. 

Статистично значущу достовірність даних приймали за показником p<0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. Тривалість спостереження склала 

12 місяців. Всі хворі отримували стандартне лікування. Несприятливий перебіг ХСН 

у хворих на ІХС і ЦД 2-го типу, яка прогресувала і закінчилася летальним 

результатом, асоціювався з достовірно старшим віком чоловіків, з більш тривалим 

анамнезом по ІХС та ЦД 2-го типу, зниженою фізичною активністю, високим рівнем 

АГ, яка доказово є потенційною причиною розвитку ХСН. 

У пацієнтів з несприятливими варіантами перебігу СН при збереженій ФВ ЛШ 

серця зниження останньої асоціювалося зі збільшенням тривалості ІХС і ЦД, зі 

збільшенням розмірів лівого передсердя і рівня постпрандіальної глікемії, а також з 

наростанням ендотеліальної дисфункції (зі зниженням ступеня ЕЗВД плечових 

артерій), про що свідчили статистично значущі кореляції ФВ ЛШ з тривалістю 

анамнезів по ІХС (r = -0,57; p = 0,001) і ЦД 2 типу (r = -0,55; p = 0,001), ступенем 

артеріальної гіпертензії (r = -0,40; p = 0,027), діастолічним розміром лівого 

передсердя (r = -0,47; p = 0,005), постпрандіальної глікемії (r = -0,38; p = 0,027 і 

ступенем ЕЗВД ( r = 0,58; p = 0,001). 

Висновки. Хворі на ІХС з ЦД 2 типу та ХСН зі збереженою ФВ ЛШ, які 

померли протягом 12 місяців спостереження, відрізняються від пацієнтом з кращим 
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прогнозом більшою тривалістю ІХС та ЦД, достовірно більш високими рівнями в 

крові загального ХС і ХС ЛПНЩ, більш високою постпрандіальною глікемією і 

більш низьким рівнем глікемії натщесерце. 

Ключові слова: серцева недостатність, цукровий діабет 2 типу, несприятливий 

перебіг, вуглеводний обмін, ліпідний обмін, структурно-функціональний стан серця. 

 

ВИБІР МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕРФОРАТИВНОЇ 

ВИРАЗКИ ПІЛУРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ НА ОСНОВІ ІНДЕКСУ BOEY 

Лісова Є.М., Лєсний В.В. 

Харківський національний медичний університет 

Кафедра хірургії № 2 

 

Актуальність. Перфорація виразки шлунку і дванадцятипалої кишки, яка є 

причиною летального результату у 250 тис. людей щорічно в усьому світі, 

залишається однією з актуальних проблем екстреної хірургії. Хоч і застосування 

сучасної антихелікобактерної терапії та інгібіторів протонної помпи призвело до 

зменшення випадків виразкової хвороби, однак це майже не вплинуло на частоту 

появи перфорацій. Перфоративна виразка (ПВ) – це абсолютне показання до 

екстреної госпіталізації, яка має здійснюватися не пізніше першої години після 

надходження пацієнта. Індекс Boey частіше всього використовують в сучасній 

практиці для передбачення результатів лікування для пацієнтів з ПВ. Прогностична 

шкала складається з 4 одиниць: 0, 1, 2, 3; вона на пряму впливає на частоту конверсії 

при лапароскопічних втручаннях, прогнозування ускладненого перебігу 

захворювання та показників летальності. 

Мета дослідження: проаналізувати диференційний підхід у виборі тактики 

хірургічного лікування ПВ пілородуоденальної зони на підставі індексу Boey. 

Матеріали і методи. Проаналізовано історії хвороби 52 пацієнтів (випадкова 

вибірка), госпіталізованих в хірургічне відділення у 2018-2019 роках. Жінок було 12 

(23%), чоловіків − 40 (77%). Вік пацієнтів коливався від 24 до 78 років. Середній вік 

пацієнтів - 43 роки. На момент госпіталізації хворі пред'являли скарги: на 

інтенсивний біль по правому фланку − 46 (88,5%), ірадіюючий біль у праву 

надключичну область − 24 (46,2%); печію, нудоту − 20 (38,5%). З анамнезу життя 

виявлено, що тільки 6 (11,5%) пацієнтів перебували на обліку у гастроентеролога з 

приводу виразкової хвороби; у 18 (34,6%) пацієнтів перфорація виразки була 

першою маніфестацією виразкової хвороби. При об'єктивному дослідженні 

верифіковано: дошкоподібне напруження м'язів в епігастрії, по правому фланку − 46 

(88,5%) пацієнтів, позитивний симптом Спіжарного (зникнення печінкової тупості) 

− 40 (78%), позитивний симптом Блумберга − 50 (96,2%). Виявлені критерії 

прогностичної шкали Boey: гемодинамічна нестабільність при надходженні 

(систолічний АТ менше ніж 100 мм рт. ст.) − 10 (19,2%) пацієнтів; пізня 

госпіталізація (понад 24 год) − 4 (7,7%); наявність супутніх захворювань (ASA 

більш ≥ 3) − 15 (28,8%). Залежно від суми балів згідно з прогностичною шкалою 

Boey, пацієнти розподілені на 3 клінічні групи: перша група (0-1 бал за шкалою 
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Boey) − 27 (52%) пацієнтів; друга група (2 бали за шкалою Boey) − 20 (38,5%); третя 

група (3 бали за шкалою Boey) − 5 (9,6%). 

Результати дослідження та їх обговорення. При індексі Boey 0-1 бал була 

можливість проведення радикального лікування виразкової хвороби: висічення 

виразкового субстрату за Джадду, Гейнеке-Мікулічу, пілородуоденопластика, 

селективна проксимальна ваготомія, санація, дренування черевної порожнини − 20 

(38,5%) хворих; дистальна в різних модифікаціях резекція шлунку − 7 (13,5%). 

Летальних випадків не було. При індексі Boey 2 бали проводилося лікування по 

паліативній програмі, в обсязі висічення з ушиванням виразки, санація, дренування 

черевної порожнини 20 (38,5%) пацієнтам. Летальних випадків не було. При індексі 

Boey 3 бали, хірургічна допомога полягала в простому ушиванні виразки − 3 (5,8%) 

хворих, або тампонаді перфорованого отвору по Опель-Полікарпову − 2 (3,8%). 

Летальність − 1 (1,9%) хворий. 

Висновок. Практичне використання прогностичних систем у хворих з ПВ є 

доцільним і ефективним, адже дозволяє реально поліпшити безпосередні результати 

лікування. Малоінвазивні способи лікування ПВ можуть бути використані тільки 

при індексі Boey 0-1 бал. Збільшення балів більш ніж 2 за даною шкалою та вік 

старше 70 років пов'язані з високою післяопераційною летальністю і є предиктором 

зростання частоти після операційних ускладнень. 

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРОБИ 

ЛАЙМА ПІСЛЯ УКУСУ КЛІЩІВ 

Малий В.П., Асоян І.М., Андрусович І.В. 

Харківська медична академія післядипломної освіти, 

Кафедра інфекційних хвороб 

 

Актуальність. Хвороба Лайма (ХЛ) - інфекційне трансмісивне природно-

вогнищевих захворювання, що викликається бореліями групи B. burgdorferi і 

передається іксодовими кліщами. Клінічно захворювання протікає з переважним 

ураженням шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату, серця і 

характеризується схильністю до хронічного перебігу. В Україні захворювання 

реєструється як самостійна нозологічна форма з 1992 р. Варто зауважити, що 

Харківська область відноситься до регіонів з високою захворюваністю на ХЛ. 

Мета дослідження: провести аналіз ефективності профілактичної терапії 

Лайм-бореліозу після укусу кліщів. 

Матеріали та методи. На протязі 2018 р. було обстежено 128 мешканців 

Шевченківського району м. Харкова, які після укусу кліща звернулися по медичну 

допомогу до міської поліклініки №8.  

Результати дослідження та їх обговорення. Згідно даним Харківського 

обласного лабораторного центру за 2018 р. відмічалась помітна тенденція до 

зростання даного захворювання в регіоні з 163 (у 2017 р.) до 304 випадків. Причому 

основну частку хворих склали жителі м. Харків - 215 випадків. 
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Кількість пацієнтів, що звернулися з присмоктуванням кліщів за 2018 р. склало 

128 жителів району, що на 51,6% більше ніж в 2017 р. (62 випадки). Пік 

зверненнями відповідав піку активності кліщів, а саме травень-червень. 

Серед усіх постраждалих від укусу кліща 77 пацієнтів звернулися за медичною 

допомогою у перші 3 дні, після присмоктування. Вони самостійно, чи з допомогою 

лікаря видаляли цілих неушкоджених кліщів та проводилось дослідження  методом 

ПЛР на наявність борелій. У 33 чоловік у кліща виявлено ДНК B. burgdorferi 

методом ПЦР. Таким пацієнтам була назначена антибіотикопрофілактика 

доксицикліном та цефуроксимом аксетилом на протязі 10-14 днів. Після закінчення 

профілактичної терапії у з чоловік (8,8%) розвинулася ХЛ з приростом титрів 

антитіл у динаміці. У 44 осіб у кліщів ДНК B. burgdorferi не виявлено, тому за ними 

було встановлено спостереження на 6 місяців з контролем антитіл після закінчення 

спостереження. У 2 осіб (4,7%) визначався приріст титрів антитіл у динаміці, що 

також свідчило про наявність ХЛ. 

Також за медичною допомогою звернулися пацієнти після укусу кліща на 10 

добу й пізніше зі скаргами ознаки кільцеподібної еритеми, вторинної інфікованої 

рани тощо. Таким хворим була призначена антибіотикотерапія і дообстеження на 

бореліоз. Після проведення зазначених вище заходів, ХЛ розвинулася в 21 пацієнта 

(41,2%), що характеризувалася наявністю клінічних ознак та позитивної динаміки 

титрів антитіл в ІФА. 

Висновки. Необхідно підкреслювати важливість дослідження кліщів методом 

ПЛР - виявлення ДНК борелій дозволяє своєчасно і прицільно проводити 

антибіотикопрофілактику і попереджати розвиток ХЛ. Суттєвим моментом в 

діагностиці ХЛ є дослідження крові постраждалих від кліщів людей на наявність АТ 

у ранні терміни, що дозволить правильно кваліфікувати гостру або хронічну форму 

захворювання. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕТІОЛОГІЇ СЕРОЗНИХ МЕНІНГІТІВ У ПЕРІОД 

ЕПІДЕМІЧНОГО ПІДЙОМУ ВІРУСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

Меркулова Н.Ф., Лєсна А.С., Кузьмінова В.В. 

Харківський національний медичний університет 

Кафедра інфекційних хвороб 

Актуальність. У даний час спостерігається високий зріст вірусної інфекції, у 

зв'язку з чим щорічно збільшуються випадки вірусних менінгітів. Серозні менінгіти 

(СМ) складають близько 70% інфекційних захворювань вражаючих центральну 

нервову систему. 

Мета дослідження: проаналізувати етіологію, особливості клініки та 

діагностики СМ у період загострення вірусних захворювань. 

Матеріали і методи. Проаналізовано історії хвороб пацієнтів з діагнозом 

серозний менінгіт, які були госпіталізовані в інфекційне відділення № 4 Обласної 

клінічної інфекційної лікарні. Найбільша кількість госпіталізацій (30хворих) 

відповідала періоду серпень-жовтень 2019 року, ця група пацієнтів була 

проаналізована більш детально. 
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Серед хворих переважали жінки 19 (63,4%), чоловіків ― 11 (36,6%). З 

епідемічного анамнезу 15 (50%) пацієнтів мали контакт з хворими дітьми на 

респіраторні вірусні інфекції. Більшість були госпіталізовані на 2 день хвороби ― 

18 (60%) хворих, 3-4 день ― 8 (26,6%), на 5 і більш пізні терміни ― 4 (13,4%) 

пацієнта. 

При госпіталізації в стаціонар спостерігалося порушення свідомості (сопор, 

ступор) ―15 (50%) хворих, пульсуючий головний біль ― 25 (83,3%) симптоми 

роздратування менінгеальних оболонок: ригідність потиличних м'язів, позитивний 

симптом Керніга з обох сторін ― 27 (90%) хворих, фебрильна температура тіла ― 

28 (93,3%), багаторазова блювота, що не приносила полегшення ― 25 (83,3%). 

Для постановки діагнозу і уточнення етіології всім пацієнтам проводилася 

діагностична люмбальна пункція з подальшим дослідженням спинномозкової 

рідини. 

Результати дослідження та їх обговорення. При візуальному дослідженні у 

всіх пацієнтів ліквор був прозорий, безбарвний, з високим тиском 220 мм водяного 

стовпа. У 5 (16,6%) пацієнтів показники цитозу склали до 100 клітин/мкл, у 15 

(50%)― 100-500 клітин/мкл, понад 500 клітин/мкл верифіковано у 10 (33,4%) 

пацієнтів. Цитоз був переважноо бумовлений за рахунок переважання лімфоцитів. 

Рівень білка в межах 0,52-0,97 г/л діагностований у 30 (100%) хворих. За іншими 

показниками ліквору значних відмінностей не виявлено: реакція Панді 

слабопозитивна «+» у всіх пацієнтів, рівень хлоридів не перевищував 120 ммоль/л, 

показник глюкози ліквору знаходився в межах 2,0-3,0 ммоль/л. 

Діагноз серозний вірусний менінгіт ставився на підставі виявлення в лікворі 

РНК вірусу методом ПЛР. У 16 (53,4%) пацієнтів була підтверджена ентеровірусна 

етіологія менінгіту, у 8 (26,6%) етіологічної причиною менінгіту був вірус herpes 

Zoster, у 4 (13,4%) ― вірус Епштейна-Барра, а у 2 (6,6%) ― верифікувати збудника 

не вдалося. 

Висновок. В етіології серозних менінгітів переважає ентеровірусна інфекція, 

що є особливо актуальним в період епідемічного підйому серпень-жовтень місяці. 

Серед хворих серозними менінгітами ентеровірусної етіології переважають жінки, 

найбільш частим клінічним проявом є синдром внутрішньочерепної гіпертензії. 

 

ЦИТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ГНІЙНИХ РАН ПРИ ЛІКУВАННІ НАНОЧАСТИНКАМИ СРІБЛА ТА 

НИЗЬКОЧАСТОТНИМ УЛЬТРАЗВУКОМ 

Миронов П.Ф. 1, Бугайов В.І. 1, Опанасюк А.М. 2, Загородня Т.М. 3 
1 - СумДУ, кафедра хірургії та онкології;  

2  - СумДУ, кафедра електроніки і комп’ютерної техніки;  
3 - СумДУ, кафедра електроенергетики 

 

Актуальність. Проблема лікування гнійної хірургічної інфекції залишається 

актуальною в сучасній хірургії. Повсюдно з’являються нові антибіотикорезистентні 

штами мікроорганізмів, що ускладнюють перебіг захворювань. Наночастинки срібла 
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(НЧС) добре відомі своїми антибактеріальними властивостями і в поєднанні з 

низькочастотним ультразвуком (УЗ) мають кращий бактерицидний ефект. 

Мета дослідження: провести цитологічне дослідження експериментальних 

гнійних ран при лікуванні НЧС та низькочастотним УЗ. 

Матеріали і методи. Обробку гнійних ран основної групи (20 щурів) 

здійснювали НЧС розмірами 25-60 нм та ультразвуковим апаратом УРСК 7Н-22. В 

контрольній групі (20 щурів) лікування ран здійснювали 0,05% розчином 

хлоргексидину. Цитологічне дослідження мазків відбитків виконували на 1-шу, 3-у 

та 7-у добу за методикою М.П. Покровської та М.С. Макарова. 

Результати дослідження та їх обговорення. На 3-ю добу в основній групі 

порівняно з групою контролю достовірно (p≤0,05) збільшилась кількість моноцитів 

(в 4,2 рази) та макрофагів (в 1,9 разів), зменшилась кількість нейтрофілів (в 1,2 

рази). На 7-у добу в основній групі зменшилась кількість нейтрофілів (в 3,8 разів), 

збільшилась кількість фібробластів (в 2,3 рази) та лімфоцитів (в 1,5 рази), 

зменшився відсоток деструкції лейкоцитів (в 2,8 разів). В групі НЧС/УЗ на 7-у добу 

спостерігались регенераторні типи цитограм, в той час як в контрольній групі – 

запальні типи. 

Висновки. Цитологічна картина гнійних ран при застосуванні НЧС в поєднанні 

з низькочастотним УЗ вказує на швидший перебіг ранового процесу у порівнянні з 

хлоргексидином. 

 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ЭНДОТЕЛИНА-1 У БОЛЬНЫХ 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ С 

СОПУТСТВУЮЩИМ СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА 

Мургузов М.А. 

Харьковская Медицинская Академия Последипломного Образования 

Кафедра терапии, ревматологии и клинической фармакологии 

 

Цель исследования: изучить особенности содержания эндотелина-1 у больных 

ГЭРБ с сопутствующим синдромом обструктивного апноэ сна. 

Материал и методы. Нами обследованы 45 пациентов с ГЭРБ в возрасте от 18 

до 25 лет, которые находится на стационарном и амбулаторном лечении в 

Харьковской студенческой больнице. 

После установления диагноза больные были распределены на 2 группы. В 

первую, основную, группу были включены 23 пациента (15 мужчин и 8 женщин) 

страдающих ГЭРБ (у 20 пациентов была неэрозивная форма, у 3 — эрозивная) с 

сопутствующим синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) легкой степени 

тяжести, у которых наряду с характерными жалобами ГЭРБ. Во вторую группу 

вошло 22 пациент (14мужчин и 8 женщин) страдающие изолированный ГЭРБ. 

Определение эндотелина-1 в плазме крови проводили иммуноферментным 

методом при помощи набора реактивов Endothelin-1 ELISASYSTEM (CodeRPN 228) 

производства фирмы AMERSHAMPHARMACIABIOTECH (Великобритания) 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведенный 

исследований было установлено, что у больных обеих групп отмечается 
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достоверное повышение уровня эндотелин-1, причем у больных первой группы оно 

было достоверно выше не только по сравнений с нормой, но и больными второй 

группы. Также была установлена четкая корреляционная зависимость между 

уровнем повышения эндотелина-1 и тяжестью течения ГЭРБ и СОАС. 

Показатели 
Больные 

ГЭРБ+СОАС 

Больные  ГЭРБ Контрольная 

группа  

n=20 

 

р 

1-я группа  

n=23 

2-я группа  

n=22 

  

Эндотелин-1 в 

крови 

пмоль/л 

8,39±0,65 6,45±0,48 4,24±0,54 р1<0,001 

р2<0,001 

р3<0,001 

Выводы: 

1.Установлено, что у больных ГЭРБ с сопутствующим СОАС отмечается 

достоверное повышение эндотелина-1  по сравнению не только с нормой, но и с 

больными ГЭРБ с сопутствующим СОАС. 

