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held in 2014 (section “Congresses” #5, p. 8; information letter on change of dates 

of the Congress No. 5-f-2014)

Організатори:
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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНГРЕСУ:
Організація 

та управління охороною здоров’я

Спеціальна програма 
«Дні лабораторної медицини»

Спеціальна програма 
«Медична радіологія»

Терапія

Фізіотерапія та реабілітація

Медицина невідкладних станів

Хірургія та нейрохірургія

Онкологія

Ортопедія та травматологія

Гематологія та трансфузіологія

Педіатрія, акушерство та гінекологія

Естетична медицина: дерматологія, 
дерматовенерологія, пластична хірургія

Епідеміологія, мікробіологія, 
вірусологія, бактеріологія

Організація та управління фармацією, 
клінічна фармація

Біомедична інженерія

Медичний туризм

THEMATIC DIRECTIONS OF THE CONGRESS:
Healthcare field organization and 
management

Special Program 
Days of laboratory medicine

Special Program Medical radiology

Therapy

Physiotherapy and Rehabilitation

Emergency medical treatment

Surgery and Neurosurgery

Oncology

Traumatology and Orthopaedics

Haematology and Transfusiology

Pediatrics, obstetrics and gynecology

Aesthetic medicine: dermatology, 
dermatocosmetology, plastic surgery

Epidemiology, microbiology, virology, 
bacteriology 

Pharmacy organization and management, 
clinical pharmacy

Biomedical engineering

Medical Tourism



III МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки 

в практику охорони здоров’я України»

14 – 16 жовтня 2014 року 

ПОДЯКА
організаторам та співорганізаторам науково-практичних заходів Конгресу

Організатори:
Міністерство охорони здоров’я України

Національна академія медичних  наук України
Компанія LMT

Державним установам
 Національної академії медичних наук України:

•   ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»
•  ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»
•   ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН 

України»
•  ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»
•   ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН 

України»
•  ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» 
•   ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. 

Комісаренка НАМН України»
•   ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. 

Громашевського НАМН України»
•  ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України»
•  ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
•   ДУ «Інститут медичної радіології імені С.П. Григор’єва НАМН 

України»
•   ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН 

України»
•   ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН 

України»
•  ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України»
•   ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН 

України»  
•  ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
•   ДУ «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка 

НАМН України»
•  ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»
•   ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

НАМН України»
•   ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН 

України»
•   ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенка 

НАМН України» 
•  ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» 
•   ДУ «Інститут проблем ендокринної патології 

ім. В.Я. Данилевського НАМН України»
•  ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
•  ДУ «Інститут урології НАМН України»
•  ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
•   ДУ «Інститут ядерної медицини і променевої діагностики НАМН 

України»
•   ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної 

нейрорентгенохірургії НАМН України»
•   ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії 

імені М.М. Амосова НАМН України» 
•   ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН 

України»
•   ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 

імені Ф.Г. Яновського НАМН України»
•   ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології 

імені О.О. Шалімова НАМН України»
•   ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології 

імені акад. М.Д.  Стражеска» НАМН України» 
•   ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН 

України»
•  Лабораторна та метрологічна служби НАМН України
•  Референтна лабораторія НАМН України 

Вищим медичним навчальним закладам 
та закладам післядипломної освіти:

•   Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика 

•  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

•   Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України 

•   Кафедра акушерства та гінекології №2 Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця

•   Кафедра гематології і трансфузіології Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

•   Кафедра клінічної і лабораторної діагностики Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

•   Кафедра медицини катастроф Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

•   Кафедра медицини невідкладних станів Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

•   Факультет біомедичної інженерії Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут»

Фаховим медичним асоціаціям та громадським об’єднанням, 
державним установам та організаціям: 

•  Асоціація кардіологів України
•  Асоціація ортопедів-травматологів України
•  Асоціація педіатрів України
•  Асоціація радіологів України 
•  Асоціація анестезіологів України
•  Асоціація серцево-судинних хірургів України 
•  Асоціація урологів України
•  АМО України 
•  Бюро ВООЗ в Україні
•   ВГО «Асоціація працівників медицини невідкладних станів і 

медицини катастроф»
•  Видавничий дім «Заславський» 
•   Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної 

медицини
•   Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація 

біомедичних інженерів і технологів»
•  Всеукраїнське  громадське об’єднання «Проти гіпертензії»
•   Всеукраїнська Громадська Організація «Українська Асоціація 

Медицини Сну»
•  Газета «Медичні ініціативи»
•  Газета «Новини медицини і фармації»
•  Громадська організація «Українська асоціація медичної освіти» 
•  Державна служба України з лікарських засобів
•   Державний клінічний науково-практичний центр телемедицини 

МОЗ України
•   ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної і клінічної 

медицини» ДУС НАМН України
•  ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України» 
•  Журнал «Журнал головної медичної сестри»
•  Журнал «Практика управління медичним закладом»
•  Київський міський центр здоров’я
•   Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами
•  Міжнародний благодійний фонд «Видавництво Сфера» 
•   Науковий відділ виробничої та клінічної трансфузіології 

Київського міського центру крові Департаменту охорони 
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

•  Національна академія наук України
•  Національний інститут раку МОЗ України
•  Українська академія дерматовенерології
•  Українська асоціація нейрохірургів
•  Українська асоціація нефрологів
•  Українська асоціація псоріазу
•  Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики
•  Українське товариство радіаційних онкологів
•   Український науково-практичний центр екстреної медичної 

допомоги і медицини катастроф 
•  Український фармацевтичний інститут якості



ЗМІСТ*:

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я 6
Науково-практична конференція «Інноваційні технології у збереженні і зміцненні громадського здоров’я і профілактиці ХНІЗ»
ІІІ Практична конференція «Приватна медицина: реалії практики»

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ДНІ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ» 9
Науково-практична конференція за міжнародної участі «Сьогодення та майбутнє лабораторної медицини»
Науково-практична конференція «Сучасна лабораторна діагностика в оцінці доцільності та ефективності еферентної терапії»
УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
Cемінар «Регенеративна медицина: інновації та перспективи»

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «МЕДИЧНА РАДІОЛОГІЯ» 18
Науково-практична конференція «Актуальні проблеми ядерної медицини і променевої діагностики» 
(до 15–річчя ДУ «Інститут ядерної медицини і променевої діагностики НАМН України»)
Семінар «Питання радіаційної безпеки в рентгендіагностиці»
Засідання обласних фахівців із спеціальності «Ультразвукова діагностика» і Ради УАФУД 
ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ

ТЕРАПІЯ
секції та лекції на теми: алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, геріатрія, геронтологія, дерматовенерологія, дієтологія, 
ендокринологія, ендоскопія, імунологія, інфекційні захворювання, кардіологія, кардіохірургія, неврологія, нефрологія, урологія, 
офтальмологія, пульмонологія, сімейна медицина, ревматологія, функціональна діагностика 21

Українська кардіологічна школа імені М.Д. Стражеска «Проблеми коморбідності в кардіології»
Науково-практична конференція «Новітні технології в діагностиці та лікуванні пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями»
Науково-практична конференція «Сучасні підходи до профілактики хронічних неінфекційних захворювань: погляд на стику спеціальностей»
Симпозіум «Проблеми діагностики та лікування хвороб органів травлення»
Науково-практична конференція «Немедикаментозні методи лікування в нефрології»
Семінар «Діагностика захворювань кістково-м’язової системи: що нового?» 
Круглий стіл «Сучасні тенденції діагностики збудників запальних процесів нирок, сечовивідних шляхів і статевих органів, а також підходи до лікування хворих»
Вікторовські читання «Безпека лікарських засобів і раціональна фармакотерапія»  в пам’ять видатного науковця, педагога і Людини Олексія Павловича Вікторова
Секції: кардіологія, нефрологія, ендокринологія, неврологія, педіатрія, гастроентерологія, інфектологія та антимікробна терапія, медицина невідкладних станів, 
остеологія, остеопороз, синдром болю.
Науково-практична конференція «Молекулярна алергодіагностика – новий напрямок у діагностиці алергічних захворювань»
Круглий стіл «Актуальні питання впровадження та застосування наукових розробок установ НАН України в сфері медицини»
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА
Майстер-клас «Актуальні проблеми сомнології»

МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 32
Симпозіум «Медицина невідкладних станів і медицина катастроф: актуальні питання»
ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ОНКОЛОГІЯ 38
Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування злоякісних пухлин»
Науково-практична конференція за міжнародної участі «Інноваційні технології променевих методів досліджень в онкології»

ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ 53
Науково-практичний семінар «Сучасні методи діагностики та лікування хворих з патологією хребта в інституті імені проф. М.І. Ситенка»
Круглий стіл «Ортопедичні аспекти діагностики та лікування трофічних порушень стопи при ураженнях периферичних нервів»

ГЕМАТОЛОГІЯ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ 57
Науково-практична конференція «Сучасні підходи до лікування хворих з гематологічною патологією»
Науково-практична конференція за міжнародної участі «Сучасна трансфузіологія: перспективи реалізації світового досвіду в Україні»
Науковий симпозіум за міжнародної участі «Залізодефіцитні стани: нове в діагностиці та лікуванні»

ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ 81
Науково-практична конференція «Вагітність і пологи високого ризику»
Круглий стіл «Стан здоров’я дітей та підлітків у формуванні репродуктивного потенціалу країни»

ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА: ДЕРМАТОЛОГІЯ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ, ПЛАСТИЧНА ХІРУРГІЯ 84
Науково-практична конференція «Сучасні технології: діагностика, лікування та профілактика дерматовенерологічних захворювань»

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ, БАКТЕРІОЛОГІЯ 87
Науково-практична конференція «Інфекційні хвороби в XXI столітті: нові досягнення в епідеміології, діагностиці, лікуванні, профілактиці»

БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ 90
Науково-практична конференція «Актуальні проблеми і перспективи біомедичної інженерії»
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ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я     

 ІIІ ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ПРИВАТНА МЕДИЦИНА: РЕАЛІЇ ПРАКТИКИ»
15 жовтня 2014 року   •   Час проведення: 10:00-18:00

Організатори: Журнал «Практика управління медичним закладом», компанія LMT 

ПРОГРАМА
Тема: Новации в законодательстве**, которое регламентирует осуществление 
медицинской практики: изменения в лицензионных условиях, новые стандарты 
аккредитации (**с новыми изменениями)
Докладчик: Антонина Нижник, директор компании «МЕДКОНСАЛТИНГ»
Тема: Интернет, как наиболее эффективный канал привлечения пациентов. Как 
клиникам сформулировать точные цели, избежать частых ошибок и грамотно 
построить работу
Докладчик: Константин Чекменев, директор компании «МЕДМАРКЕТИНГ»
Тема: Качество медицинской помощи: практические  аспекты внедрения
Докладчик: Елена Беденко-Зваридчук, директор юридической компании 
«МедАдвокат», глава Комитета по медицинскому праву Ассоциации юристов 
Украины, член Общественного совета при МЗ Украины
Тема: Как найти наиболее эффективного сотрудника? Краткие советы по 
привлечению
Докладчик: Андрей Анучин, директор специализированного консалтингового 
агентства «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»
Тема: Практические методики обеспечения прибыльности посредством анализа и 
построения бизнес-модели частного медицинского учреждения
Докладчики: Татьяна Новицкая, кандидат наук госуправления, консультант 
по стратегиям продаж, член Всеукраинской ассоциации консультантов по 
управлению (IMC-Ukraine); Сергей Кучеренко,  заместитель главного врача по 
лечебной работе Медицинского центра «ИНГО»
Тема: Польско-Украинский Круглый стол «Польско – Украинское сотрудничество 
в области медицинского туризма: перспективы и риски»
Организаторы: Всепольское объединение частных больниц

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІННОВАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В ЗБЕРЕЖЕННІ І ЗМІЦНЕННІ ГРОМАДСЬКОГО 

ЗДОРОВ’Я ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ХНІЗ» 
14 жовтня 2014 року   •   Час проведення: 10:00-13:30

Організатори: ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної 
медицини» ДУС, НАМН України, МОЗ України, ННЦ «Iнститут кардіології імені М.Д. 
Стражеска НАМН України», ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України», 
НМУ імені О.О. Богомольця, Бюро ВООЗ в Україні, Київський міський центр здоров’я

ПРОГРАМА
Тема: Профілактика ХНІЗ як стратегічний напрям охорони здоров’я
Доповідачі: Григоренко А.Г., Грузєва Т.С., Дурдикулієва Н.І. МОЗ України, ДНУ «Науково-
практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС
Тема: Роль НАМН України в науковому супроводі стратегічного напряму охорони 
здоров’я – боротьби з ХНІЗ
Доповідач: Гульчій О.П. НАМН України
Тема: Стратегічні напрями нової європейської політики «Здоров’я-2020» з 
профілактики ХНІЗ
Доповідач: Король Н.О. Бюро ВООЗ в Україні
Тема: Перспективні напрями реалізації профілактики ХНІЗ в багатопрофільному 
закладі охорони здоров’я 
Доповідачі: Дячук Д.Д., Грузєва Т.С., Зюков О.Л. ДНУ «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» ДУС
Тема: Медико-соціальні проблеми розвитку і перебігу серцево-судинної патології
Доповідач: Корнацький В.М. ННЦ «Iнститут кардіології імені М.Д. Стражеска 
НАМН України»
Тема: Епідеміологія серцево-судинної патології в Україні
Доповідачі: Смірнова І.П., Горбась І.М. ННЦ «Iнститут кардіології імені М.Д. 
Стражеска НАМН України»
Тема: Основні напрями Національного плану дій з профілактики ХНІЗ в Україні
Доповідач: Швець О.В. НМУ імені О.О. Богомольця
Тема: Питання профілактики ХНІЗ в державній політиці в сфері охорони здоров’я
Доповідачі: Піщиков В.А., Солоненко І.М. ДНУ «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» ДУС
Тема: Сучасні проблеми смертності населення України від хвороб органів 
травлення
Доповідачі: Чепелевська Л.А., Ященко Ю.Б. ДУ «Український інститут стратегічних 
досліджень МОЗ України»
Тема: Проблеми і перспективи реалізації профілактичного напряму в охороні 
здоров’я 
Доповідач: Стойка О.О. Київський міський центр здоров’я
Тема: Методичні підходи до вивчення та удосконалення організації профілактики 
ХНІЗ в первинній ланці охорони здоров’я

Доповідачі: Зюков О.Л., Грузєва Т.С., Іншакова Г.В. ДНУ «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» ДУС
Тема: Основні напрями демографічної політики України у відповідь на сучасні 
виклики та загрози
Доповідач: Рингач Н.О. ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» ДУС
Тема: Стратегія профілактики хронічних неінфекційних захворювань в Україні з 
урахуванням найкращого світового досвіду
Доповідачі: Слабкий Г.О., Шевченко М.В. ДУ «Український інститут стратегічних 
досліджень МОЗ України»
Тема: Удосконалення підготовки фахівців охорони здоров’я з питань профілактики 
ХНІЗ
Доповідач: Галієнко Л.І. НМУ імені О.О. Богомольця
Тема: Боротьба з ожирінням як провідним чинником ризику ХНІЗ 
Доповідач: Лозінський В.С. Київський міський центр здоров’я
Тема: Моніторинг за якістю надання медичної допомоги в Україні: сучасний стан та 
перспективи розвитку 
Доповідач: Ярош Н.П. ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ 
України»
Тема: До проблеми моніторингу і оцінки  регіоналізації  перинатальної допомоги 
Доповідачі: Терещенко А.В., Дудіна О.О. ДУ «Український інститут стратегічних 
досліджень МОЗ України»
Тема: Зменшення поширеності активного та пасивного куріння в Україні у 2008-
2013 роках 
Доповідач: Красовський К.С. ДУ «Український інститут стратегічних досліджень 
МОЗ України»
Тема: Профілактика очної патології як резерв збереження здоров’я 
Доповідач: Дуфинець В.А. Мукачевський офтальмологічний центр «Візус»
Тема: Алкоголізація населення України як один із головних чинників поширення 
хронічних неінфекційних ХНІЗ 
Доповідач: Ринда Ф.Ф. ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ 
України»
Тема: Використання ентеросорбентів у профілактиці захворювань
Доповідач: Мазепа Ю.С. ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» ДУС
Тема: Реалізація профілактичного напряму державних програм в охороні здоров’я 
на регіональному рівні
Доповідач: Гандзюк В.А. ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» ДУС
Тема: Профілактичні стратегії в дерматологічній практиці
Доповідач: Ошивалова О.О. ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» ДУС
Тема: Стратегія профілактики хронічних неінфекційних захворювань в Україні з 
урахуванням найкращого світового досвіду 
Доповідач: Кучеренко Н.Т. ДУ «Український інститут стратегічних досліджень 
МОЗ України»
Тема: Основні методологічні засади переходу від загальної диспансеризації 
населення до цільового скринінгу 
Доповідач: Кондратюк Н.Ю. ДУ «Український інститут стратегічних досліджень 
МОЗ України»
Тема: Основні напрями інформаційного забезпечення наукових розробок з 
профілактики ХНІЗ
Доповідач: Шестак Н.В. ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» ДУС

ПРОФІЛАКТИКА ХНІЗ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я

Дячук Д.Д., Грузєва Т.С., Зюков О.Л., Солоненко І.М.
ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної 

медицини» ДУС, м. Київ, Україна
Мета. Проведення аналізу глобальних та регіональних стратегій боротьби з ХНІЗ 
для обґрунтування пріоритетних напрямів профілактики глобального тягаря 
хвороб на національному рівні.
Матеріали і методи. У роботі використано бібліосемантичний, медико-
статистичний методи,  контент-аналізу та системного підходу.
Результати та обговорення. Аналіз міжнародних, регіональних та національних 
баз даних щодо захворюваності, смертності та інвалідності внаслідок ХНІЗ свідчить, 
що хвороби системи кровообігу, онкологічні захворювання, цукровий діабет, 
обструктивні хвороби легень в цілому формують рівень нездоров’я населення та 
визначають глобальний тягар хвороб на 80%.  В Україні смертність від серцево-
судинної патології становить 65,8%, від онкологічних хвороб – 13,6%.
Аналіз наукової літератури свідчить, що профілактика є найбільш оптимальною 
стратегією збереження здоров’я населення. На це вказує досвід багатьох 
європейських країн, які обрали профілактичну стратегію пріоритетною. Вивчення 
результатів впровадження профілактичних програм в охороні здоров’я Фінляндії, 
Швеції, Литви, Ірландії, Канади, а також низки програмних документів ВООЗ та ЄРБ 
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ВООЗ дозволило визначити концептуальні підходи до реалізації профілактичного 
напряму в охороні здоров’я з урахуванням національного контексту.
Розробка в Україні  Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український 
вимір» відповідно до концептуальних засад нової Європейської політики 
«Здоров’я-2020» передбачає послідовне втілення профілактичних стратегій в 
практику вітчизняної охорони здоров’я. Це потребує наукового обґрунтування та 
розробки сучасних форм і методів її здійснення. Аналіз науково-інформаційних 
джерел дозволив визначити наукові підходи до розробки сучасної багатофакторної 
профілактики ХНІЗ в умовах глобальних викликів та загроз.
Висновки. Найоптимальнішим варіантом попередження ХНІЗ та їх негативних 
наслідків є обґрунтування та розробка системи багатофакторної профілактики на 
основі аналізу поширеності чинників ризику, їх впливу на формування патології, 
існуючої практики проведення профілактики та визначення потреб в її науковому, 
освітньому, методичному, організаційному, кадровому, інформаційному, 
матеріально-технічному забезпеченні.

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА «ЗДОРОВ’Я-2020: 
УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР»: ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

1Григоренко А.А., 2Грузєва Т.С., 3Галієнко Л.І., 2Іншакова Г.В.
1МОЗ України,

2ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної 
медицини» ДУС, м. Київ, Україна, 

3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, 
Україна

Мета. Визначити перспективні шляхи реалізації профілактичних завдань, 
передбачених Загальнодержавною програмою «Здоров’я-2020: український 
вимір».
Матеріали і методи. У роботі використано бібліосемантичний, медико-
статистичний методи,  контент-аналізу та системного підходу.
Результати та обговорення. Розробка Загальнодержавної програми 
«Здоров’я-2020: український вимір» викликана реальною потребою  відповіді на 
нові загрози для громадського здоров’я, пов’язані з демографічними, соціально-
економічними, екологічними та іншими викликами, у т.ч. постарінням населення, 
збільшенням поширеності чинників ризику та проявів нездорового способу 
життя, зростанням захворюваності на ХНІЗ та пов’язаними з ними  втратами й 
збитками. Профілактичний напрям в даній Програмі визначено стратегічним. Він 
включає комплекс заходів з формування здорового способу життя, профілактики 
ХНІЗ, інвестиції в здоров’я здорових людей. Реалізація профілактичних заходів 
передбачає створення системи безперервного медико-гігієнічного навчання, 
попередження та скорочення поширеності куріння, зловживання алкоголем, 
вживання наркотиків, сприяння фізичній активності та розвитку відповідної 
інфраструктури, забезпечення здорового харчування, поліпшення статевого 
виховання тощо.
Для успішної реалізації профілактичного напряму необхідним є відновлення 
вертикалі служби формування здорового способу життя, забезпечивши для цього 
повноцінну діяльність Українського центру здоров’я, керівник якого виконував би 
функції головного позаштатного спеціаліста МОЗ України, а також обласних центрів 
здоров’я, підпорядкованих територіальним управлінням охорони здоров’я; 
удосконалення директивно-нормативної бази профілактичної діяльності медичної 
галузі, зокрема, алгоритмів, стандартів, нормативів, показників моніторингу і 
оцінки, методик корекції способу життя, насамперед на рівні первинної ланки; 
серед коштів, передбачених на фінансування первинного рівня медичної допомоги, 
виділення не менше 5% на підтримку здоров’язберігаючих проектів, прихильності 
медичних працівників до профілактичної роботи, а також для формування 
мотивації у громадян відповідального ставлення до власного здоров’я.
Висновки.  Для реалізації профілактичного напряму, окресленого  
Загальнодержавною програмою «Здоров’я-2020: український вимір», необхідним 
є відновлення вертикалі служби формування здорового способу життя, 
удосконалення директивно-нормативної бази профілактичної діяльності, 
створення науково-методичного забезпечення та підвищення мотивації фахівців 
охорони здоров’я до здійснення профілактичної діяльності, і пацієнтів – до 
дотримання здорового способу життя.

ПРОБЛЕМИ СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД ХВОРОБ 
ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

Чепелевська Л.А., Ященко Ю.Б.
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», 

м. Київ, Україна
Мета. Виявити особливості смертності населення України від хвороб органів 
травлення.
Матеріали і методи. За даними офіційної статистики вивчена смертність 
населення України від хвороб органів травлення. Використано методи медичної 
статистики.
Результати та обговорення. В структурі причин смерті населення України 
відбулися зміни. На четверте місце перемістились хвороби органів травлення, 
потіснивши хвороби органів дихання. Смертність від хвороб органів травлення 
за 2001-2013 рр.  зросла з 46,1 до 60,9 на 100 000 населення (в 2007-2009 рр. – 
72,2-76,7). Спостерігається значна регіональна диференціація: найвищий рівень 
смертності був у Луганській (98,4), Донецькій (84,6), Дніпропетровській (84,6) 
областях, найнижчий – в Чернівецькій (35,4), Тернопільській (37,4) та Івано-

Франківській (38,6). Смертність чоловіків в 2 рази вища, ніж жінок, як в місті, так і 
на селі. Найвищу питому вагу складали фіброз і цироз печінки (52,1%), алкогольна 
хвороба печінки і судинні ураження кишок (по 9,6%). Смертність міського 
населення від фіброзу і цирозу печінки вища за смертність сільського на 18,2%. 
Смертність міських чоловіків перевищує смертність жінок в 2,2 рази, сільських у 2,0 
рази. Лідирують Луганська, Дніпропетровська та Донецька області. Від алкогольної 
хвороби печінки більш за все потерпають Луганська, Миколаївська та Закарпатська 
області. Рівень смертності чоловіків перевищує жіночий майже в 3,0 рази.
Висновки. 1. Смертність від хвороб органів травлення має тенденцію до зростання. 
Найвищі її рівні спостерігаються в Луганській, Дніпропетровській та Донецькій 
областях. 2. В структурі причин смерті 71,3% складають фіброз і цироз печінки, 
алкогольна хвороба печінки, судинні ураження печінки. 3. Найвищі рівні смертності 
від алкогольної хвороби печінки спостерігаються в Луганській, Миколаївській та 
Закарпатській областях. 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИКИ ХНІЗ В ПЕРВИННІЙ ЛАНЦІ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Зюков О.Л., Грузєва Т.С., Солоненко І.М.

ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної 
медицини» ДУС, м. Київ, Україна

Мета. Обґрунтувати та розробити інструментарій для вивчення знань, ставлення, 
навичок медичних працівників з питань медичної профілактики.
Матеріали і методи. У роботі використано аналітичний метод та системний підхід.
Результати та обговорення. Обґрунтування сучасних форм та методів 
профілактичної діяльності в охороні здоров’я вимагає поглибленого вивчення 
існуючого стану проведення профілактичної роботи, насамперед на первинному 
рівні, виявлення її особливостей, рівня знань фахівців з питань профілактичних 
втручань, їх прихильності реалізації профілактики тощо. З огляду на це було 
розроблено інструментарій для оцінки знань, ставлення, навичок медичних 
працівників з питань профілактики. Розроблений опитувальник містить блоки 
питань, які стосуються характеру та стажу професійної діяльності, особливостей 
проведення профілактичної роботи, визначення у пацієнтів поведінкових (куріння, 
шкідливого вживання алкоголю, низького рівня фізичної активності, нездорового 
харчування) та біологічних (підвищеного рівня артеріального тиску, холестерину 
та глюкози крові тощо) чинників ризику ХНІЗ,  їх корекції, знань щодо методик 
профілактичних втручань, оптимальних джерел інформування пацієнтів про 
засади здорового способу життя. Важливу роль в розробленій анкеті відведено 
вивченню прихильності медичних працівників профілактичній роботі та їх 
особистому дотриманню засад здорового способу життя. 
Висновки. Проведення соціологічного опитування серед лікарів та молодших 
спеціалістів з медичною освітою з використанням розроблено опитувальника з 
оцінки знань, ставлення, навичок медичних працівників з питань профілактики 
хронічних неінфекційних захворювань дозволить обґрунтувати заходи з 
удосконалення кадрового, науково-методичного та організаційного забезпечення 
профілактичної діяльності в закладах охорони здоров’я.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРІВ ПМСД У ПІЛОТНИХ 
РЕГІОНАХ

Шевченко М.В.
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», 

м. Київ, Україна
Мета. Провести аналіз кадрового забезпечення Центрів ПМСД (ЦПМСД) у пілотних 
регіонах (Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і м. Києві). 
Матеріали і методи. Дані моніторингу за 2013р. згідно з наказом МОЗ України 
від 11.06.2013 р. № 494 «Про удосконалення моніторингу реформи системи 
охорони здоров’я», дані Центру медичної статистики МОЗ України за 2011-2012 рр. 
Використано аналітичний та порівняльний методи.
Результати та обговорення. Первинна медична допомога (ПМД) надавалася 
у ЦПМСД Дніпропетровської області 1497 лікарями, укомплектованість 
штатних посад лікарями фізичними особами – 71,6%; Донецькій – 1938 
лікарями, укомплектованість – 66,5%; Вінницькій – відповідно 910 лікарями, 
укомплектованість – 80,0%; м. Києві – 1427 лікарями, укомплектованість – 70,4%.
В ЦПМСД Дніпропетровської області працювало 1068 лікарів загальної практики-
сімейних лікарів (ЗПСМ), укомплектованість штатних посад фізичними особами – 
72,22%; Донецькій – відповідно 867 і 69,36%; Вінницькій – 750 і 78,0%; м. Києві – 503 
і 67,3%. 
Чисельність лікарів ЗПСМ у Дніпропетровській області зросла з 404 у 2011 р. до 
1068
у 2013 р.; Донецькій – з 452 у 2011 р. до 867 у 2013 р.; Вінницькій – з 607 у 2011 р. до
750 у 2013 р.; м. Києві – з 241у 2011 р. до 503 у 2013 р., відповідно з 0,87 у 
2011 р. до 1,8 на 10 тис. населення у 2013 р. Забезпеченість лікарями ЗПСМ на 
10 тис. населення у Дніпропетровській області становила у 2013 р. 3,2 (2011 р. – 
1,22); Донецькій – відповідно 2,03 (2011 р. – 1,03); Вінницькій – 4,63 (2011 р. – 3,73); 
м. Києві – 1,8 (у 2011 р. – 0,87).
Висновки Рівень укомплектованості штатних посад лікарів фізичними особами 
найнижчий у Донецькій області, найвищий – Вінницькій. 
Намітилися певні позитивні зрушення щодо покращення забезпечення лікарями 
загальної практики-сімейними лікарями Центрів ПМСД.
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ДО ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ І ОЦІНКИ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Терещенко А.В., Дудіна О.О.
Міністерство охорони здоров’я України, м. Київ, Україна

ДУ«Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», 
м. Київ, Україна

Мета. Забезпечення органів управління повною, своєчасною і достовірною 
інформацією про обсяги і ефективність запровадження регіоналізації 
перинатальної допомоги.
Матеріали і методи. З урахуванням міжнародних підходів до розробки 
моніторингу і оцінки (МІО) впровадження нових медико-організаційних технологій, 
робочою групою спеціалістів Міністерства охорони здоров’я України розроблено 
доказову систему МІО регіоналізації перинатальної допомоги. 
Результати і обговорення. Апробація розробленої форми МІО здійснена в пілотних 
регіонах Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та 
дитинства». За даними проведеного МІО вже у 2013 році була забезпечена достатня 
доступність високоспеціалізованої медичної допомоги вагітним з хворобами 
системи кровообігу, вродженими вадами серця, народженим живими з масою тіла 
при народженні 500,0-999,0 г та 1000,0-1499 г (індекс концентрації у перинатальних 
центрах (ПЦ) ІІІ-го рівня перинатальної допомоги відповідно 35,9%, 57,0%, 59,0% 
та 50,5% при орієнтовно бажаних показниках понад 25–30,0%, 50,0%, 80,0% та 
70,0%). Показники ефективності регіоналізації перинатальної допомоги вивалися 
за даними виживаності новонароджених з малою і дуже малою масою тіла при 
народженні. Очікувано найнижчий рівень виживаності новонароджених повинен 
бути у закладах первинного рівня перинатальної допомоги, найвищий – у ПЦ ІІІ-
го рівня, що підтверджено даними МІО – виживаність новонароджених у перші 
168 годин життя з масою тіла при народженні 500,0-999,0 г коливалася від 50,0% 
у закладах охорони здоров’я І рівня до 65,8% у ПЦ ІІІ рівня, а новонароджених з 
масою тіла при народженні 1000,0-1499,0 г – 74,8% та 91,5% відповідно.
Висновки. Проведена оцінка впровадження регіоналізації перинатальної 
допомоги за розробленою системо МІО засвідчила, що вже на другому році 
впровадження регіоналізації досягнуті бажані результати деяких показників 
доступності та ефективності високоспеціалізованої перинатальної допомоги.

АЛКОГОЛІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ 
ЧИННИКІВ ПОШИРЕННЯ ХНІЗ 

Ринда Ф.П.
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», 

м. Київ, Україна
Глобальна стратегія скорочення шкідливого вживання алкоголю ВООЗ (2010) 
акцентувало увагу світової громадськості на той факт, що  шкідливе споживання 
алкоголю є одним з чотирьох найбільш поширених факторів ризику виникнення 
основних неінфекційних захворювань, які піддаються зміні та попередженню. 
Алкоголь відчутно впливає на демографічну ситуацію в країні, бо є причиною 
зменшеної в Україні тривалості життя в порівнянні з більшістю країн Європейського 
регіону: якщо у 2005 р. СОТЖ при народженні (обох статей) дорівнювала в 
країнах ЄС 78,7 роки, а в Україні відповідно 67,3 роки, тобто різниця становила 
11,4 року, то у 2011 р. (останній можливий для порівняння у базі даних ВООЗ ) ц 
і показники дорівнювали 80,24 року, 71,12 року та 9,1 року відповідно. Щорічно в 
країні реєструється більше десяти тисяч смертельних випадків від причин, прямо 
пов’язаних з алкоголем, що складає 1,8% та більше загальної смертності. Україна 
за рівнем споживання алкоголю на душу населення за рік займає чильне місце у 
світі. За даними Глобальної доповіді ВООЗ про стан в області алкоголю та здоров’я 
(лютий 2011 р.), середній світовий показник споживання алкогольних напоїв 
дорівнює 6,1 л на 1 особу на рік. Україна за цим показником опинилася серед країн 
з найбільшим рівням споживання: складає 15,6 л на 1 особу. 
Тверезий спосіб життя наразі властивий незначному прошарку населення 
України. Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю 
та наркотичних речовин (ESPAD) у 2011р. засвідчило, що серед учнівської молоді 
(15-17 років) протягом життя вживало алкоголь 90% респондентів, за даними 
Держслужби статистики України, ЮНІСЕФ тощо (2012), серед жінок віком 15-49 
років ніколи не вживали алкоголь тільки 9,3% опитаних тощо.
Витрати населення на алкоголь − це показник алкогольної ситуації: у 2012 р. 
населення витратило майже 27 млрд. грн. на придбання спиртного, що безумовно 
свідчить про стійкий попит на алкогольні напої. 
Вирішення проблеми алкоголізації населення в Україні вимагає прийняття 
загальнодержавної соціальної програми щодо боротьби з алкоголізацією населення 
України, розробки економічного механізму щодо сталого фінансування заходів з 
профілактики та боротьби зі зловживанням алкоголю (законодавче встановлення 
відсотку відрахувань від спеціального збору на прибуток, отриманого від реалізації 
підакцизних товарів, як це прийнято у багатьох країнах), подальше обмеження 
доступу до алкогольних напоїв (регулювання (зменшення) мережі торговельних 
закладів, що мають дозвіл на продаж алкогольних напоїв, підвищення віку для осіб, 
які мають право на купівлю алкогольних напоїв, в т.ч. пиво тощо), регулювання 
маркетингу алкогольних напоїв (обмеження аж до повної заборони реклами 
алкогольних виробів, алкопопсів та пива на телебаченні, повна заборона будь-якої 
реклами слабоалкогольних напоїв, в т.ч. енергетичних, вилучення дискримінаційної 
норми щодо поширення нормативу соціальної реклами тільки на ЗМІ, які частково 
або повністю фінансуються з державного бюджету тощо), прийняття заходів 
щодо зменшення привабливості алкогольних виробів (законодавча заборона 
використовування біологічно активних речовин, зокрема вітамінів, в алкогольних 
напоях для обмеження можливості придання їм лікувальних та інших якостей) тощо.