2.Между степенью повышения эндотелина-1 и степенью тяжести течения, как 

ГЭРБ, так и СОАС установлена четкая  корреляционная зависимость. 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ    ХВОРИХ 

НА    СИМПТОМАТИЧНУ "СУДИННУ" ЕПІЛЕПСІЮ З ХРОНІЧНИМИ                    

ПОРУШЕННЯМИ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ 

Мушегян М.М. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Кафедра неврології та дитячої неврології 

 

Мета дослідження. Порівняльна оцінка клінічних та функціональних 

особливостей перебігу хронічної ішемії головного мозку хворих з епілептичними 

нападами та без них. 

Матеріали і методи. Провeдено ретроспективний та проспективний аналіз 

історій хвороби 76 хворих з хронічним порушенням мoзкoвого кровoобігу, які 

знаходилися на лікування у відділенні судинної патології головного мoзку. Усі 

хвoрі були розділені на дві групи. До першої групи віднесено 38 хворих (17 

чоловіків та 21 жінка) у яких хронічне порушення мозкового кровoобігу 

супроводжувалося епілептичними нападами. До другої групи віднесено  також 38 

хворих (18 чоловіків та 20 жінок) з хрoнічним порушенням мозкового кровообігу, у 

яких епілептичних нападів не було. Усіх хворих було обстеженo відповіднo 

локального протоколу та виконували  електоенцефалографію (ЕЕГ). Тип 

епілептичних нападів визначався за класифікацією ILAE 1989 р. 

Оброблення результатів досліджень прoведено з викoристанням методів 

дескриптивної статистики,  непараметричних критеріїв порівнянні сукупностей 

(Мана – Уітні та χ2) та мeтoду оцінки відмінностей між частотами  появи ознаки. 
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При використанні цього методу розраховуються  частоти появи ознаки, які можуть 

бути виражені також  у відсотках. Чaстоти стaтистично обрoбляються з 

розрахунком середньої квадратичної похибки. 

Результати дослідження та їх обговорення. Діагноз епілепсія було 

встановлення хворим першої групи після реєстрації в них епілeптичних проявів у 

вигляді нaпаді, Так, складні парціальні напади, що генералізувалися, достoвірно 

частіше спостерігалися  у чоловіків ніж у жінок (8  (47%) чолoвіків та 2(9,5%) жінок; 

χ2=5,65; р<0,05).  Абсанси, як, зареєстровані у 1-го (5,9%) чоловіка та 5-ти (23,8%) 

жінок; тоніко-клонічні напади достoвірно частіше спостерігалися у чоловіків ніж у 

жінок (17(100%) чоловіків та 12 (57%) жінок; χ2=9,55; р<0,05) . Таким чином, 

існують певні гендерні відмінності у типі епілептичних нападів у хворих першої 

групи.  

Окрім тoго, у хвoрих спостерігалися наступні види нападів : з вегето-

вісциральними проявами, сoматосенсорні, слухові, дисмнестичні, афективні, з 

пoрушенням мислення, атoнічні (астатичні). Кожний з перелічених видів нападів 

спостерігався у 1-го (2,6%) з хворих першої групи, всього у 8-ми (38%) хворих.  

 Хворим діагноз епілепсія булo підтвердженo за результатами проведення 

електроенцефалографії - ЕЕГ. Розподіл хворих досліджуваних груп відповідно типу  

ЕЕГ за Жирмунськoю О.Г. За сучасними уявленнями  перший тип ЕЕГ 

(упорядкований), який спостерігався  у 21-29% хворих досліджуваних груп 

віднoситься до норми або припустимого варіанту норми. Другий тип ЕЕГ 

(моноритмічний або гіперсинхронний)  траплявся  у 8-13% випадків. Цей тип 

класифікується як помірно пoрушений при  малій або середній амплітуді коливань, 

при великих амплітудах – як значно пoрушений. Третій тип  ЕЕГ (десинхронний) 

такoж траплявся в дoсліджуваних групах достатньо рідко (5-13 % хворих 

відповідно). У залежності від амплітуд коливань цей тип відноситься до помірно 

порушеного. Найбільш часто у дoсліджуваних групах спoстерігався четвертий тип 

ЕЕГ (неупорядкований, з переважанням альфа-активності), який був зареєстрoваний 

у 39% хворих першої групи та 50% - другої. Залежнo від ступеня дезoрганізації 

альфа-активності та ступеня виразності патологічних компонентів, зміни 

оцінюються як помірно або значно порушені. П’ятий тип ЕЕГ (неупорядкований, з 

переважанням тета та дельта активності) був лише у 21% хворих першої групи. Цей 

тип ЕЕГ визначається як грубо порушений. Окрім визначення типу ЕЕГ у всіх 

хворих було проаналізовано наявні зміни біоелектричної активності мозку. 

Встанoвлено, що дифузні зміни біoелектричної активності мозку спостерігалися в 

обох групах практично у всіх хвoрих. За іншими типами змін групи достовірно 

відрізняються. Окрім тогo булo рoзраховано ризики виникнення епілепсії при 

наявнoсті певних змін біoелектричної активності мозку. Так, вогнищеві зміни 

дoстовірно (р<0,05) підвищують ризик виникнення епілепсії у 4,3 рази, наявність 

пароксизмальної активності – у 26,9  разів, дисфункції серединних структур – у 6,4 

рази.  

Висновки. Аналіз розподілу хворих за типом ЕЕГ  показав, що частота 

трапляння і усіх її типів у дoсліджуваних групах дoстовірно не відрізняється. 
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Виключенням є найбільш важкий п’ятий тип ЕЕГ, якій достовірно частіше 

трапляється у перший групі, де у хворих діагностoвано епілепсію. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРИХ ТОНЗИЛІТІВ У ДІТЕЙ, 

ІНФІКОВАНИХ ГЕРПЕС-ВІРУСАМИ 

Ольховська В.М., Єлоєва З.В. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Кафедра педіатрії 

 

Актуальність. За останні десятиріччя зросла кількість дітей, інфікованих 

вірусами герпес-групи, в тому числі цитомегаловірусом (ЦМВ). Герпес-віруси 

можуть призводити до порушення функціонування імунної системи організму 

людини. Тому, вивчення у дітей, інфікованих ЦМВ, особливостей перебігу гострих 

тонзилітів бактеріальної природи, які займають одне із провідних місць в практиці 

педіатра, є актуальною проблемою сьогодення, що і стало метою нашого 

дослідження.    

Матеріали і методи. На базі НКП ХОР «Харківська обласна дитяча інфекційна 

клінічна лікарня» проведено обстеження 21 дитини, хворої на гострий тонзиліт 

стрептококової етіології без фонового інфікування (перша група), і 14 дітей з 

гострим тонзилітом на тлі інфікування ЦМВ (друга група). Вік дітей склав 7,8±1,58 

років. Верифікацію діагнозу проводили  за результатами клінічного, 

бактеріологічного, вірусологічного і серологічного досліджень. Всім хворим 

проводили визначення гострофазових показників, протеїнограми. 

Результати дослідження та їх обговорення. Було виявлено, що у хворих 

другої групи тривалішими були прояви інтоксикаційного синдрому (5,08±0,94 проти 

7,28±0,25 доби відповідно в групах, р<0,05), лихоманки (4,62±0,37 проти 6,57±0,73 

доби відповідно, р<0,05). Нами не виявлено різниці у строках збереження болю в 

горлі (4,06±0,77 проти 5,94±0,82 доби відповідно, р>0,05), але у хворих другої групи 

при об’єктивному дослідженні тривалішими були гіперемія слизової мигдаликів 

(4,12±0,63 проти  6,28±0,72 доби відповідно, р<0,05) та реакція реґіонарних 

лімфовузлів (6,05±0,39 проти 7,82±0,63 доби відповідно в групах, р<0,05). За 

результатами загального аналізу крові лейкоцитоз виявлено у переважної більшості 

хворих, але серед дітей першої групи реєстрували більш високі показники 

(14,28±1,56 проти 10,18±1,37 відповідно в групах, р<0,05). Аналогічні зміни 

виявлено стосовно рівнів сегментоядерних нейтрофілів (75,22±4,73 проти 58,09±3,44 

відповідно в групах, р<0,05). У дітей першої групи показники ШОЕ були вищими у 

порівнянні до другої групи (2,22±3,51 проти 18,42±4,52 відповідно), але ця різниця 

була не вірогідною (р>0,05). У гострому періоді хвороби рівні С-реактивного 

протеїну були підвищеними у хворих обох груп, але у дітей першої групи це 

підвищення було вірогідним (13,84±1,79 проти 5,42±0,48 мг/л відповідно, р<0,01) у 

порівнянні до фізіологічних показників. Нормалізація С - реактивного протеїну була 

скорішою у хворих першої групи (7,23±0,78 проти 10,38±1,02 добу відповідно, 

р<0,05). У хворих другої групи нами виявлено вірогідне підвищення рівню γ-

глобулінів при дослідженні протеїнограми (18,27±1,48 проти 23,14±1,62 відповідно, 
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р<0,05), і це підвищення зберігалось до моменту виписки зі стаціонару, що було 

підставою рекомендувати динамічне спостереження за цим показником в 

амбулаторних умовах.  

Висновки. Таким чином, перебіг гострого тонзиліту в дітей, інфікованих ЦМВ, 

має окремі клініко-лабораторні особливості, які необхідно враховувати при 

проведені диференційної діагностики, лікуванні та диспансерному нагляді на етапах 

реабілітації.  

 

ФАГОЦИТАРНА АКТИВНІСТЬ НЕЙТРОФІЛІВ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА 

ЕШЕРИХІОЗ ТА ІНФІКОВАНИХ ВІРУСОМ ЕПШТЕЙНА-БАРР 

Ольховський Є.С., Ольховська О.М. 

Харківський національний медичний університет, 

Кафедра педіатрії 1 та неонатології 

 

Актуальність. Останні десятиріччя зростає кількість поєднаних інфекцій у 

дітей, серед яких провідне місце займають кишкові інфекції, зокрема – ешерихіоз, 

що перебігає на тлі інфікування дітей герпес-вірусами.  

Матеріали і методи. Враховуючи значущість стану неспецифічних механізмів 

протиінфекційного захисту, нами проведено вивчення фагоцитарної активності 

нейтрофілів крові (за результатами НСТ-тесту) хворих на ешерихіоз дітей раннього 

віку (2,84±0,85 років). Першу групу склали 46 хворих на ешерихіозбез фонового 

інфікування, другу - 42 дитини з ешерихіозомна тлі латентної форми Епштейна-Барр 

вірусної інфекції (ЕБВІ). 

Результати дослідження та їх обговорення. У дебюті ешерихіозу визначено 

суттєве підвищення функціональної активності нейтрофілів з максимальним 

підвищенням показника спонтанного НСТ у хворих першої групи (20,48±2,79 проти 

13,49±0,43, p˂0,01). Індекс активації нейтрофілів спонтанний був вірогідно вищим 

за фізіологічну норму лише при моноінфекції (0,35±0,06 проти 0,13±0,01, p˂0,01). 

Оцінка функціонального резерву киснезалежного механізму бактерицидності 

нейтрофілів виявила мінімальні можливості у хворих другої групи: показники 

стимульованого НСТ були зниженими і суттєво не відрізнялися від контролю 

(37,31 ± 0,42 проти 40,05 ± 2,16, р ˃ 0,05). У хворих на моноінфекцію показники 

стимульованого НСТ суттєво відрізнялись як порівняно до контролю, так і до дітей 

другої групи (51,42±2,36, p<0,05 і p˂0,01 відповідно).  

Висновки. Перебіг ешерихіозу у дітей на тлі латентної ЕБВІ супроводжується 

підвищенням функціональної активності нейтрофілів (менш виразне порівняно з 

моноінфекцією) на фоні зниження функціонального резерву кисне-залежного 

механізму бактерицидності нейтрофілів. Для хворих на моноінфекцію притаманним 

є підвищена функціональна активність нейтрофілів із високим функціональним 

резервом бактерицидності нейтрофілів.  
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ ВІД 

КУМУЛЯТИВНОЇ ДОЗИ МЕТОТРЕКСАТУ ПРИ ЛІКУВАННІ 

ЮВЕНІЛЬНОГО ІДІОПАТИЧНОГО АРТРИТУ 

 Павлова О.С. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Кафедра підліткової медицини 

 

Актуальність. Ювенільний ідіопатичний артрит (ЮІА) – гетерогенна група 

захворювань одного і більше суглобів тривалістю понад шість тижнів у дітей до 16 

років нез’ясованої етіології. ЮІА є діагнозом виключення, та залишається 

найпоширенішим ревматичним захворюванням дитинства етіологія якого невідома. 

Золотим стандартом в терапії ЮІА залишається метотрексат (МТ). Відповідь 

пацієнтів на терапію МТ неодноразово вивчалась в наукових дослідженнях. Та ще 

досі чітко не встановлені механізми і фактори ризику розвитку побічних ефектів при 

лікуванні MT. В деяких випадках це погіршує якість лікування та життя пацієнта, 

що може призвести до припинення використання препарату. Проте, визначення 

кількості метаболітів MTX в організмі не є легким завданням.Концентрації MT в 

плазмі швидко падають нижче фармакологічно ефективних рівнів, тому вони 

ненадійні для прогнозування ефективності або токсичності MT у пацієнтів з ЮІА. 

Метаболізм МТ відбувається та впливає на функцію печінки та нирок. 

Мета дослідження: вивчити функціональний стан печінки у підлітків з 

ювенільним ідіопатичним артритом, яким призначений в лікуванні метотрексат 

Матеріали і методи. У дослідженні брали участь 64 підлітка з ЮІА; середній 

вік становив 13,3 ± 0,3 років, серед них  25(39,1%) юнаківта 43 (67,2%) - дівчини. До 

дослідження було включено підлітків, що хворіють ЮІА від одного до десяти років 

хвороби. Функціональний стан печінки вивчався за даними клініко-анамнестичного 

та лабораторно-інструментального обстежень (загальний білірубін та його фракції, 

холестерин, β-ліпопротеїди, АСТ, АЛТ). Для оцінки результатів дослідження хворих 

було розподілено на чотири групи відповідно до отриманої курсової дози 

МТ(кількості препарату, що отримано за курс лікування).До 1 групи увійшли 

підлітки з ЮІА, яким тільки було призначено МТ та вони ще його не отримували 

(n=18), до 2 групи хворі, що отримували курсову дозу МТ менше ніж один грам 

(n=15), до 3 групи – підлітки, що отримали за курс лікування від 1 до 3 грам 

препарату (n=18), та до 4 – хворі, що отримали більше 3 грамів МТ (n=17). 

Результати дослідження та їх обговорення. При аналізі клініко-

анамнестичного обстеження виявлено, що у переважної більшості хворих 

відзначались такі скарги з боку системи травлення: нудота — 42,1%, відрижка — 32 

%, біль в епігастрії — 51,0%, упілородуоденальній зоні — 41,4%, у правому 

підребер’ї — 37,7%, біль в животі пов’язаний із прийомом метотрексту — у 21,7%. 

При пальпації живота болючість у правому підребер’ї встановлено у 39,2% 

обстежених, в епігастрії — у 31,9% хворих. Збільшення розмірів печінки при 

пальпації виявлено в 73,8% підлітків. У всіх обстежених було виключено вірусний 

гепатит.  
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Середні значення біохімічних показників, за якими оцінюють функціональний 

стан печінки у всіх хворих, були в межах норми. Але індивідуальний аналіз та 

частота, з якою зустрічались відхилення від нормативних показників мали певні 

відмінності. 

У групі дітей, що не отримували МТХ спостерігалось підвищений рівень 

білірубіну у 22,2%, холестерину у 44,4%, β-ліпопротеїдів у 66,7%, АСТ у 22,2%, 

АЛТ у 22,2%хворих. В групі дітей з кумулятивною дозою МТХ менше 1го граму 

підвищення рівню білірубіну було виявлено у 26,7% підлітків, холестерину у53,3%, 

β-ліпопротеїдів у 33,3%, АСТ у 33,3%, АЛТ у60%хворих. В групі хворих з 

кумулятивною дозою МТХ від 1 до 3-х грамів частота підвищення всіх показників 

знижувалась (білірубін -16,7%, холестерин -44,4%, β-ліпопротеїди – 27,8%, АСТ -

11,1%, АЛТ -38,9%). При перевищенні кумулятивної дози 3х грамів знову частіше 

спостерігалось підвищення рівню загального білірубіну (37,5%), β-ліпопротеїдів у 

43,7% та АСТ (12,5%) та зменшення частоти підвищення показників холестерину 

(37,5%) та АЛТ (12,5%).  

Висновки. Таким чином, за нашими даними, ризики порушення 

функціонування печінки залежать від кумулятивної дози МТ та знижуються при 

своєчасному та адекватному лікуванні ЮІА. Наші дослідження показали, що 

найчастіше зміни біохімічних показників функціонування печінки зустрічаються 

при досягненні кумулятивної дози в 1 грам та 3 грами і більше. 

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ДОБРОЯКІСНИМИ 

СТРИКТУРАМИ СТРАВОХОДУ ПІСЛЯ ЕЗОФАГОПЛАСТИКИ 

Панаско І.І. 1, Бойко В.В. 1,2, Савві С.О. 1,2, Королевська А.Ю. 1,  

Жидецький В.В. 2, Битяк С.Ю. 1 , Сурманідзе Р.О. 1 

1 - Харківський національний медичний університет,  

2 – ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН 

України 

 

Актуальність. Актуальність зумовлена недостатньою дослідженістю питань 

обрання ефективної хірургічної тактики, а також об'єктивною необхідністю і 

важливістю вирішення задачі поліпшення результатів хірургічного лікування 

хворих з доброякісними стриктурами стравоходу після езофагопластики. 

Мета дослідження: провести аналіз результатів лікування пацієнтів з 

доброякісними стриктурами стравоходу після езофагопластики (ЕП). 

Матеріали і методи. Нами було досліджено 102 хворих. Досліджувані хворі 

були розподілені на дві групи. Основну групу склали 49 хворих, що підлягали 

модифікованим методам хірургічного лікування. В групу порівняння увійшли 53 

хворих після традиційних методів ЕП. Всім досліджуваним хворим було виконано 

реконструктивно-відновне оперативне втручання. 

Слід зазначити, що всім хворим з метою декомпресії лінії швів анастомозу та 

забезпечення раннього ентерального харчування інтраопераційно в просвіт 

інтерпонату трансназально заводився зонд. Для ентерального харчування у хворих 

основної групи використовувався додатково заведений через стому на шиї зонд. 
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Результати дослідження та їх обговорення. Трансназальний зонд у хворих 

групи порівняння залишався щонайменше 10 діб. Він видалявся при відсутності 

ознак неспроможності стравохідного анастомозу за даними рентгенологічного 

дослідження верхніх відділів ШКТ з використанням водорозчинної контрастної 

речовини. У середньому тривалість утримання трансназального зонду у хворих 

групи порівняння було впродовж 16,4 діб, а в основній групі – 4,7 діб. 

У хворих основної групи трансназальний зонд видалявся у проміжку з другої 

по п’яту добу. Рішення про видалення трансназального зонду приймалося після 

виключення ознак неспроможності стравохідного анастомозу за даними 

контрольного рентгенологічного дослідження верхніх відділів ШКТ з 

використанням водорозчинної контрастної речовини.  

У хворих основної групи рання активація хворих виконувалась у середньому на 

4,2 добу після ЕП, тоді як у хворих групи порівняння – на 7,6 добу.  

Парентеральне харчування в післяопераційному періоді було призначено всім 

хворим, але його тривалість в групі порівняння складала в середньому по групі 10,7 

днів, тоді як в основній групі цей період скорочувався до 5,6 діб.  

Ентеральне зондове харчування хворих основної групи розпочиналось у 

середньому на 3,4 добу, а у хворих групи порівняння – на 7,6 добу після ЕП. 

Неспроможність шийного стравохідного анастомозу (НСА) діагностовано у 6 

(5,9%) оперованих хворих. Часткова неспроможність шийного антирефлюксного 

езофагогастроанастомозу діагностувалась у 1 (2%) хворого основної групи. У 

даного пацієнта закриття зони анастомотичної неспроможності сталося на 10 добу 

після її виникнення.   

Як наведено в описі даної клінічної ситуації, розвиток НСА у 

післяопераційному періоді після виконання модифікованої ЕП не викликає 

загрожуючих життю ускладнень і не є фатальним, тому що формування єдиного 

анастомозу на шиї при ЕП шлунком навіть з розвитком неспроможності 

антирефлюксного анастомозу не передбачає розвиток таких важких наслідків як 

плеврит, медіастиніт, емпієма плеври, пневмонія, перитоніт та інші у зв'язку з 

відсутністю анастомозів в черевній і плевральній порожнинах. 

Висновки. У хворих з доброякісними стриктурами стравоходу після 

ЕПосновної групи по відношенню до групи порівняння середня по групі тривалість 

утримання трансназального зонду була на 11,7 діб менше, рання активація хворих 

виконувалась у середньому на 3,4 доби раніше, парентеральне харчування 

проводилось в середньому на 5,1 добу менше, ентеральне харчування розпочиналось 

на 4,3 доби раніше, ранні післяопераційні ускладнення відзначались на 33,3% рідше, 

і показник летальності був нижчим на 5,6%.  Ці дані свідчать про кращі результати 

лікування в основній групі, що підлягала модифікованим методам хірургічного 

лікування. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ СТИЛЛА 

Пастух У.А., Гончарова Н.А., Пастух И.В., Сорока Е.П. 

Харьковская медицинская академия последипломного образования 

Кафедра офтальмологии 

 

Цель исследования: повышение эффективности лечения пациентов с 

глазными проявлениями болезни Стилла (БС). 

Материалы и методы. Пациентка 53 лет, с 4-ех летнего возраста страдает БС, 

дебютом глазных проявлений которой стали рецидивирующие иридоциклиты на 

обоих глазах. К 20-ти годам развилась осложненная двусторонняя катаракта. 

Больной была произведена экстракция катаракты на правом глазу, вскоре после 

которой произошла отслойка сетчатки, не оперирована. В то же время на обоих 

глазах начала формироваться лентовидная дегенерация роговицы (ЛДР). К 40-ка 

годам была выполнена экстракция катаракты на левом глазу. Развитие БС протекало 

с прогрессированием ЛДР на обоих глазах, что требовало назначения 

патогенетического лечения. 

Пациентка получала капли, содержащие 3% трегалозу с 0,15% гиалуроновой 

кислоты и капли с рибофлавином в оба глаза 2 раза в день. Для стимуляции 

регенерации роговицы левого глаза за последний год назначен преперат  0,01% 

сульфата поли-карбоксиметилглюкозы. От кератопластики на левом глазу больная 

отказывалась. 

Результаты исследования и их обсуждение. Постоянное использование 

слёзозаменителей и кератопротекторов в течение последних 6-ти лет позволило 

приостановить прогрессирование ЛДР и стабилизировать остроту зрения. 

Выводы.  У пациентки прогрессирование БС протекало в виде 

нарастания ЛДР. Это требовало назначения препаратов, которые улучшали трофику 

роговицы, защищали её поверхность от различных вредных воздействий. Таким 

образом замедлялось прогрессирование ЛДР. Данная тактика лечения может быть 

выбрана у пациентов с рубцовыми помутнениями роговицы, которым 

противопоказана кератопластика. 

 

СТАН КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ У ЖІНОК, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРИЙ 

ІНФАРКТ МІОКАРДУ 

Пильова Т.В. 

Харківська медична академія післядипломної освіти, 

Кафедра кардіології та функціональної діагностики 

 

Актуальність. Серцево-судинні захворювання є провідною причиною 

смертності у жінок. Згідно з рекомендаціями Американської асоціації серця 2016 

року у патофізіологічних механізми розвитку гострого інфаркту міокарду (ГІМ) 

існують певні статеві відмінності, також у жінок проявляється виражена 

гетерогенність враження коронарних судин. Незважаючи на більш важкий перебіг 

ІМ, жіноча популяція явно недостатньо представлена в клінічних дослідженнях - 
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питома вага їх участі не перевищує і 20%. А коли жінок все ж включають в подібні 

випробування, отримані результати зазвичай не розділяються за статевою ознакою. 

Мета дослідження: вивчення стану коронарних артерій (КА) у жінок з гострим 

інфарктом міокарду. 

Матеріали і методи. На базі МКЛ №8проведено ретроспективний аналіз  55 

історій хворобу жінок (середній вік - 67,5±0,62 роки), які поступили у 

кардіологічний стаціонар за 2019 рік з гострим інфарктом міокарду. Усім пацієнтам 

була проведена коронарографія з подальшою реваскуляризацією міокарду або/та 

відповідною медикаментозною терапією.  

Результати дослідження та їх обговорення.  Серед жінок з ГІМ 

багатосудинне ураження було виявлено у54,6% (n=30), з яких у 33%(n=10) було 

виявлене значуще (>50%) ураження стовбуру лівої коронарної артерії, двосудинне 

ураження мали 16,4% (n=9) з яких 5,45% мали ураження на фоні підвищеної 

звивистості КА. Хворі з односудинним ураженням - 9,1% (n=5). Пацієнти з 

малозміненими коронарними судинами складали 20% (n=11), з яких 16,4 % на фоні 

підвищеної звивистості КА. Госпітальна летальність склала 5,45 % (n=3) з яких 3,6 

% пацієнти з багатосудинним ураження, стенозом стовбуру лівої коронарної артерії 

та на фоні підвищеної звивистості КА. 

Висновки. Таким чином, проаналізовані дані у жінок з ГІМ свідчать про те, що 

більше половини жінок з гострим інфарктом міокарду мають важкі багатосудинні 

ураження КА, перебіг захворювання та прогноз погіршується при виникненні 

інфаркту міокарда на фоні підвищеної звивистості КА. Також недооцінена кількість 

пацієнтів і подальший прогноз у хворих з малозміненими КА. Отже, жінкам з 

ішемічною хворобою серця на фоні підвищеної звивистості КА доцільно проведення 

більш ретельного обстеження та корекції схем лікування для запобігання 

виникнення ІМ. 

 

НЕРАЦІОНАЛЬНА  АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ ЯК ФАКТОР 

ФОРМУВАННЯ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У БАКТЕРІЙ 

Прохорова О.О. 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації 

 

Актуальність. У даний час особлива увага приділяється боротьбі з 

безконтрольним і нераціональним прийомом антибіотиків. У ситуації, що склалася, 

особливо актуально виявлення і усунення чинників, що сприяють розвитку 

антибіотикорезистентності,  а також  використання найбільш ефективних методів 

доведення інформації пацієнтам про раціональне  застосування антибіотиків. 

Мета дослідження: визначити обізнаність пацієнтів про правильне 

використання антибіотиків і виявити фактори, що обумовлюють розвиток 

антибіотикорезистентності у бактерій. 

Матеріали і методи: було проведено анкетування 110 пацієнтів, які звернулися 

за медичною допомогою до лікувальної установи, за допомогою анкет Special 
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Eurobarometr №338 «Antimicrobial Resistance», які містили в собі питання про рівень 

обізнаності у сфері антибіотикотерапії. 

Результати дослідження та їх обговорення. У дослідженні взяли участь 110 

пацієнтів, з них 68% жінок і 32% чоловіків. Середній вік пацієнтів склав 39,3 років. 

За результатами опитування 63,41% в останні 12 місяців приймали антибіотики, з 

них 59% за призначенням лікаря, інші 41% займалися самолікуванням. З тих 

пацієнтів, хто лікувався самостійно, 17% опитаних придбали препарати в аптеці за 

порадою фармацевта, 9%  використовували антибіотик, що залишився від 

попереднього курсу лікування, а 10%  дізнались про ліки із засобів масової 

інформації, 5% - придбали антибіотик за рекомендацією знайомих. Можливо 

визначити загальний низький рівень обізнаності пацієнтів про ефективність 

антибіотиків: 59% опитаних вважали, що антибіотики вбивають віруси, 61%,  що 

антибіотики ефективні при грипі. Прийом антибіотика без призначення лікаря  

нераціональний і характеризується невірним вибором препарату, дози та тривалості 

курсу лікування. 

Висновки: через широке клінічне застосування антибіотиків формування 

резистентних штамів неминуче. Для стримування процесу придбання бактеріями 

резистентності до антибіотиків необхідно підвищити рівень обізнаності населення. 

Неефективність антибіотиків провокується невірним уявленням і не вірним 

застосуванням цих лікарських засобів. Таким чином, при вірно організованій 

просвітницькій роботі з населенням та фахівцями, до думки яких прислухаються, 

можна значно скоротити частоту випадків нераціонального використання 

антибіотиків. 

 

ЕЛАСТОГРАФІЯ ЗСУВНОЇ ХВИЛІ ЯК МЕТОД ДІАГНОСТИКИ  

НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТІВ  

З ПІДВИЩЕНОЮ МАСОЮ ТІЛА ТА ОЖИРІННЯМ 

Рождественська А.О., Железнякова Н.М. 

Харківський національний медичний університет, 

кафедра внутрішньої медицини №1, м. Харків, Україна 

 

Актуальність. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) – хронічне 

захворювання, яке тісно пов'язане з ожирінням. Еластографія зсувної хвилі – 

неінвазивний ультразвуковий метод підтвердження НАЖХП, який базується на 

кількісному вимірі щільності паренхіми печінки. Однак надмірно розвинений шар 

підшкірно-жирової клітковини пацієнтів перешкоджає проходженню 

ультразвукових хвиль до зони дослідження та у зворотньому напрямку. 

Мета дослідження: оцінити можливості еластографії зсувної хвилі як методу 

оцінки стадії фіброзу у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі 

підвищеної маси тіла або ожиріння. 

Матеріали і методи. За допомогою апарату Soneus P7 (Ultrasign, Україна) 

методом еластографії зсувної хвилі з вимірюванням середньої щільності паренхіми 

печінки (кПа) було обстежено 93 пацієнта з НАЖХП у віці 28–60 років, серед яких 

34,4 % мали підвищену масу тіла, 20,4 % – ожиріння І ст., 7,5 % – ожиріння ІІ ст.   
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Результати дослідження та їх обговорення. Отримані дані були розділені на 

групи згідно зі шкалою METAVIR: F0 – 10 пацієнтів (10,7 %), F1 – 31 пацієнт 

(33,3 %), F2 – 25 пацієнтів (26,8 %), F3 – 18 пацієнтів (18,3 %), F4 – 1 пацієнт (1 %). 

Проблеми вибору доступу, акустичні вікна та артефакти під час проведення 

еластометрії виникли у 18 пацієнтів (19,3 %), 33,3 % з яких мали підвищену масу 

тіла, 38,8 % – ожиріння І ст., а 27,7 % – ожиріння ІІ ст.  

Висновки. Підвищення маси тіла та ожиріння у пацієнтів з  НАЖХП обмежує 

застосування неінвазивних методів діагностики, які дозволяють уникнути біопсії 

печінки, що обумовлює необхідність пошуку додаткових методів дослідження у 

даних груп пацієнтів.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АТЕРОГЕННИХ ДИСЛІПОПРОТЕЇДЕМІЙ 

У ПІДЛІТКІВ ІЗ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 

Савво В.В., Стоказ К.М., Савво І.Д. 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 

Кафедра педіатрії 

 

Мета  дослідження: встановлення факторів, що впливають на особливості 

формування порушень ліпідного та  ліпопротеїдного  спектру крові у підлітків із 

різними варіантами артеріальної гіпертензії (АГ). Проведено комплексне 

обстеження 30 юнаків із первинною АГ (ПАГ) у віці 13–17 років та 20 їх однолітків 

із АГ, яка супроводжувалась  ожирінням.  Всім проводилось клінічне обстеження із 

урахуванням даних анамнезу з вивченням обтяженої спадковості по серцево-

судинним  захворюванням (ССЗ), ожирінню, цукровому діабету (ЦД), а також 

частоти шкідливих звичок (тютюнопаління, вживання алкоголю, несприятливих 

сімейних традицій харчування (надмірне вживання кухонної солі, здоби, 

солодощів), гіподинамії. 

Матеріали і методи. Об’єктивно оцінювали зріст, вагу, об`єм талії , об`єм 

стегон та обчислення індексу маси тіла (ІМТ). Всім проводили добове холтерівське 

моніторування артеріального тиску, ехокардіографію, визначення ліпідного спектру 

крові за рівнем загального холестерину (ЗХ), альфа-холестерину, тригліцеридів (ТГ) 

та коефіцієнту атерогенності (КА). Взаємозв`язок факторів ризику з порушеннями 

ліпідного спектру крові оцінювали методом байєсової статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, всі ознаки 

атерогенної дисліпопротеїдемії (ДЛП): високий рівень загального холестерину (ЗХ), 

зниження ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), гіпертригліцеридемія (ГТГ) в 

обох групах АГ асоційовані із обтяженою спадковістю (ОС)  по АГ, лише у підлітків 

із ПАГ  з виявленою гіперхолестеринемією (ГХЕ) та ГТЕ мала місце ОС по  АГ у 

сполученні з ожирінням, а в підлітків із АГ та ожирінням -- з подібними  варіантами 

атерогенної ДЛП відзначена ОС по АГ в сполученні  з  цукровим діабетом та 

ожирінням. Знижений рівень ЛПВЩ асоціюється у всіх підлітків із надмірним 

вживанням здоби, солодощів, незалежно від форми АГ. Лише у підлітків із ПАГ 

знижений рівень ЛПВЩ асоціюється також із тютюнопалінням (ВР=13,20), 

надмірним спортивним навантаженням (ВР=29,79).  
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Висновки. Таким чином, прояви атерогенної ДЛП асоціюються із 

накопиченням різних факторів ризику у підлітків із АГ, які особливо несприємні в 

групі АГ з ожирінням. Серед них модифіковані фактори ризику (надлишкова маса 

тіла, шкідливі звички, гіподинамія, нераціональне харчування), які можна 

попередити або уникнути шляхом формування звичок здорового способу життя в 

сім’ї з раннього віку дитини, а це, в свою чергу, сприятиме попередженню 

ускладненого перебігу АГ у підлітків.  

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДІВ КОНТРАЦЕПЦІЇ, ЯКИМИ 

КОРИСТУЮТЬСЯ СТУДЕНТИ МЕДИЧНИХ І НЕМЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Сенюк Н. І., Колесниченко К. В., Граділь О.Г. 

Харківський національний медичний університет 

 

Актуальність. Небажана вагітність, як соціальна проблема, в Україні не 

втрачає актуальності, незважаючи на позитивну динаміку в цьому плані протягом 

останніх років. Кількість абортів за останні 10 років зменшилася більш, ніж вдвічі, 

однак показник кількості абортів на 1000 новонароджених все одно залишається 

одним з найвищих у Європі (255 абортів на 1000 новонароджених). Станом на 

кінець 2018 року частка здійснених абортів становить 25,5%, тобто кожна четверта 

вагітність закінчується абортом. Саме тому питання вибору методу контрацепції та 

поширеності використання екстреної контрацепції серед жінок репродуктивного 

віку (ЖРВ) в наш час особливо важливе. Вибір методу контрацепції залежить від 

рівня інформованості населення в цьому питанні.  

Мета дослідження: провести порівняльну оцінку методів контрацепції, якими 

користуються студентки медичного закладу вищої освіти (ЗВО), як добре 

інформований контингент, та студентки ЗВО інших спеціальностей. 

Матеріали і методи. Для отримання статистичних даних був використаний 

метод анкетування. У дослідженні взяло участь 185 ЖРВ (від 15 до 29 років), з яких 

у групу А (студентки Харківського національного медичного університету) увійшло 

98 опитаних, а в групу С (студентки ЗВО інших спеціальностей) - 87 опитаних. В 

ході дослідження було виявлено, що 4,9% опитаних не користуються жодним з 

методів контрацепції, з яких 4,3% (n=8) належать до групи С, а 0,6% (n=1) - до групи 

А. 

Результати дослідження та їх обговорення. За результатами анкетування 

було виявлено, що ЖРВ надають перевагу бар’єрним методам контрацепції, тобто 

презервативам, а саме 68,4% опитаних з групи А (n=67) і 65,5% опитаних з групи С 

(n=57). На другому місці серед методів контрацепції, якими користуються студентки 

ЗВО є перерваний статевий акт. В групі А йому надають перевагу 18,4% (n=18) 

респондентів, а в групі С - 15% (n=13). Оральними контрацептивами в групі А 

користується 9,2% респондентів (n=9), а в групі С - 6,9% (n=6). Респонденти з групи 

А серед методів контрацепції, якими вони користуються вказали ще супозиторії - 

1% (n=1) та внутрішньоматкову спіраль - 1% (n=1). Ще 1% (n=1) опитаних з групи А 

повідомили, що періодично використовують різні методи контрацепції. В групі С 
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кількість таких відповідей становила 3,5% (n=3). Вражаючою виявилась статистика 

стосовно використання екстреної контрацепції. 18,4% (n=16) респондентів з групи С 

повідомили, що хоча б раз в житті користувалися екстреною контрацепцією. В групі 

А цей показник становить аж 44,9% (n=44).  

Висновки. Отже, відповідно до результатів дослідження можна зробити 

висновок, що студентки немедичного ЗВО на 3,7% частіше практикують 

незахищений статевий акт, ніж студентки медичного ЗВО. Перерваний статевий акт, 

як метод контрацепції частіше (на 3,4%) використовують респонденти з групи А, 

незважаючи на власну інформованість стосовно неефективності та, навіть, 

небезпеки його використання. Діапазон методів контрацепції, якими користуються 

опитані з групи С вужчий, ніж у групи А, що можна пояснити нижчим рівнем 

обізнаності в питаннях контрацепції. Частота використання екстреної контрацепції 

серед студенток медичного ЗВО вища, ніж у студенток інших ЗВО на 26,5%, що теж 

можна пояснити вищим рівнем їхньої інформованості в цій сфері.  