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА 
ПОШИРЕНОСТІ СЕРЦЕВО – СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

В.А. Гандзюк
ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної 

медицини» ДУС, м. Київ, Україна
Мета. Вивчити стан захворюваності і поширеності, особливості та тенденції хвороб 
системи кровообігу населення України впродовж 2008-2012 рр.
Матеріали і методи. Матеріалами для дослідження були дані Європейського 
регіонального бюро ВООЗ, офіційної статистики Державної служби статистики 
України, Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України. 
У роботі використано системний підхід, медико-статистичний і аналітичний методи.
Результати та обговорення. Поширеність хвороб системи кровообігу серед 
населення протягом п’яти останніх років у Західному регіоні та Північно-
Східному збільшилась на 5,5%. Аналіз поширеності хвороб системи кровообігу 
в Південному регіоні свідчить про найбільший темп її зростання в Україні – на 
10,1% (з 53 481,6 на 100 тис. населення у 2008 р. до 58 905,3 на 100 тис. населення 
у 2012 р.). Захворюваність на хвороби системи кровообігу в Західному регіоні 
знизились на 8,7% (5008,9 на 100 тис. населення), при середньо українському темпі 
зниження на рівні 5,1%. У Північно-Східному регіоні знизилась захворюваність 
на 4,5%. Захворюваність на хвороби системи кровообігу в Південному регіоні 
характеризується помірним зниженням (на 1,8%). У Південно-Східному регіоні 
темп зниження захворюваності склав 7,2%.
Висновки. Рівень захворюваності та поширеності хвороб системи кровообігу має 
суттєві відмінності в різних регіонах України, що пов’язано з комплексом чинників 
ризику, у т.ч. різною поширеністю чинників, особливістю демографічної ситуації 
тощо. Встановлено, що ріст поширеності ХСК найбільший в Південному регіоні 
– на 10,1% у т.ч. в Миколаївській області – на 17,7%; спостерігається зниження 
захворюваності в Україні на 5,1%, у т.ч. в Полтавській області на 39%. Водночас, 
виявлено негативну тенденцію до значного зростання захворюваності на хвороби 
системи кровообігу в Житомирській області – на 48,8%.

ПОВЕДІНКА ПРИ ВИНИКНЕННІ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ 
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ) 
Шевченко М.В.1, Ященко Ю.Б.1, Сошинський С.О.2

1ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», 
м. Київ, Україна

2Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я українського народу», 
м. Київ, Україна

Мета. Провести аналіз превалюючої поведінки в стресових ситуаціях серед 
населення віком 35-55 років, які проживали у містах.
Матеріали і методи. Анкетування проведено за спеціально розробленою анкетою 
в жовтні 2013 року, в якому взяли участь 504 респонденти віком 35-55 років з 15 
міст України. Використано соціологічний метод.
Результати та обговорення. Результати проведеного опитування свідчать, що 
стрес відчували 94,6% респондентів. Серед причин виникнення стресу найчастіше 
відмічали перенапруження на роботі, фінансові проблеми, стан здоров’я членів 
родини, нестабільність політичної та соціально-економічної ситуації в країні та 
постійні конфлікти вдома. Майже всі респонденти (97,3%), які засвідчили, що мали 
стрес, приймали заспокійливі засоби (як медикаментозні, так і немедикаментозні). 
Встановлено, що значна кількість респондентів з метою заспокоєння вживали 
алкоголь, курили або надавали перевагу смачній їжі. 30% респондентів відзначили, 
що надавали перевагу прогулянкам або відвідуванню тренажерного залу. Прийом 
лікарських засобів застосовували лише 21,8% респондентів. Перевага надавалася 
рослинним заспокійливим препаратам або трав’яним зборам (51%), гомеопатії 
(9,6%). 17,3% респондентів застосовували транквілізатори та снодійні препарати 
або ті, механізм дії яких реалізується шляхом впливу на рецептори центральної 
нервової системи.
Висновки Встановлено, що основними засобами, які застосовували респонденти 
для зняття стресу, було вживання алкоголю, куріння та смачна їжа. Найбільш часто 
і чоловіки, і жінки приймали медикаментозні заспокійливі засоби у разі відчуття 
депресії, фізичної слабкості, головного болю, втоми.

СТРАТЕГІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ХРОНІЧНИХ НЕІНФЕКЦІЙНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ НАЙКРАЩОГО 

СВІТОВОГО ДОСВІДУ
Кучеренко Н.Т.

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», 
м. Київ, Україна

Тягар, який лягає на економіку, системи охорони здоров’я і суспільство в цілому 
внаслідок таких хронічних неінфекційних захворювань (ХНІЗ), як серцево-судинні 
захворювання, рак, хронічні обструктивні захворювання легень, діабет і психічні 
розлади, потребує пошуку нових більш ефективних стратегій для вирішення 
проблем на міжнародному, національному і місцевому рівнях.
Незважаючи на наявність незаперечних доказів того, що засоби, які 
застосовуються проти загальних детермінант і факторів ризику розвитку даної 
групи захворювань, сприяють зміцненню здоров’я і попередженню хвороби, в 
багатьох державах-членах Європейського регіону не існує загальнонаціональної 
політики стосовно хронічних захворювань. Багато систем охорони здоров’я 
роздроблені, ведуть боротьбу з конкретними нозологічними одиницями або 
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окремо взятими детермінантами, або факторами ризику, такими, як споживання 
тютюну, зловживання алкоголем, нездорове харчування і незначна фізична 
активність. Аналогічним чином відсутня узгодженість між технічними програмами 
на міжнародному рівні.
Стратегічна мета нового документу ЗДОРОВ’Я-2020 − домагатися поліпшення 
здоров’я у вигляді подальшого збільшення числа років здорового життя (тобто 
років, прожитих без хвороб), скорочення нерівності у відношенні здоров’я в 
Регіоні. Зараз, наголошується в документі,  необхідно зробити все для поліпшення 
стану здоров’я 870-мільйонного населення Регіону. Програма «ЗДОРОВ’Я-2020» 
забезпечує можливість прийняти цей серйозний виклик шляхом застосування 
найкращих стратегічних засобів і можливостей, що склалися в результаті 
колективного досвіду країн Європи, накопиченого за останні 10-15 років.
У дослідженні «Глобальний тягар хвороб», ініційованому Світовим банком у 1992р. 
і проведеному спільно з ВООЗ, була зроблена спроба дати кількісне визначення 
тягаря, пов’язаного з передчасною смертністю та інвалідністю в глобальному 
масштабі, використовуючи для цього такий показник, як загальне число років 
життя, скоригованих на інвалідність, який є складовим показником пов’язаних зі 
здоров’ям проблем, які розраховуються з урахуванням передчасної смертності та 
інвалідності.  
Неінфекційні захворювання в 30% випадків призводять до первинної інвалідності 
дорослого населення. Сьогодні на очікувану тривалість життя впливають не рівень 
дитячої смертності, як це було в першій половині минулого століття, а смертність 
дорослого населення від неінфекційних захворювань. 
Стан здоров’я населення України можна охарактеризувати високим рівнем 
захворюваності, неухильним збільшенням поширеності хвороб, зростанням 
смертності, низькою середньою тривалістю життя. Так, смертність населення від 
хвороб системи кровообігу в Україні на даний час у 3 рази вища, ніж у країнах 
Європейського союзу. На жаль, за прогнозами фахівців, ця проблема збереже свою 
актуальність і у досяжному майбутньому. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Кондратюк Н.Ю.
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», 

м. Київ, Україна
Мета. Вивчити та проаналізувати реалізацію основних положень наказу 
Міністерства охорони здоров’я України від 27.08.2010 р. № 728 «Про 
диспансеризацію населення».
Під час виконання роботи використано аналітичний та бібліосемантичний метод.
Результати та обговорення. На теперішній час складно, а в деяких закладах 
охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) із серйозними кадровими проблемами лікарів 
і неможливо виконати всі вимоги наказу Міністерства охорони здоров’я 
України 27.08.2010р. №  728 «Про диспансеризацію населення», в тому числі 
по максимальному охопленню диспансерним наглядом населення, тому під 
диспансерний нагляд серед дорослого населення повинні бути взяті пацієнти 
із захворюваннями, які потребують динамічного спостереження, проведення 
підтримуючого лікування та тих захворювань, які являються причиною тривалої 
або частої тимчасової непрацездатності, причиною раннього виходу на інвалідність 
чи смертності. 

Не в останню чергу такий стан справ з якістю медичного нагляду і оформлення 
медичної документації пов’язаний з відсутністю належного контролю з боку 
посадових осіб ЗОЗ. Підтвердженням цього є епізодичне проведення експертних 
оцінок якості надання медичної допомоги і ведення документації завідуючими 
поліклініками, районними спеціалістами.
Висновки. Вказані недоліки формують негативне ставлення населення як до 
диспансеризації, так і до медичної галузі, так, як медичними працівниками 
не виконуються елементарні вимоги по оформленню медичної документації, 
обстеженню, які не потребують додаткового фінансування і повинні розглядатись 
в площині етики і деонтології та виконання функціональних обов’язків.
Завданням на найближчий період повинна стати робота скерована на 
забезпечення якісної диспансеризації населенню та постійний дієвий контроль за 
якістю медичної допомоги населенню.

ЄДИНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я – 
ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙ У 

ГАЛУЗІ
Кривенко Є.М., Ситенко О.Р.

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», 
м. Київ, Україна

Мета. Розглянути концептуальні підходи до інформатизації охорони здоров’я з 
позиції підвищення якості комунікацій в галузі.
Матеріали і методи. Бібліосемантичний, системний підходи.
Результати та обговорення. Загальна вимога до єдиної інформаційної системи 
охорони здоров’я (далі – ЄІСОЗ) – збереження й обробка інформації з усіх питань 
управління галуззю в єдиному інформаційному просторі на усіх рівнях управління.
Для цього ЄІСОЗ повинна забезпечувати:
- єдину систему прав доступу до електронних медичних записів, звітів і функцій 
системи;
- одноразове введення даних;
- можливість передачі масивів даних між системами, що підвищує ступінь 
захищеності системи;
- можливість побудови моделей на стику функціональних компонент: медична 
інформаційна система, управління кадрами, паспортизація, управління фінансами, 
управління якістю медичних послуг тощо;
- єдиний набір функціональності для всіх рівнів реалізації системи, що спрощує 
процеси супроводу та доопрацювання;
- наявність розвинених технологічних засобів інтеграції з іншими прикладними 
системами та базами даних.
Крім того, система повинна допускати використання багатоплатформності, 
функціонувати в різних мережах, забезпечувати високий ступінь захисту своїх 
даних від несанкціонованого доступу та руйнування.
Провідна роль у цьому процесі належить комунікаціям, які мають базуватися 
на світовій практиці комунікаційної роботи (передусім впровадження методів 
e-Health – електронної охорони здоров’я). Використання інформаційної системи 
забезпечить внутрішні й зовнішні комунікації в охороні здоров’я, обсяги та зміст 
яких будуть формуватися залежно від рівня управління.
Висновки. Створення ЄІСОЗ – дієвий спосіб підняття внутрішніх і зовнішніх 
комунікацій в охороні здоров’я на якісно новий рівень.

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ДНІ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
ЗА МІЖНАРОДНОЇ УЧАСТІ 

«СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ»

14-15 жовтня 2014 року   •   Час проведення: 10:00-18:00
Організатори: Міністерство охорони здоров’я України, Всеукраїнська асоціація 
клінічної хімії та лабораторної медицини, Національна медична академія 
післядипломної освіти  ім. П.Л. Шупика

ПРОГРАМА
Секційне засідання: «Імуноцитохімічні дослідження в діагностиці пухлинних 
процесів»
Головуючі: проф. Луньова Г.Г., д.м.н. Божок Ю.М., к.б.н., ст.н.с. Зелінська Г.В.
Тема: Роль цитологічної діагностики у виборі тактики лікування патології 
щитоподібної залози
Доповідач: Коваленко А.Є. – д.м.н., проф., керівник хірургічного відділення ДУ 
«Інститут Ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка»
Тема: Нагальні проблеми української цитопатології 
Доповідач:Божок Ю.М. – д.м.н., зав. лабораторії цитології ДУ «Інститут 
Ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка» 
Тема: Імуноцитохімічні дослідження в діагностиці та визначенні тактики лікування 
раку щитоподібної залози
Доповідач: Зелінська Г.В. – к.б.н., ст.н.с. лабораторії цитології ДУ «Інститут 
Ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка»
Тема: Імуногістохімічні дослідження в диференційній діагностиці патології 
щитоподібної залози 

Доповідач: Зурнаджи Л.Ю. к.м.н., ст.н.с. відділення патоморфології ДУ «Інститут 
Ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка» 
Тема: Роль імуноцитохімічного методу в діагностиці ексудатів
Доповідачі: Мариненко С.Я, Логінова Є.О., Болгова Л.С., Туганова Т.Н., Ярощук Т.М., 
Алексєєнко О.І., Магась Т.А.  – Лабораторія цитологічної діагностики Національного 
Інституту Раку
Секційне засідання: «Інтернет технології в практиці лабораторної медицини»
Головуючі: проф. Мінцер О.П., доц. Завадецька О.П., доц. Погоріла Л.І.
Тема: Кластерізація, мінімізація та валідізація даних лабораторних досліджень для 
завдань клініки
Доповідачі: проф. Мінцер О.П., доц. Бабінцева Л.Ю. –   НМАПО імені П.Л. Шупика, 
кафедра медичної інформатики 
Тема: Prevecal – інтерактивна програма зовнішнього оцінювання якості 
лабораторних досліджень.
Доповідач: Косюк О.М. – виконавчий директор компанії «Медігран» 
Тема: Застосування інтернет-технологій при розробці та використанні 
лабораторних інформаційних систем (ЛІС «УРАН») 
Доповідачі: проф. Зябліцев С.В., к.м.н. Чернобривцев П.А. ─ Український науково-
практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і 
тканин МОЗ України, Київ; Донецький національний медичний університет ім. М. 
Горького
Тема: Лабораторна інформаційна менеджмент система : розкіш чи необхідний 
інструмент? 
Доповідач: Черниш А.М. ─ EMCILAB, ТОВ «АЛТ Україна»
Нарада-семінар обласних позаштатних фахівців з клінічної лабораторної 
діагностики
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Секційне засідання: «Наукові досягнення в практиці лабораторної 
діагностики»
Головуючі: проф. Лаповець Л.Є., доц. Олійник О.А., доц. В’юницька Л.В.
Тема: Модель реформування лабораторної служби в лікувально-профілактичних 
закладах м. Києва
Доповідачі: Абді М.Ш., Луньова Г.Г. – НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра клінічної 
лабораторної діагностики 
Тема: Вміст С-реактивного протеїну та адипонектину у пацієнтів з ішемічною 
хворобою серця та різним статусом толерантності до глюкози
Доповідачі: Башта Г.В., Ткачук С.О., Лаповець Л.Є. – Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького, кафедра клінічної лабораторної 
діагностики 
Тема: Вплив ендотоксинів грамнегативної мікрофлори на стан імунологічної 
реактивності у хворих з папіломами гортаноглотки
Доповідач: Безрук В.А. – Запорізька медична академія післядипломної освіти, 
кафедра клінічної лабораторної діагностики 
Тема: Особливості субпопуляційного спектру Т-лімфоцитів периферійної крові у 
хворих на флегмони щелепно-лицевої ділянки 
Доповідачі: Матолич У.Д., Горгота А.І., Лаповець Л.Є. – Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького, кафедра клінічної лабораторної 
діагностики
Тема: Лабораторне забезпечення невідкладних станів.
Доповідач: Оганесян М.А.─ Мінськ, Білорусь 
Тема: Тригліцериди ─ причини, ризики, діагностика. 
Доповідач: Лазун Володимир. – менеджер компанії Химлабрреактив 
Тема: Виявлення збудників герпесвірусних інфекцій у недоношених 
новонароджених, як визначального фактору незрілості респіраторного епітелію
Доповідачі: Батман Ю.А., Шрамко І.О., Єсакова О.Р., Мельник А.В., Аверчук А.С. – 
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Україна, Донецький 
регіональний центр охорони материнства і дитинства
Тема: Зміни цитокінової системи у вагітних з цукровим діабетом
Доповідачі: Коноваленко О.В., Лаповець Л.Є. – Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького, кафедра клінічної лабораторної діагностики 
Тема: Особливості експресії TLR9 на імунокомпетентних клітинах при різних 
стадіях хронічної Епштейн-Барр вірусної інфекції
Доповідачі: Зубченко С.О., Лаповець Л.Є. – Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького, кафедра клінічної лабораторної діагностики 
Тема: Зміни фертильності еякуляту під впливом ліпополісахаридів грамнегативних 
бактерій
Доповідач: Партола Н.М. – Запорізька медична академія післядипломної освіти, 
кафедра клінічної лабораторної діагностики 
Тема: Уміст секреторного імуноглобуліну А у грудному молоці при лактаційних 
маститах.
Доповідач: Дем’янчук Н.Р., Акімова В.М. – Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького, кафедра клінічної лабораторної діагностики
Тема: Виконання бактеріологічних досліджень сечі за допомогою автоматизованих 
систем аналізу
Доповідачі: Натрус Л.В., Зоркова О.В., Третякова Т.В., Натрус Ю.С., Рижко І.М. –
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 
Тема: Особливості субпопуляційного спектру Т-лімфоцитів периферійної крові у 
хворих на флегмони щелепно-лицевої ділянки
Доповідачі: Матолич У.Д., Горгота А.І., Лаповець Л.Є. – Львівський національний 
медичний універси-тет імені Данила Галицького, кафедра клінічної лабораторної 
діагностики
Тема: Останні тенденції у використанні тесту Фекальний кальпротектин
Доповідач: Ритікова Н.С. – к.б.н., керівник відділу ІФА ЗАТ «БіоХімМак Діагностика» 
– 15 хвилин
Тема: Лабораторні тести в скринінгу, діагностиці та моніторингу пухлин ШКТ
Доповідач: Сіліна І.А., - регіональний менеджер компанії Fujirebio по країнам 
СНД, Польщі та Чехії, відділ імуноферментного аналізу та інших лабораторних 
досліджень ЗАТ «БіоХімМак Діагностика»
Засідання Президії та Голів осередків ВАКХЛМ

МОДЕЛЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ В 
ЛЕЧЕБНО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. КИЕВА

Абди М.Ш., Лунева А.Г., Хейломская Т.А.
Национальная медицинская академия последипломного образования 
имени П.Л. Шупика, кафедра клинической лабораторной диагностики, 

г. Киев, Украина
Цель. Реорганизация лабораторной службы г. Киева для обеспечения 
европейского качества и стандартизации в лабораториях всех видов подчинения 
с целью создания единого лабораторного пространства, которое отвечает 
современным требованиям здравоохранения
Материалы и методы. Проанализирована работа лабораторной службы  в  
лечебно-профилактических учреждениях  г. Киева за 2010-2012 гг.
Результаты. Анализ деятельности лабораторной службы в лечебно-
профилактических учреждениях г. Киева показал, что на современном этапе 
развития лабораторной службы системы здравоохранения столичного мегаполиса 
актуальным является создания условий для обеспечения экономической, 
медицинской и территориальной доступности эффективных и качественных 

лабораторных услуг для населения города в условиях реформы  системы 
здравоохранения.
Для решения этой задачи в  2012 году была разработана «Концепция 
реформирования лабораторной службы в лечебно-профилактических 
учреждениях г. Киева, в которой предусмотрено создание:
1. Высокотехнологических централизованных клинико-диагностических 
лабораторий для предоставления всего спектра лабораторных услуг больным, 
которые обратились за помощью на этапе первичной медико-санитарной 
помощи, а также исследования биологического материала больных, находящихся 
в стационарных отделениях многопрофильных больниц, с целью выполнения 
сложных лабораторных исследований (иммунохимических, молекулярно-
биологических, бактериологических и генетических)
2. Мощных экспресс-лабораторий в многопрофильных лечебно-профилактических 
учреждениях города. 
3. Высокоспециализированные медицинские лаборатории.   
Разработаны  основные мероприятия реорганизации лабораторной службы г. 
Киева, этапы и сроки их реализации.
Выводы. Главным результатом реализации мероприятий будет: фактическое 
повышение диагностической эффективности и качества проводимых 
лабораторных исследований; централизация лабораторных исследований 
спсобствует внедрению высокопроизводительных модульных систем и поточных 
многокомпонентных линий; внедрение современной системы гарантии качества 
лабораторных исследований и подготовка лабораторий к аккредитации НААУ на 
соответствие  ISO 15189:2009 «Лаборатории медицинские. Частные требования к 
качеству и компетентности».

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ  И 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ  ISО 15189:2012 «МЕДИЦИНСКИЕ 

ЛАБОРАТОРИИ. ЧАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ И 
КОМПЕТЕНТНОСТИ»

Абди М.Ш., Лунева А.Г., Хейломская Т.А.
Национальная медицинская академия последипломного образования 
имени П.Л. Шупика, кафедра клинической лабораторной диагностики, 

г.Киев, Украина
Цель. Разработать и внедрить систему менеджмента качества медицинской 
лаборатории 
в соответствии с требованиями  ISО 15189:2012 «Медицинские лаборатории. 
Частные требования по качеству и компетентности».
Материалы и методы. Проведен анализ требований к менеджменту медицинских 
лабораторий согласно стандарту  ИСО 15189:2012 «Медицинские лаборатории. 
Частные требования по качеству и компетентности». 
Результаты и обговаривание.  Все аспекты деятельности лаборатории должны 
быть рассмотрены с точки зрения организации достижения, поддержания и 
улучшения качества;  это и составляет  систему менеджмента качеством, который 
включает в себя:
Управление документацией. В данном разделе стандарта изложены требования 
к лаборатории по документированию и соблюдению процедуры управления 
всеми документами и информацией. Рассмотрение контрактов. Разработаны 
процедуры для рассмотрения контрактов.  Исследование во вспомогательных 
(субконтрактных)  лабораториях. Приобретение услуг и запасов, поставки 
оборудования и расходных материалов, которые влияют на качество услуг 
лаборатории. Консультативные услуги по частоте повторения исследований 
и требуемый тип пробы. Рекомендовано проведение регулярных совещаний 
лабораторного и клинического персонала относительно использования 
лабораторных услуг  для консультаций по научным проблемам. Претензии. В 
данном разделе описаны порядок и процедуры рассмотрения претензий, жалоб 
и других обращений клиницистов, пациентов. Управление при несоответствии 
требованиям. Руководство лаборатории должно определить порядок и 
процедуры, подлежащие исполнению, когда обнаружено, что некоторые 
аспекты исследования не соответствуют установленным процедурам или 
требованиям системы менеджмента качества, или запросам клиницистов. 
Корректирующие действия. В данном разделе стандарта изложены процедуры 
корректирующих действий, которые должны включать в себя изучение причины, 
вызвавших проблемы. Предупреждающие действия. Должны быть установлены 
потенциальные источники несоответствия и необходимые улучшения, как 
технического характера, так и связанные с системой менеджмента. Улучшение. 
Руководство лаборатории должно периодически пересматривать оперативные 
процедуры, как это определено системой менеджмента качества. Управление 
записями. В лаборатории должны быть разработаны и осуществлены процедуры 
для идентификации, сбора, индексации, доступа, хранения, ведения и безопасного 
удаления записей в области качества и технологий. Внутренние проверки. 
Для подтверждения соответствия деятельности лаборатории требованиям 
системы менеджмента качества в сроки, установленные этой системой, должны 
быть проведены внутренние проверки всех элементов указанной системы 
как управленческих, так и технологических. Анализ со стороны руководства. 
Руководство лаборатории должно систематически пересматривать лабораторную 
систему менеджмента качества и все виды медицинских услуг, включая 
исследования и консультативную деятельность.
Выводы. Таким образом,  для создания системы гарантирования качества 
клинических лабораторных исследований необходимо внедрение современной 
нормативной базы стандартизации клинических лабораторных исследований и 



III Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України»

III International Medical Congress  «Introduction of modern medical science advances   into healthcare practice in Ukraine»

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ WWW.MEDFORUM.IN.UA  11

лабораторных услуг для этого стандарт ИСО 15189  представляет собой основной 
закон деятельности клинико-диагностической лаборатории, соблюдение 
требований которого обеспечивает полноценное выполнение лабораторией 
своего предназначения.

ЗМІНИ ФЕРТИЛЬНОСТІ ЕЯКУЛЯТУ ПІД ВПЛИВОМ 
ЛІПОПОЛІСАХАРИДІВ ГРАМНЕГАТИВНИХ БАКТЕРІЙ

Партола Н.М., Воронцова Л.Л., Кривохацька Ю.О.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства 

охорони здоров’я України», кафедра клінічної лабораторної 
діагностики, м. Запоріжжя, Україна

Мета. Дослідити вплив бактеріальних ліпополісахаридів (ЛПС) на фертильність 
еякуляту (ФЕ) у чоловіків.
Матеріали і методи. Обстежено 38 чоловіків віком 25 - 40 років, які були розділені 
на 3 групи. Першу групу склали чоловіки без порушень репродуктивної системи 
(контроль), до другої і третьої груп увійшли чоловіки, у яких було діагностовано 
наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ) методом полімеразної 
ланцюгової реакції. Дослідження ФЕ проводилось згідно рекомендаціям ВООЗ 2001 
р. Сумарну концентрацію ендотоксину (ЕТ) грамнегативних бактерій у сироватці 
крові визначали за допомогою Мікро-ЛАЛ-тесту. Етіологію ендотоксинової агресії 
визначали серологічним методом за допомогою тест-систем «Етіо-Скрін».
Результати та обговорення. В результаті дослідження у хворих 1 групи не було 
виявлено відхилень показників спермограми і рівня ЕТ від норми. У хворих 
2 групи ФЕ зберігалась, проте була тенденція до гіпозооспермії, гіпокінезису, 
астенозооспермії, незначної агрегації сперміїв, також відмічалось незначне 
підвищення концентрації ЕТ, яке викликане, за результатами наших досліджень, 
за рахунок E. Coli. У 3 групі ФЕ була знижена, відмічались підвищення в’язкості 
еякуляту, олігоспермія і олігозооспермія І ступеня, гіпокінезис і астенозооспермія, 
тератозооспермія і бактеріоспермія. Концентрації ЕТ у хворих 3 групи була значно 
вище норми, підвищення якої викликано, більшою мірою, за рахунок антигенної 
стимуляції Ps. aeruginosa, Proteus spp. і Bacteroides spp.
Висновки. ФЕ зберігалась за умов незначної бактеріємії і знижувалась у разі 
зростання бактеріємії і бактеріспермії. Вочевидь, зниження ФЕ може бути пов’язано 
зі збільшенням загальної концентрації ЕТ грамнегативних бактерій в сироватці 
крові. Надлишкове потрапляння до загального кровотоку кишкового ЕТ викликано 
за рахунок антигенної стимуляції E. Coli, Proteus spp. і Bacteroides spp.

ВПЛИВ ЕНДОТОКСИНІВ ГРАМНЕГАТИВНОЇ МІКРОФЛОРИ 
НА СТАН ІМУНОЛОГІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ У ХВОРИХ З 

ПАПІЛОМАМИ ГОРТАНОГЛОТКИ
Воронцова Л.Л., Безрук В.А.

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства 
охорони здоров’я України», кафедра клінічної лабораторної 

діагностики, м. Запоріжжя, Україна
Мета. Провести вивчення впливу бактеріальних ліпополісахаридів (ЛПС) на 
фагоцитарну активність нейтрофілів у хворих з папіломами гортаноглотки.
Матеріали і методи. Були обстежені 20 хворих з діагнозом папілома гортанної 
частини глотки, а також 25 донорів. Визначення фагоцитарної активності 
нейтрофілів у крові проводили за Н. Фрімелем. Сумарну концентрацію ендотоксину 
(ЕТ) грамнегативних бактерій у сироватці крові визначали за допомогою Мікро-
ЛАЛ-тесту, інтегральні показники активності ендотоксин-антиендотоксинової 
системи – методом «СОІС-ІФА». Етіологію ендотоксинової агресії (ЕА) визначали 
серологічним методом за допомогою тест-систем «Етіо-Скрін».
Результати та обговорення. В результаті дослідження у хворих з папіломами 
гортаноглотки було виявлено незавершеність фагоцитозу нейтрофільної ланки, 
різке підвищення рівня ЕТ в загальному кровотоці в 12 разів по відношенню до 
показників донорів, зниження титру антитіл до гліколіпіду і до загального антигену 
ентеробактерій. Отримані дані нами були розцінені як прояв хронічної ЕА. Різке 
збільшення загальної концентрації ЕТ, за результатами наших досліджень, викликано 
за рахунок антигенної стимуляції Ps. aeruginosa, Proteus spp. і Bacteroides spp.
Висновки. Зниження фагоцитарної активності, вочевидь, пояснюється 
зв’язуванням ЛПС з нейтрофілами, що сприяє зниженню їх реагування на 
різноманітні антигенні стимули, пригніченню антибактеріальної активності по 
відношенню до антигенів і можливого розвитку інфекційних ускладнень у хворих 
даної категорії. Таким чином, високий рівень ЕТ в крові визначав розвиток депресії 
антибактеріальної резистентності макроорганізму. Все це створює умови для 
порушення механізмів імунологічної реактивності організму в цілому.

ІМУНОЦИТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДООПЕРАЦІЙНОМУ 
ПРОГНОЗУВАННІ РАДІОЙОДРЕЗИСТЕНТНОСТІ ПАПІЛЯРНОГО 

РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
Зелінська Г.В.

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка» 
м. Київ, Україна

Мета.  На основі виявлення  імуноцитохімічних особливостей клітин 
радіойодрезистентних метастазів (РЙРМ) папілярних карцином (ПК) 
щитоподібної залози (ЩЗ) розробити методи доопераційного прогнозування 
радіойодрезистентності та ефективності радіойодтерапії.  
Матеріали і методи. Використано матеріал тонкоголкових аспіраційних пункційних 
біопсій  пацієнтів, що проходили обстеження, хірургічне лікування та радіойодтерапію 

в клініці НДІ ендокринології. Дослідження  проводили на 30 ПК, 65 РЙРМ ПК ЩЗ та 15 
метастазів, які були чутливими до радіойоду. Використовували цитоморфологічні, 
імуноцитохімічні та статистичні методи. Імуноцитохімічні дослідження проводили 
непрямим імунопероксидазним методом за допомогою моноклональних антитіл 
миші проти цитокератину 17 (ЦК-17), тиреоглобуліну, тиреоїдної пероксидази 
(ТП). Статистичне опрацювання даних робили за непараметричним методом 
Колмогорова-Смирнова‚ Манна-Уітні та методом кореляційного аналізу.  
Результати та обговорення. Найбільшою проблемою раку ЩЗ є діагностика 
і лікування РЙРМ, для яких радіойодтерапія стає неефективною. Для 
доопераційного моніторингу РЙРМ ПК ЩЗ ми вперше пропонуємо використання 
імуноцитохімічного виявлення в пунктатах ЦК-17 та ТП. З метою прогнозування 
радіойодрезистеності, цитокератин-17 виявляють в пунктатах первинних ПК. Для 
передбачення статусу по відношенню до накопичення радіойоду післяопераційних 
метастазів, запропоновано визначення в їх пунктатах ТП. 
Висновки. Запропоновано використання нових доопераційних методів 
прогнозування радіойодрезистентності ПК ЩЗ  за допомогою імуноцитохімічного 
визначення в пунктатах ЦК-17 та ТП. Вони допомагатимуть клініцистам досить 
точно прогнозувати  радіойодрезистентність ПК ЩЗ та обирати правильну тактику 
лікування (радіойодтерапія чи видалення метастазів).  