Таким чином ми бачимо, що різниця у використанні різних методів 

контрацепції студентками медичного і немедичного ЗВО суттєва. Найімовірніше це 

пов’язано з більшою доступністю інформації з цього питання у медиків, ніж у жінок 

інших професій. Особливо велика різниця у різноманітності засобів і використанні 

екстреної контрацепції. Для розв'язання цієї проблеми необхідно впроваджувати 

уроки сексуальної освіти для студентів немедичних ЗВО для зниження рівня 

незнання серед населення.  

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПОСЛЕ 

РЕЗЕКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Середенко В.Г., Жадан Ю.Г.  

«Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева НАМН Украины»  

Отделение анестезиологии с койками для интенсивной терапии 

Украина, г. Харьков 

 

Актуальность. Вследствие широкой распространенности диффузного и 

узлового зоба с формированием гипертиреоидных состояний в популяции резекция 

щитовидной железы является одним из наиболее часто выполняемых оперативных 

вмешательств. Проблема послеоперационного болевого синдрома при исполнении 

даже «малотравматичных» вмешательств, в настоящее время не решена в должной 

мере. Рациональное использование концепции мультимодальной аналгезии 

представляется перспективным и патогенетически обоснованным способом решения 

данной проблемы. Однако, требуется разработка и реализация конкретных 

программ методик аналгезии, обеспечивающие надежный клинический результат. 

Цель исследования: изучить эффективность послеоперационного 

обезболивания при резекции щитовидной железы на основе рационализации 

мультимодального подхода к аналгезии. 

Материалы и методы. Обследовано 105 пациентов, перенесших резекцию 

щитовидной железы. Среди обследуемого контингента были выделены 3 руппы: 1  

группа - контрольная - с применением традиционной методики послеоперационного 
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обезболивания в виде послеоперационного в/м введения препаратов НПВС 

(Дексалгин) в режиме «по требованию»; 2 группа - основная №1 - с применением 

разработанной методики аналгезии в виде интраоперационного в/в введения 

препаратов НПВС (Дексалгин) и дополнительное послеоперационное в/м введение 

Дексалгина в режиме «По требованию»; 3 группа - основная №2 - с применением 

этой же разработанной методики аналгезии, дополненной интраоперационной 

инфильтрацией мягких тканей растворами местных анестетиков; дополнительное 

послеоперационное в/м введение Дексалгина в режиме «по требованию». Для 

оценки послеоперационного болевого синдрома использовались визуальная 

аналоговая шкала (ВАШ) и цифровая рейтинговая шкала (ЦРШ). Анализировались 

следующие показатели: время манифестации болевого синдрома, количество 

требований дополнительной аналгезии, интенсивность и продолжительность 

болевого синдрома. Характер распределения значений исследуемых показателей 

оценивался с помощью W-критерия Шапиро-Уилки. Уровень статистической 

значимости межгрупповых различий оценивалась с помощью параметрического t-

критерия Стьюдента.  

Результаты исследования и их обсуждение. По сравнению с контрольной 

группой, в основной группе №1 достигнуты такие результаты: отсрочка времени 

манифестации болевого синдрома в 4 раза больше, наблюдалось снижение 

количества требований дополнительной аналгезии на 32,3%, отслеживается 

отсутствие выраженного болевого синдрома в 100% случаев тем временем как 

фактическое отсутствие болевого синдрома присутствует в 36, 4% случаев. По 

сравнению с контрольной группой и основной группой №1, в основной группе №2 

достигнуты еще более положительные результаты: отсрочка времени манифестации 

болевого синдрома еще в 1,9 раза больше, наблюдалось снижение количества 

требований дополнительной аналгезии еще на 18%, отсутствие выраженного 

болевого синдрома в 100% случаев, фактическое отсутствие болевого синдрома в 

48,5% случаев.  

Выводы. Внутривенное интраоперационное введение анальгетиков группы 

НВПС, а также использование при этом инфильтрации мягких тканей раствором 

местных анестетиков при резекции щитовидной железы является статистически 

мощным средством воздействия на экспрессию послеоперационного болевого 

синдрома до достижения полного отсутствия.  
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТКАНИННОЇ ТА КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ У 

ЛІКУВАННІ ПЕРЕДЧАСНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ЯЄЧНИКІВ В 

ЕКСПЕРИМЕНТІ 

Скибіна К.П. 

Харківська медична академія післядипломної освіти, 

Кафедра акушерства та гінекології №2 

 

Актуальність: Передчасна недостатність яєчників (ПНЯ) – це 

багатофакторний синдром, який характеризується виснаженням фолікулів яєчників, 

вторинною аменореєю, високим рівнем гонадотропінів і низькою концентрацією 

естрогенів в сироватці крові у жінок до 40 років. Розвиток ПНЯ в популяції жінок 

залежить від віку: до 20 років - 1: 10000, 30 років - 1: 1000, 40 років-1%. Незважаючи 

на значні досягнення у вивченні основних причин ПНЯ, найбільш складним 

завданням залишається пошук методів відновлення оваріального резерву. 

Мета дослідження: порівняти терапевтичні ефекти кріоекстракта плаценти 

(КП) та мезенхімальних стовбурових клітин жирової тканини (МСК ЖТ) у 

відновленні оваріальної функції у мишей з ПНЯ в експерименті.  

Матеріали і методи: ПНЯ моделювали на самках мишей лінії BALB \ c 

шляхом введення бусульфана та циклофосфаміда. Тварин розподілили на 4 групи по 

15 самок вагою 20,1 ± 1,1 г з регулярним естральним циклом: 1 - контрольна група, 

2 - група з моделлю ПНЯ, 3 - група з моделлю ПНЯ, отримувала лікування КП (по 

0,01 г в / м 1 р / сут 5 днів). 4 група з моделлю ПНЯ, що отримувала лікування МСК 

ЖТ (100000 клітин внутрішньочеревно одноразово). Досліджували вагу, естральний 

цикл, статеву активність, морфологічні зміни репродуктивних органів у тварин. 

Результати дослідження та їх обговорення. У всіх мишей з моделлю ПНЯ 

достовірно знижувалась вага, естральний цикл ставав монофазним, вагінальні 

пробки були відсутні. Вага і активність відновлювалися у 2 групі тварин без 

лікування через 6 тижнів після експеримента, у 3 та 4 групах тварин з лікуванням - 

через 3 тижні. Естральний цикл відновлювався у 2 групі тварин без лікування -  

через 5 тижнів у 40%мишей, у 3 групі тварин з лікуванням КП - через 4 тижні у 70% 

мишей, у 4 групі тварин з лікування МСК ЖТ - через 4 тижні у 85%мишей. Статева 

активність відновлювалась у 2 групі тварин без лікування - через 6 тижнів у 30% 

тварин, у 3 та 4 групах тварин з лікуванням - через 5 тижнів у 100%. При 

гістологічному дослідженні у 2 групи тварин яєчники були зменшені в розмірах, 

зазначалося відсутність структурних елементів, а в матках були атрофічні зміни. У 

групах тварин з лікуванням КП і МСК ЖТ відзначалось відсутність типових 

елементів в яєчниках, спостерігались окремі фоллікулоподібні структури, матка в 

препаратах була близька до інтактної. 

Висновки. Застосування КП та МСК ЖТ в лікуванні мишей з моделлю ПНЯ 

має виражений терапевтичний ефект. Розроблений в експерименті метод корекції 

ПНЯ може використовуватися в майбутньому для відновлення репродуктивного 

здоров'я у жінок з ПНЯ. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЦИТОКІНІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ВЕБ-

ІНФЕКЦІЮ З РІЗНИМ РІВНЕМ ВІРУСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

Сорокіна О. Г. 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Кафедра загальної та клінічної імунології та алергології 

 

Актуальність. На сьогоднішній день інфікованість ВЕБ серед дорослого 

населення складає більше 95%. 

Мета дослідження: вивчити рівень цитокінів у хворих на хронічну ВЕБ-

інфекцію, в залежності від рівня вірусного навантаження. 

Матеріали і методи. Нами було обстежено 78 пацієнтів з хронічною ВЕБ-

інфекцією, основними клінічними проявами в яких були різні іммунопатологичні і 

імунодефіцитні стани: I група – з низьким рівнем вірусного навантаження, II група – 

із середнім рівнем вірусного навантаження, III група – з високим рівнем вірусного 

навантаження. Для дослідження цитокінового профілю в сироватці крові хворих на 

ВЕБ-інфекцію використовували метод тІФА з використанням наборів реагентів ЗАТ 

«Вектор-Бест» (Новосибірськ, Росія).  

Результати дослідження та їх обговорення. За результатами дослідження 

рівня цитокінів у хворих на хронічну ВЕБ-інфекцію було виявлено, що в усіх трьох 

групах відзначалося суттєве підвищення як прозапальних (ІL-1β, ІL-6, TNF-α), так і 

протизапальних цитокінів (ІL-10, ІL-4, TGFβ1). Однак, протизапальна цитокінемія 

була у пацієнтів I групи більш компенсованою у порівнянні з пацієнтами II та III 

груп. 

Висновки. Виявлені особливості цитокінового статусу у хворих хронічною 

ВЕБ-інфекцією, в залежності від рівня вірусного навантаження, допоможуть 

оптимізувати підхід до терапії таких пацієнтів. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ РІВНЯ 8-ГІДРОКСИ-  

2-ДЕЗОКСИГУАНОЗИНУ, ЯК МАРКЕРА ОКСИДАТИВНОГО ТЕСТУ ПРИ 

АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ЛЮДЕЙ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ 

Сосєдка К.С., Нємцова В.Д. 

Харківський національний медичний університет 

Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини 

 

Актуальність. Доведено, що одним з патогенетичних механізмів артеріальної 

гіпертензії (АГ), що має несприятливий вплив на формування кардіо-васкулярних 

ускладнень є виникнення ендотеліальної дисфункції (ЕД). Також відомо, що одним з 

чинників прогресування ЕД є розвиток та вираженість оксидативного стресу (ОС), 

складовою якого є зниження антиоксидантного захисту (АОЗ).  

Гуанін є найбільш окислюваною з основ, що входять до складу ДНК, а 

продуктом його окислення, в результаті впливу активних форм кисню, є 8-гідрокси-

2-дезоксигуанозин (8-OH-dG), який можна визначити в різних біологічних тканинах 

і рідинах організму. Кількісне визначення 8-OH-dG пропонується використовувати в 

якості одного з маркерів вільнорадикальних процесів (ВРП), що відбуваються в 
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організмі в нормі та при розвитку різних патологічних процесів. 8-OH-dG є одним з 

кращих клініко-лабораторних маркерів ОС, тому що він легко проникає з клітин у 

кровотік.  

Мета дослідження: оцінити рівні 8-гідрокси-2-дезоксигуанозина в сироватці 

крові у пацієнтів  середнього віку з артеріальною гіпертензією. 

Матеріали і методи. У дослідження включено 96 пацієнтів (39 чоловіків та 57 

жінок) з ессенціальною АГ II стадії, середній вік яких  53,8±6,2 років. Всі вони 

отримували базисну терапію згідно з національними рекомендаціями не менш ніж 6 

місяців до включення до дослідження.  

Вивчалися показники ОС і АОЗ: активність глутатіонпероксидази (ГПО) та 

рівень малонового діальдегіду (МДА).  Активність ГПО визначали по зменшенню 

вмісту відновленого глутатіону в процесі 5-хвилинної інкубації досліджуваного 

зразка гемолізату в присутності окисного субстрату - гідроперекису кумолу 

фотометричним методом. МДА визначали в сироватці крові фотометричним 

методом з використанням реактивів тіобарбітурової кислоти ( «Organika» 

(Німеччина)), дітіобіснітробензойної кислоту ( «Merck» (Німеччина)), відновлений 

глутатіон ( «Sigma-Aldrich» (Японія)), гідроперекис  кумолу ( «Merck» (Німеччина)). 

Визначення рівня 8-OH-dG в сироватці крові проводили методом 

імуноферментного аналізу з використанням реактивів «Bio-Vendor». 

Контрольна група складалася з 20 практично здорових добровольців 

репрезентативних за віком та статтю. 

 Для оцінки відмінностей між групами використовували критерій Стьюдента 

(достовірно при р <0,05). 

 Результати дослідження та їх обговорення. У результаті проведених 

обстежень встановлено: відповідно контроль, пацієнти з АГ: МДА (мкмоль  / л) - 

4,07 ± 0,22; 6,45 ± 0,33; ГПО (мккат / гНв) - 6,77 ± 0,52; 5,59 ± 0,41. 

У пацієнтів спостерігається достовірне підвищення 8-ОH-dG в порівнянні з 

контролем (р <0,05), що свідчить про значну вираженість ОС у даної категорії 

хворих.   

Отримані результати високої вираженості ОС і пригнічення АОЗ вимагають 

інтенсифікації антиоксидантної терапії, спрямованої на гальмування розвитку КВО і 

поліпшення перебігу захворювання у хворих з АГ. 

Висновки. У пацієнтів з АГ, незважаючи на проведення стандартної 

антигіпертензивної терапії, має місце виражений ОС на тлі зниження АОЗ, що 

супроводжується значним підвищення рівня 8-OH-dG у хворих на АГ в порівнянні з 

контролем. 
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ДИФФЕРЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ ПРИ 

ГОСТРОМУ АПЕНДИЦИТІ 

Стоян А.О., Лєсний В.В. 

Харківський національний медичний університет 

Кафедра хірургії №2 

 

Актуальність. Актуальною проблемою сучасної хірургії є частий розвиток 

нозокоміальних інфекцій, що призводить до інфекційних ускладнень в області 

хірургічного втручання. Важливу роль у вирішенні даної проблеми грає раціональна 

антибіотикопрофілактика та етіотропна антибактеріальна терапія. 

Мета дослідження: проаналізувати особливості антибактеріальної терапії у 

хворих з гострим апендицитом (ГА). 

Матеріали і методи. Проведено ретроспективний аналіз 112 історій хвороб, 

хворих госпіталізованих в хірургічне відділення ХОКЛ з діагнозом ГА. 

Діагноз ГА був виставлений на підставі: скарг на біль у правій клубової області − 

108 (96,4%) хворих, диспептичних розладів (нудота, блювота, діарея) − 90 (80,4%), 

субфебрильної температури тіла − 95 (84,8%); анамнестичного симптому Кохера-

Волковича − 89 (79,4%); виявленого при об'єктивному дослідженні тріади Д`єлофуа 

− 112 (100%); лабораторних даних (нейтрофільний лейкоцитоз, підвищений рівень 

С-реактивного білка) − 110 (98,2%). Гендерний склад досліджуваної групи: 

чоловіків − 60 (53,57%), жінок − 52 (46,43%). Вік пацієнтів перебував у діапазоні від 

19 до 69 років, середній вік склав 34 ± 3,5 роки. Супутні захворювання виявлені у 66 

(58,93%) хворих: ішемічна хвороба серця (ІХС) − 46 (41%), гіпертонічна 

хвороба(ГБ) − 24 (21,43%), хронічне обструктивне захворювання легень − 10 

(8,93%), цукровий діабет − 8 (7,14%). Всі пацієнти були прооперовані в ургентному 

порядку в обсязі: аппедектомія по Волковичу-Д`яконову − 36 (32,14%), дренування 

черевної порожнини − 30 (26,79%), лапароскопічна апендектомія − 46 (41,07%). 

Всім пацієнтам в передопераційному періоді проведена антибіотикопрофілактика: за 

30-40 хвилин до початку оперативного втручання внутрішньовенно введено 

цефуроксим 750 мг, метронідазол 500 мг. 

Результати дослідження та їх обговорення. Залежно від інтраопераційної 

картини пацієнти були розподілені на 3 клінічні групи. 

Перша група складалася з 62 (55,36%) хворих з неускладненим ГА, без 

наявності перитонеального ексудату в черевній порожнині, тривалість операції до 2 

годин. Патогістологічний висновок видаленого червоподібного відростка − 

катаральний або флегмонозний апендицит. Антибактеріальне лікування полягало 

тільки в проведенні антибіотикопрофілактики, ранових і абдомінальних інфекційних 

ускладнень у цій групі хворих не було. 

Друга група складалася з 30 (26,79%) хворих з деструктивним ГА, з наявністю 

перитонеального ексудату в черевній порожнині, тривалість операції до 2 годин. 

Патогістологічний висновок видаленого червоподібного відростка − флегмонозний, 

гангренозний апендицит. Антибактеріальне лікування, крім проведення 

антибіотикопрофілактики, включало емпіричну антибактеріальну терапію 
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(цефалоспоринами 2-3 класу, метронідазол) протягом 3-5 діб. У 2 (1,79%) пацієнтів 

було нагноєння післяопераційної рани. 

Третя група 20 (17,86%) хворих з деструктивним ОА, з наявністю 

перитонеального ексудату в черевній порожнині, тривалість операції більше 2 

годин, з супутньою патологією, що обтяжує коморбідність пацієнта. 

Патогістологічний висновок видаленого червоподібного відростка − гангренозно-

перфоративний апендицит. Антибактеріальне лікування складалося з системної 

антибактеріальної терапії протягом 5-7 діб комбінацією з 3 препаратів 

(цефалоспорини 3-4 класу, фторхінолони, орнідазол). При цьому у 6 (5,36%) при 

неефективності стартової емпіричної антибактеріальної терапії, після отримання 

результатів антибіотикограми проводили заміну препаратів. У 4 (3,58%) пацієнтів 

виявлено нагноєння післяопераційної рани. 

Висновки. У першій групі дослідження була проведена тільки 

антибіотикопрофилактика, в другій − антибактеріальне лікування поєднувало в собі 

антибіотикопрофілактику і емпіричну антибактеріальну терапію, в третій − 

антибактеріальне лікування складалося з системної антибактеріальної терапії з 

наступною заміною препаратів. 

 

ЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ПРИ ВИЯВЛЕННІ  

ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ДІТЕЙ 

Суханова Л.А., Сіренко І.О., Калиновська В.В. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Кафедра дитячої фтизіатрії та пульмонології 

Кафедра фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини 

 

Актуальність. Своєчасне виявлення туберкульозу (ТБ) в дитячому віці є 

актуальною проблемою медицини. За даними ВООЗ щорічно ТБ розвивається у 

близько 1 мільйона дітей віком до 15 років, однак реєструється лише 45% випадків. 

Діагностика ТБ в дитячому віці складна через відсутність специфічних симптомів, 

що ускладнює оцінку фактичних масштабів епідемії ТБ.  

Мета дослідження: проаналізувати частоту виявлення та факторів ризику у 

дітей з встановленими випадками активного ТБ та спонтанно вилікуваного ТБ. 

Матеріали і методи. Узагальнені результати обстеження 48 дітей з вперше 

діагностованим активним ТБ (ВДТБ) та 47 дітей з вперше виявленими 

посттуберкульозними змінами (ЗЗТБ) віком від 0 до 17 років включно за період 2016 

– 2018 роки в м. Харків. 

Результати дослідження та їх обговорення. Серед факторів ризику розвитку 

ТБ виділяють специфічні (контакт з хворим на ТБ, зростання чутливості до 

туберкуліну) та неспецифічні (наявність медичної патології, яка призводить до 

зниження імунітету, умови проживання та характер харчування, шкідливі звички). 