ОСОБЛИВОСТІ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА 
АЛКОГОЛЬНУ КАРДІОМІОПАТІЮ

Мартьянова О.І., Башта Г.В., Лаповець Л.Є.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 

м. Львів, Україна
Мета. Вивчення показників неспецифічної ланки імунної системи у пацієнтів із 
алкогольною кардіоміопатією (АКМП). 
Матеріали та методи. Проведено обстеження 31 пацієнта, хворого на АКМП 
та 30 пацієнтів хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС). Контрольна група - 30 
практично здорових осіб. Усім пацієнтам проводили: загальний аналіз крові; 
оцінку фагоцитарної активності нейтрофілів з частинками латексу з визначенням 
фагоцитарного індексу (ФІ); фагоцитарного числа (ФЧ); абсолютного показника 
фагоцитарної активності (АПФА); кількості активних фагоцитів (КАФ); оцінку 
загальної окисно-відновної активності нейтрофільних гранулоцитів у тесті 
відновлення нітросинього тетразолію (НСТ-тест) з визначенням відсотка тих 
клітин, які містять гранули диформазану та розрахунку цитохімічного коефіцієнта 
(ЦКнст); виявлення катіонних лізосомальних білків з розрахунком відсотка клітин, 
що містять катіонні лізосомальні білки, та цитохімічного коефіцієнта (ЦКклб); 
розрахунок бактерицидної активності нейтрофілів (БАН).
Результати та обговорення. Встановлено, що у хворих на АКМП спостерігається 
дисфункція фагоцитарної активності нейтрофільних гранулоцитів (НГ). Ці зміни 
характеризуються збільшенням ФІ та КАФ, але в той же час спостерігається 
зниження ФЧ та АПФА. Встановлено, що процеси утворення активних форм 
кисню нейтрофілами у хворих на АКМП характеризуються зниженням активності 
порівняно із показниками норми. У хворих на АКМП поряд із дисфункцією 
фагоцитарної активності НГ, зниженням загальної окисно-відновної активності, 
спостерігається зменшення кількості КЛБ-позитивних нейтрофілів,  показника 
ЦКклб та бактерицидної активності НГ. 
Висновки. При збільшенні кількості фагоцитуючих клітин у хворих на АКМП 
знижуються можливості фагоцитувати та знешкоджувати патологічні агенти.

ОСОБЛИВОСТІ СУБПОПУЛЯЦІЙНОГО СПЕКТРУ Т-ЛІМФОЦИТІВ 
ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ НА ФЛЕГМОНИ ЩЕЛЕПНО-

ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ
Матолич У.Д.1, Горгота А.І.2, Лаповець Л.Є.1

1 Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького, м. Львів, Україна

2  Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. 
Львів, Україна

Мета. Встановити відмінності в складі субпопуляцій Т-лімфоцитів (CD3+, CD4+, 
CD8+) у периферійній крові у пацієнтів з флегмонами щелепно-лицевої ділянки 
(ЩЛД).  
Матеріали і методи. Обстежено 79 хворих на флегмони ЩЛД. Пацієнти були 
поділені на 3 групи в залежності від тяжкості перебігу захворювання: група 
А - 48 хворих на флегмони, локалізованими в одній анатомічній ділянці; В - 26 
хворих на флегмони, локалізованими у двох і більше анатомічних ділянка; С – 5 
тяжкохворих на флегмони м’яких тканин дна порожнини рота, половини обличчя. 
До контрольної групи було включено 20 практично здорових людей. Лімфоцитарні 
субпопуляції у цільній периферичній крові визначали методом непрямої 
імунофлюоросцентної реакції з моноклональними антитілами до диференційних 
антигенів поверхні клітин. Статистичний аналіз проводили методом варіаційної 
статистики з використанням критерію t Стьюдента.
Результати та обговорення. У пацієнтів групи А рівні Т-лімфоцитів вірогідно не 
відрізнялися у порівнянні з групою контролю. Імунорегуляторний індекс CD4+/ 
CD8+ (ІРІ) залишався у межах фізіологічної норми. У групі В при госпіталізації 
спостерігалося вірогідне зниження абсолютної кількості CD4+клітин у 1,2 рази, 
недостатність супресорної функції (CD8+), що є свідченням дискоординації роботи 
імунної системи. Це зумовило зниження ІРІ до 0,98. Виявлено дисфункцію імунної 
системи у групі С, що проявлялося зниженням рівня CD3+, CD4+ та вірогідним 
підвищенням CD8+ відносно аналогічних показників у групі контролю та групі А,В. 
У цій групі виявлено вірогідне зниження показника ІРІ.   
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Висновки. Виявлено різноспрямовані порушення клітинної ланки імунної системи. 
Найбільш істотні порушення були виявлені у хворих групи С. Позитивна кореляція 
між кількістю СD4+, СD8+ і тяжкістю перебігу захворювання вказує на наявність 
дефекту в клітинній імунній відповіді. Це може бути використано для моніторингу 
стану імунної системи під час лікування.  
 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСІЇ TLR9 НА ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ 
КЛІТИНАХ ПРИ РІЗНИХ СТАДІЯХ ХРОНІЧНОЇ ЕПШТЕЙНА-БАРР 

ВІРУСНІЙ ІНФЕКЦІЇ
Зубченко С.О., Лаповець Л.Є.

Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького, Львів, Україна

Метою роботи було визначення рівня експресії TLR9 на моноцитах і лімфоцитах у 
хворих з хронічною EBV-інфекцією (EBV) в стадії реплікативної активності вірусу та 
латентній стадії.
Матеріали і методи. Під нашим спостереженням перебувало 40 осіб віком 18-
74 роки. Верифікація діагнозу проведена на підставі клінічних і лабораторних 
досліджень: непрямий двохступеневий хемілюмінесцентний аналіз, метод 
проточної цитофлюориметрії та полімеразної ланцюгової реакції. 
Результати та обговорення. У 16 (40,0%) хворих верифікована хронічна EBV-
інфекція в стадії реплікативної активності вірусу (1-а група), у 24 (60,0%) -  латентна 
стадія (2-а група). 
У пацієнтів з хронічною EBV-інфекцією в стадії реплікативної активності вірусу 
рівень експресії TLR9 на гранулоцитах був в 3,8 разів більшим (p<0,01),  ніж на 
моноцитах, у 1,5 рази більшим (p<0,01), ніж на лімфоцитах. У пацієнтів 2-ї групи 
рівень експресії TLR9 на гранулоцитах був у 3,6 разів більшим (p<0,01), ніж 
на лімфоцитах, у 4,2 рази більшим (p<0,01), ніж на моноцитах. У таких хворих 
спостерігалось вірогідно в 2,7 рази менша кількість клітин з експресованими 
TLR9 серед лімфоцитів (0,69±0,03%) порівняно з особами 1-ї групи (1,88±0,01%). 
Щодо інших клітин, то виявлена тенденція до зменшення кількості TLR9+-
гранулоцитів (2,87±0,01%) і незначна тенденція до збільшення TLR9+-моноцитів 
(0,80±0,09%) порівняно з пацієнтами 1-ї групи (відповідно 2,93±0,06%, 
0,78±0,07%). 
Висновки. Для хронічної EBV-інфекції в різних стадіях активності вірусу характерна 
вища експресія TLR9 на гранулоцитах порівняно з моноцитами/лімфоцитами. 
У пацієнтів з хронічною EBV-інфекцією в стадії реплікативної активністі вірусу 
спостерігалась вірогідно більша кількість TLR9+-лімфоцитів порівняно з пацієнтами 
з латентною стадією, що очевидно стосувалось лише EBV-інфікованих клітин. 
Незначна різниця в зміні кількості TLR9+-гранулоцитів/моноцитів у групах 
порівняння можливо вказує на більш виражене втягування в інфекційний процес 
фагоцитуючих клітин.

ЗМІНИ ЦИТОКІНОВОЇ СИСТЕМИ У ВАГІТНИХ З ЦУКРОВИМ 
ДІАБЕТОМ

Коноваленко О.В. 1, Лаповець Л.Є.2

1КЗ «Луцький клінічний пологовий будинок», м. Луцьк, Україна
2Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Мета дослідження. Виявити та вивчити зміни рівнів прозапальних цитокінів (IL-
1β, 6) в сироватці крові вагітних жінок з компенсованою формою гестаційного  
цукрового  діабету, які проживають на радіаційно забруднених територіях 
Волинської області, внаслідок аварії на ЧАЕС. 
Матеріали і методи дослідження. Було обстежено 30 вагітних жінок віком 
18-25 років у терміні вагітності 25-30 тижнів, які перебували на лікуванні та 
спостереженні у відділенні екстрагенітальної патології з гестаційним цукровим 
діабетом, які  складали дві групи: 1  -  жительки забруднених, внаслідок аварії на 
ЧАЕС, районів Волині (15 вагітних); 2 – група порівняння, в основному жительки 
міст та районів, які не належать до забруднених територій (15 вагітних). Контроль 
- 20  здорових вагітних жінок. У сироватці крові кожної жінки визначали рівні IL-1 
β та IL-6  методом ІФА.
Отримані результати та обговорення. Середній рівень IL-1β становив: 1 група - 
9,18±0,72 пг/мл;  2 група - 6,92±0,69 пг/мл;  контроль  - 4,42±0,33  пг/мл.  Рівень IL-6  
становив: 1група - 88,7±5,1  пг/мл;  2 група - 58,52±3,19 пг/мл, що значно перевищує 
контрольне значення. Найбільш виражена активація прозапальних  цитокінів у 
групі вагітних, що проживали на радіаційно забруднених територіях.
Висновок. Поєднання вагітності і цукрового діабету, веде до надмірного утворення 
прозапальних цитокінів, які можуть бути однією з причин загрози переривання 
вагітності та невиношування плоду на ранніх термінах.

ВМІСТ СЕКРЕТОРНОГО ІМУНОГЛОБУЛІНУ А У ГРУДНОМУ 
МОЛОЦІ ПРИ ЛАКТАЦІЙНИХ МАСТИТАХ

Дем′янчук Н.Р., Акімова В.М.
Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Мета. Визначити рівень секреторного імуноглобуліну А (sIgA) у грудному молоці 
при лактаційних маститах.
Матеріали і методи. Досліджено грудне молоко 50 жінок у віці від 18 до 36 
років (середній вік: 26±5 років). Нормативні показники вмісту sIgA вивчені у 15 
практично здорових жінок, що лактують, аналогічного віку, які склали першу 
групу. До другої групи увійшли 15 жінок з лактостазом, третю групу склали 
20 жінок, у яких розвинувся лактаційний мастит. Для визначення рівня sIgA 

використали набір «IgA секреторный – ИФА-БЕСТ». Показники оцінювали за 
допомогою імуноферментного аналізатора STAT FAX 303. Результати досліджень 
аналізували математичним методом – статистична обробка одержаних даних із 
використанням методу варіаційної статистики за допомогою програми STATISTICA 
6 (Statsoft, USA).
Результати та обговорення. SIgA, який становить основний клас імуноглобулінів 
грудного молока, формує протиінфекційний імунітет, посилює неспецифічні 
гуморальні антибактерійні фактори захисту, володіє протизапальною активністю. 
Отримані результати свідчать про зміни рівня sIgA у досліджуваному грудному 
молоці. Вміст імуноглобуліну в обох групах вищий за показники контрольної групи. 
Концентрація sIgA у жінок із лактостазом становить в середньому 0,72±0,04  мг/
мл, що у 3 рази вірогідно вище норми (при нормі 0,24±0,02 мг/мл; р<0,05). Значне 
зростання sIgA у цій групі вказує на активацію імунного захисту на слизових. 
При розвитку лактаційного маститу рівень sIgA дорівнює 0,75±0,05 мг/мл, що є 
вірогідно вище за норму в 3,1 рази (р<0,05). Встановлено, що концентрація sIgA 
у грудному молоці жінок з лактостазом не відрізняється від рівня sIgA у жінок з 
лактаційним маститом.
Висновки. Встановлено посилення продукції sIgA у грудному молоці в обох групах 
порівняно із практично здоровими жінками. 

ОСОБЛИВОСТІ ЛІПІДНОГО СПЕКТРУ СИРОВАТКИ КРОВІ У 
ХВОРИХ НА  НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ  РІЗНИХ ВІКОВИХ 

ГРУП
Одноріг Л.О., Лаповець Л.Є., Ткачук С.О.

Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Метою даного дослідження було визначення показників ліпідного спектру у 
сироватці крові двох вікових груп хворих на нестабільну стенокардію. 
Матеріали і методи. Ліпідний спектр крові оцінювали за рівнем загального 
холестерину (ХС), холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), 
холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), холестерину ліпопротеїдів 
дуже низької щільності (ЛПДНЩ) і тригліцеридів (ТГ). Коефіцієнт атерогенності 
(КА) вираховували за формулою А.Н. Климова. Хворі на нестабільну стенокардію 
були розподілені за віковим критерієм на 2 групи: 1 група – 20 пацієнтів зрілого 
віку 2 (36-55 р. жінки та 36-60 р. чоловіки); 2 група – 20 хворих літнього віку (56-
74 р. жінки, 61-74 р. чоловіки). 20 практично здорових осіб склали контрольну 
групу. 
Результати. Виявлено вірогідну різницю між рівнями ХС, холестерину ЛПНЩ та 
КА у вікових групах. З’ясовано, що рівень ХС був суттєво підвищений у пацієнтів 
1 групи у порівнянні з 2 групою (6,12 ± 0.24, проти 5,44 ± 0,24) мМ/л (р < 0,05). 
Відрізнялись також і показники холестерину ЛПНЩ обох груп (4,07 ± 0,30, проти 
3,51 ± 0.20) мМ/л. (р < 0,05). Найбільш вірогідною була різниця значень КА 1 та 2 
груп (4,19 ± 0,33, проти 3,45 ± 0,29, р < 0,05). У контрольній групі дані показники 
становили відповідно: ХС 4,54 ± 0,12 мМ/л; холестерин ЛПНЩ 2,11 ± 0,13 мМ/л; КА 
2,12 ± 0,11.
Висновки. При нестабільній стенокардії спостерігається залежність певних 
показників метаболізму ліпідів, а саме ХС, холестерину ЛПНЩ та КА від віку. 
Дослідження показали, що ліпідограма у групі людей зрілого віку більше 
відхилялась від норми, ніж у групі людей літнього віку.

ВМІСТ С-РЕАКТИВНОГО ПРОТЕЇНУ ТА АДИПОНЕКТИНУ У 
ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА РІЗНИМ 

СТАТУСОМ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ГЛЮКОЗИ
Башта Г.В., Ткачук С.О., Лаповець Л.Є.

Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького, м. Львів,  Україна

Метою даного дослідження було визначити два маркери у пацієнтів з ішемічною 
хворобою серця (ІХС) та з різним статусом толерантності до глюкози, а також 
можливий зв’язок даних маркерів з факторами ризику ІХС та  важкістю ураження 
коронарних судин.
Методи. Були обстежені та залучені в дослідження 89 пацієнтів з ангіографічно 
задокумен тованою ІХС, а потім розподілені на 3 групи: 1 група - пацієнти з 
нормальною толерантністю до глюкози (НТГ) + ІХС (21 пацієнт); 2 група – пацієнти з 
порушенням  толерантності до глюкози (ПТГ) + ІХС (32 особи); 3 група – пацієнти з 
цукровим діабетом 2 типу (ЦД 2) + ІХС - група з 36 пацієнтів. У пацієнтів в сироватці 
крові вивчали рівень С-реактивного протеїну (СРП), рівень адипонектину, а також 
визначали рівень екскреції альбуміну в сечі.
Результати. Рівень СРП був найбільше підвищений у 3 групі пацієнтів у порівнянні 
до 1 групи (4,71±2,59 проти 3,60±2,46) мг/л, P = 0,037. Рівень адипонектину 
поступово зменшувався при порівнянні результатів в 1 та 2 групах пацієнтів до 
даних 3 групи (5,99 ±1,84), (5,82 ±1,72) і (4,65 ±1,71) мг/л, P = 0,002 і 0,040 для 1 та 
2 груп проти 3 групи відповідно. В той час рівень мікроальбумінурії поступово  
підвищувався у пацієнтів 1 та 2 груп щодо 3 групи, (6,42 ±2,51), (6,89 ±2,94) і (15,03 
±4,22) мкг/хв (P = 0,001) для 1 і 2 груп  проти 3 групи. 
Висновки. Визначена тенденція підвищення рівня  СРП в сироватці крові  пацієнтів 
3 групи, у порівняння з результатами 1 та 2 груп, що підтверджує значення 
супутнього ЦД 2 типу у хворих на ІХС. Рівень адипонектину був зниженим, та 
рівень мікроальбумінурії був підвищеним найменше в 1 групі пацієнтів і досягав 
максимуму в 3 групі хворих. Збільшення рівня мікроальбумінурії і вмісту СРП в 
сироватці крові та зниження рівня адипонектину є зв’язаними з традиційними 
факторами ризику ІХС, але не корелюють з важкістю ІХС. 
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ВИКОНАННЯ БАКТЕРІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СЕЧІ ЗА 
ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЗИРОВАНИХ СИСТЕМ АНАЛІЗУ
Натрус Л.В., Зоркова О.В., Третякова Т.В., Натрус Ю.С., Рижко І.М.
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, 

Україна
Використання автоматизованої системи мікробіологічного моніторингу дозволяє 
аналізувати провідну мікрофлору у конкретної групи пацієнтів для оптимізації 
емпіричної терапії. 
Мета роботи: проаналізувати провідну мікрофлору у пацієнтів з сечокам’яною 
хворобою. 
Матеріали і методи. Дослідження виконані в бактеріологічному відділі 
Університетської клініки ДонНМУ на напівавтоматичному аналізаторі «Labsystem» 
(Фінляндія) і тест-систем «Lachema» (Чехія) з використанням бази «Автоматизоване 
робоче місце бактеріолога і хіміотерапевта «Мікроб - Автомат» і спеціально 
розробленої програми «Система мікробіологічного моніторингу «Мікроб - 2» 
(Росія).
Результати. За даними епідеміологічного звіту програми ми виявили, що у 
хворих з симптомами сечокам’яної хвороби провідним збудником в 16 % випадків 
виступав Staph.Haemoluticus. У 13% випадках збудником був Enterococcusfaecalis. 
А E.coli як провідний збудник виявлявся в 12% випадках. Більш того, E.coli в 
кількості КУО 1х103 була виявлена як монокультура тільки в 5% випадків. Основну 
картину складали монокультури E.faecalis та їх асоціації з Staph.Haemoluticus або 
Pseudomonasaeruginosa у кількості КУО 1х103 -104.
Висновок: Ми вважаємо, що така особливість флори визначалася саме наявністю 
каменя в нирці. У хворих цієї категорії терапія повинна бути спрямована не на 
знищення активності E.сoli, а на грампозитивні мікроорганізми. Проведення 
мікробіологічного моніторингу, аналіз провідного збудника і співставлення 
отриманих даних дозволить розробляти найбільш раціональну емпіричну 
терапію для конкретних пацієнтів з певною симптоматикою і перебігом 
захворювання.

АНАЛІЗ ТРОМБОЦИТАРНИХ ПАРАМЕТРІВ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ГЕМАТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗАТОРА

Натрус Л.В., Черновол П.А., Федорова А.В., Черновол Н.П., Кустов Д.Ю.
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, 

Україна
Сьогодні нажаль не в достатній мірі клініцисти використовують тромбоцитарні 
параметри, які характеризують анізоцитоз та морфофункційні властивості 
тромбоцитів.
Мета роботи: провести аналіз і виявити кореляційний зв’язок тромбоцитарних 
параметрів, отриманих при проведенні скринінгових досліджень у клініці.
Матеріали та методи. Проведений ретроспективний аналіз даних 197 результатів 
клінічного аналізу крові дорослих пацієнтів (32% чоловіки і 68% жінки, 26-74 років) 
Університетської клініки за період квітень-травень 2014 року. Це були пацієнти 
кардіологічного та урологічного стаціонарів, а також люди, під час профогляду. 
Отримані дані оброблялися програмою MedStat.
Результати. Між двома показниками кількість тромбоцитів (PLT, 109/л) і середній 
розмір тромбоцитів (MPV, fL) був визначений кореляційний зв’язок r=-0,522, 
на рівні значущості p<0,01. Перевірка його проводилася шляхом обчислення 
показника рангової кореляції Спірмена. Це відображає зворотну залежність 
між кількістю тромбоцитів та їх розмірами. Наявність тісного кореляційного 
зв’язку відображає відсутність пластичності такого індексу як тромбокріт, і може 
характеризувати його як жорстку константу гомеостазу. Але ми хочемо висловити 
припущення, що тромбокріт, обчислюваний на гематологічних аналізаторах, 
ймовірно, не відображає реального співвідношення обсягу активованих 
тромбоцитів. Оскільки, він залежить від MPV, який розраховується за лінійним 
розміром тромбоцита під час проходження його через апертуру гематологічного 
аналізатора.
Висновок. Ми вважаємо актуальним пошук методів, які дозволять точно і швидко 
визначати істинний метаморфоз тромбоцитів, характеризувати його інтенсивність 
як важливий маркер прокоагулянтної активності, ризику формування тромбозу 
або кровотечі.

ВИЯВЛЕННЯ ЗБУДНИКІВ ГЕРПЕСВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ У 
НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ, ЯК ВИЗНАЧАЛЬНОГО 

ФАКТОРУ НЕЗРІЛОСТІ РЕСПІРАТОРНОГО ЕПІТЕЛІЮ
Батман Ю.А., Шрамко І.О., Єсакова О.Р., Мельник А.В., Аверчук А.С.
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, 

Україна
Донецький регіональний центр охорони материнства і дитинства

Незрілість легень плода є основною причиною смерті недоношених 
новонароджених. У відсутності потрібної кількості сурфактанту порушується 
газообмін, розвивається гіпоксія, підвищується опір легеневих судин, виникає 
гіпоперфузія легенів. Важливим чинником розвитку бронхо-легеневої дісплазії 
(БЛД) може бути інфекційне ураження клітин респіраторного тракту. 
Мета роботи: виявити ступінь поширення збудників герпесвірусних інфекцій в 
клітинах букального епітелію недоношених новонароджених дітей.
Матеріали і методи. У відділенні лабораторних досліджень Університетської 
клініки ДонНМУ методом ПЛР виконано 210 аналізів букальних зіскрібків на 
ампліфікаторі HYBAID (США), з використанням  наборів реагентів фірми «Літех» 

(Росія) з флюоресцентною міткою one-step для якісного аналізу. Облік результатів 
проводився системою «Джин» за допомогою спеціальної комп’ютерної програми. 
Досліджували матеріал з 70 недоношених новонароджених дітей менш 1500 грам. 
Усі новонароджені народилися в ході передчасних пологів в терміні 34 тижнів 
гестації і менш, зі стабільною гемодинамікою, без вад розвитку несумісних з 
життям, вроджених вад серця і легенів.
Результати. Ми не виявили збудників вірусу простого герпесу та вірусу Епштейна-
Барра в досліджуваному матеріалі новонароджених, а збудник цитомегаловірусу 
виявився в 8,6% (6/70) випадках. При цьому, у групах дітей з клінічними ознаками 
БЛД, які отримували штучну вентиляцію легень (ШВЛ) поширеність склала 25%. В 
групі недоношених дітей з клінічними ознаками БЛД, що знаходилися без ШВЛ, 
таких випадків було 5%.
Висновок. Визначено роль цитомегаловірусної інфекції, як чинника, сприяючого 
розвиток бронхолегеневої дісплазії у недоношених новонароджених.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«СУЧАСНА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА В ОЦІНЦІ 

ДОЦІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕФЕРЕНТНОЇ ТЕРАПІЇ»
15 жовтня 2014 року   •   Час проведення: 10.00-17.00

Організатори: Національна академія медичних наук України, Лабораторна та 
метрологічна служби НАМН України, Референтна лабораторія НАМН України, ДУ 
«Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН 
України»

Секція І «Сучасна лабораторна діагностика в оцінці доцільності та ефективності 
еферентної терапії. 
Тема: «Ендотоксикоз – гармонія в дисгармонії. Підходи до вибору 
екстракорпоральних технологій для лікування ендотоксемії різної етіології»
Доповідач: Шейман Б.С.
Тема:. «Стандартизація еферентної терапії в нефрологічній практиці»
Доповідачі: Гончар Ю.І., Дудар І.О.
Тема: «Біологічній моніторинг у діагностиці екологічно та професійно 
обумовлених отруєнь та захворювань, їх лікуванні і профілактиці»
Доповідач: Демченко В.Ф.
Тема: «Спосіб оцінки ендогенної інтоксикації у хворих з важкою термічною 
травмою»
Доповідач: Осадча О.І.
Тема: «Лабораторні критерії ендогенної інтоксикації та оцінка ефективності 
еферентної терапії при травматичних хворобах»
Доповідач: Леонтьева Ф.С.
Тема: «Доцільність призначення еферентної терапії в акушерстві та гінекології»
Доповідач Хомінська З.Б.
Тема: «Індекс пошкодження системи нейтрофільних гранулоцитів як показник 
метаболічної інтоксикації»
Доповідачі: Гомоляко І.В., Тумасова К.П., Клочкова Н.Є., Самсонова Г.В.

Секція ІІ «Раціональне використання лабораторних тестів у клінічній практиці»
Тема: «Використання лабораторних тестів для оцінки прояву імунопатологічних 
реакцій у пацієнтів з різним ступенем атеросклеротичного ураження коронарного 
русла»
Доповідачі: Гавриленко Т.І., Ломаковський О.М., Підгайна О.А., Рижкова Н.О., 
Якушко Л.В., Овчаренко О.В.
Тема: «Мієлопероксидаза – фактор запалення та оксидативного стресу»
Доповідачі: Рижкова Н.О., Гавриленко Т.І., Пархоменко О.М.
Тема: «Рівень діабетасоційованих антитіл: підходи до клінічної діагностики 
цукрового діабету 1-го типу у дітей»
Доповідач: Попова В.В.
Тема: «Радіойодтерапія раку щитовидної залози: зміни імунологічних показників в 
залежності від кількості курсів лікування та отриманої дози»
Доповідач: Замотаєва Г.А.
Тема «Методика визначення резистентності вірусу гепатиту Б до специфічних 
лікарських препаратів від компанії Fujirebio» (Японія)
Доповідач: Федосєєв О.О., ТОВ «Сіместа ВААЛ» 
Тема: «МБТ-тест у діагностиці хронічних вірусних уражень печінки»
Доповідачі: Гомоляко І.В., Янченко В.І., Швадчин І.О.

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
15 жовтня 2014 року   •   Час проведення:15.00-18.00 

16 жовтня 2014 року   •   Час проведення:10.00-16.00 
Організатори: Національна академія медичних наук України, Лабораторна та 
метрологічна служби НАМН України, Референтна лабораторія НАМН України, 
Компанія LMT

Майстер-клас «Комплексний гематологічний аналіз з використанням 3-diff  
аналізатора і цифрової оптичної системи на прикладі устаткування Norma 
Diagnostics»
Нині у гематологічних дослідженнях значно поширений підхід сумісного 
використання гематологічного аналізатора і мікроскопії. Для першого етапу 
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в більшості лабораторій вже є достатній набір устаткування. В той же час 
другий етап повсюдно залишається трудомістким рутинним процесом. Під 
час проведення мастер-классу покажуть можливості новітніх гематологічних 
комплексів компанії Norma Diagnostics. Буде продемонстрована можливість 
автоматизації, архівації, стандартизації і значного зниження трудовитрат і 
помилок в мікроскопії.
Організатор: ТОВ «Медіст»
Майстер-клас ««Практичне використання ЛІМС: етапи та переваги». 
Демонстрація роботи ЛІМС «MCLAB»
Під час майстер-класу розглянуть головні етапи роботи лабораторної 
інформаційної менеджмент системи ЕМСІЛАБ відповідно до стандарту GLP 
для клініко-медичних лабораторій. Буде представлений широкий спектр 
застосовуваних методів автоматизації та інформатиізаціїї лабораторних 
процесів. Спеціальний акцент зроблять на можливостях системи з гнучкого 
налаштування різноманітних лабораторних досліджень, створення необхідних 
форм лабораторних документів і звітів, інтеграції з медичними інформаційними 
системами. Під час майстер-класу учасникам нададуть можливість попрацювати 
з ЛІМС ЕМСІЛАБ, виконати повний цикл адміністративних процесів у ЛІМС, 
починаючи зі створення направлення на дослідження, аліквотування і закінчуючи 
отриманням результатів і валідацією.
Організатор: ТОВ «АЛТ Україна»
Доповідач: Чернишов В.О.
Майстер-клас «SYSMEX – гематологічні аналізатори 7-DISS. Інтерпретація 
показників з врахуванням сладіювання. Розбір клінічних випадків»
Організатор: компанія «ЛАБВІТА»
Майстер-клас «Алгоритм отримання достовірних результатів на гематологічних 
аналізаторах. Інтерпретація клітинних індексів» Демонстрація особливостей 
роботи на гематологічних аналізаторах BC- 3000 + і RT-7600 та інтерпретація 
результатів
Організатор: компанія «УКР ДІАГНОСТИКА»
Майстер-клас «Автоматизація електрофоретичної розгонки білків: переваги і 
недоліки з практичної точки зору»
Під час проведення майстер-класу запланована демонстрація обладнання 
автоматичної системи SAS 1 Plus та виконання SAS 2 для проведення досліджень 
електрофоретичної розгонки білків сироватки крові в лабораторіях клінічної 
біохімії. Спочатку ознайомимось з переліком існуючих на ринку пропозицій 
для виконання таких методик. Далі обговоримо чому необхідна автоматизація 
процесу виконання електрофорезу білків та інших біологічних матеріалів. Які вона 
несе переваги і, головне, з якими недоліками може зіткнутися користувач під час 
експлуатації устаткування і на етапі видачі результату. Обов’язково розглянемо 
принципи роботи з тест-системами і програмним забезпеченням.
Організатор: компанія «УКР ДІАГНОСТИКА»
Проводить: Петренко Юлія, менеджер з маркетингу компанії «УКР ДІАГНОСТИКА»
Майстер-клас «Системи забору крові» 
Навчання спеціалістів роботі з сучасними системами забору венозної та капілярної 
крові та їх застосування в лабораторній практиці
Організатор: компанія «БІО ТЕСТ МЕД»
Майстер-клас «NycoCard II. Використання кількісних експрес-методик (СРБ, 
D-Димер, мікроальбумін та HbA1c.) при невідкладних станах»
В лабораторній діагностиці та ургентній медицині важливими є три критерії оцінки 
стану хворого. Це ідеально компонує якість аналізу, швидкість аналізу та ціну. 
Ідеально в собі це компанує прилад NycoCard Reader II, який дає точний результат 
у лічені хвилини за показниками: СРБ, D-Димер, мікроальбумін та HbA1c. Простота 
у використанні і відсутність крос-реактивності з іншими компонентами крові 
роблять дану методику унікальною та незамінною у лабораторії будь-якого типу 
та невідкладній медицині.
Організатор: ТОВ «ДІАМЕБ»

СЕМІНАР «РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА: ІННОВАЦІЇ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

16 жовтня 2014 року   •   Час проведення: 10:00-16:00
Організатор: ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»

ПРОГРАМА
Тема: Сучасний стан регенеративної медицини
Доповідач: Бутенко Г.М., академік НАМН України, чл.кор. НАН України та РАМН, 
професор, д.мед.н., директор ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини 
НАМН України», м. Київ
Тема: Біоінженерія під кутом зору нейрохірургії: сьогодення і виклики майбутнього
Доповідач: Цимбалюк В.І., академік НАМН України, професор, д.мед.н., заступник 
директора ДУ «Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», 
завідувач кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О. 
Богомольця, м. Київ, Україна
Тема: Властивості мезенхімальних стовбурових клітин
Доповідач: Кордюм В.А., академік НАМН України, чл.кор. НАН України, професор, 
д.б.н., завідувач відділом регуляторних механізмів клітини Інституту молекулярної 
біології і генетики НАН України, м. Київ
Тема: Наследственные миопатии: диагностика и подходы к генно-клеточной 
терапии. Cases reports
Доповідач: Деев Р.В., к.м.н., директор по науке ОАО «Институт стволовых клеток 
человека», ведущий научный сотрудник ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 

главный редактор журнала «Клеточная трансплантология и тканевая инженерия», 
Москва, Российская Федерация
Секція «Регенерація центральної та периферійної нервової системи»
Тема: Новітні технології стимуляції регенерації ушкоджених периферійних нервів
Доповідач: Чайковський Ю.Б., чл.кор. НАМН України, професор, д.м.н., завідувач 
кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету ім. 
О.О.Богомольця, м. Київ
Тема: Вплив нейротрансплантації на структуру гіпокампа після ішемічного 
ушкодження 
Доповідач: Скибо Г.Г., професор, д.м.н., завідувач відділу цитології Інституту 
фізіології ім. Богомольца НАН України, м. Київ
Секція «Клінічній досвід застосування методів регенеративної медицини»
Тема: Досвід клінічного використання клітинних біотехнологій 
Доповідач: Попандопуло А.Г., професор, д.мед.н., завідувач лабораторії клітинного 
та тканинного культивування ДУ «Інститут невідкладної та відновної хірургії ім. В.К. 
Гусака НАМН України», Донецьк
Тема: Трансплантація аутологічних хондроцитів при лікуванні хворих з масивними 
післятравматичними дефектами хряща колінного суглоба
Доповідач: Костогриз О.А., к.м.н, заслужений лікар України, заступник головного 
лікаря ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Тема: Клітинно-тканинні технології в лікуванні ушкоджень і захворювань опорно-
рухового апарату
Доповідач: Оксимець В.М., к.м.н., старший науковий співробітник відділення 
поєднаної та множинної травми Науково-дослідного інституту травматології та 
ортопедії ДНМУ ім. Горького, ДУ «Інститут невідкладної та відновної хірургії ім. В.К. 
Гусака НАМН України», Донецьк
Тема: Перспективність використання мультипотентних стромальних клітин 
жирової тканини людини у лікуванні хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок
Доповідач: Паляниця С.С., к.м.н., в.о. директора Координаційного центру 
трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, м. Київ
Тема: Застосування збагаченої тромбоцитами плазми при експериментально 
модельованій патології та в клінічній практиці
Доповідач: Холодкова О.Л., профессор, д.мед.н., завідувач кафедри анатомії 
Одеського національного медичного університету, м. Одеса
Секція «Біологічні та біотехнологічні основи регенеративної медицини»
Тема: Тривимірне культивування і кріоконсервування мультипотентних 
мезенхімальних стромальних клітин
Доповідач: Петренко Ю.О., д.б.н., Інститут проблем кріобіології і кріомедицини 
НАН України, м. Харків
Тема: Можливість масштабної експансії мультипотентних мезенхімальних 
стромальних клітин і дермальних фібробластів людини ex vivo
Доповідач: Зубов Д.О., к.б.н., ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини 
НАМН», Біотехнологічна лабораторія ilaya regeneration, медична компанія ilaya®, м. 
Київ
Тема: Стовбурові клітини жирової клітковини та ендотеліальна дисфункція
Доповідач: Кирик В.М., к.мед.н., завідувач лабораторії клітинних та тканинних 
культур ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН», м. Київ
Тема: Мультипотентні стовбурові клітини – похідні нервового гребеня: біологічні 
властивості та потенціал щодо використання у регенеративній медицині 
Доповідач: Васильєв Р.Г., науковий співробітник відділу тканинних та клітинних 
технологій ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини» НАМН України, 
Біотехнологічна лабораторія ilaya regeneration, медична компанія ilaya®, м. Київ

ВЛАСТИВОСТІ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН
Кордюм В. А.