 Наявність локальних змін виявлено при обстеженні дитини у зв’язку з 

встановленим контактом з хворим ТБ у13 випадках ВДТБ (27,08%) та 11 випадках 

ЗЗТБ (23,40%). Бактеріовиділення у хворого ТБ, який слугував джерелом 

інфікування, встановлено в 100% випадків дітей з ВДТБ, в тому числі наявність 
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стійкості до протитуберкульозних препаратів виявлено в 61,53% осередків. У 

контактних дітей з ЗЗТБ бактеріовиділення у джерела інфекції підтверджено в 

81,81% випадків, в тому числі хіміорезистентність – в 77,78% випадків. Специфічні 

локальні зміни у дітей виявлені одночасно з виявленням ТБ у джерела інфекції в 

15,38% випадків ВДТБ та 18,18% ЗЗТБ, протягом першого року спостереження в 

61,53% та 27,27% випадків відповідно. 

 Наявність патологічних змін виявлено при обстеженні дитини за результатами 

проведеної туберкулінодіагностики в 8 випадках ВДТБ (16,67%) та 28 випадках 

ЗЗТБ (59,57%). Виражену чутливість до туберкуліну зареєстровано в 56,25% 

випадків ВДТБ, в тому числі гіперергічну реакцію на пробу Манту з 2 ТО -в 48,15%. 

В 34,04% випадків ЗЗТБ відмічалась виражена чутливість до туберкуліну, в тому 

числі гіперергічна реакція -в 50,0%. 

 Наявність медичних факторів ризику було встановлено у 30 дітей з ВДТБ 

(62,52%) та 23випадків ЗЗТБ (48,9%). Найчастіше відмічались часті та тривалі 

простудні хвороби (в 50,0% та 38,29% відповідно). ВІЛ-інфекція виявлена в 4,17% 

випадків лише у дітей з ВДТБ. Наявність соціальних факторів ризику було 

встановлено у26дітей з ВДТБ (54,17%) та 9 випадках ЗЗТБ (19,15%). Найчастіше 

було встановлено низький матеріальний рівень родини (20,83% випадків ВДТБ та 

8,51% випадків ЗЗТБ), багатодітні родини (16,67% та 4,26% відповідно), асоціальна 

поведінка батьків (10,42% та 4,26% відповідно). 

Висновки. Щорічне виявлення дітей з спонтанно вилікуваними 

посттуберкульозними змінами відображає значно більшу поширеність туберкульозу 

в дитячому віці в порівнянні з даними офіційної статистики та напруженість 

епідеміологічної ситуації. 

 Активне виявлення і обстеження всіх контактних осіб (не тільки постійно 

безпосередньо перебуваючих в осередку туберкульозної інфекції, але і епізодичних), 

планова туберкулінодіагностика, в першу чергу в групах ризику, на сьогодні 

залишаються актуальними методами своєчасного виявлення туберкульозу в 

дитячому віці. 

Своєчасне виявлення туберкульозу у дітей значною мірою залежить від якості 

формування груп ризику не тільки по епідеміологічним факторам, але і з 

урахуванням неспецифічних медичних та соціальних чинників. 

 

ЧАСТОТА УРАЖЕНЬ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНУ У ПАЦІЄНТІВ З 

ХРОНІЧНИМ ТОНЗИЛІТОМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЕТІОЛОГІІЇ 

ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Ткаченко О.В., Ізмайлова О.В., Крахмалова О.О. 

Центр Здорового Серця, Харків 

 

Актуальність. Збудниками хронічного тонзиліту (ХТ) найчастіше є 

стрептококи (β-гемолітичні групи А), стафілококи, ентерококи, аденовіруси. 

У ряді випадків запалення не обмежується тканиною мигдаликів та може 

поширюватись за її межі, викликаючи ураження клапанного апарату серця. 

Найчастіше уражуються стулки аортального клапану (АК), з розвитком вальвуліту, 
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що може призвести до формування набутої аортальної вади (стенозу та 

недостатності аортального клапану (АК)). 

Мета дослідження: вивчити частоту запальних уражень стулок АК у пацієнтів 

з ХТ в залежності від збудника захворювання. 

Матеріали і методи. Обстежено 56 пацієнтів, 23 чоловіки та 33 жінки, 

середнього віку 36,5±3,7 рр.,  з встановленим діагнозом  ХТ. За результатами 

бактеріологічного висіву з поверхні піднебінних мигдаликів  у 27 пацієнтів був 

виявлений β-гемолітичний стрептокок групи А (βГСКА), у 14 хворих - золотистий 

стафілокок(ЗС), у 5-ти осіб - епідермальний стафілокок (ЕС), пневмокок у 3-х осіб 

(П), гемофільна паличка у 3-х хворих та у 4-х пацієнтів виявлені інші збудники 

(кандида, ентерококи та ін). 

Оцінку стану стулок та функцію АК вивчали методом двохвимірної 

ехокардіографії на апараті експертного класу СanonApio 300 (2018 р., Японія). 

Аналізували ехощільність стулок АК, кількість змінених стулок, наявність та 

ступінь аортального стенозу та регургітації на АК. 

Результати дослідження та їх обговорення. Ознаки перенесеного вальвуліту у 

вигляді фіброзу та кальцинозу стулок АК були виявлені у 22пацієнтів (39,29%),  9 

чоловіків та 13 жінок, середнього віку 37,9±5,4 рр.  

У 18 (81,8 %) пацієнтів мали місце фіброзвід 1 до 3х стулок АК, 1,89±0,9 

стулок, в середньому. Кальциноз 1-3 ступеню виявлено у 4х (18,2%)хворих. 

Фіброзування клапанного апарату було ускладнено  регургітацією 1-2 ступеню у 14 

(63,6%) пацієнтів. Поєднану аортальну ваду (стеноз та недостатність АК), яка була 

гемо динамічно значущою та потребувала оперативного лікування, діагностовано у 

4х (18,2%) хворих.  

При співставленні вираженості ураження АК з наявністю того чи іншого типу 

збудника ХТ за результатами бактеріологічного висіву, було встановлено, що 

частіше патологія розвивалася у хворих на ХТ, у яких збудником був βГСК -16 

хворих (72,7%). У хворих з ХТ та наявністю ЗС в бактеріологчних висівах аортальні 

вади виявлені у 6 (27,3%) хворих, що майже в 2,66 разів менше. Середній вік 

пацієнтів з ураженням АК у групі ХТ та наявністю βГСК у мазках із зіву становив 

32,7±5,8 рр.  проти 35,1±6,1 рр. в групі ХТ та наявністю ЗС( p>0,05). 

Висновки. Запальні процеси з боку аортального клапану у вигляді фіброзу та 

кальцинозу стулок внаслідок хронічного тонзиліту розвиваються у 39,29% випадків. 

Більш агресивним збудником хронічного тонзиліту слід вважати β-гемолітичний 

стрептокок групи А, який в 2,66 разів частіше провокує формування  анатомічних на 

функціональних  порушень з боку аортального клапану у порівнянні з золотистим 

стафілококом. Не було виявлено вікової різниці у хворих у групі β-гемолітичного 

стрептококу групи А, у порівнянні з  хворими із золотистим стафілококом, за 

тяжкістю анатомічних та функціональних  уражень аортального клапану. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ СУКУПНОГО ПОСИЛЮЮЧОГО ЕФЕКТУ  ГЕНІВ ENAM 

ТА KLK4 НА МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННІ ЕРОЗІЙ ЗУБІВ НА ТЛІ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТУ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ 

Турянська Н.І. 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

Кафедра терапевтичної стоматології 

 

Актуальність. Серед молоді можна спостерігати високу поширеність карієсу, 

ерозій зубів та захворювань тканин пародонта. [1].  Згідно даних літератури відома 

домінуюча роль генетичних чинників у формуванні фізико-хімічних і 

морфологічних властивостей емалі зуба, що дає можливість вважати роль 

спадковості в розвитку карієсу та ерозій зубів істотною [2]. До числа інформативних 

генетичних маркерів віднесено ряд поліморфізмів у генах ENAM та KLK 4, які 

беруть участь у формуванні кристалічного матриксу емалі, відповідно дефекти цих 

генів призводять до недосконалого амелогенезу [3,4]. 

Матеріали і методи. У результаті стоматологічного обстеження 60 студентів 

віком 18-25 років, розподілено на групи: I (n = 20) – карієс на тлі захворювань 

тканин пародонту; II (n = 21) – ерозії на тлі захворювань тканин пародонту; III (n = 

19) – ерозії на тлі інтактного пародонту. Для проведення молекулярно-генетичного 

дослідження у всіх обстежених було взято буккальний епітелій з внутрішньої 

поверхні щоки з визначенням наявності генів ENAM та KLK 4. Статистичний аналіз 

проведений за допомогою прикладних програм Microsoft Office Excel. 

 Результати дослідження та їх обговорення. Для групи II (ерозії на тлі 

захворювань тканин пародонту) було характерним зростання ризику розвитку 

некаріозних уражень, зокрема ерозій зубів на тлі захворювань пародонту при 

наявності комбінації генотипів AG_GG генів ENAM та KLK4 rs2664152 T>G, що 

може свідчити про їх сукупний посилюючий ефект один одного. Достовірних 

відмінностей за групою III та групою I для комбінації генів  ENAM та KLK4 

rs2664152 T>G виявлено не було. 

Нами виявлені статистично значимі комбінації за генами ENAMrs12640848 

A>G/  KLK4 rs2664153 G>A: 

- AA (ENAM) _GG (KLK4) зниження ризику (χ2=5,97, р=0,015); 

- AG(ENAM) _AA (KLK4) зростання ризику (χ2=5,86, р=0,016) 

Висновки. Наявність в буккальному епітелії комбінації генотипів AA (ENAM) 

_GG (KLK4)попереджує розвиток ерозій зубів, а поєднання  генотипів AG(ENAM) 

_AA (KLK4), вказує на можливість прогнозування виникнення ерозій зубів в осіб 

молодого віку та формування на цій підставі групи ризику розвитку даної патології 

твердих тканин зуба. 

Використана література: 

1.Беляева А. В. Распространенность кариеса у студентов и его профилактика / 

А. В. Беляева, Х. Б. Юнусов, И. Ю. Лялина // Актуальные проблемы биологической 

и химической экологии : сб. материалов 5 междунар. науч.-практ. конф., 21-23 нояб. 

2016 г. ‒ М., 2016. ‒ С. 192‒196. 
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2. Горбунова И. Л. Генетическая детерминация тканевой резистентности 

пародонта и зубной эмали у населения Омской области / И. Л. Горбунова, И. К. 

Лукашевич, А. В. Ефименко // Соврем.проблемы науки и образования. ‒ 2016. ‒ № 3. 

‒С. 57‒64.  

3. TGF-beta1 and TGFBR1 are Expressed in Ameloblasts and Pro-mote MMP20 

Expression / Gao Y. [et al.] // Anatomical Record. — 2009. — Vol. 292. — P. 885–890. 

4. Sequential use of transcriptional profiling, expression quantitative trait mapping and 

gene association implicates MMP20 in human kidney aging / Wheeler H. E. [et al.] // PLoS 

Genet. — 2009.— Vol. 10. — e1000685. 

 

ЛУЧЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ МАКУЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ СЕТЧАТКИ. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Хайдар Мохамед, Пастух И.В., Козинец М.И., Гончарова Н.А., Пастух У.А. 

Харьковская медицинская академия последипломного образования 

Кафедра офтальмологии 

 

Актуальность. За последние годы участились случаи лучевого поражения 

сетчатки. У детей – это результат воздействия лазерних указок. У взрослых –

лазерних установок различной силы. 

Цель исследования: продемонстрировать изменения сетчатки при лучевом ее 

поражении; показать эффективность терапии при данной патологии. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находился 1 пациент, 44 лет. 

Поступил через 1 сутки после поражения глаза лазерным прибором.  Острота зрения 

на левом глазу составляла 0,01н.к.  В лечении использовали противовоспалительные 

средства, мочегонные. Однократно интравитреально инъецирован anti-VEGF 

препарат, в последующем введен воздух в стекловидное тело. Динамику изменений 

в сетчатке демонстрировала серия компьютерных томограмм. Функциональные 

результаты учитывали по результатам визометрии, периметрии и исследования 

цветовосприятия.  

Результаты исследования и их обсуждение. Через 1 месяц после лечения 

анатомическое состояние сетчатки улучшилось. Отек макулярной зоны был 

устранен, структура слоев сетчатки показывала отсутствие патологических 

образований. Однако, функциональные результаты показывали низкую остроту 

зрения, дефекты в поле зрения и цветоощущении. Через 2 месяца после поражения 

функциональные результаты практически не изменились. В дальнейшем пациент 

наблюдался в другом городе.  

Выводы. Лучевое поражение сетчатки вызывает значительные 

функциональные и анатомические изменения в органе зрения, требующие 

стационарного лечения с включением оперативных вмешательств. Это позволяет 

достичь удовлетворительных анатомических результатов. Однако функциональные 

результаты не всегда высокие, что объясняется силой лучевого воздействия. По 

литературным данным в случаях сохранения удовлетворительных зрительных 

функций в пораженном глазу появляется возможность для их улучшения 

последующими курсами лечения. 
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КЛІНІКО-МЕТАБОЛІЧНІ ОЗНАКИ, ЩО АСОЦІЙОВАНІ З 

ФОРМУВАННЯМ ФІБРОТИЧНИХ ЗМІН ПЕЧІНКИ У ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ 

НА ОЖИРІННЯ  

Хоменко М. А. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Кафедра підліткової медицини 

 

Актуальність. Ожиріння вже у ранньому віці тісно пов’язане з розвитком 

неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) та формуванням фібротичних 

змін в органі. На сьогодні ведеться вивчення метаболічних маркерів, що асоційовані 

з ожирінням та коморбідною з ним патологією, а для оцінки фібротичних змін у 

печінці при НАЖХП у дітей розроблено індекс PNFI (pediatric NAFLD fibrosis 

index).   

Мета дослідження: визначити клініко-метаболічні ознаки, що асоційовані з 

формуванням фібротичних змін печінки у підлітків, хворих на ожиріння. 

Матеріали і методи. В дослідження було включено 58 підлітків, з яких 44,8% - 

юнаків та 55,2% – дівчат віком 12-17 років, хворих на ожиріння, що перебували на 

стаціонарному лікуванні в ДУ «ІОЗДП НАМНУ». Діагноз встановлено згідно МКХ–

10. Усім хворим проводили розрахунок індексу PNFI (pediatric NAFLD fibrosis 

index), в основі обчислення якого знаходяться рівень тригліцеридів, вік та обхват 

талії. 

Результати дослідження та їх обговорення. Ознаки НАЖХП за даними 

ультразвукового дослідження (УЗД) виявлено у 70,7% підлітків, хворих на 

ожиріння. Значення індеку PNFI ≥ 9 балів свідчить про формування фібротичних 

змін у печінці. Виходячи з цього усі хворі були розподілено на дві групи: I група 

(25,9%) – значення PNFI ≥ 9, II група (74,1%) - значення PNFI < 9.  

Клініко-анамнестичним дослідженням виявлено, що у 79,3% хворих відмічався 

підвищений апетит, диспепсичні симптоми у 55,2%. При пальпації живота біль в 

правому підребер’ї встановлено у 44,8% обстежених. Збільшення розмірів печінки 

відмічено у 75,8% підлітків. Частота виявлення скарг не відрізнялася по групах. При 

проведенні антропометричних вимірювань встановлено, що показники були 

достовірно вищими у групі з ознаками фіброзу печінки: індекс маси тіла (ІМТ) – 

34,51±0,98 кг/м2 та 29,48±0,43 кг/м2 (p ≤ 0,05), співвідношення об’єму талії до стегон 

(ОТ/ОС) – 0,87±0,02 та 0,81±0,01 (p ≤ 0,05), співвідношення об’єму талії до росту 

(ОТ/зріст) – 0,61±0,01 та 0,54±0,01 (p ≤ 0,05) у хворих I та II групи відповідно.  

Серед показників ліпідного спектру достовірно вищими у хворих з ознаками 

фіброзу печінки  були рівні β-ліпопротеїдів (10,76±0,75 та 8,33±0,29, p ≤ 0,05), 

тригліцеридів (ТГ) (1,95±0,16 та 1,27±0,07, p ≤ 0,05), холестерину ліпопротеїдів 

дуже низької щільності (ХСЛПДНЩ) (0,87±0,07 та 0,57±0,03, p ≤ 0,05), а вміст 

загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів низької щільності та 

ліпопротеїдів високої щільності достовірно не відрізнялися. Серед показників 

вуглеводного обміну були достовірно вищими в I групі хворих показники 

імунореактивного інсуліну (31,65±4,07 та 21,89±1,83, p ≤ 0,05), індексу HOMA-IR 

(6,94±0,89 та 4,59 ±0,37, p ≤ 0,05), натомість рівень глюкози натще не відрізнявся. У 
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групі хворих з фібротичними змінами відмічено напруження ферментативної 

системи, що виражалося у достовірно вищих рівнях таких показників як 

гамаглутамілтранспептидаза (ГГТП) – 27,21±2,31 у хворих I групи та 21,77±1,12 у 

хворих II групи (p ≤ 0,05), аспартатамінотрансфераза (АСТ) – 31,46±3,25 та 

24,61±1,48 (p ≤ 0,05), аланінамінотрансфераза (АЛТ) – 34,31±3,67 та 24,41±1,47 у 

підлітків I та II групи відповідно (p ≤ 0,05). УЗД ознаки НАЖХП мали всі хворі I 

групи та 60,5% II групи.  

Висновки. НАЖХП виявлено у 2/3 підлітків з ожирінням, а у 1/4 за даними 

індексу PNFI відмічено наявність фібротичних процесів печінки. У хворих з 

фібротичними змінами відмічено порушення ліпідного, вуглеводного та 

ферментного обмінів, що виражалося у достовірно вищому рівні β-ліпопротеїдів, 

ТГ, ХСЛПДНЩ, імунореактивного інсуліну, індексу HOMA-IR, ГГТП, АСТ, АЛТ. 

Встановлено достовірно вищі значення ІМТ, ОТ/ОС та ОТ/зріст у хворих з 

фібротичними змінами печінки, що підтверджує вплив абдомінального ожиріння на 

розвиток та прогресування НАЖХП у підлітків. 

 

ПРЕДИКТОРИ ПОРУШЕНЬ ГЛЮКОЗНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ЖІНОК З 

ГІПЕРУРИКЕМІЄЮ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ  

Черняєва А.О. 

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків 

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН 

України», м. Харків, Україна 

 

Актуальність. Цукровий діабет 2 типу (ЦД 2 типу) в 2-3 рази частіше 

діагностують у хворих на подагру і гіперурикемію, а його розвиток пов'язують 

також і з іншими порушеннями метаболізму в рамках метаболічного синдрому. 

Порушення вуглеводного обміну різного ступеня виразності виявляють у 57,4% 

хворих на подагру, а ЦД 2 типу у 34,3%. Результати досліджень свідчать, що 

подагру і гіперурикемію слід розглядати як предиктори ЦД 2 типу.  

Мета дослідження: визначити предиктори порушень глюкозного гомеостазу у 

хворих на ЦД 2 типу жіночої статті з гіперурикемією. 

Матеріали і методи. Обстежено 47 жінок, хворих на ЦД 2 типу. Середній вік 

обстежених становив (62,8±7,8) Ме 63,0 [42-81] років. Вік на момент маніфестації 

захворювання – (45,7±8,9) Ме 47,5 [30-76] років. Середня тривалість захворювання 

на момент обстеження – (16,5±9,8) Ме 13,0 [2,0-40,0] років. 

Наявність та ступінь ожиріння визначали за індексом маси тіла (ІМТ), згідно з 

критеріями ВООЗ (2000). Обвід талії (ОТ) і стегон (ОС) (см) вимірювали 

сантиметровою стрічкою. Обчислювали індекс ОТ/ОС (ІОТ/ОС) (у.о).   

Зразки венозної крові для гормонального дослідження отримували натще 

(після 8-годинного голодування) з ліктьової вени. Вміст глюкози в плазмі крові 

натще (ГН) та через 2 години після їжі (постпрандіальна глікемія) (ПГ)) визначали 

глюкозооксидазним методом за допомогою аналізатора глюкози “Biosen C-line” 

(Німеччина). Рівень глікозильованого гемоглобіну (HbAc1) (%) в крові визначали 

фотоколориметричним методом за допомогою комерційного набору реагентів АО 
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“Реагент” на фотоелектричному фотометрі КФК-3.  

За допомогою вдосконаленої моделі НОМА-калькулятора розраховували 

HOMA2_IR, HOMA2_%B (показник секреторної активності/здатності β-клітин) і 

HOMA2_%S (показник чутливості до інсуліну).  

Рівень холестеролу ліпопротеїнів високої щільності (ХС-ЛПВЩ) (ммоль/л) 

визначали методом осадження в сироватці за допомогою комерційного набору 

«Холестерин ЛПВЩ ФС» («СпайнЛаб», Україна) і тригліцеридів (ТГ) (ммоль/л) – 

колориметричним методом за допомогою наборів “ДІАЛІПОН ДС” (ЗАО «Діакон-

ДС», Росія) на апараті «Флюорат-02-АБЛФ-Т».  

Рівень сечової кислоти (СК) у сироватці крові досліджувався 

колориметричним методом за допомогою набору реагентів «СпайнЛаб, 

UricasePOD» (Україна). З урахуванням рівня СК в крові обстежені були поділені на 

групи: група 1 (n=25) – СК в крові в межах референтних значень для жінок (<350 

мкмоль/л), 2 (n=15) – СК в крові вище верхньої межі референтного значення для 

жінок (>350 мкмоль/л).   

Статистичний аналіз отриманих даних проведено за програмним комплексом 

“StatgraphicsPlusfor Windows 10». Нормальність розподілу змінних визначали за 

допомогою тесту Шапіро-Уілка. Асоціації між залежними і незалежними змінними 

аналізували методом покрокового мультифакторного регресійного аналізу, 

результати якого представлені у вигляді таблиці і включають таки характеристики 

моделей як коефіцієнт регресії (В), стандартизований коефіцієнт регресії (β) і 

коефіцієнт детермінації (R2). Перевірка нульових гіпотез проведена на рівні 

значущості P≤0,05. Отримані результати представлено в таблицях у вигляді X ± s; 

[Min-Max], де X  – середнє арифметичне, s – стандартне відхилення, Min – 

мінімальне значення показника в вибірці, Max – максимальне значення показника в 

вибірці. Інформаційна значущість клінічних ознак визначалася методом Байєсової 

статистики.  

Результати дослідження та їх обговорення.  Гіперурикемію діагностовано у 

43,0% (n=40) жінок, хворих на ЦД 2 типу. Рівень СК в крові у жінок групи 2 

становив (446,16±89,81) мкмоль/л і був значуще вищим ніж у жінок групи 1 

(283,07±55,17) мкмоль/л (F=117,52; Р<0,00001). Аналіз досліджуваних клінічних і 

біохімічних показників у групах з урахуванням рівня СК в крові показав, що у жінок 

групи 2 вага тіла значуще вище ніж у жінок групи 1 ((95,14±19,84) і (87,63±16,91) кг; 

F=3,65, Р=0,059). Визначено, що у жінок групи 2 спостерігається гіперінсулінемія 

(32,08±10,46) мкОд/мл. Крім цього, у жінок групи 2 виявився значуще вищий індекс 

HOMA2_B% ((111,91±89,93) і (77,87±60,37) у.о, відповідно; F=12,32, Р=0,002). 

Встановлено, що у жінок групи 2 індекс HOMA2_IR значуще вищий ніж у жінок 

групи 1 ((4,51±1,35) і (2,59±1,63) у.о, відповідно; F=9,03, Р=0,007). При цьому, 

чутливість тканин до інсуліну, яку оцінювали за індексом HOMA2_S%, значуще не 

відрізнялася між групами.  

З метою оцінки значущості досліджуваних показників в виразності порушень 

глюкозного гомеостазу проводили покроковий мультифакторний регресійний аналіз 

в групі 2, де залежними змінними виступали рівні ГН, ПГ, HbAc1, ІРІ, HOMA2_B%, 

HOMA2_S% іHOMA2_IR  в крові, а незалежними –ІМТ, ОТ, ІОТ/ОС, рівень HbAc1, 
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ХС_ЛПВЩ і ТГ в крові (табл. 1). 

Таблиця 1 

Результати покрокового мультифакторного регресійного аналізу  

Змінна Статистичний показник R2,% 

залежна незалежна B β t P 

ГН, ммоль/л ІОТ/ОС, у.о 9,63 0,56 17,31 0,00001 91,74 

ПГ, ммоль/л ІОТ/ОС, у.о 6,32 1,84 3,43 0,002 92,64 

ХС_ЛПВЩ, 

ммоль/л 

3,01 1,48 2,03 <0,05 

HbAc1, % ІОТ/ОС, у.о 4,09 1,09 3,75 0,0009 96,82 

 ХС_ЛПВЩ, 

ммоль/л 

3,17 0,88 3,61 0,0013 

ІРІ, мкОд/мл ХС_ЛПВЩ, 

ммоль/л 

29,36 3,67 8,01 0,0001 90,15 

HOMA2_B% ІМТ, кг/м2 -10,88 4,15 -2,62 0,04 84,19 

 ОТ, см 5,1 1,51 3,39 0,015 

HOMA2_S% ХС_ЛПВЩ, 

ммоль/л 

15,74 3,63 4,33 0,005 96,74 

ТГ, ммоль/л 2,6 1,24 2,09 0,008 

HOMA2_IR ІОТ/ОС, у.о 4,61 0,52 8,91 0,00001 91,9 

Встановлено, що у жінок групи 2 виразність глюкозного гомеостазу 

асоційована з ІОТ/ОС і рівнем ХС_ЛПВЩ в крові (див. табл. 1). При цьому, вплив 

ІОТ/ОС на рівень ПГ і HbAc1 є більш значущим ніж ХС_ЛПВЩ в відповідних 

моделях (див. табл. 1). При проведенні покрокового мультифакторного регресійного 

аналізу нами було встановлено, що у жінок, хворих на ЦД 2 типу з гіперурикемією 

індекс HOMA2_B% визначають ІМТ і ОТ: 

HOMA2_B% = 10,9*ІМТ + 5,1*ОТ. 

Дана модель визначає 84,19% варіабельності індексу HOMA2_B% (див. табл.1). 

Висновки. Гіперурикемію діагностовано у 43% жінок, хворих на цукровий 

діабет 2 типу. У жінок, хворих на цукровий діабет 2 типу з гіперурикемією 

спостерігається гіперінсулінемія і інсулінорезистентність. У жінок, хворих на 

цукровий діабет 2 типу з гіперурикемією порушення глюкозного гомеостазу 

асоційовані з ІОТ/ОС і рівнем ХС_ЛПВЩ в крові. При цьому, вплив ІОТ/ОС на 

рівень ПГ і HbAc1 є більш значущим ніж ХС_ЛПВЩ у відповідних моделях. 

 

SCREENING DIAGNOSTIC OF BOWEL DISEASES IN CHILDREN 

Philip Sedem Dankwah, Kostiantyn Voloshyn 

V.N. Karazin Kharkiv National Universit 

Department of Pediatrics № 2 

 

The problem of diagnostics of bowel diseases in pediatric practice is quite a difficult 

task, especially at the stages of primary care. This may be due to the lack of focus of the 

pediatrician or family physician on intestinal pathology, especially inflammatory bowel 

diseases (Ulcerative Colitis and Crohn's disease) in children, low level of medical 
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facilities, untimely treatment of the patient, and ignoring the symptoms of the disease. One 

way to accomplish this is through active screening diagnostics using non-invasive methods 

such as questioning patients and identifying fecal markers of intestinal inflammation. 

Aim of the research: a comparative analysis of the condition of the mucous 

membrane of the large intestine of schoolchildren with the results of questioning and 

determination of fecal markers of intestinal inflammation. 

Materials and methods. 40 children aged 6 - 18 were examined and questioned. All 

patients were verified by endoscopic examination of the colon. Fecal markers of intestinal 

inflammation were determined using CITO TEST Calprotectin-Lactoferrin. The SIBDQ 

(Short IBD Questionnaire) questionnaire was used for the questioning. 

Results and Discussion. Comparison of the results of the endoscopic examination 

with the results of questioning and determination of fecal markers of intestinal 

inflammation indicates a reliable degree of coincidence (95%, p <0,05) of positive results 

of Cito Test Calprotectin-Lactoferrin with the obtained score in the questionnaire and with 

revealed endoscopically signs of inflammatory process (from marked catarrhal changes to 

the presence of mucosal destruction). 

Conclusion. It is shown that the proposed combination of screening diagnostics and 

determination of fecal markers of intestinal inflammation is sufficiently sensitive and can 

be used at pre-hospital and primary diagnostic stages in schoolchildren, including the 

selection of a group of patients for further endoscopic examination. 

 

EVE VENOUS REFLUX SYNDROME AS A FACTOR OF CHRONIC VENOUS 

DEFICIENCY OF THE LOWER EXTREMITIES 

Davydenko E. 

Research advisor: corresponding member of NAMS of Ukraine, MD, Professor 

Lupaltsov V.I. 

Kharkiv National Medical University 

Department of Surgery No. 3 

 

Objective: to evaluate the effectiveness of prevention of evening venous reflux 

(VVR) among students based on the study of ultrasound, anatomical and physiological 

characteristics of the lower extremities. 

Materials and methods: In order to identify VVR, 30 girls aged 18 to 24 years were 

examined. All participants were asked to undergo a study of ultrasound of the veins of the 

lower extremities in the morning before and in the evening after a working day. We 

studied the diameter of the great saphenous vein, in the area of the safeno-femoral 

anastomosis and the small saphenous vein, in the area of the safeno-popliteal anastomosis, 

studied the presence of blood reflux during a Valsalva test in these areas and in the area of 

large perforants. In 18 students, the initial stage of varicose veins in stage C0-C1 was 

determined according to the CEAP classification. The etiological factors affecting the 

venous pump and the formation of chronic venous insufficiency were studied. 

Lifestyle plays an important role in our study of VVR; the tight linen compressing the 

venous arteries at the level of inguinal folds had an adverse effect; high heels that worsen 

the functioning of the muscle pump. 
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According to a comparative analysis of the results of non-surgical treatment of 

evening venous reflux syndrome in 18 students with the initial stage of varicose veins in 

stage С0-С1 according to CEAR classification, clinical observations were made to identify 

symptoms of chronic venous insufficiency, which was manifested by the severity of the 

legs increasing by evening -9 people (50% ), pain in the calf muscles - 11 respondents 

(61.1%), night cramps - 10 girls (55.5%). 

The average diameter of the vein in the zone of safeno-femoral anastomosis was 0.62 

+ 0.05 cm) 

Within 2 months, this group of girls was recommended not to wear high-heeled shoes 

above 3-5 cm and tight clothing. After that, the state of the venous system of the lower 

extremities was assessed (repeated duplex scanning). After 2 months, a decrease in the 

number of patients with evening reflux of the saphenous vein by 75% was noted, so in 8 

patients out of 11 reflux was not detected, while a decrease in the evening diameter of the 

saphenous vein to 0.45 + 0.05 cm was noted. All patients in this the study noted a 

significant decrease in symptoms such as heaviness in the legs by 52%, pain by 63%, night 

cramps by 76%. 

Conclusions: VVR as a complex of treatment and prophylactic measures, including 

the elimination of risk factors for chronic venous insufficiency in women, in order to 

improve the function of the muscle venous pump, it is recommended to use heeled shoes 

less than 3-5 cm in the daytime, moderate walking, periodic use of exercises for feet and 

lower legs (flexion of the feet, lifting on the toe) improves the functioning of the muscle 

pump and thereby contributes to both the elimination of VVR and the reduction of 

symptoms of CVI. 
 

ANTIBIOTIC SENSITIVITY OF RESPIRATORY INFECTIONS PATHOGENS IN 

CHILDREN WITH CHRONIC BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY 

Drobova N.М., Utkarsha U. 

Kharkiv National Medical University  

Department of Fundamentals of Pediatrics № 2 

 

Purpose. To improve medical care for children with chronic bacterial infection of the 

respiratory system. 

Task. To determine pathognomonic pathogens sensitivity of respiratory infections to 

antibiotics in children with chronic bacterial infection of the respiratory system. 

 Materials and methods. The research was conducted in the pulmonology 

department of the Kharkiv Regional Clinical Children's Hospital No 1 in 2015-2018.  

Mathematical processing of the results was carried out using the IBM SPSS 23. The study 

was conducted according to human rights and ethical norms.  

 Results. Forty-seven children with cystic fibrosis were examined. The chronic 

inflammatory process of the bronchopulmonary system was determined in 100% of 

children. The main pathogens were Staphylococcus аureus (53.2 %), Саndida albicans 

(46.8 %), Pseudomonas аeruginosa (42.5 %), Acinetobacter lwofii (14.2 %), Klebsiela 

pneumoniae (12.8 %), Bulkholderiacepacia complex (8.6 %), Pseudomonas alcaligenes 

(6.4 %), Stenotrophomonas maltrophilia (4.3 %), Alcaligenes xylosoxidans (4.3 %). 
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Pathognomonic pathogens sensitivity of respiratory infections to antibiotics was 

determined by the sputum and bronchoalveolar lavage bacteriological examination. The 

pathogens were characterized by the high sensitivity to following antibiotics: 

Staphylococcus аureus – levofloxacin, rifampicin, meropenem, chloramphenicol, 

gentamicin, amikacin; Pseudomonas аeruginosa – tobramycin, levofloxacin, meropenem, 

cefoperazone, ceftazidime, cefepime; Саndidaalbicans – fluconazole, clotrimazole. 

 Conclusion. Obtained data should be used for empiric antibiotic prescription in 

patients with chronic diseases of respiratory system. 

 

ANATOMY OF THE LIVER IN THE SYSTEM OF TOPOGRAPHIC 

COORDINATES  

Garbuz A., Nikitin G., Liubomudrova K. 

Kharkiv National Medical University  

Department of clinical anatomy and operative surgery 

 

The aim of the study. This work presents the results of the liver anatomy research 

and its lobes in the topographic coordinate system. 

Materials and methods. The experimental material was a liver of 57 adults who 

died in cases of accidents, or those whose death wasn’t caused by the liver disease. The 

research methods included: geotopographic technique (marking meridians over the entire 

of the liver surface), anthropometry of the cadaver (the chest circumference measurement , 

epigastric angle, distancio costarum, distancio spinarum), selective angiography, liver 

lobes and segments contour morphometry, liver volumetric analysis, ultrasound 

investigation, computer tomography, liver cartography, mathematical modeling of the 

volume of the liver lobes and segments, the liver surface computer reconstruction.  

Results. In the result of this: the liver topometry method was first applied; the 

influence of a number of anthropometric indicators (chest circumference, epigastric angle, 

distancio costaruin, distancio spinarum) on the volume of the liver, their diagnostic 

significance; the influence of the sexual and constitutional characteristics of the human 

body on the volume of the liver was investigated; a comparative assessment of existing 

methods for determining the volume of the liver (mathematical, contour, volumetric); 

established of the liver cartography principles; built mathematical models of the volume of 

the liver and its shares; for the first time, a computer graphic reconstruction of the liver 

surface was conduct. 

Conclusion. The carrying out studies allowed us to propose the liver nomograms and 

its lobes for use in a surgical practice in organ-preserving operations. 
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REGENERATION OF PALATINE TONSIL: AN ADVENT POTENTIAL SOURCE 

OF MESENCHYMAL MULTIPOTENT PROGENITOR CELLS 

Kuye Adesegun Jacobs 

Kharkiv National Medical University 

Department of Human Anatomy 

 

Background. The originally discovered mesenchymal progenitor cells (MPCs) in 

bone marrow (BM) stroma aid haematopoiesis and can differentiate between osteoblasts 

and myocytes along multiple mesenchymal lines. The MPCs have become a promising 

means for therapy applications in cell and gene therapy, due to their differentiating 

capacities. Animal studies have shown that MPCs implantation could heal essential bone 

fractures in a rat model of femoral segmental defect. MPCs are located at sites of 

experimentally induced fractures after systemic injecting. 

Preliminary clinical studies in the treatment of osteogenesis imperfecta showed the 

potentiality of allogeneic BM transplantation, which is currently the most open adult 

MPCs source. BM-MPCs derivation, however, has complications, including pain, 

morbidity of the donor site, and low harvest cell yields. In addition, it was shown that its 

number, proliferation level and capacity for differentiation decreased with donor age. To 

date, MPCs have been isolated from a number of adult tissues: trabecular bone, fats, 

among others.  

The aim of the study is to however seeks to explore the possible detection and 

isolation of MPCs from human palatine tonsil, knowing that the epithelium of the tonsillar 

is derived from the second pharyngeal pouch, which has an endodermal origin; which is 

also invaded by lymphoid tissues (of mesodermal origin) during fetal development. 

Materials and methods. Patients with acute tonsillitis undergoing tonsillectomy 

were used to procure tonsils after informed consent from (4 to15 years).The tissue has 

been minced and digested in RPMI medium (a cell culture growth medium) with the 

collagenase type I of 210 U / mL and the DNase 90 KU / mL) at 37 ° C for 30 minutes. 

The cell washed twice in 20% normal human serum (NHS)-RPMI, once with 10% NHS-

RPMI after filtration by wire mesh. Cells were plated after 24 to 48 hours in T-150 cm2 

tissue culture flasks and non-adherent cells were washed away with expansion medium 

consisting of Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) with 10% fetal bovine serum 

(FBS) from selected lots and antibiotics (50 μg/mL streptomycin and 50 IU/mL penicillin). 