ДУ «Інститут генетичної і регенеративної медицини НАМН України», 
м. Київ, Україна

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ, Україна
За останні десять років відбулося декілька радикальних змін в уявленнях про все, 
що стосується мезенхімальних стовбурових клітин (МСК). Спочатку їх взагалі не 
вважали стовбуровими клітинами (СК). Їм відводили суто допоміжну, другорядну 
роль, як складової частини особливого сховища - «ніші» для «справжніх» СК у 
кістковому мозку (КМ). І назва «стромальні» тягнеться за ними й досі. Але дуже 
швидко було з’ясовано, що ці стромальні клітини КМ здатні до диференціювання 
в адипоцити, остеобласти та хондроцити. Майже одночасно з цим з’явилися (і 
почали швидко зростати) праці, в яких доводилось, що напрям диференціації 
стромальних клітин КМ залежить від експериментальних умов досліду і може 
реалізуватися у всі типи спеціалізованих клітин. Потім виявили, що МСК 
заселяють всі органи і тканини. І їх почали називати дивним словосполученням 
- «мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини» (ММСК). Ця назва відповідає 
загальній біології сьогодення, яка виходить з того, що стовбурові клітини – 
це особлива, від народження і далі на весь час життя індивідууму, популяція 
клітин. Але в такі уявлення не вкладаються перетворюючі потенціали ММСК, 
їхнє походження в ембріогенезі і клітинна динаміка у постнатальному житті. Це 
епітеліально-мезенхімальні і мезенхімально-епітеліальні переходи; регенеративні 
властивості ММСК, які не залежать від диференціювання; підтримання 
спеціалізованого функціонування диференційованих клітин різного походження, 
тощо. А за походженням, в організмі існує два види клітин які відповідають ознакам 
СК. Це гемопоєтичні СК та ММСК. Виникає потреба переглянути уявлення про СК. 
Їх вклад в існування багатоклітинних організмів виявляється значно ширшим 
і різноманітнішим. А ті галузі застосування ММСК в медицині, які реалізуються 
сьогодні, є тільки першими кроками на шляху практичної реалізації притаманних 
їм можливостям.
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БІОІНЖЕНЕРІЯ ПІД КУТОМ ЗОРУ НЕЙРОХІРУРГІЇ: СЬОГОДЕННЯ І 
ВИКЛИКИ МАЙБУТНЬОГО

Цимбалюк В.І.1, Медведєв В.В.2

1 ДУ «Інститут нейрохірургії НАМН України», Національний медичний 
університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, 
Україна

Мета. На основі власних даних та опублікованих результатів досліджень інших 
авторів окреслити стан та напрямки розвитку нейроінженерії, як найбільш 
перспективного методу відновного лікування уражень нервової системи.
Результати. Біоінженерія та її варіант – нейроінженерія є одним із найбільш 
динамічно прогресуючих прикладних напрямків біомедичної науки, що має за мету 
розробку дієвих методів відновлення або відтворення тих чи інших функцій живих 
організмів. Напрямок грунтується на принципах та засобах класичної біоніки, а також 
відновної медицини. Ці обидва варіанти біоінженерії активно вивчаються з точки 
зору відновлення втрачених функцій у осіб з різними видами патології. На сьогодні 
для відновлення функції нервової системи використовують як засоби біогенного 
походження – трансплантація стовбурових, прогеніторних та диференційованих 
клітин, тканинних блоків (тканини нюхової цибулини, епітелію слизової носа, 
строми кісткового мозку), генетично модифікованих клітин (транспортерів 
факторів росту у вогнище ураження); так і засоби абіогенного або змішаного 
походження – матрикси з вмістом клітин різного виду та рівня диференціювання, 
засоби доставки факторів росту та клітин у систему ліквороциркуляції (програмовані 
помпи), протези кінцівок з міоелектромеханічним з’єднанням, зовнішні скелети 
(екзоскелети) для підсилення рухової функції паретичних кінцівок, протези сітківки 
тощо. Слід зазначити, що темпи розвитку абіогенних технологій протезування 
перевищують швидкість розробки біотехнологічних методів відтворення уражених 
тканин та вирощування складних органів. Тим не менше, найбільш перспективним 
слід вважати синкретичний напрямок нейроінженерії, що грунтуватиметься на 
сумісному використанні обох підходів. Стосовно проблеми надійного з’єднання 
абіогенних імплантантів з живою тканиною в майбутньому можливе використання 
біосумісних матриксів з інстальованою складною електричною структурою – 
фактично біосумісних тримірних електродів, які можуть надійно фіксуватися у 
тканині шляхом вростання у їхню структуру сполучнотканинного компоненту. 
При цьому контактування забезпечуватиметься шляхом просторового з’єднання 
закінчень аксонів з електродами матрикса. Вирішення проблеми з’єднання протезу 
з нервовою системою вирішується також у альтернативний спосіб: створення 
інтерфейсу між первинною руховою зоною кори головного мозку та елементами 
протезу. На даний час питання перетворення електроенцефалографічної 
картини над поверхнею рухової кори у дієву матрицю електричних сигналів, що 
активують елементи протезу залишається недосяжним, проте передбачається 
його позитивне технічне вирішення. Слід зазначити, що пряме впровадження 
багатьох перспективних варіантів відновлення рухової активності паретичних 
кінцівок за наявності у хворого центрального парезу, натикається на існування 
стану підвищеного мимовільного тонусу м’язів денервованих кінцівок. Отже, 
першочерговою постає проблема боротьби зі спастичністю у хворих з ураженнями 
центральної нервової системи.
Висновки. Нейроінженерія є новим, без сумніву, найбільш перспективним та 
наукоємним напрямком сучасної біомедичної науки, одним із чільних завдань 
якого є покращення показників відновлення втрачених функцій нервової системи. 
Темпи розвитку сучасних технологій дозволяють передбачати повільне, проте 
неухильне прямування до суттєвого покращення результатів відновного лікування 
наслідків уражень нервової системи. Ефективні розробки у цьому напрямку 
можливі лише у контексті полідисциплінарного підходу із залученням фахівців 
різного профілю.

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ У РЕЖИМІ 
ЗВАРЮВАННЯ НА БУДОВУ НЕВРОМИ ТРАВМОВАНОГО 

ПЕРИФЕРІЙНОГО НЕРВА
Корсак А.В.1, Чайковський Ю.Б.1, Маринський Г.С.2, Чернець О.В.2, 

Лопаткіна К.Г.2

1Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ 
України, м. Київ, Україна

2Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України, м. Київ, 
Україна  

Мета. Вивчити вплив електрохірургічного інструменту (ЕХВЧ) в режимі зварювання 
живих тканин на  будову регенераційної невроми периферійного нерва. 
Матеріали та методи. Об’єктом дослідження були білі щури. Група 1 - контроль 
(псевдооперовані щури). Тваринам 2-ї та 3-ї групи перетинали сідничий нерв з 
фіксацією  відрізків за допомогою еніневрального шва (група 2), за допомогою 
ЕХВЧ в режимі зварювання (група 3). Через 1, 6 тижнів після початку експерименту 
нейрогістологічним та імуногістохімічним методами вивчали стан регенераційних 
невром сідничих нервів.  
Результати та обговорення. В ділянці травми утворюється регенераційна 
неврома, де відбувається ріст аксонів, які взаємодіють з мікрооточенням, в тому 
числі - з клітинами Шванна. В динаміці експерименту кількість новоутворених 
аксонів збільшується як у тварин 2-ї, так і 3-ї групи. У тварин 3-ї групи новоутворені 
аксони мають більш впорядковане розташування. 
Дані імуногістохімії свідчать про підвищення інтенсивності реакції нейрофіламентів 
у невромі  на 6-му тижні після операції  в обох групах експериментальних  тварин 
порівняно з 1-м тижнем після операції  та контролем. В  2-й та 3-й  групі  тварин 

виявлено значну кількість S-100-позитивних клітин Шванна, як в кінці 1-го так і 6-го 
тижня після операції.
Висновки. Результати експерименту свідчать про високу ефективність ЕХВЧ у 
режимі зварювання на відновлення травмованого нервового стовбура. 

РЕГЕНЕРАЦІЯ ПЕРИФЕРІЙНОГО НЕРВА ЗА УМОВ 
МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ У ВИГЛЯДІ 

НИТКОПОДІБНИХ КРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ РІЗНОГО ДІАМЕТРУ
Ліходієвський В.В.1, Корсак А.В.1, Чайковський Ю.Б.1, Клімовська А.І.2, 

Висоцька Н.А.2

1Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ 
України, м. Київ, Україна

2Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, 
м. Київ, Україна

Мета. Вивчити будову регенераційної невроми травмованого периферійного 
нерва за умов застосування наноматеріалів у вигляді ниткоподібних кристалів 
кремнію різного діаметру.
Матеріали та методи. Дослідження проводилося на сідничому нерві щурів лінії 
Вістар.  
Тваринам експериментальної групи, перетинали сідничий  нерв та формували 
діастаз розміром 5 мм між центральним та периферійним відрізками, в який 
поміщали протез, з розміщеними там наноматеріалами у вигляді ниткоподібних 
кристалів кремнію діаметром від 200 до 10 000 нм. Через 3 тижні після операції 
тварини виводилися з експерименту. Було використано загальногістологічні та 
нейрогістологічні методи дослідження. 
Результати та обговорення. На 3 тиждень після відтворення щурам травми 
периферійного нерва. за умов використання протезу з наноматеріалами в ділянці 
травми, сформувалась регенераційна неврома. До складу останньої входили  
новоутворені нервові волокна, сполучна тканина, судини, кристали кремнію. 
Новоутворені аксони прямували крізь ділянку травми, більшість із них досягала 
периферійного відрізка травмованого нерва. Значна кількість новоутворених 
аксонів розташовувалася впорядковано навколо нанокристалів більшого діаметру, 
в той час як нанокристали малого діаметру були оточені полями сполучної тканини 
та незначною кількістю тонких різнонаправлених новоутворених нервових волокон. 
Висновки. Застосування ниткоподібних кристалів кремнію більшого діаметру у 
складі протезу травмованого периферійного нерва ініціює впорядкований ріст 
новоутворених аксонів, що покращує регенерацію нервового стовбура. 

ВПЛИВ НЕЙРОТРАНСПЛАНТАЦІЇ НА СТРУКТУРУ ГІПОКАМПА 
ПІСЛЯ ІШЕМІЧНОГО УШКОДЖЕННЯ

Скибо Г.Г.1, 2, Гаращук О.В.3, Цупиков О.М.1, 2, Цимбалюк В.І.3

1 Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, м. Київ, Україна
2 ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», 

м. Київ, Україна
3 Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ, 

Україна
Мета. Метою роботи було дослідження впливу нейротрансплантації на процеси 
відновлення структури гіпокампа після експериментального ішемічного 
ушкодження. 
Матеріали і методи. Транзиторну глобальну ішемію (ТГІ) головного мозку у 
щурів віком 13,2±2,4 міс. викликали шляхом 20-хвилинної 4-судинної оклюзії. 
Морфологічно визначали  ділянки ураження нервової тканини після ТГI. Суспензію 
фетальної нервової тканини (ФНТ) отримували з СА1-зони та зародкової зубчастої 
звивини гіпокампів плодів щурів 18-19-ї доби ембріонального розвитку. Після 
відповідної обробки ФНТ трансплантували стереотаксично у СА1-зону гіпокампа 
тварин через 30 діб (пізня трансплантація) після ТГІ. Лінійну щільність пірамідних 
клітин, ширину променистого шару СА1-зони, морфологію зубчастої звивини та 
СА4-зони вивчали на світлооптичному рівні у зрізах гіпокампів через 2, 4 та 7 міс. 
після ТГІ і через 1, 3 та 6 міс. після трансплантації ФНТ. 
Результати та обговорення. Двобічна стереотаксична нейротрансплантація 
мала позитивний вплив на відновлення структури ураженного гіпокампа. Через 
1 місяць після трансплантації ФНТ виявлено перші ознаки відновлення у вигляді 
клітин з нормальною структурою у пірамідному шарі та осередків нормальної 
будови променистого шару. Надалі, протягом щонайменше 6 місяців, під впливом 
нейротрансплантації спостерігалося достовірне динамічне зростання показників 
лінійної щільності і ширини променистого шару в СА1 зоні гіпокампа.
Висновки. Порівняльний морфометричний аналіз показав, що пізня трансплантація 
ФНТ достовірно прискорює відновлення цитоархітектоніки гіпокампа впродовж 
тривалого періоду після ТГІ головного мозку щурів.

ВИКОРИСТАННЯ КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ЦИРОЗУ 
ПЕЧІНКИ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ

Гринь В.К., Попандопуло А.Г., Селезньова О.І., Буше В.В., Сергієнко Н.В., 
Іваннікова М.В., Джафарли Р.Е.

ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака НАМН 
України», м. Донецьк, Україна

Вступ. За оцінками ВООЗ, цироз печінки (ЦП) є причиною 1,3 % усіх смертей у 
світі. Встановлено, що застосування клiтинної терапії при лiкуванні ЦП забезпечує 
паракринний вплив на процеси репарації пошкодженого органу, забезпечує і 
посилює ангіог енез і васкулогенез печінкової тканини. 
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Мета дослідження полягала у вивчені клiнічної ефективності нового методу 
лікування ЦП, який полягає у комбінації стандартного фармакологічного методу 
терапії з введенням аутологічних мультипотентних мезенхiмальних стромальних 
клітин (ММСК) кісткового мозку.
Матеріали і методи. Клітинна терапія проводилась 20 пацієнтам, якi страждають 
на ЦП різної етіології. Усі перед лікуванням і надалі проходили повне клінічне, 
інструментальне і лабораторне обстеження. Трансплантація здійснювалась в 1-4 
етапи, клітинність трансплантату складала 25-50 млн. Оцінку результатів у вигляді 
об’єктивного стану і лабораторно-інструментальних показникiв проводили через 
3, 6 і 12 місяців після первинної трансплантації ММСК.
Результати та обговорення. Встановлено, що ускладнень або побічних 
ефектів, якi відносяться до процедури введення ММСК, відмічено не було. У 
65 % пацієнтів відзначена клінічна стабілізація стану: нормалізація біохімічних 
показників крові, відсутність наростання або регресія набряково-асцетичного 
синдрому. У 35 % випадкiв зафіксовано поліпшення загального стану, зменшення 
розмірів печінки та зниження портальної гіпертензії. У всiх пацiєнтiв відзначена 
нормалізація білковосинтетичної і дезінтоксикаційної функції печінки, показників 
коагулограми та поліпшення показників за критеріями Child-Pugh scores (на 4-24 
тижні).
Висновки. Запропонований спосіб лікування ЦП призводить до значного 
позитивного ефекту і є безпечною процедурою. 

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ 
СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ ЛЮДИНИ 

У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ІШЕМІЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК
Салютін Р.В., Паляниця С.С., Буслович О.В., Панченко Л.А.

Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин, Київ, 
Україна

Вступ. Невпинне зростання кількості хворих на хронічну ішемію кінцівок, що 
зумовлено ураженням периферичного сегменту судинного русла, визначає значну 
медико-соціальну значущість даної проблеми. В умовах ураження дистального 
кровоносного русла та мікроангіопатії, а також при неефективності раніше 
виконаної «прямої» реваскуляризації або відсутності показів до її виконання, 
важливого значення набувають методи «непрямої» реваскуляризації, зокрема ті 
що ґрунтуються на використанні клітинних технологій.
Мета. Визначення ефективності застосування мультипотентних стромальних 
клітин жирової тканини людини на підставі дослідження процесів, що відбуваються 
в ішемізованій тканині хворих на хронічну ішемію кінцівок.
Матеріали і методи. Нами досліджено результати трансплантації мультипотентних 
стромальних клітин 22 хворим. Введення клітинного транслантанту було як 
локальним (вздовж облітерованих судин сегменту «гомілка-стопа») так і поєднаним 
(локальна трансплантація + системне в/в введення). Пацієнти обстежувались 
до операції та через 1, 3, 6 та 12 місяців після трансплантації, відповідно до 
затвердженого клінічного протоколу.
Результати та обговорення. У 86% досліджуваних, на кінець першого місяця після 
трансплантації, отримані позитивні клінічні результати: покращення загального 
самопочуття; збільшення в 3,5-4 рази дистанції безбольової ходи; самостійне 
загоєння трофічних виразок на стопі та пальцях.
За допомогою імуногістохімічних та електроно-мікроскопічних методів 
досліджень біоптатів м’язової тканини ураженої кінцівки доведено активацію 
процесів неоангіогенезу в ішемізованій кінцівці, про що свідчила поява молодих 
ендотеліоцитів та неокапілярів, виражена експресія фактору Віллебранда, 
мезенхімального фактору віментин та колагену IV типу в стінках новоутворених 
судин.
Висновки. Результати клінічних досліджень доводять безумовну перспективність 
застосування в комплексному лікуванні хворих на хронічну ішемію кінцівок 
трансплантації мультипотентних стромальних клітин жирової тканини людини.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ АУТОЛОГІЧНИХ ХОНДРОЦИТІВ ПРИ 
ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З МАСИВНИМИ ПІСЛЯТРАВМАТИЧНИМИ 

ДЕФЕКТАМИ ХРЯЩА КОЛІННОГО СУГЛОБА
Страфун С.С.1, Герасименко С.І.1, Костогриз О.А.1, Костогриз Ю.О.1, 

Нечипоренко Р.В.1, Зубов Д.О.2,3, Васильєв Р.Г.2,3

1 ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН», м. Київ, Україна
2 ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН», м. Київ, 

Україна
 3 Біотехнологічна лабораторія ilaya regeneration, медична компанія 

ilaya®, м. Київ, Україна
Мета. Вивчити можливість застосування клітинних технологій при лікуванні 
масивних повношарових травматичних дефектів хряща колінного суглоба.
Матеріали і методи. В роботі представлені результати лікування 5 пацієнтів з 
масивними травматичними дефектами суглобового хряща внутрішнього виростка 
стегна. Всі пацієнти були чоловіки, середній вік яких складав 31 рік. Середня площа 
дефекту хряща - 5,1 см². Результати оцінювали за шкалою IKDC та МРТ-дослідження 
в термінах 12, 24, 36 та 60 місяців після операції.
Результати та обговорення. Під час артроскопії колінного суглоба першим 
етапом виконували відновлення ушкоджених внутрішньосуглобових 
структур. Діагностували площу та глибину дефекту хряща. Трансплантацію 
10 млн. культивованих аутологічних хондроцитів (АХ) в гідрогелі виконали 
на другому етапі лікування шляхом мініартротомії через 3-4 тижні після 
першого оперативного втручання. Перша операція із клінічним застосуванням 

АХ виконана 22.11.2007 р. Інтраопераційно культивовані АХ поміщали в 5 
мл 2% агарозного гідрогелю з оптимальними пластичними та адгезивними 
властивостями. Трансплантат розміщували в місці дефекту. Після полімеризації 
поверхню трансплантату вкривали абсорбуючою пластинкою в 2-х випадках, а в 
3-х - періостом, краї герметизували фібриновим клеєм. В середньому, за даними 
IKDC, до операції хворі мали 48 балів, через 12 місяців після операції - 76, а в 24, 
36 та 60 місяців - 84 бали. За даними МРТ-дослідження з картуванням повноцінна 
інтеграція трансплантату з оточуючим суглобовим хрящем спостерігалася вже 
через 1 рік після операції. Трьом хворим з великою площею дефекту з метою 
розвантаження зміненого відділу колінного суглоба проводили корекційну 
вальгизуючу остеотомію. Віддалений післяопераційний період розцінюється як 
задовільний.
Висновки. При масивних післятравматичних дефектах суглобового хряща 
методом вибору виявилася клітинна терапія. Віддалені результати застосування 
трансплантації АХ продемонстрували виражену ефективність.

ЗАСТОСУВАННЯ КЛІТИННИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЛІКУВАННІ 
ХВОРИХ ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Попандопуло А. Г., Оксимець В. М., Оберемко А. В.
Державна установа «Інститут невідкладної і відновної хірургії 

ім. В. К. Гусака НАМН України», м. Донецьк, Україна
Мета. Метою дослідження було покращення ефективності лікування вповільненої 
консолідації переломів і дефектів кісток кінцівок шляхом використання 
культивованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин (МСК).
Матеріали і методи. Були отримані активно проліферуючі клітинні лінії МСК 
червоного кісткового мозку та клітин окістя. Біоостеоіндукцію здійснювали 
шляхом сумісного культивування МСК і клітин окістя у співвідношенні 3:1. В якості 
носіїв культивованих клітин був обраний демінералізований кістковий матрикс, 
який містив колаген, гідроксиапатит і кісткові сульфатовані глікозаміноглікани. 
Трансплантацію МСК здійснювали або ін’єкційним методом, коли культивовані 
МСК вводяться у вигляді суспензії (при нормотрофічних і гіпотрофічних хибних 
суглобах), або оперативним, коли клітини трансплантуються на спеціальних 
носіях у вигляді 3D-структур (за наявності переломів з дефектами кісткової 
тканини).
Результати та обговорення. Позитивні результати лікування були отримані в 26 
пацієнтів з наслідками травм опорно-рухового апарату. Консолідація переломів, 
що довгий час не зростаються, настала у тринадцяти постраждалих, консолідація 
хибних суглобів - у шістьох постраждалих, відновлення дефекту кісткової тканини 
– у сімох постраждалих. В одного пацієнта досягти повного відновлення цілісності 
кісткової тканини після трансплантації МСК не вдалось. Строки відновлення 
цілісності кісткової тканини коливались від чотирьох до дев’яти місяців і залежали 
від виду ушкодження кісткової тканини і його розмірів.
Висновки. Трансплантація МСК дозволяє відновити порушені остеорепаративні 
процеси, створити умови для відновлення дефектів кісткової тканини й володіє 
високою медичною ефективністю, яка складає 96,2%.

РЕГЕНЕРАТОРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ММСК ЖИРОВОЇ КЛІТКОВИНИ 
ПРИ ПОШКОДЖЕННІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У МИШЕЙ

Kирик В. М., Кучук О.В., Клименко П.П.
ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної 

академії медичних наук України», Київ, Україна
Мета. Оцінити на моделі пошкодження кісткової тканини у мишей регенераторний 
потенціал трансплантатів культури мікромаси ММСК жирової клітковини, 
направлено диференційованих в остеогенному напрямку.
Матеріали і методи. Культуру мікромаси ММСК жирової клітковини мишей 
лінії FVB-Cg-Tg(GFPU)5Nagy/J формували після другого пасажу. На сьому добу 
стандартне середовище для культивування (DMEM-F12 + 15% FBS) замінювали 
на середовище для остеогенної індукції, що містило L-аскорбінової кислоти 
2-фосфат, дексаметазон, β-гліцерофосфат, та культивували протягом 21 доби. 
Для оцінки ефективності остеогенної індукції зразки фіксували 2% розчином 
параформальдегіду та забарвлювали Alizarine Red S для виявлення солей 
кальцію.
У мишей лінії FVB моделювали дефект діафізів стегнових кісток діаметром 1 мм 
глибиною до ендосту та через 24 години локально трансплантували сформовану 
культуру мікромаси. В якості контрольних зразків виступали пошкоджені кістки без 
трансплантату. Тварини підлягали евтаназії через 4 тижні від початку експерименту, 
проводили гістологічне дослідження стегнових кісток.
Результати та обговорення. При макроскопічному дослідженні через 28 діб після 
трансплантації клітин змодельований дефект стегнової кістки був заповнений 
щільною тканиною, в той час як в контрольних препаратах без застосування клітин 
розміри дефекту на 80 % відповідали початковим як по діаметру, так і по глибині 
пошкодження.
При гістологічному дослідженні ділянок пошкоджень стегнових кісток в зоні 
трансплантації культури мікромаси виявлено формуванням грануляційної 
тканини із наступним заміщення дефектів новоутвореною кістковою тканиною з 
потовщенням окістя та компактної речовини кістки, подібно до кісткового мозоля 
при регенерації переломів.
Висновки. Трансплантати культури мікромаси ММСК жирової клітковини, 
направлено диференційованих в остеогенному напрямку, сприяють регенерації 
змодельованого пошкодження кісткової тканини у мишей.
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ЛІКУВАННЯ АЛОПЕЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ СПОСОБУ 
ПЛАЗМОТЕРАПІЇ

Попандопуло А.Г., Селезньова О.І, Буше В.В, Брагуца О.В.
ДУ «Інститут невідкладної та відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН 

України», м. Донецьк, Україна
Вступ. За даними ВООЗ 66 % чоловіків та 38 % жінок у всьому світі страждають тією 
або іншою формою облисіння. При виборі способу лікування алопеції необхідно 
пам’ятати, що мова йдеться про корекцію природнього процесу. Саме через це у 
теперішній час активно використовується метод клітинної терапії відновлення 
волосяного покриву з використанням аутологічних тромбоцитів – плазмотерапія. 
При збільшенні концентрації тромбоцитів збільшується концентрація факторів 
росту, які знаходяться в їх α-гранулах у біологічно зумовлених пропорціях. 
Метою даного дослідження було підвищення ефективності лікування різних форм 
алопеції за рахунок локального введення плазми, що збагачена тромбоцитами 
(ПЗТ).
Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь 12 хворих віком від 18 до 58 років 
(9 жінок та 3 чоловіка). Для отримання ПЗТ здійснювали забір 20-60 мл. венозної 
крові з додаванням антикоагулянту ACD-A. Шляхом подвійного центрифугування 
у стерильних умовах отримували 2-7 мл. аутологічного препарату. Введення 
здійснювали без попередньої ініціації процесу згортання крові у проблемні ділянки 
волосяної частини голови з використанням мезотерапевтичної техніки введення 
розчинів. Звичайно здійснювали не менш 3 процедур з інтервалом 3-5 тижнів.
Результати та обговорення. Вже через 7-10 днів після першого введення 
аутологічного препарату ПЗТ відмічали значне зменшення випадіння волосся. 
Через 3 місяці збільшувалась товщина волоса та зменшувалась зона випадіння 
волосся; через 6 місяців відмічено відростання нового волосся, їх укріплення та 
покращення зовнішнього вигляду. 
Висновки. Використання методу плазмотерапії у лікуванні алопеції різного ґенезу 
сприяє швидкому та ефективному росту волосся, що призводить до значного 
покращення психологічного статусу та якості життя пацієнтів. Дослідження триває.

ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМИ 
ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОДЕЛЬОВАНІЙ ПАТОЛОГІЇ ТА В 

КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Холодкова О.Л.

Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
Збагачена тромбоцитами плазма (ЗТП) являється автологічним концентратом 
крові, при використанні якого не потрібно імуносупресивної терапії. При цьому 
вміст факторів росту, що беруть участь в процесах патологічної регенерації, 
перевищує їх концентрацію в периферичній крові в десятки разів. 
Мета Дослідити вплив ЗТП на стимуляцію процесів репаративної регенерації при 
експериментально-модельованій патології та в клінічній практиці.
Матеріали і методи. На базі лабораторії експериментального моделювання 
кафедри анатомії людини Одеського національного медичного університету 
протягом 2009-2014 рр. проведено кілька серій експериментів щодо створення 
токсичного ураження печінки та репродуктивної системи, контактного дерматиту, 
хондродистрофії та ін. з подальшим застосуванням ЗТП в якості терапевтичного 
агенту.
Результати та обговорення. У всіх випадках отриманий виразний позитивний 
ефект внаслідок активізації процесів неоангіогенезу та регенерації тканин після 
експериментального ураження. В той самий час ЗТП використовували в низці 
медичних закладів Одеси та Києва з метою корекції вікових змін шкіри обличчя, 
больовому синдромі, остеохондрозі та ін. Результати застосування ЗТП у цих 
випадках демонструють її значну клінічну ефективність. 
Висновки. Таким чином, застосування збагаченої тромбоцитами плазми 
можна вважати перспективним альтернативним підходом при відтворенні 
морфофункціонального стану різних органів та тканин.

МОЖЛИВІСТЬ МАСШТАБНОЇ ЕКСПАНСІЇ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ 
МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН І ДЕРМАЛЬНИХ 

ФІБРОБЛАСТІВ ЛЮДИНИ EX VIVO
Васильєв Р.Г.1,2, Родніченко А.Є. 1,2, Губарь О.С.3, Зубов Д.О. 1,2

1 ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН», м. Київ, 
Україна

2 Біотехнологічна лабораторія ilaya regeneration, медична компанія 
ilaya®, м. Київ, Україна

3 Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, м. Київ, 
Україна

Мета дослідження полягала в розробці технології масштабного нарощування 
терапевтичних ліній мультіпотентних мезенхімальних стромальних клітин з 
жирової тканини (ММСК-ЖТ) і дермальних фібробластів (ДФБ) людини в умовах 
GMP-виробництва для можливого терапевтичного застосування. Терапевтичні 
культури нарощувалися в клітинних фабриках Falcon Multi-Flask (5-шаровий, 
загальна площа культуральної поверхні 875 cm2) і HYPERFlask (10-шаровий, 
загальна площа культуральної поверхні 1720 cm2; Corning, США) протягом двох 
пасажів.
Матеріали і методи: культура клітин, цитохімічний, КУО-аналіз; мікроскопія в 
світлі, що проходить, проточна цитофлуорометрія, статистичні.
Результати та обговорення: оптимізована технологія виділення та культивування 
ММСК-ЖТ і ДФБ людини в терапевтичних дозах протягом мінімальної кількості 

пасажів. ММСК-ЖТ (Р2) мали фенотип CD90+ 97,5%, CD73+ 98,9%, CD105+ 98,7%, 
CD34-, CD45-, HLA-DR-; ДФБ: CD90+ 99,2%, CD73+ 99,9%, CD105+ 99,8%, CD34-, CD45-
, HLA-DR-. Обидва клітинних типа диференціювалися за остеогенним і адипогенним 
напрямками. Кумулятивні показники клітинної експансії в середньому складали 
протягом Р0-Р2 97,6 млн. клітин за 31,4 доби і 95,9 млн. клітин за 30,5 діб для ММСК-
ЖТ (n=5) і ДФБ (n=4), відповідно. Показники клітинної експансії протягом одного 
пасажу в середньому складали 52,6 млн. клітин за 13,2 доби при вирощуванні 
ММСК-ЖТ в гіперфласках (n=5) і 25,6 млн. клітин за 11,2 доби  - в мультіфласках 
(n=10). Показники клітинної експансії протягом одного пасажу в середньому 
складали 51,2 млн. клітин за 10,0 діб при вирощуванні ДФБ в гіперфласках (n=3) і 
33,8 млн. клітин за 9,9 діб - в мультифласках (n=8) .
Висновки. Показана практична можливість нарощування терапевтичної дози 
стовбурових клітин порядку 100 млн. ММСК-ЖТ і ДФБ в фабриках протягом ранніх 
пасажів Р0-Р2 в середньому за 30 діб після посіву первинно виділеної клітинної 
суспензії.