BM-MPCs, were procured by informed consent from lower limb reconstructive 

surgery patients (39 to 58 years of age). In T-150 cm2 culture tubes in the same expansion 

medium as T-MPCs, aspirates of BM had been put overnight, and adherents’ cells 

obtained were alike. The basal medium extended in T-150 Triple Flask at 37 ° C, and 5 

percent CO2 at high, both with T-MPC and BM-MPC, and medium adjustment took place 

twice weekly. 

For immunofluorescence, homogenous cells were washed twice in phosphate-

buffered saline (PBS), fixed with 4% paraformaldehyde in PBS for 15 minutes. Different 

mouse monoclonal antibodies (all collected from BD Biosciences, San Jose, CA, U.S.) 

with 0.5 ng/μL for 2 hours are labeled with cells for cell surface markers (negative 

markers CD44, CD34 and CD45; positive marker CD29 and CD44, CD105). 
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 T-MPCs and BM-MPCs were in vitro differentiation. Cells were sown into 6-well 

tissue cultivation panels at a density of 20,000 cells per square centimeter and treated with 

adipogenic substance for 3 weeks consisting of 10 percent FBS DMEM and 0,5 mM 3 

isobutyl 1 methylxanthine (IBMX) as additional medium, 1 μg / mL insulin and 1μM 

dexamethasone for adipogenic distinguishing. 

The Histochemistry analysis are as follows: Oil red O staining; Alizarin red S 

staining (MPCs cultured for 3 weeks in osteogenic medium were fixed with 60% isopropyl 

alcohol and stained for 3 minutes with 2% (wt/vol), Alizarin red S); Alcian blue staining 

(Chondrogenic cell pellets were fixed in 4% buffered paraformaldehyde, rinsed with PBS). 

Results: Cell viability, proliferation, and clonogenicity. The output of each tonsil 

was between 1 to 5 x 109; the bulk of them were hematopoietic and were non-adherent. 

Around 0.1% to 1 % of the insulated cells were found to be adherent after multiple buffer 

washings and subsequent medium changes. Approximately five to 10 days after first 

plating the cell colonies from processed tonsillar specimens started to appear. There have 

been typically three distinct morphologies of cells: a) spindle-like fibroblast morphology, 

b) circular morphology, and large nuclei (monocytic contamination), and c) very small, 

polygonally epithelial morphologically polygonal cells. The cell population stayed 

connected to the cells and wasn't identified at passage 2 after trypsinization on each path; 

the myelomonocytic marker, CD14 was then verified by its negative expression. Later on, 

the tiny epithelial cells rapidly disappeared from culture 1. Also, the T-MPCs and BM-

MPCs had different proliferation profiles. Plated with the same initial number of cells, 

during the assay period, T-MPCs proliferated at a faster rate than BM-MPCs. Importantly, 

T-MPCs exhibited a similar cell surface epitope phenotype as BM-MPCs, specifically 

expressing CD105, CD73, and CD90. Fluorescence intensities for these markers 

suggestCD90 (P = 0.022), was higher in T-MPCs. 

Conclusion. The findings showed that palatine human tonsils produced a multipotent 

MPC and can be separated and extended in the culture in the stroma of palate tonsils. 

These MPCs (T-MPCs) are multipotent and share similar immunosuppressive properties in 

mixed lymphocyte response (MLRs) as in BM-MPCs. However, the importance and dose 

dependence of the immunosuppressive activity are however less pronounced than that of 

the BM-MPCs. Through the standard procedure, T-MPCs in vitro use of allogeneic MPC 

can be successfully isolated and expanded into therapeutic applications on the basis that 

they seem to bypass immune rejection and make them attractive allogeneic transplant 

candidates. On the basis of the above findings, human palatine tonsils could be used as a 

second MPC origin. Furthermore, the existence of MPC in a secondary lymphoid organ 

underlines their possible contribution towards the development and maintenance of 

effective Immune Responses in a complex micro environment. Recently, MPCs have also 

shown that they have formed the complete functional populations of fibroblastic reticular 

cells (FRC) assisted by B-cells, which were shown to be aligned with follicular dendritic 

cells (FDCs) within secondary lymphoid bodies. 
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OPTIMIZATION OF ANTIPLATELETS THERAPY OF PATIENTS WITH 

CORONARY HEART DISEASE IN COMBINATION WITH TIPE 2 DIABETES 

MELLITUS BASED ON THE STUDY OF P-SELECTIN AND GALECTIN-3 

Khvysiuk M., RudenkoT., Godlevska O., Lipakova K., Matiashova L., Yeskova K. 

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education,  

Department of Internal medicine and Nephrology 

 

Background: In recent decades, there has been a significant decrease in 

cardiovascular morbidity and mortality in industrialized countries, however, it remains at a 

fairly high level, despite the ongoing optimal therapy. To further reduce cardiovascular 

mortality, it is necessary to reduce the so-called “residual” cardiovascular risk, which is 

largely determined by the presence of systemic inflammation in patients. One of the ways 

to individualize the treatment of patients with high cardiovascular risk is the assessment of 

new biomarkers, including P-selectin and Galectin-3, reflecting at the individual level 

different ways of activating the systemic inflammatory response. 

Purpose: is devoted to the optimization of the prediction of clinical course and 

treatment of patients with coronary heart disease in combination with type 2 diabetes 

mellitus on the grounds of the study of  the levels of P-Selectin and Galectin-3. 

Methods: The results of the study and treatment of 39 patients with coronary heart 

disease and concomitant type 2 diabetes mellitus, including 21 women and 18 men aged 

from 38 to 89 years (average age 63.96 + 11.77 years), were analyzed to achieve the goal. 

All the patients had stable angina on the grounds of clinical manifestations, cardiac stress 

tests and coronary angiography and diabetes mellitus type 2. The average level of 

Galectin-3 in plasma was 12.2 ± 5.5 ng/ml, P-Selectin was 90.0 ± 46.5 ng/ml. An analysis 

of the relationships between the level of P-Selectin and Galectin-3 in the plasma of 

patients with stable angina showed a reliable correlation of the analyzed biomarkers levels 

(r = 0.417, p = 0.033). 

Before the study all the patients received monotherapy with Aspirin. Patients by 

randomization method were divided into 2 groups. The first group included 20 patients 

who had been converted to Clopidogrel 75 mg monotherapy once a day; 19 patients were 

included in the control group, who continued treatment with Aspirin at a dose of 75 mg 

once a day. Repeated inspections took place after 3 and 12 months. The final analysis 

included 19 patients from the first group and 18 patients from the control group. The level 

of P-selectin in the group of patients in which therapy was changed from Aspirin to 

Clopidogrel tended to decrease after 3 months, which did not achieve a reliable and 

significant decrease compared with baseline (from 82.4 ± 32.2 to 54.6 ± 23.5 ng / ml, p 

<0.05, respectively) after 12 months of treatment with Clopidogrel. Unlike the level of P-

selectin and Galectin-3, there were no significant differences in the comparison of 

Clopidogrel 75 mg once daily and Aspirin at a doseof75 mg 1 time per day. 

Conclusion: it has been shown that in patients with coronary heart disease in 

combination with type 2 diabetes mellitus, therapy with Clopidogrel is associated with a 

decrease in the level of P-Selectin, which reflects a decrease in the activity of the platelet 

component of the systemic inflammatory response in atherosclerosis. Unlike Clopidogrel, 

Aspirin does not affect the level of P-Selectin. Neither Aspirin no Clopidogrel showed any 
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influence to the level of Galectin-3. Above mentioned became the basis to propose the 

new method of medical treatment of patients with coronary heart disease combined with 

type 2 diabetes, to examine  the blood level of  P-selectin and if  it is higher than 100 ng / 

ml as antiplatelet therapy prescribe Clopidogrel in a dose of 75 mg once a day. 

 

DISTRIBUTION OF EXCRETORY SECTORS IN A TWO-SECTOR HUMAN 

KIDNEY  WITH VARIOUS OPTIONS FOR ITS BLOOD SUPPLY 

Liubomudrova K., Vlasenko O., Hordienko V., Radionova D. 

Kharkiv National Medical University  

Department of clinical anatomy and operative surgery 

 

Introduction. Nowadays, the number of detected kidney pathologies is constantly 

growing. The needing for kidney surgery occurs in the clinic more often.  Modern 

operational nephrology pays more attention to organ-preserving operations, first of all, to 

the organ resections, the conduct of which requires the necessary anatomical 

base. Unfortunately, in the most cases, the basis for the development of techniques for 

such operations is the distribution of arterial vessels in the kidney parenchyma without 

taking into account the structural features of its pyelocaliceal complex. 

Aim. To establish the pattern of distribution of volumes of excretory sectors in a two-

sector kidney of a person with various options for its blood supply. 

Materials and methods. In the course of a study conducted on 119 preparations of 

isolated human kidneys, we studied the volumes of excretory secrets in various variants of 

their blood supply. We found that the maximum volume of the upper excretory sector is 

determined in the kidney, which consists of two sectors, with any variants of its blood 

supply. 

Results. In a two-sector kidney, which is blood supplied with two branches of the 

renal artery directed to the poles of the organ, we noted the maximum volume of the upper 

excretory sector (64.19%), but with the same variant of blood supply to such a kidney, the 

volume of the lower excretory sector is minimal (30.86%). The smallest volume of the 

upper excretory sector (51.86%) in a two-sector kidney is determined in case of blood 

supply to the organ by three branches of the renal artery; with the same distribution of the 

branches of the renal artery in the kidney parenchyma, we noted the largest volume of the 

lower excretory sector. In the case of blood supply to a two-sector kidney with two 

branches of the renal artery going to the front and back surfaces of the organ, the volumes 

of the upper and lower excretory sectors occupy a middle position (57.6% and 42.4%, 

respectively). 

Conclusion. Based on the established volumes of the excretory sectors of the 

kidneys, knowing the peculiarities of the blood supply to each specific organ, it is possible 

to choose the correct options for the ligation of the arterial vessels of the kidney and 

calculate the functional volume of the remaining part of the resected organ. Our data will 

also help to avoid dangerous bleeding during organ-preserving kidney operations. 
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СHANGES IN FIBROTIC MARKERS BY ALDOSTERONE ANTAGONISTS IN 

PATIENTS WITH MYOCARDIAL DYSYNCHRONY 

Jesuspower Madukwe, Rudenko T.A., Karami Saliba D.Y., Asoyan I.M. 

V.N. Karazin Kharkiv National University 

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education 

 

Introduction: Increased levels of aldosterone impacts the development of interstitial 

cardiac fibrosis, causing an increase in the manifestation of myocardial dyssynchrony 

(MD), leading to the progression of chronic heart failure (СHF). 

Aims: To evaluate the influence of aldosterone antagonists on changes of fibrotic 

markers in patients with myocardial dyssynchrony, against the background of CHF of 

ischemic origin in conjunction with type 2 DM. 

Methods: 20 patients with CHF of ischemic origin and presence of MD were 

examined. The mean age of patients was (67.45 + 10.32) years. All patients were 

prescribed aldosterone antagonist -eplerenon at a dose of 50 mg per day. One month after 

the prescribed therapy, a second examination was performed. All patients were placed on a 

standard 12 leads electrocardiography (ECG), according to the universally accepted 

methods. To detect electrical dyssynchrony, the criteria of a narrow QRS complex <120ms 

and an extended QRS complex = 120ms were used. Myocardial dyssynchrony was 

assorted into intraventricular, interventricular, atrial-ventricular (atrioventricular) and 

combined. Myocardial fibrosis was assessed by the content of galectin (Gal) 3 in the blood 

serum using an enzyme immunoassay (EIA) and the presence of matrix metalloproteinase 

(MMP) 1. The interstitial collagen volume fraction (ICVF) was also calculated using the J. 

Shirani method. 

Results: There was a reduction in the indices of intraventricular dyssynchrony, and 

delayed activation of the posterior-lateral wall of the heart: before treatment it was (355,64 

± 89,29) ms, and after treatment - (350,5 ± 123,2) ms. (р<0,05). 

After receiving this treatment, a significant decrease in the QRS complex (129.87 ± 

48.65) ms was recorded. A positive dynamic of treatment was confirmed by a decrease in 

the activity of fibrotic markers and in particular, of the volume fraction of interstitial 

collagen. ICVF before treatment (9,2 ± 3,06) %, and after treatment (7,3 ± 2,4) %. 

Simultaneously, the activity of Gal-3 before treatment (7,63 ± 4,77) ng / ml, after 

treatment (7,61 ± 4,8) ng / ml and MMP-1 before treatment (0,54 ± 1,62) ng / ml and after 

treatment (0,55 ± 1,63) ng / ml (р<0,05)were unchanged. 

Conclusions: Inclusion in the complex therapy of the aldosterone antagonist, 

eplerenonat a dose of 50 mg per day for one month reduces the rates of intraventricular 

and interventricular MD, but is followed by an increase in atrioventricular MD. It causes a 

decrease in the levels of the interstitial collagen volume fraction. To ascertain the effect on 

the markers of fibrosis, studies are in place on a larger pool of patients, plus continued 

supervision of patients for a longer period of time. 
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THE INFLUENCE OF SILVER NANOPARTICLES ON FORMATION OF 

THE ESCHERICHIA COLI BIOFILMS  

Myronov P., Savchenko A., Husak Ye., Korniienko V., Holubnycha V. 

Sumy State University, Medical Institute 

 

Introduction. The formation of biofilms as a stable bacterial community surrounded 

by the organic matrix is the most common protective mechanism that provides antibiotics 

resistance to microorganisms. It is obviously that infections in approximately 80% of cases 

are followed with the formation of biofilms. Despite the patient protective mechanisms the 

healing of the wounds is sophisticated very often. 

In our previous studies [1] silver nanoparticles (AgNPs) demonstrated effectiveness 

against multiresistant clinical strains of E. coli. Due to all listed above investigation of the 

Ag NPs influences on E. coli biofilms formation is a substantial issue. 

Aim. To investigate the influence of silver nanoparticles on the formation of biofilms 

by antibiotic-resistant E. coli clinical isolates. 

Materials and methods. A solution of Ag NPs with size 25-60 nm was synthesized 

by the polyol method.  

Antibiotic-resistant strains of E. coli isolated from patients were used. The minimum 

inhibitory concentration of Ag NPs against E.coli (12.5 μg/ml) was measured by tube 

serial dilution method. 

To induce biofilm formation, planktonic bacteria were re-suspended in Muller Hinton 

broth and 1.0 mL of bacterial cell suspension (5×105 CFU/ml) was added into the wells of 

24-well plates with slides (5x5 mm). Plates were incubated for 7-days prior to AgNPs 

treatment for the following 24 h. Samples without AgNPs treatment were taken as control. 

All experiments were triplicate. Then the samples were fixed in 2,5% glutaraldehyde, 

washed in buffer, and dehydrated with a series of 50, 70, 90 and 100% ethanol. The glass 

slides were coated with silver and examined under scanning electron microscopy. 

Results. In the control group, we revealed the typical for the late stage of biofilms 

(i.e. preformed biofilms) picture. Microorganisms were aggregated in microcolonies with 

a quite rough surface and extracellular matrix-like structures. Bacterial cells were with 

normal cellular morphology and smooth cell surfaces. In samples treated with AgNPs, we 

revealed significant decreasing of biofilm mass up to 50 %. The cells were arranged in 

pairs or single with the absence of exopolysaccharide matrix. Apart from this, there were 

changes in cell morphology.  

Conclusion. Our results showed the effectiveness of AgNPs against late-stage E.coli 

biofilm which can be applied for the eradication of biofilms. 

Reference. 

V. Holubnycha at al. NAP-2018, IEEE 8th International Conference on ― 

Nanomaterials:  Applications & Properties, 04NNLS09-1- 04NNLS09-4  
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NECESSISTY OF SURGICAL INTERVENTION IN PATIENTS WITH PATENT 

DUCTUS ARTERIOSUS 

Ethar Nazal 

Kharkiv National Medical University  

Department of Surgery№ 1 

 

Background: The patent ductus arteriosus (PDA) is a vascular structure that 

connects the proximal descending aorta to the roof of the main pulmonary artery near the 

origin of the left branch pulmonary artery. The range of clinical picture is wide starting 

from being completely asymptomatic to severe congestive heart failure or Eisenmenger’s 

syndrome. Treatment of PDA is closure, which is indicated based on parameters such as 

catheterization laboratory examination: invasive but definite method of investigation and 

ECHO:  non-invasive but indication based on ECHO is not definitely clear. 

The Aim of research: find ECHO parameters to identify hemodynamically 

significant PDA which could positively affect the terms of conducting the closure. 

Materials and methods: In SI "V.T. Zaycev Institute of General and Urgent Surgery 

AMS of Ukraine" between the years 2016 to 2018, 26 patients (100%) were observed with 

the PDA, of ages between 9 months and 18 years. All patients underwent standard 

diagnostic procedures such as examination, chest X-ray, electrocardiography, and 

ultrasound. The criteria for hemodynamic significance of PDA included: size of the PDA, 

signs of pulmonary over circulation and more developed method of the ratio determination 

of the shunting via PDA to the luminal area of the pulmonary artery. All patients 

underwent PDA closure in cath-lab. 

The first group includes 12 patients (46% of patients) with PDA who were 

asymptomatic and the duct did not have hemodynamic significance. 

The second group consisted of 14 patients (54% of patients) with significant PDA. 

Results: First group had PDA of 2 mm, mild signs of pulmonary over-circulation and 

determination of the shunting via PDA to the luminal area of the pulmonary artery was 

less than 30%. The second group has PDA more than 2 mm, significant signs of 

pulmonary over-circulation and determination of the shunting via PDA to the luminal area 

of the pulmonary artery was more than 30%. 

Conclusion: If at least three main criteria of hemodynamic significance and the 

percentage of blood flow in PA originating in the PDA is more than 20% it is 

recommended to consider closure of the duct. Even though some patients are found to be 

asymptomatic, it's technically much easier to perform the closure of the vessel in this 

period before complications manifestation. 

 

PREDICTORS OF BODY DYSMORPHIC DISORDERS AMONG YOUTHS 

Chimnaza Chikwesiri Nkwam-Uwaoma, Ojoma Glory Emeje 

V.N. Karazin Kharkov National University 

 

Beauty is often perceived to be relative and in the beholder’s eye. It is generally 

culture specific and influenced by age, social exposure, religion, self-esteem, personality, 

emotional intelligence and abuse. However, across races, cultural boundaries and ages, 
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attractiveness indicates beauty. When a person doubts and becomes obsessive with his or 

her appearance, it is an indication of dysmorphic disorder. This disorder has a high 

prevalence among youths in the global village.  

Aim: to study the predictors of body dysmorphic disorders and create awareness on 

its effect among the youths. 

Method: this study based on survey of existing literature in this area was done to 

examine the predictors of dysmorphic disorders among youths. 

Results: among the major predictors identified include personality, emotional or 

psychological abuse, low self-esteem, poor self-perception and self-hate, depression, 

anxiety, eating disorders, social withdrawal and suicide. 

Conclusion: the findings of this study calls for professional help for both the 

sufferers and the families at large. 

Keywords: Body dysmorphic, Disorder, Poor Self Perception, Predictors, Self-Hate, 

Youth. 