ТРИВИМІРНЕ КУЛЬТИВУВАННЯ І КРІОКОНСЕРВУВАННЯ 
МУЛЬТИПОТЕНТНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ 

КЛІТИН
Петренко Ю.О., Рогульська О.Ю., Правдюк О.І., Петренко О.Ю.

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків, 
Україна

Мета. Оцінити морфофункціональні властивості мультипотентних мезенхімальних 
стромальних клітин (ММСК) при моношаровому та тривимірному культивуванні у 
складі носіїв різної структури до і після кріоконсервування. 
Матеріали і методи. ММСК виділяли з кісткового мозку або жирової тканини 
дорослої людини у відповідності до норм біоетики. Моношарове культивування 
проводили у стандартних умовах в присутності 10% ембріональної сироватки (ЕС) 
або 10% тромбоцитарного лізату (ТЛ). В якості тривимірних носіїв використовували 
альгінатні мікросфери, а також широкопористі матриці на основі альгінату, колагену, 
желатину, децелюляризованих скелетів морських губок. Кріоконсервування ММСК 
у мікросферах та широпористих матрицях здійснювали під захистом ДМСО та ЕС. 
Диференціювальні  властивості клітин оцінювали якісними й кількісними методами 
після специфічної індукції.
Результати та обговорення. Встановлено, що моношарове культивування ММСК 
у присутності ТЛ приводить до більш вираженої в порівнянні з ЕС реалізації 
проліферативної і колонієутворюючої активності клітин та здатності до остеогенного 
диференціювання. Приводяться умови заселення й культивування ММСК у складі 
тривимірних матриць різної природи, що забезпечують адгезію та проліферацію 
клітин. З’ясовано, що ефективність остеогенного диференціювання залежить від 
використаної матриці. Встановлені сприятливі умови кріоконсервування ММСК у 
складі альгінатних мікросфер та широпористих носіїв.
Висновки. Отримані результати можуть бути використані при розробці нових 
клітинних та тканино інженерних продуктів для регенеративної медицини.

МУЛЬТИПОТЕНТНІ СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ – ПОХІДНІ 
НЕРВОВОГО ГРЕБЕНЯ: БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА 

ПОТЕНЦІАЛ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ У РЕГЕНЕРАТИВНІЙ 
МЕДИЦИНІ

Васильєв Р.Г.1,4, Родніченко А.Є.1,4, Шамало С.М.2, Демидчук А.С.2, 
Зубов Д.О.1,4, Римар С.Ю.3, Лабунець І.Ф.1, Новікова С.М.1, 

Чайковський Ю.Б.2, Бутенко Г.М.1

1 ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН», м. Київ, 
Україна

2Національний медичний університет імені О.О. Богомольца, м. Київ, 
Україна

3 Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, м. Київ, 
Україна

4Біотехнологічна лабораторія ilaya regeneration, медична компанія ilaya®, 
м. Київ, Україна

Нервовий гребінь (НГ) є транзиторною структурою під час ембріонального 
розвитку хребетних, похідними якої у дорослому організмі є різноманітні тканини 
та клітини (нейрони та глія периферійної нервової системи, меланоцити, строма та 
ендотелій рогівки, частка кісткової, хрящової та сполучної тканини). 
Мета дослідження полягала в отриманні культури МСК-ПНГ з бульбарного регіону 
волосяного фолікула,  вивченні in vitro біологічних властивостей клітин, та оцінці їх 
регенераторного потенціалу на моделі ушкодження сідничого нерва.
Матеріали і методи. Культура клітин, цито- та імуноцитохімія, проточна 
цитофлуорометрія, ЗТ-ПЛР, направлене диференціювання, тривимірні (3D) 
конструкти, гістохімія, трансплантація.
Результати та обговорення. З бульбарного регіону волосяного фолікула вібрис 
отримана культура фібробластоподібних клітин, що експресують маркери, 
характерні для похідних НГ (Sox10, Sox2, nestin, c-kit), стовбурових клітин (Sca-1, 
nestin) та стромальних клітин (CD44, CD73, CD90). Ці клітини у культурі виявляли 
ознаки стовбурових клітин – клоногенність та здатність до самовідновлення. 
Показана здатність цих клітин до направленого диференціювання у адипоцити, 
остеобласти, меланоцити, нейрони та Шваннівські клітини. Тобто, отримані 
клітини за функціональними та фенотипічними ознаками є мультипотентними 
стовбуровими клітинами – похідними НГ (МСК-ПНГ). Розроблено методику 
виготовлення 3D конструктів на основі МСК-ПНГ та фібринового і колагенового 
гідрогелів. Проведена трансплантація 3D конструктів з фібринового гелю та МСК-
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ПНГ в ушкоджений сідничий нерв. Трансплантація МСК-ПНГ має позитивний вплив 
на репаративну регенерацію сідничого нерва (збільшення кількості нервових 
волокон та пришвидшення їх мієлінізації у порівнянні з контролем).
Висновки. З організму дорослих ссавців отримано культуру МСК-ПНГ, та 
розроблено методику виготовлення 3D трансплантатів на її основі. Трансплантація 
МСК-ПНГ має позитивний вплив на репаративну регенерацію ушкодженого 
сідничого нерва.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЛІФЕРАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
КУЛЬТУР МУЛЬТИПОТЕНТНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ 

СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ ТА ЖИРОВОЇ 
КЛІТКОВИНИ МИШЕЙ

Мамчур А.А.
ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної 

академії медичних наук України», Київ, Україна
Мета. Провести порівняльний аналіз проліферативного потенціалу культур 
мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин (ММСК) кісткового мозку та 
жирової клітковини мишей.
Матеріали і методи. Клітини кісткового мозку отримували шляхом вимивання з 
стегнових кісток мишей лінії FVB живильним середовищем RPMI-1640 з наступним 
перенесенням суспензії в культуральні флакони. Клітини підшкірної жирової 

клітковини мишей отримували ферментативним методом за допомогою 0,1 % 
розчину колагенази 1А та культивували у середовищі DMEM з 15 % FBS. Для 
розрахунку питомої швидкості приросту популяції в культурі у флакон площею 25 
см2 вносили 2·105 клітин та проводили підрахунок отриманих клітин через 3 та 6 діб 
культивування протягом 3 пасажів.
Результати та обговорення. На ранніх строках досягнення конфлюентності 
культури (1-3-а доба) на кожному пасажі питома швидкість приросту популяції 
клітин була достовірно вищою у ММСК жирової клітковини, в порівнянні з ММСК 
кісткового мозку. Між тим, в проміжку між 4-ю та 6-ю добами культивування в 
межах кожного пасажу достовірної різниці між питомою швидкістю приросту 
кількості ММСК жирової клітковини та кісткового мозку виявлено не було. Такий 
характер динаміки росту культур обумовлений наближенням стаціонарної фази 
культивування. Слід зазначити, що MMCK з жирової клітковини мають тенденцію 
до більш високих значень цього показника в порівнянні з ММСК кісткового мозку, 
тобто, фаза логарифмічного росту у них триває довше і тому кількість отриманих 
клітин більша. Також спостерігали, що при культивуванні в межах трьох пасажів 
ММСК жирової клітковини проявляли тенденцію до зниження питомої швидкості 
приросту популяції до 6-ї доби, але ММСК кісткового мозку на першому пасажі 
проявляли збільшення цього показника та його стабілізацію на наступних пасажах.
Висновки. Культури ММСК жирової клітковини мишей володіють більшим 
проліферативним потенціалом та питомою швидкістю приросту популяції клітин, 
в порівнянні з ММСК кісткового мозку.
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ПРОГРАМА
I частина
Тема: МДКТ перфузіографія в онкології
Доповідач: Дикан І.М. 
Тема: Променева діагностика: аспекти інновацій
Доповідач: Колотілов М.М.
Тема: Ультразвукова тераностика
Доповідач: Тарасюк Б.А. 
Тема: Застосування МРТ у кардіології
Доповідачі: Федьків С.В., Федьків В.А, Теличкун С.С., Бачинський О.В. 
Тема: Роль МДКТ у діагностиці хронічного панкреатиту 
Доповідачі: Гордиенко К.П., Логаніхіна К.Ю. 
Тема: Променеві методи в оцінці можливостей проведення радикальної 
абдомінальної трахелектомії у хворих на рак шийки матки
Доповідачі: Козаренко Т.М., Свинцицкий В.С.
Тема: Сучасні ультразвукові технології візуалізації плаценти
Доповідач: Волик Н.К. 
II частина, конференція молодих учених 
Тема: Особливості віддаленого метастазування раку гортані та гортаноглотки після 
комбінованого лікування за даними МДКТ
Доповідач: Логаніхіна К.Ю.  
Тема: Неоднорідність діагностичних зображень в індикації типу морфологічної 
перебудови органів та тканин із використанням ГРІД-технологій
Доповідач: Синюта С.Б.
Тема: Роль МРТ в діагностиці кіст та кістоподібних утворень колінного суглобу 
Доповідачі: Павлюк О.В., Кобзар І.О.
Тема: Можливості магнітно-резонансної томографії в діагностиці травматичних 
пошкоджень колінних суглобів
Доповідач: Білоконь Т П.
Тема: Досвід застосування магнітно-резонансного томографа з низьким магнітним 
полем в діагностиці патології суглобів верхньої та нижньої кінцівки
Доповідач: Дзигар О.В.
Тема: Методи радіологічної візуалізації при високо інтенсивній ультразвуковій 
абляції 
Доповідач: Новіков М.Є.
Тема: Можливості МСКТ та МРТ в діагностиці хронічних гнійних середніх отитів та 
отогенних ускладнень
Доповідач: Скорохода А.О.
Тема: Діагностичні можливості МРТ в оцінці ішемічного ураження міокарда
Доповідач: Теличкун С.С.
Тема: Ультразвукова оцінка орбітального артеріального кровотоку в нормі у людей 
середнього та похилого віку
Доповідач: Журавльова Ю. Б.
Тема: Фактори визначення радіочутливості пухлин
Доповідач: Дічко Н.С.
Тема: Статистичний аналіз показників ЕКГ 4 покоління
Доповідач: Сиропятов І.О.

МОЖЛИВОСТІ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ В 
ДІГНОСТИЦІ ТРАВМАТИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ КОЛІННИХ 

СУГЛОБІВ
Бабкіна Т.М., Білоконь Т.П.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 
кафедра променевої діагностики, м. Київ, Україна

Мета. Вивчення інформативності магнітно-резонансної томографії, вдосконалення 
та підвищення якості диференційної діагностики травматичних пошкоджень 
колінних суглобів.
Матеріали і методи. Ми проаналізували результати магнітно-резонансної 
томографії 128 пацієнтів, віком від 18 до 72 років, які мали скарги з боку колінних 
суглобів − переважно болі, неприємні відчуття, хрускіт, відчуття стороннього 
тіла, обмеження рухів. Дослідження проводились на апаратах з напруженістю 
магнітного поля 1,0 Тл Siemens Harmoni та 1,0 Тл Siemens Impact, (Германія) було 
виконане у трьох площинах, з отриманням Т2, Т1, PD, FS зважених зображень.
Результати та обговорення. В більшості випадків, були виявлені травматичні 
та дегенеративні пошкодження менісків та синовіт, у 35 пацієнтів пошкодження 
зв’язок колінних суглобів, у 22 пацієнтів переломи та контузійні і остеохондральні 
пошкодження (не виявлені при попередній рентгенографії) кісток, що утворюють 
колінні суглоби, у 8 пацієнтів супутні некротичні ураження, у 16 − кісти Бейкера. 
Висновки. За допомогою магнітно-резонансної томографії, яка є 
високоінформативнім методом дослідження травматичних пошкоджень колінних 
суглобів, були виявлені та уточнені семіотичні ознаки диференційної діагностики 
травматичних пошкоджень колінних суглобів, що не визначались попередніми 
діагностичними методами (ультразвукова діагностика, рентгенографія).

ФАКТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ РАДІОЧУТЛИВОСТІ ПУХЛИН
Дічко Н.С.

ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН 
України», м. Київ, Україна

Мета. Висвітлення факторів, що визначають пухлинну радіочутливість до 
променевої терапії.
Матеріали і методи. Проведено аналіз сучасної наукової літератури та 
систематизація існуючих підходів до визначення радіочутливості пухлин. 
Результати та обговорення. Радіочутливість – поняття, яке визначає обставини, за 
яких конкретна пухлина є більш чутливою до опромінення ніж інша пухлина або 
нормальна тканина. На сьогодні відомий певний комплекс факторів пов’язаних 
не лише з пухлиною, але й з «організмом-хазяїном», які можуть змінити біологічну 
відповідь на однакову поглинуту дозу, а саме:
1. Гістопатологічна форма пухлин. Гістологія пухлини − найбільш постійний фактор, що 
використовується під час протипухлинної радіотерапії. Різниця радіочутливості окремих 
гістологічних типів пухлин призвела до розробки шкал радіочутливості, за якими пухлини 
розподіляють на 3 групи: радіочутливі, помірно радіочутливі та радіорезистентні.
2. Взаємозв’язок «пухлина-хазяїн». Дане поняття враховує сукупність гісто-анатомо-
метаболічних умов, за яких організм та пухлина взаємодіють між собою. Таким 
чином радіочутливість частково є реакцією факторів притаманних організму-
носію, які впливають на ріст і реакцію пухлини на опромінення. 
3. Еволютивна стадія пухлини. Еволютивна стадія пухлини є похідною від строку 
появи пухлини та питомої злоякісності. Важливе значення надається взаємозв’язку 
ступеню гістологічної злоякісності пухлини та її розмірів. 
4. Клінічна форма пухлини. Клінічний вигляд пухлини обумовлює різну реакцію на 
опромінення.
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Висновки. Радіочутливість пухлини залежить від взаємодії вище описаних 
факторів і дози опромінення. Для досягнення оптимальних умов і позитивних 
результатів радіотерапії ці фактори слід обов’язково враховувати.

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОГО 
ТОМОГРАФА З НИЗЬКИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ В ДІАГНОСТИЦІ 

ПАТОЛОГІЇ СУГЛОБІВ ВЕРХНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
Бабкіна Т.М., Дзигар О.В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені 
П.Л.Шупика, м. Київ. Україна

Мета. Вивчити технічні можливості низькопольного магнітно-резонансного 
томографа в діагностиці патології суглобів верхньої та нижньої кінцівки.
Матеріали і методи. Обстежено 87 пацієнтів у віці від 8 до 78 років, з різними 
захворюваннями суглобів верхньої та нижньої кінцівки, що проводилось на 
магнітно-резонансному томографі ESAOTE E-MRI Scan 1.3A з потужністю магнітного 
поля в 0,31Т. 
Результати та обговорення. По результатам обстеження, нижня кінцівка 
складала 81% загальної кількості обстежень, зокрема 86% − колінний суглоб, 
гомілково-стопний та суглоби стопи − 14%; відповідно верхня кінцівка − 19%, 
зокрема 83% − променево-зап’ясний суглоб та 17% − ліктьовий. Наявність 
відповідного програмного забезпечення та висока якість зображення дозволила 
оцінити результати обстеження: у 69% пацієнтів була виявлена різноманітна 
патологія, що пов’язана із гострим та хронічним травматичним пошкодженням 
суглобів (переломи кістково-хрящових структур, пошкодження зв’язкового 
апарату, сухожилків, менісків, фіброзно-хрящових комплексів тощо.); 61% − 
дегенеративно-дистрофічні зміни структур суглобів, об’ємні утворення у 43% 
(доброякісні та злоякісні утворення). Якісні зображення колінних суглобів було 
отримано у пацієнтів з надмірною вагою та після пластики травмованих структур. 
3D – режими дозволили оцінити стан дрібних суглобів кисті та стоп у пацієнтів 
молодшого віку. 
Висновок. Досвід роботи показав, що технічні можливості низькопольних МРТ 
в діагностиці патології суглобів повністю задовольняють потреби томографічних 
обстежень при порівняно низьких експлуатаційних витратах із супутнім комфортом 
пацієнта під час проведення обстеження. 

ЗАСТОСУВАННЯ МРТ В КАРДІОЛОГІЇ 
1Федьків С.В.,2Федьків В.А, 1Теличкун С.С., 1Бачинський О.В.

1ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України»
2 Національній медичний університет ім. О.О. Богомольця

МРТ дозволяє проводити кардіологічні дослідження для виявлення патологічних 
змін структур перикарда, міокарда та ендокарда.
Мета. Встановити діагностичні можливості методу МРТ в виявленні ознак 
кардіологічних захворювань.
Матеріал і методи. Проведено кардіо-МРТ обстеження у 21 хворого віком від 
22 до 69 років, з яких 6 жінок та 15 чоловіків, що знаходились на стаціонарному 
лікуванні з приводу кардіологічних захворювань. Кардіо-МРТ дослідження 
проводились на МР-томографі VantageTitan − 1,5T (Toshiba) із використанням 
методик МР-перфузіографії, раннього та пізнього контрастування та в режимі 
«кіно» з вивченням скоротливої функції серця.
Результати та обговорення. У 18 обстежених (85,7%) встановлено МР-
ознаки кардіологічних захворювань: ексудативного перикардиту в 2 хворих, 
гострого міокардиту − 1 хворого, гіпертрофічної кардіоміопатії – 2, дилатаційної 
кардіоміопатії – 1, гострого інфаркт міокарда (ІМ) – 2, перенесеного ІМ −10. У всіх 
12 хворих, що мали в анамнезі ІМ, проведено оцінку постінфарктних ішемічних 
(трансмуральних/субендокардіальних) змін і життєздатності міокарда лівого 
шлуночка (ЛШ). При цьому отримано точні дані стосовно локалізації ІМ, площі зон 
постінфарктного ураження міокарда ЛШ та оцінено скоротливу функцію ЛШ. У 3 
пацієнтів (14,3%) із загальної групи обстежених методом МРТ ознак патологічних 
змін у структурах серця не виявлено.
Висновки. Отже, встановлено діагностичні можливості методу кардіо-МРТ, 
які дозволяють проводити обстеження кардіологічних хворих на сучасному 
діагностичному рівні та виявляти ознаки кардіологічних захворювань. Виявлені 
в ході обстеження МР-ознаки дилатаційної й гіпертрофічної кардіоміопатії, 
ексудативного перикардиту та гострого чи перенесеного ІМ, продемонстрували 
можливості методу МРТ диференціювати / верифікувати ураження перикарда, 
міокарда, ендокарда. 

РОЛЬ МДКТ У ДІАГНОСТИЦІ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ
Козаренко Т.М.¹, Логаніхіна К.Ю.¹, Гордієнко К.П.¹

¹ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМНУ», 
м. Київ, Україна

Мета. З’ясувати роль мультидетекторної комп’ютерної томографії (МДКТ) у 
діагностиці хронічного панкреатиту (ХП).
Матеріали і методи. Обстежено 35 пацієнтів, із клінічним діагнозом ХП. МДКТ 
органів черевної порожнини проведена на 64-зрізовому комп’ютерному 
томографі LightSpeed VCT, GE, із внутрішньовенним введенням контрастної 
речовини Томогексол-350, 100 мл, попереднім пероральним контрастуванням 
петель кишківника. 
Результати та обговорення. При виділенні форм ХП використана Марсельсько-
Римська класифікація. Згідно неї, 35 хворих на ХП були розподілені на три групи: 

із кальцифікуючим ХП (КХП) − 23 пацієнти, 65,7%, обструктивним ХП (ОХП) 8 
пацієнтів, 22,9%, та паренхіматозно-фіброзним ХП (ПХП) − 4 хворих, 11,4%. КХП 
у 23 пацієнтів проявлявся наявністю дифузних (17 хворих) чи поодиноких (6 
хворих) петрифікатів, діаметром 1,5-5мм (15 хворих) та 5-8мм (8 хворих). Розміри 
підшлункової залози (ПЗ) при КХП були в межах норми (18 хворих) чи зменшені 
(5 хворих). ОХП, виявлений у 8 хворих, проявлявся ектазією Вірсунгової протоки 
внаслідок: у 4 випадках − жовчокам’яної хвороби; у 2 випадках − каменів у 
головній панкреатичній протоці (калькульозу); у 2 випадках − псевдокіст ПЗ. 
ПХП діагностовано у 4 пацієнтів: у 3 хворих спостерігалося дрібновогнищеве 
ущільнення паренхіми ПЗ у вигляді ділянок розмірами 2-5 мм, щільністю 70-110 
од.Н., у 1 хворого − розмірами 5-8 мм. З 35 пацієнтів із ХП ускладнення розвинулися 
у 7 пацієнтів (20,0%): у 4 хворих − відмежоване чи поширене скупчення вільної 
рідини у черевній порожнині; у 2 − псевдокісти голівки ПЗ, у 1 хворого-синдром 
портальної гіпертензії, підпечінкова форма.
Висновки. 1. Розроблено МДКТ-семіотику 3 форм ХП у 35 хворих. 2. Встановлені 
найбільш часті ознаки усіх форм ХП. 3. У 7 пацієнтів з’ясовані та виділені найбільш 
часті ускладнення ХП.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДДАЛЕНОГО МЕТАСТАЗУВАННЯ РАКУ ГОРТАНІ 
ТА ГОРТАНОГЛОТКИ ПІСЛЯ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ЗА 

ДАНИМИ МДКТ
Дикан І.М.¹, Логаніхіна К.Ю.¹, Козаренко Т.М.¹, Сережко Ю.О.², 

Кравченко Д.А.² 
¹ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМНУ», 

м. Київ, Україна  
²ДУ «Інститут оториноларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ», 

м. Київ, Україна
Мета. Визначити особливості віддаленого метастазування раку гортані (РГ) 
та гортанного відділу глотки (РГГ) за даними мультидетекторної комп’ютерної 
томографії (МДКТ) після комбінованого лікування.
Матеріали і методи. Обстежено 95 пацієнтів, із клінічним діагнозом РГ, РГГ. З них 
54 пацієнти (56,9%) були із РГ, решта − із РГГ (41 пацієнт, 43,1%). МДКТ проведена на 
64-зрізовому комп’ютерному томографі LightSpeed VCT, GE, із внутрішньовенним 
введенням контрастної речовини Томогексол-350, 100 мл. 
Результати та обговорення. Із 95 хворих віддалені метастази (Mts) виявлено 
у 14 пацієнтів (14,8%). Безрецидивну групу склали 46 пацієнтів (48,4%). Mts, що 
порівняно часто спостерігалися (легені та плевра) були у 8 хворих (57,2%); решту 
склали рідкісні форми Mts – у кістки (2 хворих), шкіру (2 хворих), печінку (1 хворий), 
головний мозок (1 хворий). Легеневі та плевральні Mts, виявлені у 8 хворих (8,4%), 
частіше були множинними, білатеральними (5 хворих), округлої форми (6 хворих). 
Mts у кістки лицьового черепу (1 хворий), грудину (1 хворий) були остеолітичними. 
Mts у шкіру передньої поверхні грудної клітки, щоки у 2 хворих мали округлу 
форму, із накопиченням контрастної речовини. Печінкові Mts у 1 хворого були 
гіподенсними вогнищами, що помірно накопичували контрастну речовину. 
Інтракраніальний Mts, діагностований у 1 хворого, глибинно вражав скронево-
тім’яно-підкіркову зону.
Висновки. 1. Віддалені Mts виявлені у 14 пацієнтів (14,8%) із РГ чи РГГ. 2. Виділені 
часті форми віддалених Mts − у легені (8 хворих), та рідкісні − у кістки, шкіру, 
головний мозок, печінку. 3. Розроблена МДКТ-семіотика усіх форм віддалених Mts.

МЕТОДИ РАДІОЛОГІЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПРИ 
ВИСОКОІНТЕНСИВНІЙ УЛЬТРАЗВУКОВІЙ АБЛЯЦІЇ

Новіков М.Є.
ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМНУ», 

м. Київ, Україна
Мета. Висвітлення проблеми щодо застосування високоінтенсивної ультразвукової 
абляції (High-intensity Focused Ultrasound – HIFU) в онкологічній практиці та 
значення методів променевої діагностики на етапах лікування.
Матеріали і методи. Проведено хронологічний аналіз сучасної наукової 
літератури відносно фізичних, технологічних та радіологічних підходів до 
використання HIFU в онкології та хірургії.
Результати та обговорення. Високоінтенсивна ультразвукова абляція – це 
сучасна методика, яка дозволяє проводити неінвазивне лікування різноманітних 
доброякісних та злоякісних солідних новоутворень. З моменту розвитку фізичних 
та технічних принципів  технології, методика набула широкого  клінічного 
застосування.
В клінічній практиці на даний момент HIFU застосовується для лікування 
різноманітних солідних злоякісних утворів підшлункової залози, печінки, 
передміхурової залози, молочних залоз, матки, сарком м’яких тканин. 
Велика кількість наукових публікацій свідчить о клінічній ефективності HIFU 
при низькому рівні ускладнень завдяки особливостям фізики методу та 
безпосередньому візуальному контролю за допомогою радіологічних методів 
визуалізації, які відіграють ключову роль у відборі пацієнтів для проведення 
HIFU, навігації при проведенні процедури, контролі ефективності лікування, та 
забезпечують отримання інформації для планування подальшого лікування.
Висновки. Виходячи з наявності двох принципових технологічних рішень, 
HIFU суміщена з магнітно-резонанснім томографом (МРТ) або діагностичним 
ультразвуковим приладом, визначається  метод контролю результатів лікування 
– МРТ або комбінація ультразвукового та комп’ютерно-томографічного методів, 
кожний з яких має свої переваги та недоліки. Через це велика увага приділяється 
алгоритмам та протоколам радіологічного контролю.
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РОЛЬ МРТ В ДІАГНОСТИЦІ КІСТ ТА КІСТОПОДІБНИХ УТВОРЕНЬ 
КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Павлюк О.В., Кобзар І.О.

ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМНУ», 
м. Київ, Україна

Мета. Визначити основні МР характеристики, локалізацію кіст та кістоподібних 
утворень колінного суглобу, провести кореляцію із ймовірними супутніми поза- та 
внутрішньо суглобовими патологічними структурними змінами. 
Матеріали і методи. Були вибірково проаналізовані результати МР досліджень 
57 пацієнтів віком 14-63 роки з больовим синдромом в ділянці колінного суглобу, 
з яких у 31 в анамнезі було травматичне ушкодження, у 14 − в гострому періоді. 
Дослідження проводилися на магнітно-резонансних томографах з індукцію 
магнітного поля 1,5 Тесла (Magnetom Vision Plus, Siemens та Achieva, Philips). Були 
отримані Т1, Т2 − зважені (без і з пригніченням МР сигналу від жиру) зображення 
в трьох взаємно перпендикулярних проекціях з використанням базових ПРЧІ спін-
ехо і турбо-спін-ехо).
Результати та обговорення. Були виявлені наступні зміни: кісти менісків − 8; 
гангліон-кісти хрестоподібних зв’язок − 4; багатокамерні гангліон-кісти − 45; geode 
− 1; бурсити анатомічних сумок − 27; кіста Бейкера − 17. Пацієнти з гострою травмою: 
розрив передньої хрестоподібної зв’язки та заднього рога медіального меніска − 2; 
заднього рогу медіального меніска − 3; розрив медіальної зв’язки, підтримуючої 
надколінник − 1; остеохондральні пошкодження медіального виростку 
стегнової кістки − 4; гемартроз − 2. Пацієнти з хронічним больовим синдромом: 
хондромаляція надколінка − 13, виростків стегнової та великогомікової кісток − 10; 
хондроматоз − 3; деформуючий артроз − 8; ювенільний ревматоїдний артрит − 1.
Висновки. MPT є одним з найбільш інформативних методів в діагностиці кіст 
та кістоподібних утворень колінного суглобу, визначаючи їх локалізацію та, МР 
характеристики, в більшості випадках визначає зв’язок з гострими або хронічними 
пошкодженнями, дозволяє провести кореляцію із поза- та внутрішньосуглобовими 
патологічними структурними змінами.

НЕОДНОРІДНІСТЬ ДІАГНОСТИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ В ІНДИКАЦІЇ 
ТИПУ МОРФОЛОГІЧНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ОРГАНІВ ТА ТКАНИН ІЗ 

ВИКОРИСТАННЯМ ГРІД-ТЕХНОЛОГІЙ
Дикан І.М., Синюта С.Б.

ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН 
України», м. Київ, Україна

Мета. Підвищення ефективності і інформативності діагностики при проведенні 
комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії, ультразвукових досліджень 
гепатопанкреатобіліарної зони, головного мозку, опорно-рухового апарату, ЛОР-
органів за допомогою реалізації математичних алгоритмів постпроцесінгової 
обробки зображень на основі грід-кластера.
Матеріали і методи. Збір первинних діагностичних даних проводився в ДУ 
«Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України» на 
комп’ютерному томографі General Electric Light Speed VCT, магнітно резонансному 
томографі Magnetom Vision Plus, ультразвукових приладах Toshiba серії Aplio. 
Обробка медичних зображень виконувалась на грід-кластері інституту, що 
складається з основного сервера та підключених до нього 20 робочих станцій. 
Задля вирішення поставленої задачі були спеціально створені грід сервіси 
по передачі, збереженню та реалізації різних методів математичної обробки 
діагностичних зображень. 
Результати та обговорення. В рамках роботи були створені та реалізовані 
алгоритми обробки медичної візуальної інформації, які базуються на розрахунку 
показників гетерогенності, що враховують просторове розподілення елементів 
зони інтересу, обчисленні параметрів неоднорідності та кластеризації. 
Використання грід технологій також дало змогу зменшити час розрахунку майже 
пропорційно кількості робочих станцій, що підключені до кластеру. 
Висновки. Розроблений комплекс методів дозволяє отримати інформацію 
щодо контурів і форми уражених областей, а також наочно оцінити характер 
перебігу процесів всередині ділянок зони інтересу. Створені чіткі та математично 
обґрунтовані критерії оцінки ступеня та характеру ураження досліджуваних 
органів та тканин.

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕКГ 4 ПОКОЛІННЯ
Сиропятов І.О1., Чайковський І.А2., Будник М.М.2

1 ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН 
України», м. Київ, Україна  

2Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, м. Київ, Україна
Мета. Відбір оптимальної кількості показників з тих, що надаються ЕКГ 4 покоління. 
Зменшення кількості показників та визначення граничних показників чотирьох 
градацій кожного показника для створення моделей патологічних станів та їх 
оцінки.
Матеріали і методи. Використано електрокардіограф «КАРДІОПЛЮС-П» 
модифікація №1 (П-12) – 12-канальна з інтерпретацією ЕКГ 4-го покоління, за 
допомогою програмного забезпечення комплексу отримано 144 параметра. 
Показники отримані при обстежені групи здорових людей у стані спокою (71 
людина). Застосовані статистичні методи – описові, кореляційні та загальні 
математичні.
Результати і обговорення. За результатами проведення кореляційного аналізу 
і оцінки взаємозв’язків параметрів з 144 параметрів відібрано 26 найбільш 

незалежних показників, для них розраховано середні значення та значення 
середнього квадратичного відхилення. Розглядається можливість оцінки стану 
кардіоваскулярної системи з використанням 4 градацій, шляхом пристосування 
правила 3 сигм та розподіл показників на 2 типи: двосторонні та односторонні. 
Але, так як розподіл реальних даних найчастіше не відповідає розподілу Ґауса, 
додатково запропоновано розподіл на градації у межах заданих точками перегину 
функції розподілу показника. Точки перегину свідчать про зміну тренду у графіку 
функції, що можна розцінити як перехід в фізіологічний стан. 
Висновки. Виконано відбір параметрів шляхом виключення споріднених 
показників для оптимізації аналізу стану обстежуваного. Запропонована 
градація параметрів для оцінки стану кардіоваскулярної системи на ранніх 
стадіях патологічного процесу. Градації за точками перегину функції розподілу 
надають можливість кастомізувати ЕКГ 4 покоління для роботи з певною групою 
обстежуваних.

ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ МРТ В ОЦІНЦІ ІШЕМІЧНОГО 
УРАЖЕННЯ МІОКАРДА

Теличкун С.С.1, Федьків В.А.2, Федьків С.В.1

1ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН 
України», м. Київ  

2Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, м. Київ, 
Україна

Враховуючи зростання кількості хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) та випадків 
гострого інфаркту міокарда (ГІМ) виникає необхідність у своєчасній діагностиці 
даного захворювання. Метод магнітно-резонансної томографії (МРТ) дозволяє 
виявити ішемічне ураження міокарда та оцінити функціональні показники серця.
Мета. Провести оцінку ішемічного ураження міокарда за допомогою методу МРТ у 
хворих, що перенесли інфаркт міокарда.
Матеріали і методи. Проведено кардіо-МРТ обстеження у 12 хворих (1 жінка та 11 
чоловіків), віком від 43 до 69 років, які перенесли ІМ, давністю в анамнезі у 2 хворих 
− 1 тиждень та у 10 обстежених − від 6 місяців до 10 років. Кардіо-МРТ проводилось 
на томографі Vantage Titan-1,5T (Toshiba), з використанням наступних режимів: 
Т1-ЗЗ, Т2-ЗЗ, Cine-MRI та з в/в болюсним контрастуванням (Томовіст - 0,2 мл/кг): 
МР-перфузіографія, Late Gadolinium Enhancement (LGE - пізнє контрастування), 
Delayed Enhancement (DE - відтерміноване контрастування), з обробкою МР-даних 
на кардіологічній станції.
Результати та обговорення. У 2 хворих (16,7%) виявлені МР-ознаки ГІМ − 
гіпоперфузії міокарда (уповільнення проходження контрастної речовини) та 
зони набряку, які визначались, як вогнища з гіперінтенсивним сигналом на Т2-
ЗЗ. У 10 хворих (83,3%), що перенесли ІМ, встановлено ознаками рубцевих змін 
(кардіофіброза/кардіосклероза), які мали гіперінтенсивний МР-сигнал при LGE 
(затримка вимивання контрастної речовини в зоні кардіофіброзу), з локалізацією 
у 7 (70%) − субендокардіально та у 3 (30%) – трансмурально. 
Висновки. МРТ серця є високоінформативним методом діагностики ІМ, якій 
дозволяє визначити локалізацію, площу та розповсюдження ішемічного ураження 
міокарда та постінфарктного кардіосклероза.

УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА ОРБІТАЛЬНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО 
КРОВОТОКУ В НОРМІ У ЛЮДЕЙ СЕРЕДНЬОГО ТА ПОХИЛОГО 

ВІКУ
Дикан І.М.1, Козаренко Т. М.2, Журавльова Ю. Б.3

1, 2 ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН 
України»

Мета. Дослідження гемодинаміки очей має велике значення при різних станах 
з первинним чи вторинним залученням в патологічний процес органа зору. 
Порушення циркуляції в судинному басейні ока є одним із найважливіших 
механізмів розвитку зорових розладів, тому визначення нормативних значень 
кровотоку в орбітальних артеріях сприяє своєчасному виявленню цих змін. Метою 
роботи стало визначення та оптимізація доплеровських параметрів  кровотоку в 
орбітальних артеріях в нормі у людей середнього та похилого віку.
Матеріали і методи. Обстежено 32 пацієнта віком від 40 до 74 років, які були 
поділені на дві вікові гупни : перша − від 40до 59 років (18 осіб, середній вік 
становить 48±3 роки), друга від 60 до 74 років (14 осіб, середній вік 69±1,2 
роки). При формуванні групи для розробки нормативних значень показників 
орбітального артеріального кровотоку, враховували наступні критерії:  
відсутність порушення вуглеводного обміну, офтальмологічної патології, 
пов’язаної з очними артеріями та відсутність в анамнезі офтальмологічних 
операцій. Всі пацієнти пройшли обстеження на апараті Aplio 400 (Toshiba, 
Японія) з використанням високочастотного лінійного датчика з центральною 
частотою 8 МГц і мультичастотами від 6 до 12 МГц із застосуванням режимів 
кольорового допплерівського картування (КДК) та імпульсно-хвильової 
спектральної допплерографії. Оцінювалась максимальна систолічна швидкість 
кровотоку (Vmax), кінцева-діастолічна швидкість кровотоку (Vmin) та індекс 
резистентності (RI) в очній артерії та центральній артерії сітківки. Статистичну 
обробку результатів проводили за допомогою пакетів програм Microsoft Excel. 
Достовірними вважалися відмінності при р ≤ 0,05.
Результати та обговорення. В результаті дослідження отримані наступні 
нормативні значення показників кровотоку в залежності від віку. Вікова група від 40 
до 59 років: очна артерія Vmax 36,67±3,35, Vmin 9,73±1,08, RI 0,74±0,02, центральна 
артерія сітківки Vmax 11,46±1,31, Vmin 2,33±0,44, RI 0,8±0,03. Вікова група 60-74 
роки: очна артерія Vmax 34±3,17, Vmin 8,92±1,36, RI 0,74±0,03, центральна артерія 
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сітківки Vmax 10,1±1,87, Vmin 2,76±0,93, RI 0,75±0,04, Достовірних відмінностей між 
показниками кровотоку в судинах, які живлять праве і ліве око, немає. Також немає 
відмінностей між групами чоловіків і жінок. В старшій віковій групі визначається 
достовірне (р≤0,05) зниження швидкісних показників кровотоку по очній артерії та 
центральній артерії сітківки. Отримані нормативні показники в судинах орбіти не 
суперечать даним інших дослідників та публікаціям.
Висновок. Таким чином, в результаті дослідження отримані нормативні значення 
показників кровотоку в орбітальних артеріях у людей різних вікових груп показали, 
що визначається достовірне (р≤0,05) зниження максимальної систолічної 
швидкості кровотоку по очній артерії та центральній артерії сітківки в старшій 
віковій групі (відповідно в очній артерії Vmax-34±3,17, в центральній артерії 
сітківки Vmax 10,1±1,87). Ультразвукове дуплексне сканування судин ока необхідно 
включати в діагностичний алгоритм офтальмологічного статусу для своєчасного 
виявлення змін в ангіоруслі органу зору.

СЕМІНАР 
«ПИТАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В РЕНТГЕНДІАГНОСТИЦІ»

14 жовтня 2014 року ∙ Час проведення: 15.00-18.00
Організатори: ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», 
Українське товариство радіаційних онкологів

ПРОГРАМА
Тема: Проблеми радіаційної безпеки медичної радіології в Україні 
Доповідач: член-кор. НАМН України, д.м.н., проф. Пилипенко М.І., м. Харків
Тема: Актуальні питання радіаційної безпеки в рентгенодіагностиці 
Доповідач: к.т.н. Коваленко Ю.М., Національна медична академія післядиломної 
освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Тема: Контроль доз пацієнтів в рентгенівській діагностиці та необхідність 
встановлення національних діагностичних рекомендованих рівнів 
Доповідач: к.б.н. Стадник Л.Л., м. Харків
Тема: Можливість зменшення променевих навантажень на пацієнтів в цифровій 
рентгенодіагностиці 
Доповідач: д.т.н., проф. Мірошниченко С.І., м. Київ
Тема: Необхідність розробки та впровадження програм контролю якості в 
рентгенодіагностичних відділеннях для оптимізації опромінення пацієнтів 
Доповідач: м.н.с. Носик О.В., м. Харків
Тема: Роль контролю та технічного обслуговування рентгенівського обладнання в 
забезпеченні радіаційної безпеки в рентгенодіагностиці
Доповідач: к.т.н. Балашов С.В., м. Київ
Тема: Організація національного ТЛД-аудиту для контролю якості медичного 
опромінення
Доповідач: м.н.с. Шалепа О.Ю., м. Харків

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНИХ ФАХІВЦІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА» І РАДИ УАФУД

14 жовтня 2014 року ∙ Час проведення: 11.10-12.10
Організатор: Динник О.Б., головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з 
спеціальності «Ультразвукова діагностика»

ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ
14-15 жовтня 2014 року ∙ Час проведення: 11.10-12.10

Організатори: Асоціація радіологів України, Українська Асоціація фахівців 
ультразвукової діагностики, Компанія LMT

ПРОГРАМА

14 жовтня
Майстер-клас: Рутинна компресійна еластографія поверхневих органів. Система 
THIRADS
Обладнання: ТМ SonoScape
Доповідач: Чирков Ю.Е., м. Київ
Майстер-клас: Інтервенція в онкогінекології під еластонавігацією
Обладнання: ТМ Esaote
Доповідачі: Бокай О.О., Головко Т.С., Жайворонок М.М, м. Київ
Майстер-клас: Місце еластографії в системі US-BIRADS при патології молочної 
залози 
Обладнання: ТМ SuperSonic, Mindray
Доповідачі: Кориченський О.М., Медведєв В.Є., Федусенко О.А., Борулєва В.В., м. Київ
Майстер-клас: УЗД при політравмі. FAST-протокол
Обладнання: ТМ Alpinion
Доповідач: Соломка А.О., м. Одеса

15 жовтня
Майстер-клас: Клініка персоналізованої медицини. УЗД концепція GE Healthcare
Обладнання: ТМ GE
Доповідач: Бубнов Р.В., м. Київ
Майстер-клас: Застосування ультразвукових діагностичних апаратів із системою 
навігації в анестезіології, онкології, травматології 
Обладнання: ТМ eZono
Доповідач: Сhristian Tembaak, Німеччина
Майстер-клас: Диференційований підхід до органозберігаючих операцій в 
лікуванні  жовчнокам’яної хвороби
Обладнання: ТМ GE
Доповідач: Бабій О.М., м. Дніпропетровськ

ТЕРАПІЯ
секції та лекції на теми: алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, геріатрія, геронтологія, 

 дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, імунологія, інфекційні захворювання, 
кардіологія, кардіохірургія, неврологія, нефрологія, урологія, офтальмологія, пульмонологія, 

сімейна  медицина, ревматологія,  функціональна діагностика

УКРАЇНСЬКА КАРДІОЛОГІЧНА ШКОЛА ІМЕНІ М.Д. СТРАЖЕСКА
«ПРОБЛЕМИ КОМОРБІДНОСТІ В КАРДІОЛОГІЇ»

14 жовтня 2014 року ∙ Час проведення: 10.00-17.00
Організатори: ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології 
ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України»,  Асоціація кардіологів України

ПРОГРАМА
Перше засідання 
Тема: АГ при цукровому діабеті 
Доповідач: проф. Ю.М. Сіренко
Тема: Доповнення 2013р. до рекомендацій з ведення хворих з фібриляцією 
передсердь
Доповідач: проф. О.С. Сичов 
Тема: Дискусія: як ми можемо поліпшити диференційну діагностику і підвищити 
якість лікування хворих на артеріальну гіпертензію в Україні?
Доповідач: проф. Є.П.Свіщенко 
Тема: Кардіометаболічний ризик та серцево-судинні захворювання: від 
епідеміології до лікування
Доповідач: проф. О.І. Мітченко
Тема: Профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих серцево-судинними 
захворюваннями у поєднанні з захворюваннями нирок
Доповідач: проф. В.Й.Целуйко 
Тема:Нові стандарти реперфузійної терапії пацієнтів зі стійкою елевацією сегмента 
ST. Поняття «Регіонарна Реперфузійна Мережа»
Доповідач: проф. М.Ю.Соколов
Тема: ХСН та коморбідні стани
 Доповідач: проф. Л.Г. Воронков

Друге засідання 
Тема: Гострий коронарний синдром з підйомом сегменту ST – ведення хворих з 
супутньою патологією
Доповідач: член-кор. НАМНУ, проф. О.М. Пархоменко, д.м.н. О.І. Іркін
Тема: Гострий коронарний синдром без стійкої елевації сегмента ST: особливості 
діагностики та лікування
Доповідач: проф. В.О. Шумаков 
Тема: Тактика ведення хворих з атеросклеротичним ураженням артерій нижніх 
кінцівок та супутньою серцево-судинною патологією
Доповідач: академік НАМН України Г.В.Дзяк, О.О. Ханюков 
Тема: Відновлення синусового ритму 
Доповідач: ст.н.с. О.М. Романова
 Тема: Інтервенційні методи лікування фібриляції передсердь та інших порушень 
ритму серця
Доповідач: проф. О.С. Сичов , зав. лаб. С.В.Лизогуб 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІАГНОСТИЦІ І ЛІКУВАННІ 

ПАЦІЄНТІВ З СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ»
15 жовтня 2014 року ∙ Час проведення: 10.00-16.00

Організатори: ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені. М.М. 
Амосова, Асоціація серцево-судинних хірургів України, Державний клінічний 
науково-практичний центр телемедицини МОЗ України, газета «Медичні ініціативи»

Тема: Сучасні досягнення кардіохірургії в Україні
Доповідач: Книшов Г.В., директор ДУ «НІССХ ім. М.М. Амосова НАМН», академік НАН 
і НАМН України
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Тема: Екстрена кардіохірургія
Доповідач: Сіромаха С.О., головний лікар, к.м.н.
Тема: Інтервенційна кардіологія в боротьбі з гострим коронарним синдромом та 
хронічною ішемічною хворобою серця. Клінічні випадки
Доповідач: Сало С.В., зав. відділу екстреної ендоваскулярної хірургії, к.м.н.
Тема: Тактика ведення та реабілітація пацієнтів з гострим коронарним синдромом 
і гострим інфарктом міокарда 
Доповідач: Береговий О.А., заступник головного лікаря з медичних питань, к.м.н. 
Тема: Немедикаментозна терапія тахіаритмій 
Доповідач: Кравчук Б.Б., завідувач лабораторією електрофізіологічних, 
гемодинамічних та ультразвукових методів дослідження 
Тема: Ендоваскулярне лікування вроджених вад серця 
Доповідач: Дітковський І.О. 
Телеміст з операційною НІССХ імені Н.М. Амосова

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ХРОНІЧНИХ 
НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ: ПОГЛЯД НА СТИКУ

 СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ»
15 жовтня 2014 року ∙ Час проведення: 10.00-13.00

Організатори: ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»

ПРОГРАМА
Тема: Кишковий дисбіоз і атеросклероз: вектор на профілактику
Доповідач: д.м.н., професор Фадєєнко Г.Д. 
Тема: Профілактика ризику кардіоваскулярних подій у хворих на неалкогольну 
жирову хворобу печінки
Доповідач: д.м.н., ст.н.с. Колеснікова О.В. 
Тема: Профілактика раптової кардіальної смерті у осіб, що перенесли інфаркт 
міокарду
Доповідач: д.м.н., заслужений лікар Копиця М.П.
Тема: Профілактика серцево-судинних уражень у хворих на артеріальну 
гіпертензію з ожирінням
Доповідач: д.м.н., професор Коваль С.М.
Тема: Місце комбінованої гіполіпідемічної терапії в профілактиці серцево-
судинних захворювань
Доповідач: д.м.н., Рудик Ю.С. 
Тема: Оксидантний стрес при хворобах нирок та метод його корекції
Доповідач: д.м.н., професор Топчій І.І.
Тема: Синдром гіпопноє-апноє сну у практиці терапевта
Доповідач: д.м.н., ст.н.с. Крахмалова О.О.
Тема: Вторинна профілактика ішемічної хвороби серця при цукровому діабеті II-го 
типу
Доповідач: д.м.н., ст.н.с. Серік С.А.

СИМПОЗІУМ «ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 
ХВОРОБ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ»

15 жовтня 2014 року ∙ Час проведення: 14.00-18.00
Організатори: ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

ПРОГРАМА
Вступне слово проф. Степанов Ю.М., м. Дніпропетровськ
Тема: Безінтерферонова ера лікування хронічних вірусних гепатитів
Доповідач: проф. Шипулін В.П., м. Київ
Тема: Методи оцінки фіброзу та стеатозу
Доповідач: к.м.н. Діденко В.І,. м. Дніпропетровськ
Тема: Оцінка фіброзу та стеатозу у хворих на неалкогольну жирову хворобу 
печінки. Досвід дослідження фібросканом 
Доповідач: к.м.н. Ягмур В.Б., м. Дніпропетровськ
Тема: Ультразвукова діагностика фіброзу та стеатозу печінки 
Доповідач: Динник О.Б., Кобиляк Н.М., Марусенко А.І., м. Київ
Тема: Артефакти ультразвукової еластографії та еластометрії печінки 
Доповідач: Лінська Г.В., Баранник Є.О., м. Харків
Тема: Досвід застосування комп’ютерної морфометрії в діагностиці фіброзу при 
захворюваннях печінки та підшлункової залози
Доповідач: Ошмянська Н.Ю., м. Дніпропетровськ
Тема: Раціональна хірургічна тактика у хворих з механічною жовтяницею 
доброякісної та пухлинної етіології 
Доповідач: д.м.н. Ратчик В.М., м. Дніпропетровськ
Тема: Ендоскопія з високою розподільною здатністю, збільшенням і NBI в 
діагностиці ушкоджень слизової оболонки верхнього відділу травного каналу 
(власні дослідження) 
Доповідач: к.м.н. Крилова О.О., м. Дніпропетровськ
Тема: Сучасна стратегія ендоскопічної діагностики передракових станів та 
раннього раку шлунка 
Доповідач: к.м.н. Сімонова О.О., м. Дніпропетровськ

РОЛЬ АНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У РОЗВИТКУ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ 
ДИСФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМИ ЗАПАЛЬНИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ КИШЕЧНИКУ 
Бойко Т.Й., Парамонова К.В., Сорочан О.В., Стойкевич М.В.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ, 
Україна

Мета: вивчити рівень оксиду азоту (NОх) сироватки крові у хворих на хронічні 
запальні захворювання кишечнику (ХЗЗК) в залежності від наявності анемії та її 
ступеня тяжкості.
Матеріали і методи. Під спостереженням знаходилось 100 хворих на ХЗЗК з 
анемією (ХЗЗКа), у тому числі 76 пацієнтів з неспецифічним виразковим колітом 
(НВКа) та 24 – з хворобою Крона (ХКа), 60 жінок та 40 чоловіків, середній вік 
(38,73±1,35) років. Групу порівняння склали 20 хворих з цією ж патологією без 
анемії, репрезентативні за віком і статтю. До контрольної групи надійшло 20 
практично здорових осіб. Дослідження рівня метаболітів оксиду азоту проводили 
за методом Метельської В.А.
Результати та обговорення. Дослідження рівня NОх показало вірогідне його 
зниження в порівнянні з контролем у 2 рази, як при НВКа, так і ХКа (р<0,001). При 
цьому показники NОх були вірогідно меншими у пацієнтів з анемічним синдромом 
(р<0,01). Так, середній його рівень у пацієнтів з анемією склав (19,27±2,29) 
мкмоль/л – при НВКа та (19,46±3,19) мкмоль/л – при ХКа, проти (28,75±3,92) 
мкмоль/л та (39,23±9,62), мкмоль/л, відповідно до нозологій у пацієнтів без анемії. 
З підвищенням ступеня анемії, як при НВК так і при ХК зростала кількість хворих 
зі зниженими показниками рівня NОх. Найбільші зміни були встановлені при ІІІ 
ступені анемії, де у 100,0% хворих спостерігалось його зниження рівня NOx у 1,9 
рази при НВКа (р<0,001) та у 1,7 рази при ХКа. Зниження синтезу оксиду азоту 
супроводжується розвитком тканинної гіпоксії, порушенням енергетичного 
та пластичного забезпечення клітин, зниженням мезентеріального кровотоку 
та мікроциркуляторними розладами, що сприяє прогресуванню та хронізації 
хвороби. 
Висновки. Вірогідне зниження рівня NOx (р<0,001) у хворих на ХЗЗК свідчить про 
порушення функціонального стану судинного ендотелію. Присутність анемічного 
синдрому у пацієнтів з неспецифічним виразковим колітом та хворобою Крона 
обумовлюють більш виражені (р<0,01) порушення, які поглиблюються зі ступенем 
тяжкості анемії. 

ОСОБЛИВОСТІ ВМІСТУ ЕРИТРОПОЕТИНУ СИРОВАТКИ 
КРОВІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

КИШЕЧНИКУ З АНЕМІЄЮ
Бойко Т.Й., Єгорова С.Ю., Сорочан О.В.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ, 
Україна

Мета. Визначити вміст еритропоетину (ЕПО) у сироватці крові хворих на хронічні 
запальні захворювання кишечнику (ХЗЗК) залежно від наявності анемічного 
синдрому.
Матеріали і методи. Обстежено 69 хворих на ХЗЗК з анемією, в тому числі 
54 хворих на неспецифічний виразковий коліт і 15 – на хворобу Крона. Групу 
порівняння становили 20 хворих на ХЗЗК без анемії. Контрольну групу становили 
15 практично здорових осіб. ЕПО у сироватці крові визначали імуноферментним 
методом за допомогою тест-систем ЗАТ «Вектор-Бест» (Росія). Виміри проводились 
на імуноферментному аналізаторі «Stat Fax 303 Plus» (США).
Результати та обговорення. Рівень ЕПО у сироватці крові хворих на ХЗЗК з 
анемією був підвищеним у 5 разів порівняно з хворими без анемії (р<0,01). Відомо, 
що утворення ЕПО в організмі людини знаходиться під контролем механізмів, 
що залежать від кисню. Рівень ЕПО в групі хворих з анемією варіював від 4,9 до 
418,2 мМО/мл: у 62,1% пацієнтів спостерігалось компенсаторне підвищення його 
продукції, у 5,2% хворих рівень ЕПО був нижчим за норму. Виявлено підвищення 
рівня ЕПО з поглибленням анемії. Ступінь збільшення продукції ЕПО був найменшим 
у хворих з анемією хронічного захворювання, що може бути пов’язане як з меншою 
вираженістю анемії у цих хворих, так і з неадекватною продукцією гормону на фоні 
підвищеного рівня прозапальних цитокінів, зокрема IL-1, IL-6, TNF-ά та IFN-γ, яким 
надається важлива роль в патогенезі ХЗЗК. Найбільший ступінь підвищення ЕПО 
спостерігався у хворих з залізодефіцитною анемією. Дані про те, що продукція 
ЕПО залежить від ступеня анемічної гіпоксії, підтверджувались сильним зворотнім 
кореляційним зв’язком між рівнем гемоглобіну та ЕПО (r=−0,77, p<0,001).
Висновки. Продукція ЕПО у хворих на ХЗЗК залежить від ступеня анемічної гіпоксії 
та типу анемії.

МАРКЕРИ ФІБРОЗУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ДИФУЗНІ 
ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ

Діденко В.І., Кленіна І.А., Недзвецька Н.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м Дніпропетровськ, 

Україна
Мета. Вивчити характер змін біохімічних показників, які характеризують фіброз 
при розвитку системних ускладнень в процесі формування портальної гіпертензії 
у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки (ХДЗП).
Матеріали та методи. Дослідження проведено у 40 хворих на ХДЗП, серед 
обстежених були як жінки – 46%, так і чоловіки – 54%, середній вік яких становив 
(55,3±3,2) років. Хворі були розподілені на групи: І – 24 хворих на хронічний 
гепатит, асоційований з вірусом С (ХГС), ІІ – 16 хворих на цироз печінки (ЦП). 
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Процеси фіброзу оцінювали за вмістом оксипроліну вільного (ОПв), оксипроліну 
білковозв’язаного (ОПб/з), гіалуронової кислоти (ГК) у сироватці крові. Контрольну 
групу склали 20 відносно здорових осіб. Статистична обробка здійснювалася за 
допомогою прикладних програм Statistica 6.0.
Результати та обговорення. У хворих на ХГС виявлено тенденцію до активації 
синтезу колагену, про що свідчило, невірогідне, проте підвищення вмісту у сироватці 
крові ОПб/з. Рівень продуктів розпаду сполучної тканини (ОПв) був вірогідно 
зниженим у 100,0% хворих в 2,3 рази до (4,76±0,37) мкмоль/л, (p<0,01). Про можливий 
дисбаланс між процесами анаболізму та катаболізму компонентів позаклітинного 
матриксу з превалюванням процесів фіброгенезу свідчив й підвищений вміст ГК в 
сироватці крові в 1,3 рази до (1,02±0,12)г/л. Збільшення у 100% хворих на ЦП вмісту 
ОПб/з в 1,2 рази (154,0±4,47)мкмоль/л, (р<0,01) свідчило про наявність фіброзних 
змін, що супроводжувалися паралельним підвищенням вмісту ГК у всіх хворих в 
2,2 рази до (1,67±0,21) г/л, (p<0,01), що відбувається в результаті зниження функції 
видалення ГК печінкою та підвищенням її продукції у період запалення. 
Висновки. У хворих на ХГС, який супроводжується формування портальної 
гіпертензії виявлено уповільнення розпаду сполучної тканини, тоді як для хворих 
на ЦП з прогресуванням портальної гіпертензії був виявлений дисбаланс між 
синтезом та розпадом сполучної тканини, що свідчить про активність процесів 
фіброгенезу. 

РОЗПОДІЛ ТА ЕКСПРЕСІЯ ЦИТОХРОМУ-С, PCNA ТА АКТИНУ В 
ПЕЧІНЦІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ВІРУСНОМУ ГЕПАТИТІ «С»

Діденко В.І., Галенко О.П., Гайдар Ю.А.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ, 

Україна
Мета. Вивчити особливості транслокації цитохрому-с з цитоплазми в ядро клітин, 
експресію PCNA, а також розподіл актину в клітинах печінки при хронічному 
вірусному гепатиті «С» (ХВГС).
Матеріали і методи. Обстежено 11 хворих з ХВГС (F1-3 – 9 випадків, F4 – 2 
випадки). Забір матеріалу проводився методом черезшкірної пункційної трепан-
біопсії печінки з 3-х різних зон (VII сегмент), біоптати фіксували в 10% формаліні, 
проводили через ряд спиртів та заливали у парафін. Гістологічні зрізи товщиною 
3-5 мкм фарбували гематоксиліном і еозином, а також по Маллорі в модифікації 
Слінченко. Імуногістохімічне виявлення PCNA (1:200), цитохрому-С (1:100), Вт-567 
(1:200) (маркер зірчастих клітин), актину (1:100) (виробництва «Chemicon», США) 
проводили на депарафінірованих гістологічних зрізах.
Результати та обговорення. Локалізація цитохрому-с виявлялась у цитоплазмі 
клітин гепатоцитів, жовчних протоках, ендотеліальних клітинах синусоїдів. У 
поодиноких гепатоцитах спостерігалася транслокація цитохрому-с з цитоплазми 
в ядро клітин. Це свідчить про те, що виявлені клітини знаходяться в стані 
апоптозу. PCNA експресується в ядрах клітин поодиноких гепатоцитів і в ядрах 
клітин жовчних протоків. Поява PCNA-позитивних клітин вказує на активацію 
репаративної регенерації печінки. При дослідженні було виявлено виражений 
дифузний розподіл негладком’язового актину (Вт-567) і актину в цитоплазмі 
гепатоцитів, епітеліоцитах жовчних протоках, а також в ендотеліальних клітинах 
синусоїдів. Актин спостерігався у вигляді гранулярних включень у цитоплазмі 
гепатоцитів в стані зернистої та балонної дистрофії.
Висновки. В змінених дистрофією гепатоцитах при ХВГС актин втрачає свої 
скоротливі властивості. Ядерна локалізація цитохрому-с при ХВГС, спостерігається 
в поодиноких гепатоцитах печінки, що вказує на активацію в них апоптозу. Також 
при ХВГС була виявлена активація репаративної регенерації печінки, завдяки 
експресії розсіяних поодиноких PCNA-позитивних гепатоцитів.

ДИСФУНКЦІОНАЛЬНІ РОЗЛАДИ БІЛІАРНОГО ТРАКТА У ХВОРИХ 
НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ (ГЕРХ)

Зигало Е.В., Демешкіна Л.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ, 

Україна
Мета. Оцінити функціональний стан жовчного міхура та сфінктерного апарату 
біліарної системи у хворих на ГЕРХ.
Матеріали і методи. Методом фракційного дуоденального зондування обстежено 
30 хворих на ГЕРХ.
Результати. Біліарні дисфункції у більшості пацієнтів (73,3%) зазвичай мають 
перебіг з гіпомоторикою жовчного міхура (ЖМ), без порушень рухової діяльності 
– у 10,0%, із підвищеною моторикою – лише у 16,7%. Дисфункція сфінктера 
Оді (СфО) у вихідному стані мала місце у 80,0% пацієнтів, переважно (58,3%) за 
рахунок гіпертонусу з подовженням часу закритого сфінктера Оді до (15,0±0,7) 
хв (р<0,05) і менш – (41,7%) гіпотонусу СфО із зменшенням часу до (1,8±0,2) хв 
(р<0,05). Порушення стану сфінктера Люткенса відзначались у 86,7% хворих з 
превалюванням його гіпертонічної дисфункції у 63,4% хворих. Слід зазначити, що 
у половини хворих зі спазмом СфО діагностується спазм сфінктера Люткенса на тлі 
гіпомоторики ЖМ, що свідчить про первинне виникнення дисфункції сфінктерів 
біліарного тракту за спастичним типом із наступним приєднанням гіпомоторики 
ЖМ. Серед дисфункцій біліарного тракта найчастіше діагностується гіпокінетично-
гіпертонічний (40,0%), надалі – гіпокінетично-гіпотонічний (20,0%), гіпокінетично-
нормотонічний (13,3%), нормокінетично-гіпотонічний та гіперкинетично-
гіпотонічний (по 10,0%), найрідше – гіперкинетично-гіпертонічний (6,7%) типи. У 
46,7% хворих на ГЕРБ веріфікували спастичний стан СфО з гіпермоторикою ЖМ 
(10,8±0,7 хв., р<0,05 щодо контролю – 5,5±0,4 хв), гіпомоторикою ЖМ – 9,3±1,3 
хв. (р<0,05) та нормомоторикою ЖМ – 9,3±1,2 хв. (р<0,01). Встановлено наявність 
прямого кореляційного зв’язку між тривалістю етапу II ФДЗ та вихідним об’ємом 

ЖМ (r=0,579), що засвідчує резервуарну функцію ЖМ при уповільненні або 
перепонах току жовчі. 
Висновки. У більшості пацієнтів на ГЕРХ визначена гіпомотороика ЖМ з 
неспроможністю його повної евакуації, що призводить до патологічних змін СфО 
внаслідок порушення його фазової діяльності.

СТАН ПАНКРЕАТОБІЛІАРНИХ ПРОТОК У ХВОРИХ НА 
ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ, УСКЛАДНЕНИЙ УТВОРЕННЯМ 

ПСЕВДОКІСТИ
Крилова О.О., Ратчик В.М.,

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ, 
Україна

Мета. Вивчити стан панкреатобіліарних проток у хворих на хронічний панкреатит 
(ХП).
Матеріали і методи. Ендоскопічну ретроградну холангіопанкреатографію (ЕРХПГ) 
проведено в 40 пацієнтів з ХП, чоловіків 85,0%, жінок 15,0%, віком – (46,4±1,4) років. 
Хворі були розподілені на групи: І – 17 хворих на ХП, тривалість якого до 3 років, 
ІІ – 23 хворих на ХП тривалістю понад 3 роки.
Результати та обговорення. Однією з найбільш частих змін (74,2%) було розширення 
протоки підшлункової залози (ПЗ) – (5,06±0,45) мм. У хворих з дилатацією головної 
панкреатичної протоки (ГПП) контур її у 58,1% був рівним, в інших випадках – 
був нерівним, зазубреним (25,8%) чи чіткоподібним (16,1%). Відзначали його 
кістоподібне локальне розширення (3,2%) або тотальне розширення всіх відділів 
(22,6%). Звуження ГПП в ділянці голівки з подальшим розширенням її в тілі та хвості 
ПЗ визначено у 13,0% випадків. В 9,7% хворих визначено зв'язок ГПП з кістою, в ІІ 
групі – в 1,4 рази частіше (p>0,05). Одиночний камінець в ГПП візуалізувався у 12,9% 
випадків, частота їх виявлення збільшувалась в залежності від терміну, а множинні 
камінці виявлені тільки у хворих ІІ групи (11,1%). Кальцифікати паренхіми ПЗ 
виявлені у 16,1% випадків, але в 3 рази частіше у хворих ІІ групи. Ступінь розширення 
ГПП не залежав від діаметру камінців в його просвіті. В 22,5% випадках ГПП не 
вдалось законтрастувати, але в 44,4% з них діагноз підтверджено: на рентгенограмі 
візуалізувались кальцифікати в області ПЗ, був здавлений ззовні термінальний відділ 
холедоху, визначено кістозне розширення ГПП протоки в області голівки. В ІІ групі 
розширення ГПП виявлялось частіше, (c2=11,89, р=0,0006), в 3 рази частіше виявлені 
кальцифікати паренхіми ПЗ (p>0,05). Чергування звужених і розширених ділянок 
протоки ПЗ за типом «ланцюга озер» відзначене в І групі в 15,4%, в ІІ – в 5,6% випадків. 
Висновки. Таким чином, під час ЕРПХГ уточнено діагноз ХП в 87,5% хворих на 
хронічний панкреатит, що становило ефективність ЕРХПГ. 

АНАЛІЗ СТАНУ ПОКАЗНИКІВ КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ У 
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С.

Кудрявцева В.Є., Татарчук О.М., Єгорова С.Ю., Вінник Н.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ, 

Україна
Мета. Визначити стан показників Т- і В-клітинного імунітету у хворих на хронічний 
вірусний гепатит С.
Матеріали і методи. Обстежено 137 хворих на дифузні захворювання печінки і 50 
практично здорових людей – донорів. Всі хворі були поділені на 5 груп. У І групу 
увійшли 26 хворих на хронічний криптогений гепатит, у ІІ групу – 11 хворих з 
криптогенним цирозом печінки, у ІІІ – 66 хворих на хронічний гепатит асоційований 
з вірусом гепатиту С, у ІV групу – 24 хворих з цирозом печінки асоційований з 
вірусом гепатиту С і у V групу – 10 хворих з первичним біліарним цирозом.
Субпопуляційний склад лімфоцитів (СД3+, СД4, СД8+, СД16+, СД22+) визначали за 
допомогою моноклональних антитіл фірми «Сорбент ТМ» в лімфоцитотоксичному 
тесті.
Результати та обговорення. Результати дослідження показали, що у пацієнтів всіх 
груп відносний вміст Т-загальних лімфоцитів достовірно знижений. Враховуючи, 
що клітинний імунітет здійснюється сенсибілізованими Т-лімфоцитами, а у хворих 
всіх груп Т-клітини значно знижені, можна вважати про депресивний характер 
імунної відповіді у цих пацієнтів. Виявлене в результаті дослідження зниження 
абсолютного числа лімфоцитів (р<0,05), а також зниження показників СД3+, СД4+, 
СД8+, СД4/СД8 свідчить про недостатність клітинного імунітету у хворих ІV групи, 
що сприяло персистенції HCV і як наслідок – цироз печінки. У хворих V групи 
спостерігали значне зниження показників Т-клітинної ланки імунітету з порушенням 
імунорегуляції. Активація В-лімфоцитів вказує на активацію гуморальної ланки 
імунітету, що однак не призводить до елімінації патогену у хворих з вірусним 
гепатитом С. Надлишок антитіл сприяє посиленню цитотоксичних реакцій і 
призводить до імунокомплексного ураження печінки.
Висновки. Виявлене в результаті дослідження зниження показників Т-клітинної 
ланки імунітету з порушенням імунорегуляції свідчить про недостатність 
клітинного імунітету у хворих, що сприяло персистенції HCV і як наслідок – цироз 
печінки або фіброз.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЖОВЧНОГО МІХУРА 
ТА СФІНКТЕРУ ОДДІ У ХВОРИХ НА ГЕРХ

Майкова Т.В., Мосійчук Л.М., Петішко О.П., Зав’ялова І.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ, 

Україна
Мета. Визначення особливостей функціонального стану жовчного міхура (ЖМ) та 
сфінктеру Одді (СфО) у хворих на ГЕРХ.
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Матеріал і методи. Обстежено 30 хворих на ГЕРХ, з них 46,7% – жінок, та 53,3% – 
чоловіків, середній вік – (40,2±3,0) роки. Функціональний стан ЖМ та СфО визначали 
методом динамічної сонографії за методикою З.А. Лемешко після холекінетичного 
сніданку. Статистична обробка здійснювалася методами варіаційної статистики, 
реалізованими SPSS 13.0 for Windows.
Результати та обговорення. Дисфункція СфО спостерігалася у 76,7% хворих з 
переважанням гіпотонусу сфінктеру (c2=8,21; p=0,004), що супроводжувалося 
скороченням латентного періоду жовчного рефлюксу до (2,2±0,2) хв. Спазм СфО 
спостерігався в 4,7 рази рідше, ніж гіпотонічна дисфункція (c2=13,8; p=0,0002) та 
проявлявся подовженням латентного періоду жовчного рефлюксу до (7,8±0,8) 
хв. З латентним періодом жовчного рефлюксу корелювала наявність первинної 
реакції ЖМ, що спостерігалася у більшості хворих – 83,3% (r=0,40, р=0,02). 
Зміни тонусу СфО супроводжувалися зростанням вихідного об’єму ЖМ. Якщо 
при нормальному тонусі сфінктеру він складав (42,4±5,3) мл, то при гіпотонусі 
мало місце його зростання до (44,8±3,9) мл, а при спазмі – до (53,8±6,0) мл. 
Порушення функціональної активності ЖМ виявлено у 63,3% пацієнтів. В структурі 
функціональних розладів однаково часто спостерігалися дискинезії та дистонії ЖМ 
з переважанням гіпокінетичної та гіпотонічної дисфункції – 64,3%. При цьому в 1,9 
рази зменшувалася фракція викиду (р<0,001) та зростав час скорочення (р<0,001). 
Встановлена пряма кореляційна залежність між часом латентного періоду та 
скорочення ЖМ (r=0,42, р=0,02), гіперкінетичною дисфункцією ЖМ та скороченням 
латентного періоду жовчного рефлюксу (r=0,51, р=0,003). 
Висновки. У 76,7% хворих на ГЕРХ спостерігалася дисфункція СфО, що проявлялася 
недостатністю його тонусу та у 64,3% – гіпокінетичний та гіпотонічний типи 
дисфункції ЖМ. 

ІНДЕКСИ (ІN) ФІБРОЗУ (Ф) ПЕЧІНКИ (П) У ХВОРИХ НА HCV-
ІНФЕКЦІЮ

Меланіч С.Л., Гладун В.М.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ, 

Україна
Мета. Вивчити ІnФП у хворих на хронічний гепатит (ХГ) та цироз печінки (ЦП), 
асоційовані з вірусом С.
Матеріали і методи. Обстежено 50 хворих віком (48,6±9,8) років: з них 26 жінок (52,0%) 
та 24 чоловіки (48,0%). І групу склали 26 хворих на ХГС, ІІ групу – 24 хворих на ЦПС 
класу А-В за Чайлд-Пью. Для оцінки процесів фіброзування проводили розрахунок Іn, 
заснованих на співвідношеннях прямих та непрямих маркерів фіброзу (МФ).
Результати та обговорення. В І групі Іn AAR в усіх хворих показав запальний 
тип ураження П. В ІІ групі цей показник зростав в 2,1 рази до (1,62±0,63) (р=0,042) 
та свідчив про некротичний тип ураження. Іn APRI у хворих ІІ групи склав 
(1,5±0,6) та вказував на виражений Ф, в І групі показник був меншим у 1,5 рази 
та характеризував мінімальний ступінь Ф (р=0,07). Результати Іn Forns ‘score у 
хворих на ЦПС достовірно перевищували показники хворих на ХГС: (7,0±1,9) проти 
(4,7±1,3), (р=0,0002). Іn FibroIndex в ІІ групі лише в 1,2 рази перевищував показник 
І групи (р=0,15). Розрахунок Іn FIB-4 та GUGI у хворих на ЦП С показали зростання 
значень в 2,1 рази у порівнянні із І групою: (3,1±1,9) проти (1,5±0,7), (р=0,007) та 
(1,08±0,73) проти (0,52±0,22), (р=0,02) відповідно, та дали змогу диференціювати 
мінімальний Ф та ЦП. Показник Іn MDA (-4,00±4,27) показав достовірну вірогідність 
наявності ЦП у хворих ІІ групи і навпаки, результат (3,51±2,73) виключив тяжкий Ф у 
хворих І групи (р=0,002). Дані Іn SHASTA між групами не відрізнялись. 
Висновки. Розраховані Іn на основі співвідношення прямих та непрямих 
МФ можуть бути використані для неінвазивної діагностики ФП. Найбільшу 
інформативність показали Іn Forns ‘score, MDA, FIB-4, GUGI. Для більш об’єктивної 
оцінки стадії Ф доцільно використовувати декілька Іn.

ДІАГНОСТИКА ПЕЧІНКОВОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ (ПЕ) У ХВОРИХ 
НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ (ХГ) І ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ (ЦП), 

АСОЦІЙОВАНІ З ВІРУСОМ ГЕПАТИТУ С (HCV)
Меланіч С.Л., Попок Д.В.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ, 
Україна

Мета. Оцінити наявність та ступінь ПЕ у хворих на ХГ і ЦП, асоційовані з HCV.
Матеріали і методи. Обстежено 40 пацієнтів з ХГ і ЦП, викликаних HCV, які були 
розподілені на 2 групи. I групу склали 24 хворих на ХГ без ознак портальної 
гіпертензії (ПГ), II групу – 16 хворих з ЦП із сонографічними ознаками ПГ. У всіх 
хворих були відсутні ознаки явної ПЕ за критеріями West-Haven. Наявність і 
вираженість ПЕ оцінювалася за допомогою тесту зв’язування чисел – тесту Рейтера 
(ТР) та флікер-тесту (ФТ).
Результати та обговорення. У І та ІІ групі середні показники обох тестів мали 
достовірні відмінності (р<0,04). Значення ФТ дорівнювали (45,3±5,1) Гц в І групі і 
(42,0±4,5) Гц – у ІІ; час виконання ТР склали (39,3±16,5) с і (52,1±17,7) с відповідно. За 
даними ФТ мінімальна (М) ПЕ була виявлена лише у 7,5% пацієнтів. За результатами 
ТР МПЕ спостерігалась у 77,5% хворих. Серед тих, у кого за даними ФТ ПЕ була 
відсутня, 43,2% пацієнтів мали ПЕ різного ступеня вираженості за даними ТР, 
причому у 8,1% хворих спостерігався 3 ступінь ПЕ. Достовірні відмінності між 
групами спостерігалися у межах нормальних показників як ФТ, так і показників 
мінімальної ПЕ за даними ТР. Середні показники підгруп з нормальними 
показниками за даними ФТ були достовірно вище у хворих на ХГ у порівнянні з 
хворими на ЦП: (46,0±4,6) Гц проти (42,4±4,1) Гц (р<0,03). За даними ТР час його 
виконання у І групі навіть у межах нормальних значень був меншим, ніж у ІІ групі 
(р<0,03): (36,3±4,0) с та (40,7±2,8) с відповідно.

Висновки. Результати двох тестів для дослідження ПЕ – ФТ і ТР відрізняються у 
одних і тих же хворих і не є взаємно відтворюваними. І хоча ПЕ спостерігається як 
при ХГ, так і при ЦП, асоційованих з HCV, наявність ПЕ частіше спостерігається у 
хворих з ознаками ПГ.

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН В СПЕКТРІ ЖОВЧНИХ КИСЛОТ ТА 
ВМІСТІ НІТРИТІВ/НІТРАТІВ ШЛУНКОВОГО СОКУ У ХВОРИХ 

З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ 
В СПОЛУЧЕННІ З ДИСФУНКЦІЄЮ ЖОВЧНОГО МІХУРА ТА 

СФІНКТЕРА ОДДІ
Мосійчук Л.М., Парамонова К.В., Кленіна І.А.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ, 
Україна

Мета. Метою дослідження було оцінити особливості змін вмісту жовчних кислот 
(ЖК) та нітритів/нітратів шлункового соку у хворих з гастроезофагеальною 
рефлексною хворобою (ГЕРХ) в сполученні з дисфункцією жовчного міхура (ЖМ) 
та сфінктера Одді.
Матеріали і методи. Дослідження проведені у 35 пацієнтів до лікування. 
Контрольну групу складали 20 практично здорових осіб. Концентрацію ЖК 
визначали за методом Reinhold, Wilson. Визначення рівня метаболітів оксиду азоту 
проводили за Метельською В.А.
Результати та обговорення. У досліджуваних пацієнтів відбувалось зниження 
вмісту ЖК в міхуровій та печінковій порціях жовчі відповідно у 2,7 рази до 
(7,96±1,08)%, (р<0,001) та у 3,9 рази до (2,92±0,47)%, (р<0,001) відносно контролю. 
Знижений вміст ЖК в порції В спостерігався у 90,48% хворих, а в порції С – у 95,24%. 
При визначенні вмісту ЖК у шлунковому соці (ШС) показано збільшення їх вмісту 
в 32,5 рази у 92,86% пацієнтів до (0,18±0,07) мМ/л (р<0,05) відносно контрольної 
групи. Також у ШС було визначено достовірне збільшення рівня метаболітів оксиду 
азоту до (50,23±10,37) мкМ/л у 84,62% хворих, що в 3,4 рази вище, ніж у групі 
контролю (р<0,01). 
Висновки. Зменшення концентрації загальних ЖК у ЖМ може бути обумовлено 
зниженням «активного» пасажу печінкової жовчі в ЖМ, що сприяє збільшенню 
пасажу печінкової жовчі в дванадцятипалу кишку. Підвищений вміст ЖК в ШС 
призводить до постійного пошкодження ЖК шлункового епітелію, що може 
сприяти розвитку його дистрофічних та некробіотичних змін. При цьому ЖК у 
хворих ГЕРХ з лужним рефлюксом сприяють руйнуванню природного муцинового 
бар’єру слизової оболонки (СО) стравоходу, збільшенню зворотної дифузії іонів 
водню, ентеролізації епітелію. Висока активність метаболітів оксиду азоту в ШС 
є одним з основних чинників, що свідчить про формування моторних порушень 
верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, розвитку та перебігу запального і 
виразкового процесів у СО шлунка.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ У СИСТЕМІ 
ВТОРИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

Пантелєєва Т.І.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ, 

Україна
Мета. Проаналізувати нормативно-правову документацію в системі вторинної 
медичної допомоги.
Матеріали і методи. Розглянуто та проведено аналіз нормативно-правової 
до кументації у системі надання вторинної медичної допомоги в Україні.
Результати та обговорення. Реформа вторинної медичної допомоги не менш 
важлива, чим реформа первинної допомоги, остільки на лікарню пацієнти покладають 
найбільші очікування, пов’язані з наданням якісної медичної допомоги. Надання 
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги забезпечується в стаціонарних 
умовах багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування, лікарнями відновного 
(реабілітаційного), планового лікування, хоспісами, спеціалізованими медичними 
центрами; в амбулаторних умовах-консультативно-діагностичними підрозділами 
лікарень, центрами з медичних консультацій та діагностики (консультативно-
діагностичними центрами). Критерії визначення закладів охорони здоров’я, які 
можуть задовольняти потреби населення у вторинній медичній допомозі, їх типи та 
види визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. 
До госпітальних округів належать такі заклади охорони здоров’я: багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування першого або другого рівня – заклад охорони 
здоров’я, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 
в умовах цілодобового стаціонару, денного стаціонару або в амбулаторних умовах 
дорослим і дітям у гострому стані захворювання або із хронічними захворюваннями, 
що потребують інтенсивного лікування та догляду.
Висновок. Аналіз нормативно-правової бази засвідчив необхідність структурно-
організаційного та фінансово-економічного розмежування первинного і 
вторинного рівнів надання медичної допомоги та висвітлення за допомогою 
індикаторів всіх етапів медичної допомоги населенню з метою безперервного 
підвищення її якості.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ БІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇ 
Петішко О.П., Зав’ялова І.Ю.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ, 
Україна

Мета. Визначення впливу ресурсного забезпечення сонологічної служби на 
показник первинної захворюваності на хронічний холецистит (ХХ) та холангіт.
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Матеріали і методи. Аналіз показників оснащення ультразвуковими (УЗ) 
апаратами та захворюваності на ХХ та холангіт проводився згідно офіційних даних 
в 25 областях України протягом 7 років. Загальна кількість об’єктів дослідження 
дорівнювала 175. Для виявлення залежності був застосований парний 
кореляційний аналіз.
Результати та обговорення. За період 2006-2012 рр. первинна захворюваність на 
ХХ і холангіт в середньому склала (4205,3±655,2) випадків 95% ДІ (2858,5; 5552,1), 
в той час як навантаження на один УЗ апарат було майже в 2 рази більшим і 
становило (7442,0±325,7) досліджень 95% ДІ (6769,8; 8114,2). За період 2006-2012 
рр. спостерігається збільшення обсягу УЗ досліджень, що пов’язано з істотним 
оновленням парку УЗ обладнання. Ефективність використання медичного 
обладнання значно відрізнялася за регіонами України: найбільше ресурсне 
забезпечення за кількістю сонологів та діючих УЗ апаратів спостерігалося 
в Центральному та Східному регіоні України, водночас високі показники 
навантаження на один УЗ апарат та на одного лікаря – в Північному, Південному та 
Західному регіонах України. При кореляційному аналізі виявлено прямий сильний 
достовірний зв’язок між частотою первинної захворюваності на ХХ і холангіт та 
кількістю діючих УЗ апаратів (r=0,704; р<0,05), наявності кваліфікованого персоналу 
(r=0,768; р<0,05), кількості проведених УЗ досліджень на органах черевної 
порожнини (r=0,602; р<0,05), що підтверджує високу специфічність та чутливість 
ультразвукової діагностики щодо виявлення ХХ та холангіту.
Висновки. Встановлені кореляційні зв’язки підтверджують, що якість надання 
спеціалізованої медичної допомоги значною мірою визначається ступенем 
оснащеності медичною технікою. 

СЕКРЕТОРНА ФУНКЦІЯ ШЛУНКА ПРИ РІЗНИХ МОРФОЛОГІЧНИХ 
ФОРМАХ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ 

Руденко А.І, Крилова О.О., Сейтл Т.М.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ, 

Україна
Мета. Вивчити секреторну функцію шлунка при різних формах хронічного 
панкреатиту.
Матеріали і методи. Під спостереженням перебували 40 хворих на хронічний 
панкреатит (ХП) віком 28-61 рік, 32 чоловіка та 8 жінок. Хворі були поділені на 4 групи 
за Марсельско-Римською класифікацією: I – пацієнти с обструктивною формою ХП, 
II – пацієнти с калькульозною формою ХП, III – хворі з фіброзно-інфильтративною 
формою, IV – пацієнти с ХП, ускладненим псевдокістою. Дослідження секреторної 
функції шлунка проводили фракційно-зондовим методом. В шлунковому соці 
визначали об’єм, рН, темп секреції водневих іонів, протеолітичні ферменти та 
глікопротеїни. 
Результати та обговорення. Встановлено, що в усіх чотирьох групах хворих 
були пацієнти зі збереженою кислотоутворюючою функцією шлунка (рН 1,0-4,0, а 
темп секреції водневих іонів склав 1,47±1,07 ммоль/год), які характеризувались 
гіпосекрецією парієнтальною, функціональною активністю головних клітин 
(рівень пепсину був в межах від 0,59 мг/мл до 0,98 мг/мл) та пригніченою функцією 
поверхнево-епітеліальних клітин слизової оболонки шлунка. Тоді як пригнічена 
кислотоутворююча функція шлунка спостерігалась у хворих II, III, IV-ї груп (рН 
6,29-7,13, темп секреції водневих іонів склав (1,53±1,17)·10-5 ммоль/год), яка 
супроводжувалась функціональною недостатністю головних (рівень пепсину 
коливався в межах 0,03-0,09 мг/мл) та поверхнево-епітеліальних клітин слизової 
оболонки шлунка.
Висновки. Таким чином, виявлено, що різні форми хронічного панкреатиту 
протікають на різному тлі порушення нейрогуморальних механізмів, що 
відповідають за секреторну функцію шлунка. При лікуванні хворих з різними 
формам ХП обов’язково треба враховувати індивідуальні особливості діяльності 
не тільки парієнтальних і головних, але і поверхнево-епітеліальних клітин слизової 
оболонки шлунка.

СТАН ВЕРХНІХ ВІДДІЛІВ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ У 
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ (ХГ) І ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ (ЦП), 

АСОЦІЙОВАНИХ З ВІРУСОМ «С»
Сімонова О.В., Мельниченко Л.Я.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ, 
Україна

Мета. Вивчити макроскопічний стан слизової оболонки (СО) стравоходу (С), шлунка 
(Ш) і дванадцятипалої кишки (ДПК) у хворих на ХГ і ЦП, асоційованих з вірусом «С». 
Матеріали і методи. Езофагогастродуоденоскопію проводили 38 пацієнтам з ХГ і 
20 – з ЦП, асоційованих з вірусом «С». Серед обстежених: 26 чоловіків, 32 жінки, у 
віці 20-62 роки (середній вік 44,6+0,06 років). Ступінь варикозно-розширених вен 
(ВРВ) С визначали за класифікацією ОMЕD, тип ПГ – за класифікацією NIEK.
Результати та обговорення. Рефлюкс-езофагіт (РЕ) виявлено в 28,9% випадків при 
ХГ і в 30% – при ЦП, в т.ч. ерозивний (5,2% і 5%). У 50% хворих на ЦП діагностовано 
ВРВ С різного ступеня, що в 5% супроводжувалось ВРВ Ш. У всіх пацієнтів виявлено 
еритематозні зміни СО Ш, які при ЦП мали дифузний характер і супроводжувались 
збільшенням розмірів складок шлунка. Геморагії СО Ш виявлено в обох групах 
хворих (10,5 і 40% відповідно). Ерозії СО Ш виявлено в 28,9% пацієнтів з ХГ і в 50% – 
при ЦП. При обох патологіях мала місце контактна кровоточивість СО Ш, частота якої 
була суттєво вищою при ЦП (7,9 і 30% відповідно). Ознаки портальної гастропатії 
(ПГ) зафіксовано в 70% при ЦП (частіше спостерігали скарлатиноподібний тип 
ПГ) і у ряді випадків (15,8%) – при ХГ. При ЦП виявлено виразку ДПК (5%), ерозії 
і геморагії ДПК – в 10 і 15%, що в 2 рази частіше, ніж при ХГ. Рубцева деформація 

цибулини ДПК діагностована майже в третини хворих на ХГ і ЦП.
Висновки. Хронічні ураження печінки вірусної етіології супроводжуються змінами, 
обумовленими портальною гіпертензією (ВРВС і Ш, ПГ), і поєднаними змінами (РЕ, 
ерозивні, геморагічні зміни СО Ш і ДПК, контактна ранимість, тощо). Прогресування 
портальної гіпертензії супроводжується більш вираженими структурними змінами 
СО і геморагічним компонентом. 

СТАН МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З ГОСТРИМ 
ХОЛЕЦИСТИТОМ В УМОВАХ ХІРУРГІЧНОГО СТАЦІОНАРУ

Скирда І.Ю., Зигало Е.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ, 

Україна
Мета. Вивчити стан медичної допомоги пацієнтам з гострим холециститом (ГХ) в 
хірургічному відділенні багатопрофільної лікарні.
Матеріали і методи. Проведено аналіз 193 історій хвороб пацієнтів з ГХ, які 
отримували медичну допомогу на вторинному рівні. Пацієнти були розподілені 
на 3 групи: I група – 63 хворих з ГХ без ускладнень (32,6%), II група – 82 пацієнта 
з деструктивними формами ГХ (42,5%), III група – 48 пацієнтів з деструктивними 
формами ГХ, ускладненими гострим холангітом (24,9%).
Результати та обговорення. У вибірковій сукупності було зареєстровано 
149 жінок (77,2%) та 44 чоловіки (22,8%), середній вік пацієнтів складав 57,8 
роки. Для пацієнтів усіх груп основною скаргою була наявність інтенсивного 
приступоподібного болю у правому підребер’ї. У 25 (13,0%) пацієнтів ГХ 
протікав у класичному варіанті (тріада Шарко), в решті випадків спостерігалось 
поєднання 2 симптомів (біль у правому підребер’ї + жовтяниця; жовтяниця + 
лихоманка; лихоманка + біль у правому підребер’ї). Ультразвукову діагностику 
було виконано в 100,0% випадків, що дозволило визначити стан жовчного міхура 
і його вмісту, а також жовчних проток. В хірургічному відділенні стаціонару 
переважають пацієнти з тяжким перебігом захворювання, який в значному 
відсотку випадків (67,4%) носить ускладнений характер. У пацієнтів з ГХ без 
ускладнень за операцію вибору вважали лапароскопічну холецистектомію 
без дренування жовчних проток (69,4%), основним видом оперативного 
лікування пацієнтів групи з деструктивним ГХ і гострим холангітом була відкрита 
холецистектомія (85,4%).
Висновки. Вивчення стану медичної допомоги пацієнтам з ГХ дозволило виявити 
недоліки медичної допомоги, а саме в основному діагнозі не вказують ступінь 
тяжкості захворювання; перевищені строки консервативної терапії; значний 
відсоток хворих виписується без операції.

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОСТРУКТУРИ ПЕЧІНКИ НА РІЗНИХ 
СТАДІЯХ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ «С»

Степанов Ю.М., Аржанова Г.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ, 

Україна
Мета. Проаналізувати структурно-функціональні особливості ліпідоутримуючих 
зірчастих клітин, стан синусоїдів та мікровезікулярної ліпідної інфільтрації печінки 
на різних стадіях фібротичних змін у хворих на хронічний вірусний гепатит «С» 
(ХВГС).
Матеріали і методи. В дослідженнях використовувався матеріал пункційної 
біопсії печінки від 11 хворих. Троє з них мали стадію фіброзу F1, троє – F2, один – F3 
і четверо – F4 за шкалою METAVIR. Біопсійний матеріал піддавався фіксації в 1,25% 
глютаровому альдегіді і постфіксації в 1% розчині осмієвої кислоти, після чого з 
сформованих епон-аралдітних блоків отримували напівтонкі зрізи тов щиною 0,5 
мкм. Зрізи фарбували толуїдиновим синім. Аналіз проводили на одне велике поле 
зору (об’єктив х100, іммерсія).
Результати та обговорення. Мікровезікулярна ліпідна інфільтрація гепатоцитів 
спостерігалась на різних стадіях фиброзування, але не у всіх випадках, та не 
перевищувала 30% від загальної площі жирової дистрофії печінки. Так, при F1 
мікровезікуляція була відзначена в 33% , при F2 і F3 – 100%, при F4 – в 75% випадків. 
У біоптатах хворих зі стадією F1 налічувалось 4-5 ліпідоутримуючих зірчастих 
клітин, при стадії F2 і F3 – кількість зірчастих клітин у тому ж стані зменшувалась 
і не перевищувала 1-2 на одне велике поле зору. Один з випадків цирозу печінки 
привернув увагу завдяки наявності груп ліпідоутримуючих зірчастих клітин, що не 
характерно для даної стадії. В інших випадках цирозу зірчасті клітини з ліпідними 
включеннями відмічені не були. Капіляризація синусоїдів спостерігалась в усіх 
проаналізованих випадках. 
Висновки. При дослідженні паренхіми печінки, техніка напівтонких зрізів дозволяє 
визначати мікровезикулярну ліпідну інфільтрацію гепатоцитів і стан синусоїдів, а 
також виявляти зірчасті клітини печінки в неактивному, ліпідоутримуючому стані 
та на стадії їх трансформації, що розширює можливості світлової мікроскопії при 
вивченні різних стадій фіброзування печінки при ХВГС.

КОМП’ЮТЕРНА МОРФОМЕТРІЯ В ОЦІНЦІ СТУПЕНЮ ФІБРОЗА 
ПЕЧІНКИ

Степанов Ю.М., Гайдар Ю.А., Ошмянська Н.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ, 

Україна
Мета. Вивчити морфо-функціональні ознаки, що характеризують розвиток і 
прогресування фіброзу у хворих на хронічний гепатит, асоційований з вірусом «С» 
(ХГС).
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Матеріали і методи. Обстежено 19 пацієнтів з ХГС обох статей, середнім віком 
(54,7±3,7) років. Забір матеріалу проводився методом черезшкірної пункційної 
трепан-біопсії печінки (ЧПТБП) з 3 різних зон (VII сегмент). Комп’ютерний індекс 
фіброзу (КІФ) – це отримане на цифровому зображенні співвідношення площі 
колагену до загальної площі біоптату. Для цілей комп’ютерної морфометрії 
користувалися програмою ImageJ 1.45S.
Результати та обговорення. У більшості хворих був виявлений гепатит з 
помірною активністю (42,1%) і поодинокі повні або неповні фіброзні септи 
(31,6%). При багатофакторному кореляційному аналізі було зафіксовано наявність 
взаємозв’язку вираженості інфільтрації портальних трактів, стадії фіброзу (r=0,53, 
p<0,019) і КІФ (r=0,58, p<0,008). У більшості випадків (88,4%) відзначалася білкова 
дистрофія різного ступеня вираженості, від декількох клітин до обширних зливних 
полів. Прогресування процесу до розвитку балонної дистрофії відзначалося у 
11,8%. Жирова дистрофія, в тому числі фокальний крупнокрапельний стеатоз, 
спостерігалася в 31,6% всіх випадків. Феномен крайового стояння лімфоцитів 
в синусоїдах зустрічався у 47,4% всіх хворих, здебільшого на початкових стадіях 
фіброзу, що дозволяє віднести його до одного з ранніх ознак прогресування 
захворювання. Це підтверджується виявленим слабким зворотнім зв’язком між КІФ 
та частотою даної ознаки (r=-0,45, p <0,05).
Висновки. Аналіз КІФ в порівнянні з полукількісною оцінкою підтвердив наявність 
сильного кореляційного зв’язку між КІФ та стадією фіброзу за шкалою Metavir 
(r=0,89, p=0,002). Також виявлено взаємозв’язок між КІФ та ступенем активності 
гепатиту (r=0,59, p=0,007). Показник КІФ корелює зі стадією фіброзу і більш повно 
описує тяжкість фібротичних змін, у зв’язку з чим його використання дозволяє 
підвищити точність дослідження.

ПОКАЗНИКИ СИНТЕТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА 
ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ, АСОЦІЙОВАНИЙ З ВІРУСОМ С (ХГС) З 

РІЗНИМ СТУПЕНЕМ СТЕАТОЗУ
Ягмур В.Б., Варяниця О.П.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м Дніпропетровськ, 
Україна

Мета. Визначити стан синтетичної функції печінки у хворих на ХГС з різним 
ступенем жирового гепатозу за показником САР. 
Матеріали і методи. Обстежувались 15 пацієнтів з ХГС. Хворі були розподілені на 
дві групи: у першу (І) ввійшло 9 пацієнтів, у яких жир містився у 66% гепатоцитах 
(показник САР – 193±12,3 dB/m). Другу групу (ІІ) склали пацієнти, у яких до 100% 
гепатоцитів містили ліпіди (показник САР – 252,9±17,8 dB/m). 
Дослідження САР проводилось на апараті FibroScan  502 Touch F  60156. Білково-
синтетичну функцію печінки оцінювали за вмістом загальних білків крові 
та альбуміну з використанням бромкрезолового зеленого та за допомогою 
біуретового методу.
Результати та обговорення. Вміст загального білка та альбуміну в І групі був 
(68,7±8,3) г/л та (52,7±7,1) г/л. В ІІ групі ці показники становили (73,5±5,4) г/л та 
(47,8±8,7) г/л відповідно. Вміст загального холестерину в І групі був (4,1±0,6) 
ммоль/л, в ІІ групі – (3,7±0,9) ммоль/л (р>0,05); β-ліпопопротеідів – (45,5±6,8) од. та 
(29,0±7,9) од., відповідно (р>0,05). Хоча показники в обох групах не відрізнялись від 
норми та достовірна відмінність між групами була відсутня, але в ІІ групі відмічалась 
тенденція до зменшеного синтезу білків та холестерину в порівнянні з І групою. 
Висновки. Не знайдено відмінностей між синтезом альбуміну, загальних білків, 
холестерину та його низькощільних фракцій (β-ліпопротеїдів) у хворих з різним 
вмістом жирів у печінці. Можливо це пов’язано з невеликою кількістю досліджених. 
Необхідні подальші спостереження.

ПОКАЗНИКИ ЕЛАСТИЧНОСТІ ТА СТЕАТОЗУ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ, 
ІНФІКОВАНИХ ВІРУСОМ ГЕПАТИТУ С

Ягмур В.Б., Мельниченко Л.Я.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м Дніпропетровськ, 

Україна
Мета. Оцінити показники стеатозу та еластичності печінки у хворих, інфікованих 
вірусом гепатита С та визначити залежність цих показників від наявності цирозу 
печінки. 
Матеріали і методи. Обстежувались 15 пацієнтів на хронічні дифузні захворювання 
печінки, асоційовані з вірусом гепатиту С: 7 чоловіків (46,7%) та 8 жінок (53,3%). 
Хворі були розподілені на дві групи: у першу (І) ввійшло 11 пацієнтів (73,3%) на 
хронічний гепатит, в другу (ІІ) – 4 хворих (26,7%) на цироз печінки.
Проводилось дослідження еластичності печінки та контрольованого параметру 
ультразвукового затухання (САР) на апараті FibroScan  502  Touch F  60156. САР 
засновується на властивостях ліпідів впливати на розповсюдження ультразвуку. 
Вважається, що цей параметр є ефективним для визначення навіть низького 
ступеню стеатозу. 
Результати та обговорення. Показники еластичності та стеатозу у І та ІІ групі 
склали (8,3±5,0) кРа, (215,6±28,7) дб.м-1 та (32,8±14,7) кРа, (156,5±34,9) дб.м-1, 
відповідно. Показники фіброзу у ІІ групі були достовірно вищими, ніж у хворих без 
портальної гіпертензії. І навпаки, при цирозі печінки (F4 – показники еластограми 
більш, ніж 14 кРа) стеатоз був вираженим. Так у більшості хворих з портальною 
гіпертензією (80%) стеатоз був мінімального ступеню, в той час як при менших 
значеннях еластограми (F0-F1) стеатоз стадії S2-S3 був зареєстрований у 71,5%. 
Висновки. Щільність печінки за даними еластографії достовірно більша у хворих 
з портальною гіпертензією. У хворих на цироз печінки вміст жиру в гепатоцитах 
(згідно САР) достовірно менший, ніж у хворих на хронічний гепатит.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«НЕМЕДИКАМЕНТОЗНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ В НЕФРОЛОГІЇ»

15 жовтня 2014 року ∙ Час проведення: 14.00-18.00
Організатори: ДУ «Інститут нефрології НАМН України», Українська асоціація 
нефрологів

ПРОГРАМА
Тема: Немедикаментозні методи лікування хвороб нирок у дітей
Доповідач: д.м.н., проф. Багдасарова І.В., ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
Тема: Лактобактерії в лікуванні та профілактиці рецидивуючої інфекції сечової 
системи
Доповідач: д.м.н. Степанова Н.М., ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
Тема: Місце немедикаментозних методів у комплексному лікуванні уражень нирок 
при цукровому діабеті. Клінічні випадки 
Доповідач: д.м.н., проф. Дудар І.О., ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
Тема: Дієтичне харчування при лікуванні хвороб нирок
Доповідач: к.м.н. Величко М.Б., ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
Тема: Лікування ІСС, точка зору уролога. Фітокомпозиції в комплексному лікуванні 
ІСС
Доповідач: д.м.н., проф. Россіхін В.В., Харківська медична академія післядипломної 
освіти
Тема: Комплексне застосування дієти та есенціальних амінокислот при хронічній 
хворобі нирок 3-4 ст. 
Доповідач: д.м.н. Фоміна С.П., ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
Тема: Немедикаментозна профілактика рецидивів хронічного пієлонефриту у 
дітей
Доповідач: к.м.н. Лавренчук О.В., ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
Тема: Постгоспітальна реабілітація дітей з хронічним пієлонефритом
Доповідач: к.м.н. Слободян О.І., ДУ «Кримський державний медичний університет 
ім. С.І. Георгієвського»
Тема: Етіопатогенетичний вплив фітопрепаратів на перебіг хвороб сечової системи 
у дітей
Доповідач: к.м.н. Добрик О.О., Львівський державний медичний університет ім. 
Данила Галицького
Тема: Комплексне застосування фітопрепаратів при інфекції сечової системи
Доповідач: д.м.н. Лукьяненко Н.С., ДУ «Інститут спадкової патології НАМН 
України» 

КРУГЛИЙ СТІЛ 
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІАГНОСТИКИ ЗБУДНИКІВ ЗАПАЛЬНИХ 

ПРОЦЕСІВ НИРОК, СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ І СТАТЕВИХ 
ОРГАНІВ, А ТАКОЖ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ»

16 жовтня 2014 року ∙ Час проведення: 10.00-14.00
Організатори: ДУ «Інститут урології НАМН України», Асоціація урологів України

ПРОГРАМА
Тема: Імунонозалежні механізми безпліддя у чоловіків, хворих на хронічний простатит
Доповідачі: проф. Горпинченко І.І., к.м.н. Нуриманов К.Р., д.б.н. Порошина Т.В., к.б.н. 
Савченко В.І., проф. Драннік Г.М.
Тема: Особливості діагностики мікробного спектру сечостатевої системи у жінок із 
рецидивуючим циститом та пієлонефритом
Доповідачі: проф. Руденко А.В., проф. Пасєчніков С.П., к.м.н. Мітченко М.В., к.б.н. 
Корніліна О.М.
Дискусія: проф. Горпинченко І.І., проф. Драннік Г.М., проф. Пасєчніков С.П.