 

A COMPARISON OF EXERCISE TOLERANCE IN ARRHYTHMIAS  

AND IN DYSPLASIA 

Shalom Odigbo 

V.N. Karazin Kharkiv National University 

 

Exercise tolerance is the ability to perform exercise at the normally expected level, 

and a decreased tolerance is one of the first signs of an inadequate response of the oxygen 

transport systems, especially the cardiovascular system. Heart arrhythmias, a pathology 

often found in children, could be triggered or exacerbated by exercise due to 

catecholamine release, increase in cardiac output, and electrolyte imbalance. Non-

differentiated connective tissue dysplasia (NCTD) is manifested most commonly in the 

heart by abnormal chords of the ventricles, which have ectopic attachment, associated with 

mitral valve prolapse, arrhythmogenesis of left ventricle and development of myocardial 

ischemia. The presence of this pathology can lead to impaired contractile and pumping 

function of the heart, and therefore lead to maladaptation of the cardiovascular system. 

Therefore, it was necessary to study exercise tolerance as one of the components of the 

adaptive capacity of children with heart disease. 

OBJECTIVE: To evaluate exercise tolerance in children with heart rhythm disorders 

on the background of NCTD. 

METHODS: 48 children with signs of NCTD were examined: 23 had cardiac 

arrhythmias (main group) and 25 had no arrhythmia (comparison group). The mean age of 

the patients was 14 ± 3 years. The objective status was evaluated and anthropometry was 

performed with the calculation of body mass index (BMI). An ultrasound examination of 

the internal organs was performed to evaluate the structural anomalies on the part of the 

internal organs. The Ruffier test was conducted to evaluate the functional status of the 

cardiovascular system. Physical activity was assessed using International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ), and Electrocardiogram found disturbances of heart rhythm at rest. 

Echocardiography and Doppler ultrasound were used to evaluate the structure and function 

of the heart. 
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RESULTS. In both groups, the objective status was satisfactory. All children had a 

BMI within normal range, with an average BMI of 19.12 in the main group, and average 

BMI of 17.23 in the comparison group. 

Ultrasound of internal organs showed that 100% of adolescents with signs of NCTD 

had anomalies of the gallbladder, and 26,3% had anomalies of the kidneys. 

An ECG also showed that 47% (n = 17) of children had developed arrhythmias, half 

of them tachyarrhythmias and half had bradyarrhythmias. In isolated cases 

supraventricular extrasystoles (1.05%) were recorded. 

Echocardiography showed that all children had CTD markers; all patients had false 

chords localized in the left ventricle (100%). 80% of children had grade 1 mitral valve 

prolapse with or without minimal regurgitation. 

When assessing the morphometric and hemodynamic characteristics of the heart, it 

can be noted that the dimensions of the right ventricle, aortic root, left atrium and the 

thickness of the interventricular septum were larger in the children of the main group; and 

the size of the left ventricle was larger in the comparison group (2.09 ± 0.8 and 1.86 ± 0.2; 

p <0.05). 

When examining hemodynamic parameters it should be noted that they were higher 

among children with arrhythmias (stroke volume (SV) - 61.6±25,4 ml, minute volume 

(MV) - 4,33±1,6 l/min, total peripheral resistance of the heart (TPR) - 2190±869,6) than in 

the comparison group (SV - 60,2±18,8 ml,  MV - 3,85±1,3  l/min, TPR - 1767±608,0), 

indicating that in children with arrhythmia, myocardial remodeling is compensatory. 

Ruffier functional test in children with arrhythmias gave poor results, with 52.6% 

being below average. 26.4% had satisfactory results, and only 21% of children had higher 

than average results. In the comparison group, 38.5% of children showed average results 

(satisfactory), and 61.5% - weak and unsatisfactory. 

In children with arrhythmia, both high (42.1%) and low physical activity (42.1%) 

were equally common. In the comparison group, high physical activity was observed less 

frequently (40.5%), and 59.5% had low physical activity.  

Physical activity index had a direct correlation with the result of the Ruffier test: 

children with low physical activity were more likely to exhibit poor and unsatisfactory 

exercise tolerance. 

CONCLUSION. The presence of rhythm disturbances in the form of tachy-, 

bradyarrhythmia or supraventricular extrasystoles do not directly lead to a decrease in 

exercise tolerance. Decreased exercise tolerance was more common in children without 

rhythm disturbance (61.5%). Obviously, this is due to the fact that the children in this 

group were less physically active than children with arrhythmias. 

 

REHABILITATION-ASSOCIATED IgA DECLINE IN  

CEREBRAL PALSY (CP) CHILDREN 

Sharova O., Smiyan O. 

Sumy State University, Department of Pediatrics 

 

Introduction. CP is a clinical descriptor of heterogenous motor disabilities due to 

upper motoneuron lesion. A comprehensive rehabilitation approach is required to reduce 
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motor impairments. There is a growing body of knowledge that link physical activity to 

immunological changes. However, little is known about impact of rehabilitation on the 

immune status of children with CP. 

Aim. To explore the immune response to rehabilitation. 

Materials and methods. Locomotor performance was evaluated with Gross Motor 

Function Measure-88 (GMFM-88) before and after rehabilitation procedures. Immune 

status (CD22+ B-lymphocytes, IgA) was obtained from blood samples collected from 

children with CP (N = 22) before and after 30-day rehabilitation with focus of 

neuroplasticity and muscle stretching. Wilcoxon matched-pairs signed rank (least squares) 

test for B-cells and paired t-test for IgA were run using PRISM software version 8.1.1 

(330) to verify the difference between each set of matched pairs. p < 0,05 was considered 

significant. 

Results. GMFM-88 evaluation revealed a significant improvement of motor function 

after 30-day rehabilitation (p < 0,0001). Gain in motor performance was associated with 

decline in the number of B-lymphocytes along with IgA levels (p = 0,0156 and p = 0,0054, 

respectively).  

Conclusions. We observed the decrease in levels of B-cells and even more prominent 

decline in production of IgA due to complex rehabilitation. It may be linked to 

transcriptional modifications of spastic muscles. To our belief, comprehensive 

understanding of rehabilitation impact may facilitate the development of efficient 

treatment strategy in individuals with CP.  

 

CARDIOVASCULAR RISK IN СOMBATANTS 

Siabrenko G.P.  

Donetsk National Medical University of MoH Ukraine, Kropyvnytskyi 

Department of Medical Rehabilitation 

 

The aim of the research was to study the frequency and kind of different clinical 

variants of neurotic disorders with protracted course among patients. 

Materials and methods. The primary information base for the implementation of 

research was the result of complex clinical and anamnestic survey of 450 young patients, 

400 of them had NPPS and who were previously stratified by the level of cardiovascular 

risk (CVR), defined by the «SCORE» method.  99 patients were assigned to the group of 

minimum (low) CVR (nLOW = 99), 102 patients - medium (nMED = 102), 97 patients - high 

CVR (nHIGH = 97) and 102 persons with diagnosed cardiovascular disease were assigned to 

a group with realized CVR (nX = 102). 

Results and their discussion. Clinical psychopathology research let us to determine 

the structure of NDPC and general patterns of distribution of its clinical variants 

depending on the level of CVR. However, certain differences were found, i.e., each group 

had its quantitative and qualitative features of NDPC clinical patterns. Thus, it was found, 

that among the 99 patients with a minimum CVR, NDPC occurred at (13,1 ± 3,4)% of 

surveyed: equally common were: astheno-hypochondriac variant - (3,0 ± 1,7)%, 

hypochondriac - ( 2,0 ± 1,4)% and senesto - hypochondriac - (1,0 ± 1,0)%, while 

hypothymic variant of NDPC detected significantly more - in (7,1 ± 2,6)). Among patients 
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with high CVR it was found, that NDPC occurred significantly (p ≤ 0,05) more often, than 

in patients with CVD (respectively (18,6 ± 3,9)% and (2,0 ± 1,4)%), and, in the structure 

of NDPC groups with high CVR. 

Conclusions. The frequency and kind of clinical variants of NDPC in patients with 

different levels of CVR were defined, and the presence of the highest frequency of astheno 

- hypothymic and hypochondriac variants (p < 0.01) in patients with high levels of CVR 

was proved. It was proved, that the frequency of NDPC in different groups of patients was 

ranged from (13,1 ± 3,4)% to (28,4 ± 4,5)% and was significantly (p ≤ 0,05) higher among 

patients with CVR than among patients with CVD. 

 

ASTROBIOTECHNOLOGY: MOLECULAR STEPS TOWARDS THE 

BOUNDARIES OF SPACE EXPLORATION 

Christos Tsagkaris1, Andrea Camera2, Ana Sofia Mota3, Lolita Matiashova4,       

Valeriia Danilschenko5 

1 - University of Crete, Faculty of Medicine (Heraklion, Greece) 

2 - University of Brescia, Department of Clinical and Experimental Science     

(Brescia, Italy) 

3 - University of Lisbon, Faculty of Medicine (Lisbon, Portugal) 

4 - Kharkiv medical academy of postgatuated education (Kharkiv, Ukraine) 

5 - Ukraine medical stomatological academy (Poltava, Ukraine) 

 

 

Introduction. Space Research and Exploration (SRE) is a highly diverse field 

including life sciences. Biotechnology encompassing efficacy, transportability and 

multiple use is suitable for SRE. Biotechnology has played an important role in SRE 

during the previous decades 

Currently 557 experiments about biotechnology and biology are conducted in 40 

facilities according to the NASA research database 

Purpose. The purpose of this article is to provide an overview of astrobiotechnology 

Methods. This is a literature study. We searched Pubmed and Intech databases with 

keywords (space, biotechnology, research) and we also retrieved information from the 

NASA and ESA websites. We included peer reviewed studies authored in English, Greek, 

Italian or Portuguese and we excluded studies that were outdated or subjected to bias. 

Results. Modern biotechnology techniques play a key role in advancing: 

a) biomedical studies to control and reduce space-related stressors on living 

systems in order to assist space exploration, such as experiments conducted in the 

“BIOPAN” facility, and the “EXPOSE” facility on the ISS. 

b) biology for life support and in-situ resource utilization, such as the 

“MEliSSA” project. 

c) planetary protection, such as PCR, gene expression or proteomics 

measurements that are able to identify and to monitor potential terrestrial contaminants for 

any mission aimed at search for life.  

d) Basic astrobiology research, focusing on the existence of extraterrestrial life. 
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High-throughput (-omics) biotechnology techniques allow researchers, technicians 

and aerospace operators to carry out measurements in-situ, overcoming multiple 

limitations of post-flight sample analysis. This provide several advantages such as the 

possibility of real-time monitoring of the biological environment and an increased 

accuracy of the sampled data. 

Discussion. To survive a long-term mission in space, a significant amount of food, 

water and oxygen is necessary. Transporting and storing them in the ISS is a huge burden.  

Biotechnology provides solutions supporting life in the ISS and outside earth. At the 

same time, biotechnology provides valuable research tools in space settings. Astrobiotech 

purpose is to increase the independence of space exploration missions. The development 

of this sector is crucial for space exploration whereas its findings can also be translated in 

terrestrial applications. Legal and ethical aspects of this sector’s development ought also to 

be taken into consideration. 

 

 

EEG PECULIARITIES IN MEN WITH POSTTRAUMATIC EPILEPSY 

Voitiuk A., Litovchenko T., Markova T. 

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Department of Neurology 

and Child Neurology 

Kharkiv Railway Clinical Hospital № 1 of Branch of «HC» JSC «Ukrzaliznytsia» 

 

Introduction: Epidemiological studies of epilepsy show that the overall incidence of 

epilepsy in men is slightly higher than in women (Hauser W. et al., 1995).  One 

explanation for this correlation is the higher risk of injury among men. 

А 

 

В 

 
 

Fig. 1.Incidence rates (per 1000 population) among men (A) and women (B) with epilepsy 

by age group for 16 years. 
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One of the most common causes of epilepsy is traumatic brain injury (TBI). From 11-

20% the posttraumatic epilepsy (PTE) develops after TBI. Moreover, seizures can occur 

immediately after TBI and in the later and distant period. 

The purpose of the study was a clinical-neurophysiological study of the PTE's 

characteristics by evaluating the spatial organization of brain bioelectric activity. 

Methods:  The studies were based on the analysis of clinical symptoms and 

instrumental studies. EEG, EEG-video-monitoring, CT scan and MRI were used as  

screening methods. 

Results:     In a study of 120 patients aged 18-55 years who had a TBI, 50 patients 

were diagnosed PTE. Neurophysiological studies were performed in patients who have 

had at least of 2-3 attacks. In 20 patients with PTE in the anamnesis there was repeated 

TBI in an amount of from 2 to 3 injuries of varying severity, consistent with published 

data that repeated trauma increases the likelihood of developing PTE.  

 The debut of epilepsy after TBI varied in terms from 6 months to 5 years. 

Fig. 2. The distribution of the patients with PTE depending on the time of occurrence of 

the first seizure since the last TBI 

 

Focal (n=39, 78%) and generalized (n=11, 22%) seizures were characteristic for 

patients with PTE. 

All the patients had a clear correlation of seizures with TBI, confirmed by anamnesis 

and neuroimaging (CT, MRI of the brain) data. In 15 patients with CT and MRI of the 

brain, posttraumatic changes of a different nature were detected: posttraumatic cysts, 

posttraumatic cicatricial atrophic changes, signs of posttraumatic encephalopathy and 

hypertension syndrome. 

After the EEG study, three types of patients were identified: 

➢ 1 type of EEG - in case of visual analysis of EEG regional differences are 

expressed, the main component of EEG is alpha-rhythm regular in frequency or 

fragmentary with medium or high alpha-index. Beta activity of high and medium 

frequency, small amplitude, slow waves are almost not expressed. 

➢ 2 type of EEG - regional differences are smoothed or absent; while electrical 

activity was characterized either by the presence of alpha-rhythm rather high amplitude 

and prevalence of alpha in all regions of the brain, or by poor alpha activity; theta and 

delta waves were recorded without any clear sequence and had a sufficiently high 

amplitude. 

 
 

From 6 to 12 monthes 
from 12 monthes to 2 years 
from 2 to 3 years 

from 3 to 5 years 

37% 12% 30% 21% 
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➢ 3 type of EEG - low-amplitude EEG type was characterized by the absence of 

regular alpha rhythm and the presence of diffuse fast activity, peaks, sharp alpha-like 

waves with an amplitude of up to 30 μV. 

Paroxysmal activity was recorded at 1 and 2 types of EEG. 

 

 
Example 1. Patient D., 39 y.o. EEG with PTE 

 

Сonclusion:    More than 20% of patients with PTE have negative EEG within the 

first three months after TBI. There can be anomalies, beginning from simple delay of 

background activity before existence of slow waves in the localized focus. At patients with 

direct attacks it is possible to observe the sequence of the spayk entered in slow focal 

activity. At later stages EEG it can be useful in forecasting of a possible recurrence of 

seizures. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКСИГЕНАЦИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ У ДЕТЕЙ 

С РЕТИНОПАТИЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ 

Борисенко Ю. Ю., Соболева И. А. 

Харьковская медицинская академия последипломного образования. 

Харьковская городская клиническая больница №14 им. проф. Л. Л. Гиршмана. 

 

Актуальность. По данным ВОЗ, каждый год теряют зрение вследствие 

ретинопатии недоношенных (РН) около 50-65 тысяч младенцев. Это заболевание 

становится причиной большинства случаев полной слепоты в раннем возрасте. 

Своевременное выявление пороговых стадий РН позволяет в предотвратить 

развитие тяжелого поражения органа зрения у детей. В процессе 

офтальмологического мониторинга у недоношенных младенцев одним из важных 
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направлений является выявление маркеров, свидетельствующих о наличии факторов 

риска развития заболевания (к которым, в частности, относятся такие как асфиксия, 

синдром дыхательных расстройств, гипоксически-ишемическое и гипоксически-

травматическое повреждение мозга, внутриутробная инфекция, пневмония и др.). 

Одним из методов, позволяющих оценить качество оксигенации артериальной крови 

является пульсоксиметрия. 

Цель. Изучить результаты исследования пульсоксиметрии при проведении 

офтальмологического мониторинга у недоношенных детей в группах с аналогичным 

сроком гестации и массой тела при рождении. 

Материалы и методы. В ходе офтальмологического мониторинга нами было 

осмотрено 188 недоношенных детей. На момент проведения осмотров у 

исследуемых отмечалось самостоятельное дыхание, по соматическому статусу они 

не нуждались в искусственной вентиляции легких и кислородотерапии. Всем 

младенцам помимо офтальмологического осмотра было проведено исследование 

сатурации кислорода и частоты пульса. Среди осмотренных нами детей пороговая 

стадия РН была выявлена у 15 пациентов, из которых была составлена первая 

группа. Для проведения сравнительного анализа были сформированы вторая и 

третья группы, аналогичные по количеству исследуемых и их сроку гестации при 

рождении. Во вторую группу были включены дети, у которых диагностировались 

активные стадии РН, завершившиеся самопроизвольным регрессом. В третью 

группу вошли дети, у которых завершение васкуляризации сетчатки протекало без 

развития активных форм РН. Срок гестации всех исследуемых детей в каждой 

группе варьировал от 26 до 34 нед. масса тела при рождении от 860 до 2100 гр. и 

статистически не отличались для каждой из групп (р>0,05;  t<2,0).   

Результаты. Средний показатель сатурации у детей первой группы составил 

94,2±0,8 %, у детей второй группы 96,7±0,4 %, у детей третьей группы 98,9±0,02 %, 

что свидетельствует об ухудшении качества оксигенации артериальной крови у 

детей с более тяжелыми проявлениями на сетчатке. Средний показатель частоты 

пульса у детей первой группы 165,9±6,1 ударов в минуту. У детей второй группы 

152,2±4,2 ударов в минуту. В третьей группе средний показатель составил 125,1±2,5 

ударов в минуту. 

Выводы. В результате изучения результатов пульсоксиметрии нами выявлено, 

что у недоношенных детей, у которых диагностировалось развитие РН до пороговых 

стадий, зарегистрирован средний показатель сатурации статистически значимо 

меньший (на 2,5%; p<0,05; t=4,8), а средний показатель частоты пульса 

статистически значимо больший (на 13,7 ударов в минуту; p<0,05; t=2,2). В свою 

очередь у детей, у которых отмечался самопроизвольный регресс допороговых 

стадий РН (вторая группа), зафиксирован средний показатель сатурации кислорода 

статистически значимо меньший (на 2,2%; p<0,05; t=8,3), показатель частоты пульса 

статистически значимо больший (на 27,1 ударов в минуту; p<0,05; t=2,7), чем у 

недоношенных детей, у которых завершение васкуляризации сетчатки протекало без 

развития активных стадий РН (третья группа). Полученные данные свидетельствуют 

о меньшем насыщении кислородом гемоглобина у детей, у которых были 

зафиксированы более тяжелые сосудистые изменения сетчатки. Учитывая 
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полученные данные, можно рассматривать показатели пульсоксиметрии, как один 

из маркеров фактора риска развития РН. 

 

 