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ КІСТКОВИХ МЕТАСТАЗІВ 
ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА У ХВОРИХ НА РАК 

ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
Черниченко О.А.1, Сакало В.С.1, Щербина О.В.2, Сакало А.В.1, 

Жильчук Ю.В.1

1 Відділ онкоурології ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ, 
Україна, 

2 кафедра радіології факультету підвищення кваліфікації викладачів 
НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна.

Мета. Визначення мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) поперекового 
відділу хребта у хворих на рак передміхурової залози РПЗ з метастазами та без 
метастазів у поперековий відділ хребта до початку гормональної терапії. 
Матеріали і методи. Досліджено 30 хворих на РПЗ, діагностовано метастази 
поперекового відділу хребта (І група). МЩКТ поперекового відділів хребта І групи 
хворих порівнювали зі значеннями 30 хворих на РПЗ без метастазів (ІІ група) 
та 20 здорових чоловіків (контрольна група). МЩКТ визначалось у всіх хворих 
обох досліджуваних груп на рівні L1–L4, використовуючи двохенергетичний 
рентгенівський адсорбціометр. 
Результати та обговорення. Середня МЩКТ поперекового відділу хребта була 
вища у пацієнтів з метастазами у поперековий відділ хребта (1,39±0,05 г/см2), ніж 
у хворих без метастазів у поперековий відділ хребта (1,10±0,07 г/см2). Середня 
МЩКТ проксимальних відділів обох стегнових кісток у всіх трьох групах майже 
не відрізнялася (І  – 1,061±0,073, ІІ – 1,056±0,05, контрольна група – 1,057±0,06). 
Відмічено незначне зниження МЩКТ поперекового відділу хребта у ІІ групі. Див. 
таблиця.
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Таблиця. Клінічна характеристика пацієнтів

Групи пацієнтів Контрольна 
група Р

І (М1b) ІІ (М0)

Вік, роки 75,2±0,5 73,9±0,6 74.6±0.4 >0,05

Індекс маси тіла, кг/м2 25,1±0,5 25,1±0,6 25,1±0,4 >0,05

МЩКТ поперекового відділу хребта, г/см2 1,39±0,05 1,06±0,06 1,10±0,07 <0,05

МЩКТ проксимальних відділів обох 
стегнових кісток, г/см2 1,061±0,073 1,056±0,05 1,057±0,06 <0,05

Необхідні подальші дослідження для з’ясування причин збільшення МЩКТ 
поперекових хребців при РПЗ з метастазами в хребет.
Висновки. 1. Хворі на РПЗ з метастазами у поперековому відділі хребта, які не 
отримували гормональну терапію, мають підвищену МЩКТ у поперекових хребцях 
у порівнянні з хворими без метастазів та зі здоровими чоловіками контрольної 
групи. 2. Підвищена МЩКТ метастатично уражених поперекових хребців може бути 
пов’язана з остеобластичним характером метастазів РПЗ.

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЕНУКЛЕАЦІЇ ПУХЛИН У ЛІКУВАННІ 
МАЛИХ НИРКОВИХ НОВОУТВОРЕНЬ

Лесняк О.М.1, Строй О.О.2, Собчинський С.А.3, Шуляк О.В.4

1 Клінічна міська комунальна лікарня швидкої медичної допомоги, 
м. Львів, Україна

2 Львівський національний медичний університет 
ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

3 Хмельницька обласна клінічна лікарня, м. Хмельницький, Україна
4 ДУ «Інститут Урології НАМН України», м. Киів, Україна

Мета. Вивчити ефективність та безпечність застосування енуклеації пухлини у 
лікуванні малих ниркових новоутворень, «small renal masses» (далі – SRM).
Матеріали і методи. Енуклеації пухлин нирки було проведено у 37 хворих з SRM. 
Обов’язковою умовою для проведення енуклеації пухлини нирки була наявність 
пухлинної капсули, підтверджена результатами комп’ютерної томографії. Після 
циркулярного розрізу паренхіми навколо пухлини здійснювалось її «вилущення» 
разом з капсулою із оточуючої паренхіми нирки тупим шляхом. У випадках 
інтраопераційного розкриття порожнинної системи нирки, її розкриті краї ушивались 
вікриловими швами наглухо. Якщо під час вилущування пухлини виникала точкова 
кровотеча з судин паренхіми, в цьому місці накладались атравматичні Z-подібні 
шви, менш інтенсивні кровотечі зупинялись коагуляцією. Каверна, що утворювалась 
після енуклеації у паренхімі нирки, оброблялась 96о спиртом. Далі дефект паренхіми 
ушивався окремими швами із застосуванням прокладки з жирової тканини, 
фіброзної капсули нирки або гемостатичної губки поверх дефекту.
Результати та обговорення. У групі енуклеації пухлини загалом ускладнення 
відзначались у 6 (16,2%) хворих, а саме: інтраопераційні кровотечі у 3 (8,1%) 
хворих, ушкодження ниркової миски у 2 (5,4%) хворих та лихоманка у одного (2,7%) 
хворого. 
Протягом терміну спостереження за 37 хворими тривалістю 3 роки було 
відзначено один exitus lethalis з причини раку нирки (2,7% з групи енуклеації). У 
цього пацієнта через 6 місяців після оперативного лікування під час контрольного 
ультразвукового обстеження було виявлено локальний рецидив пухлини 
в прооперованій нирці, поєднаний із наявністю реґіонарних та віддалених 
метастазів. Пацієнту попередньо було виконано енуклеацію SRM діаметром 3,3 см 
з гістологічно підтвердженим світло-клітинним раком нирки з 4 ступенем ядерної 
атипії за Fuhrman. Після встановлення діагнозу хворому було запропоновано 
та проведено паліативну радикальну нефректомію. 3-річна канцер-специфічна 
виживаність після проведення енуклеацій пухлин становить 97,3%. 
Наведені результати застосування енуклеації пухлини у лікуванні SRM свідчать про 
високу ефективність та безпечність цієї хірургічної методики.
Висновки. 1. Eнуклеація пухлини може вважатись самостійним ефективним та 
безпечним методом лікування SRM. 2. Основним критерієм відбору хворих для 
проведення енуклеації пухлини слід вважати наявність вираженої пухлинної 
капсули навколо SRM за даними комп’ютерної томографії.

ІНТЕРМІТУЮЧА АНДРОГЕН-СУПРЕСИВНА ТЕРАПІЯ ТА 
ЩІЛЬНІСТЬ КІСТОК У ХВОРИХ НА РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ 

ЗАЛОЗИ
Сакало В.С., Черниченко О.А., Сакало А.В., Бондаренко Ю.М.

ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ, Україна
Мета. Оцінка впливу інтермітуючої андроген-супресивної терапії (ІАСТ) на 
мінеральну щільність кісткової тканини (МЩКТ) у хворих на неметастатичний РПЗ.
Матеріали і методи. З 2012-2014 року спостерігали 56 хворих на неметастатичний 
РПЗ, які отримували ІАСТ. На рентгенівській остеоденситометрії (РОД) визначали 
МЩКТ поперекового відділу хребта та проксимальних відділів обох стегнових 
кісток. Пацієнти знаходилися 9 міс. на комбінованій АСТ (флутамід + агоніст ЛГ-РГ). 
AСТ зупиняли за умови, що значення ПСА≤4 нг/мл, і не наростає. Коли значення 
ПСА перевищувало критичний поріг призначали новий курс AСT. Кожен цикл 
терапії складав 9-місячний період лікування і невизначений період «без лікування». 
Результати та обговорення. Після перших 9міс. AСT середня абсолютна різниця 
МЩКТ була – «-» 0,04 г/см² (р<0,001). Середня відносна різниця МЩКТ після першого 
періоду лікування була – 3,4% (р<0,001). Після першого періоду «без лікування» 
середня абсолютна різниця МЩКТ склала +0,02 г/см2 (р=0,001). Середня відносна 
різниця МЩКТ після першого періоду «без лікування» склала +1,4% (р<0,001). 

Протягом першого періоду лікування, 44 із 56 пацієнтів (80,0%) склали групу 
ризику остеопорозу у зв’язку із зменшенням МЩКТ. Протягом першого періоду 
«без лікування» у 30 із 44 пацієнтів групи ризику (68,2%) діагностовано збільшення 
МЩКТ хребта (р<0.05). З 56 пацієнтів 38 (67,9%) мали початкову середню МЩКТ в 
межах норми. З 38 пацієнтів у 5 (13,2%) розвинулася остеопенія під час лікування. 
Остеопенія була у 17 з 56 пацієнтів (30,4%) на початку дослідження. МЩКТ у 4 з 17 
пацієнтів (23,5%) нормалізувалася протягом ІАСТ. Тільки один пацієнт з 56 (1,8%) 
мав початковий остеопороз. 
Висновки. 1. ІАСТ має менш негативний вплив на МЩКТ, ніж безперервна АСТ у 
хворих на неметастатичний РПЗ. 2. При ІАСТ зниження МЩКТ відбувається в період 
лікування та підвищення – у період відсутності лікування.

ПРОБЛЕМА ФЕРТИЛЬНОСТІ У ХВОРИХ НА ПУХЛИНИ ЯЄЧКА
Сакало А.В.1 , Возіанов С.О.1 , Мрачковський В.В.2 , Черниченко О.А.1 , 

Жильчук Ю.В.1

1 ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ, Україна
2 Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ, Україна

Порушення сперматогенезу можуть бути обумовлені різними причинами: 
генетичні порушення розвитку (крипторхізм), гормональні фактори (гіпофізарні 
і нейроендокринні захворювання), запальні захворювання (орхіт), променеві 
ураження та інші етіологічні чинники.
Мета. Дослідити частоту і причини порушень фертильності у хворих на пухлини 
яєчка до і після лікування.
Матеріали і методи. З 1980 по 2012 рр.. спостерігали 546 хворих на пухлини 
яєчка. На момент первинної діагностики пухлин яєчка у 50-60 % хворих до початку 
лікування виявилися різні ступені порушення сперматогенезу. У 25% хворих вони 
носили стійкий характер, у 35% – тимчасовий, у решти – змін не було виявлено. При 
лікуванні хворих кожен вид впливу – орхіектомія, заочеревинна лімфаденектомія 
та/або хіміотерапія, можуть самі по собі обумовлювати або посилювати вже існуючі 
порушення фертильності.
Результати та обговорення. Семінома на відміну від несеміномних новоутворень, 
є високочутливою до променевої терапії. При початкових стадіях семіноми (I-IIА) 
у поле опромінення потрапляють парааортальні і іпсілатеральні тазові лімфатичні 
вузли. Близкість тазового поля опромінення піддає ризику пошкодження єдиного 
здорового яєчка. Ретельний захист контрлатерального яєчка знижує величину 
іонізуючого опромінювання до 1-2% від сумарної осередкової дози. Оцінка впливу 
розсіяного опромінювання на єдине яєчко вимагає проведення аналізів еякуляту 
до і після закінчення променевої терапії. Як правило, після стандартної променевої 
терапії при початкових стадіях семіноми настає відновлення показників 
спермограми через 12-14 місяців.
При проведенні хіміотерапії за схемою PEB (платина + етопозид + блеоміцин ) у 96% 
хворих на дисеміновані форми несеміномних пухлин яєчка виникала азооспермія. 
Через 12-36 міс. після хіміотерапії у 50-60 % хворих сперматогенез відновлювався 
до нормальних або близьких до нього показників спермограми.
У дітей, народжених від чоловіків, які одержували протипухлинну хіміотерапію, не 
відмічено будь-яких вад розвитку або іншої патології.
Рівень фолікулостимулюючого гормону в сироватці крові (ФСГ) можна використовувати 
для прогнозу відновлення сперматогенезу. Фертильність не відновлюється, якщо після 
лікування рівень ФСГ перевищує 24 UI/1, що в два рази вище за норму.
Хворим з нормальними показниками еякуляту перед проведенням спеціальних 
методів лікування (хіміотерапія, опромінення, заочеревинна лімфаденектомія) 
показана кріоконсервація сперми. Вивчення впливу різних видів лікування на 
сперматогенез може допомогти зберегти репродуктивну здатність хворих на 
пухлини яєчка, що буде сприяти поліпшенню якості життя.
Висновок. Фертильність у хворих на пухлини яєчка необхідно розглядати з двох 
позицій: її порушення може передувати діагнозу або виникнути і посилитися під 
впливом проведеного лікування. Приблизно у половини хворих фертильність 
відновлюється через 1-3 роки після закінчення лікування.

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БЛОКАТОРІВ 
5Α РЕДУКТАЗИ У ХВОРИХ НА ДОБРОЯКІСНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ 

ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ У ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ 
ПРОСТАТИТОМ

Шуляк О.В.1, Бондаренко Ю.М.1, Сабадаш М.Є.2, Хіміч В.І.1, 
Клименко Я.М.1

1ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ, Україна
2Лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів, Україна

Мета. Вивчення змін в тканині передміхурової залози (ПЗ) при застосуванні 
блокаторів 5-α редуктази.
Матеріали і методи. Нами було проведене клініко-морфологічне дослідження 
впливу фінастериду на тканину ПЗ у хворих на ДГПЗ та хронічний простатит. 
Проаналізовано результати спостереження за 41 хворим на ДГПЗ, які протягом 
4 місяців отримували фінастерід і 16 пацієнтами з аналогічним захворюванням, 
які перебували під динамічним контролем. Всім пацієнтам до і після лікування 
виконували мультифокальні біопсії ПЗ під ультразвуковим наведенням. Ефект 
фінастериду на тканину ПЗ оцінювали за впливом на проліферативну активність 
епітелію, запалення в тканині ПЗ, ступінь метаплазії епітелію, гістологічну 
форму ДГПЗ, стромально/епітеліальне співвідношення, вплив на частоту 
інтрапростатичної неоплазії високого і низького ступеня.
Результати та обговорення. За даними дослідження відзначено зменшення зон 
з активною проліферацією простатичного епітелію, на тлі збільшення ділянок, 
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що характеризуються його атрофією. Подібні зміни були виявлені у 35 (88%) 
учасників дослідження. Нами було зареєстровано, що на тлі прийому фінастериду 
стадія зрілості переважаючих проліферативних центрів, присутніх в тканини 
простати збільшилася. Динаміка запалення тканини ПЗ оцінювалася по зміні 
площі мікропрепаратів, що займають лімфогістіоцитарні інфільтрати. Відзначено 
статистично достовірне зменшення площі запалення в біоптатах пацієнтів активної 
групи з 52 до 21% після лікування і ступеня агресивності запалення на 49%, яка 
розраховувалася як співвідношення лімфоїдних і поліморфно-ядерних лейкоцитів. 
Цікавим є також виявлення зв’язку між наявністю і вираженістю запалення в тканині 
ПЗ і фактом виявлення простатичної інтраепітеліальної неоплазії високого ступеню.
Висновки. 1. Отримані дані свідчать про достовірне зменшення на тлі прийому 
фінастериду проліферативної активності епітелію у 88% хворих, випадків метаплазії 
епітелію і супутньої запальної реакції. 2. Препарат може бути рекомендований 
пацієнтам із затяжним перебігом хронічного простатиту. 3. Принципове значення 
має досягнуте зменшення частоти інтраепітеліальної неоплазії високого ступіню з 
73 до 13%, що свідчить про регресії диспластичних процесів у ПЗ на фоні терапії 
фінастеридом.

ІМУНОЗАЛЕЖНІ МЕХАНІЗМИ БЕЗПЛІДДЯ У ЧОЛОВІКІВ, ХВОРИХ 
НА ХРОНІЧНИЙ ПРОСТАТИТ

Горпинченко І.І., Нуріманов К.Р., Савченко В.С., Порошина Т.В., 
Драннік Г.М.

Державна установа «Інститут Урології НАМН України», м. Київ
Мета. Визначити особливості та рівень залучення локального імунітету за 
показниками цитокінів про- та протизапальної дії, секреторного імуноглобуліну А 
(sIgA) та інгібітора секреторної протеінази (SLPI), як маркерів патогенезу хронічного 
абактеріального простатиту (ХАП) і формування екскреторно-токсичного 
безпліддя у хворих з показниками спермограми, за якими ймовірність запліднення 
була високою. 
Матеріали і методи. Комплексне обстеження 136 хворих на ХАП, включало 
клінічні, мікробіологічні, імунологічні та сперматологічні дослідження. Контрольну 
групу складали 25 чоловіків.
Результати та обговорення. Встановлено, що формування ХАП пов’язано з 
порушенням концентрації в еякуляті фактора некроза пухлин альфа (TNF-α), 
інтерлейкінів IL-6, IL-8, IL-17, IL-23, трансформуючого фактору росту бета 1 (TGF-β1), 
васкулярного фактору росту (VEGF), sIgA, SLPI. Важливо, що збільшення продукції 
прозапальних цитокінів відбувалось за відсутності лейкоцитарної реакції в 
еякуляті і секреті передміхурової залози. 
Багатофакторний аналіз показників спермограми та цитокінів, sIgA, SLPI в еякуляті 
хворих на ХАП показав, що зміни функціонального стану клітин, які продукують 
цитокіни в еякулят, є складовою формування субфертильного стану чоловіків, 
як ускладнення ХАП. Формування патоспермії у хворих на ХАП кореляційно 
пов’язано з продукцією VEGF (rP=0,726; р=0,027), TGF-β1 (rК=-0,266; р=0,027) і IL-
17 (rК=-0,366; р<0,05) та не залежить від рівня прозапальних sIgA, SLIPI, TNF-α, IL-8 
(р>0,05). Встановлено збільшення експресії проапоптотичного маркеру CD95 на 
сперматозоїдах хворих на ХАП на відміну від випадків хронічного бактеріального 
простатиту. 
Висновки. У хворих на ХАП для характеристики їх фертильності доцільно 
визначати концентрацію цитокінів в еякуляті.

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАКРИТОЇ 
ТРАВМИ НИРКИ

Сабадаш М.Є.1, Строй О.О.2, Шуляк О.В.3, Бондаренко Ю.М.3

1Лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів, Україна
2Львівський національний медичний університет 

ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
3ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ, Україна

Мета. Довести ефективність консервативного та малоінвазивного лікування 
закритих травм нирок (ЗТН).
Матеріали і методи. Проаналізовано ефективність лікування хворих із ЗТН, 
котре проводилось на базі урологічного відділення КМК ЛШМД м. Львова у період 
з 1989-2012 рр. Протягом цього часу на лікуванні в урологічному відділенні 
перебував 301 хворий з ізольованою ЗТН. Усім хворим при поступленні проводили 
ультрасонографію внутрішніх органів із доплерографією судин, при необхідності 
виконували комп’ютерну томографію з підсиленням, екскреторну урографію 
та ангіографію. Ступінь травми оцінювався за допомогою класифікації ЗТН 
Американської асоціації хірургії травм.
Результати та обговорення. Мужчин серед потерпілих було 213 (70,8%), жінок 88 
(29,2%). Вік хворих коливався від 16 до 85 років. Травму правої нирки діагностовано 
у 145 (48,18%) пацієнтів, лівої нирки – у 133 (44,19%), травма обох нирок – у 23 
(7,63%).
Загальна кількість пацієнтів, які були проліковані консервативно, становила 261 
(86,71%). За допомогою малоінвазивних методів проліковано 13 (4,32%) пацієнтів.
Стентування нирки нирковим катетероми типу «pig tail» було проведено 8 
(61,54%) пацієнтам, ангіографію з суперселективною емболізацією проведено 3 
(23,08%) пацієнтам. Згідно з наявними показами, за період спостереження було 
прооперовано 29 (9,63%) хворих. Органозберігаючі операції проведені у 13 
(44,83%) пацієнтів.
Висновки. 1. Аналіз довів, що у 86,71% випадків було застосовано консервативну 
терапію і отримано позитивний результат. 2. На сьогоднішній день не проведено 
жодного рандомізованого дослідження, яке б порівняло ефективність 
консервативного та оперативного лікування ЗТН.

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЦИТОКІНУ ФАКТОРУ НЕКРОЗУ ПУХЛИН-
АЛЬФА (ФНП-α) У СЕЧІ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ КЛІНІЧНИМИ 

ВАРІАНТАМИ МЕГАУРЕТЕРА
Драннік Г.М., Петербугський В.Ф., Калініна Н.А., Савченко В.С., 

Каліщук О.А., Головкевич В.В.
Державна установа «Інститут урології Національної академії медичних 

наук України», м. Київ, Україна
Мета. Оцінка функціонального стану нирки до та після відновлення уродинаміки 
верхніх сечових шляхів за рівнем протизапального цитокіну фактора некрозу 
пухлин-альфа (ФНП-α) у сечі хворих на мегауротер (МУ). 
Матеріал і методи. Обстежено 76 хворих віком від 1 до 14 років та 22 здорових 
дітей (контрольна група). Пацієнти були поділені на наступні групи: обструктивний 
МУ (ОМУ) без пієлонефрита – 16 пацієнтів, МУ з гідронефрозом нирки – 15 
хворих, рефлюксуючий МУ (РМУ) – 14 хворих без пієлонефрита, ОМУ та РМУ з 
пієлонефритом – 14 хворих, стан після операції (СПО) – через 1 рік – 17 чоловік. 
Рівень ФНП-α  реєстрували імуноферментним методом. 
Результати та обговорення. Показано, що до операцій найбільший рівень ФНП-α 
був зареєстрований у пацієнтів на ОМУ та РМУ з пієлонефритом – 89,4+10,8 пг/мл, 
проти 9,7+2,12 пг/мл – у нормі (Р<0,01). При обстежені дітей на ОМУ, РМУ та МУ, 
ускладненим гідронефрозом, показники ФНП-α у 5-6 разів перевищували рівень 
норми (відповідно, 66,2+25,6 пг/мл; 63,5+15,2 пг/мл; 51,2+14,0 пг/мл).
Етапна корекція некомпенсованих форм ОМУ призводить до покращення 
уродинаміки, тоді як у 75% пацієнтів функціональна здатність нирок не 
відновлювалась. При цьому рівень прозапального цитокіну ФНП-α дорівнювався 
91,2+17,6 пг/мл (Р<0,001). 
Висновки. Таким чином, значне підвищення ФНП- α у сечі після відновлення 
уродинаміки може бути критерієм для формування груп ризику розвитку 
нефросклерозу. 

ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ NGAL У ХВОРИХ НА ПІЄЛОНЕФРИТ
Дріянська В.Є. 1, Шраменко К.К., Гайсенюк Ф.З.3, Степанова Н.М.1, 

Дріянська В.В.1, Савченко В.С.2, Драннік Г.М.2

1ДУ «Інститут нефрології НАМН України» 
2ДУ «Інститут урології НАМН України», 3НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, 

Україна
NGAL (Neutrophil gelatinase-asscociated lipocalin) відомий як протеїн, що 
продукується в нирках при ішемічному або нефротоксичному стресі і виступає як 
маркер їх гострого пошкодження (ГПН); показано, що він може приймати участь в 
протиінфекційному імунітеті через зв’язування з мікробними сидерофорами. 
Мета. Визначення особливостей NGAL і TNF-α в крові і їх кореляції у хворих 
на гострий (ГПН) і хронічний пієлонефрит (ХПН) та значення, як маркерів 
пошкодження нирок.
Матеріали і методи. За допомогою ІФА визначали рівні NGAL и TNF-α в сироватках 
крові 26 пацієнтів з ГПН (1гр) і 30 ХПН (2гр). Групи співставлення – 11 здорових 
донорів і 11 хворих з ГПН (3гр), що виникло через геморагічний шок та після 
оперативних втручань. 
Результати та обговорення. Аналіз крові хворих з наявністю інфекції нирок 
(1+2гр) показав достовірне підвищення NGAL в 1,5 рази порівняно з нормою – 
17,8 [14,4; 22,4] і 13,2 [10,7; 18,4] пг/мл (p=0,032); в 1гр. різниця також достовірна 
– 21,2 [13,3; 23,8] (р=0,027), а в 2гр. – тенденція – 17,6 [14,4; 20,0] пг/мл (р=0,072). 
При гострому порушенні функції нирок (3гр) рівень НГАЛ – 32,7 [31,5; 32,7] 
перевищує, як дані 1гр (p=0,010), так і 2гр. (p=0,006). Середні рівні TNF-α в крові 
достовірно перевищували норму в обох групах хворих на ПН (p>0,05), групи 1 і 2 
між собою не відрізнялись (p=0,631), а в 3гр показник був найбільш високим (p3-

1=0,033, p3-2=0,022). Не виявлено кореляційних зв’язків між NGAL і TNF-α - p>0,05 
в усіх групах.
Висновки. Хворі на ПН характеризуються підвищеним рівнем NGAL крові, 
найбільш вираженим при ГПН, що свідчить про більшу ниркову дисфункцію при 
гострому запаленні. Хоча NGAL при ПН нижче, ніж при ГПН, можна вважати його 
додатковим предиктором погіршення функції нирок при ПН, пов’язаним не тільки 
з рівнем запалення, показником чого опосередковано може виступати відсутність 
зв’язку з TNF-α крові.

НОВІ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ПРИХОВАНОЇ ДИСФУНКЦІЇ 
ПАРЕНХІМИ НИРКИ У ДІТЕЙ З МІХУРОВО-СЕЧОВІДНИМ 

РЕФЛЮКСОМ
Мигаль Л.Я., Нікуліна Г.Г., Петербургський В.Ф., Каліщук О.А., Сербіна І.Є.

ДУ «Інститут урології НАМН України»
ДУ «Інститут нефрології НАМН України», м. Київ, Україна

Актуальність проблеми вроджених вад розвитку сечових шляхів обумовлена їх 
розповсюдженістю та тяжкими наслідками (порушення уродинаміки, зниження 
функції нирки), до яких можуть привести вчасно нерозпізнані та вчасно неліковані 
ці аномалії. Недосконалість своєчасної діагностики у дітей з міхурово-сечовідним 
рефлюксом (МСР) прихованих порушень функціонального стану паренхіми нирок 
веде до прогресування патологічного процесу, як у сечових шляхах, так і у нирках, 
та розвитку рефлюкс-нефропатії. З огляду на те, що реакція канальцевого відділу 
нефрону на розвиток гіпоксії є найбільш ранньою, канальцеві дисфункції в нирці, 
що спровоковані гіпоксією, можна виявити при визначенні в сечі активності 
лізосомних ензимів – загальної Ν-ацетил-β-D-глюкозамінідази (НАГ) та її ізоензиму 
НАГ В. 
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Мета. Діагностика прихованої дисфункції паренхіми нирки у дітей з МСР.
Матеріали і методи. Активність НАГ та НАГ В сечі було визначено у 103 хворих на 
МСР (87 дівчаток та 16 хлопчиків) віком від 1 до 15 років та у 25 практично здорових 
дітей (контроль).
Результати та обговорення. Встановлено, що загальна активність НАГ у 57 із 103 
хворих (~55%) визначалась у межах нормальних (з урахуванням M±1,5σ) величин 
(у 33 пацієнтів з однобічним та у 24 – з двобічним МСР). Індивідуальний аналіз, 
проведений у дітей з однобічним МСР (виключення впливу протилежної нирки), 
у яких загальна активність НАГ реєструвалася у межах показників контролю, 
показав, що у 23 із 33 пацієнтів (~70%) мало місце значуще підвищення активності 
НАГ В у порівнянні як з контролем, так і з групою дітей, у яких (n=10) активність 
цього ізоензиму реєструвалася у діапазоні нормальних величин (р<0,001).
Висновок. Таким чином, якщо загальна активність НАГ дорівнює показникам 
контролю, але має місце стале вірогідне підвищення активності її ізоензиму НАГ 
В, то це свідчить про приховану дисфункцію паренхіми нирки та про необхідність 
призначення цим хворим корегуючої терапії для попередження розвитку та 
прогресування у них рефлюкс-нефропатії.

ІНДЕКС ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ – ПРОГНОСТИЧНИЙ МАРКЕР 
РИЗИКУ РОЗВИТКУ РЕЦИДИВУЮЧОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ

Колесник М.О., Король Л.В., Мигаль Л.Я., Степанова Н.М.
ДУ «Інститут нефрології НАМН України», м. Київ, Україна

Пієлонефрит (ПН) є одним з найпоширеніших інфекційних захворювань та 
становить серйозну економіко-соціальну проблему як в Україні, так і за її межами. 
Більш ніж у 30% хворих, які перенесли гострий ПН, розвивається рецидивуючий 
його перебіг (більше 3 епізодів за рік), що з часом може привести до стійкої 
втрати функції нирки. Необхідність визначення предикторів хронізації запального 
процесу в нирках, тобто предикторів рецидивування, є надзвичайно актуальною. В 
якості предиктора хронізації ПН ще до початку лікування пропонується визначення 
індексу оксидативного стресу (ІОС) – інтегрального показника, що об’єктивно 
відбиває взаємозв’язок між процесами пероксидації та антиоксидантною 
відповіддю.
Мета. Оцінити можливість визначення ІОС в сироватці крові жінок з ПН як 
прогностичного маркера ризику розвитку рецидивуючого перебігу хвороби.
Матеріали і методи. Обстежено 59 жінок, хворих на ПН: 44 пацієнтки з 
рецидивуючим ПН (група 1) та 15 пацієнток з нерецидивуючим ПН (група 2). 
Контрольна група – 30 здорових жінок. 
В сироватці крові до призначення терапії визначали вміст малонового діальдегіду, 
церулоплазміну, трансферину, SH-груп та розраховували ІОС. 
Результати та обговорення. Показано, що величини ІОС в групі 1 статистично 
вірогідно перевищували цей показник в групі 2 (4,39±0,18 од. проти 2,31±0,14 од., 
р<0,001). Крім того, величини ІОС в групі 2 статистично вірогідно перевищували 
цей показник в групі контролю (2,31±0,14 од. проти 1,04±0,04 од., р<0,001). 
Індивідуальний аналіз результатів розрахунку ІОС окремо у кожній із груп, що 
досліджувалися, показав, що в групі 1 величини ІОС реєструються вище 2,5 од. у 
93% хворих. У групі 2, навпаки, величини ІОС реєструються нижче 2,5 од.
Висновок. Отже, величини ІОС доцільно розраховувати щодо прогнозування 
рецидивуючого перебігу ПН з метою оптимізації програми реабілітації пацієнток та 
попередження рецидивів хвороби. Якщо величини ІОС реєструються вище 2,5 од., 
то ймовірність прогнозування рецидивуючого перебігу ПН складає 93%.

ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ (ВСР) У ХВОРИХ НА 
ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК (ХХН) VД СТ. ЗАЛЕЖНО ВІД 

МОДАЛЬНОСТІ ЛІКУВАННЯ
Лобода О.М.1, Дудар І.О.1, Гончар Ю.І.1, Новаківський В.В.2

1ДУ «Інститут нефрології НАМН України», м. Київ, Україна 
2Діалізний медичний центр «Фрезеніус», м. Черкаси, України

Мета. Оцінити особливості показників ВСР у хворих на ХХН VД, які лікуються 
сеансами низькопотокового гемодіалізу(ГД) та гемодіафільтрацією (ГДФ). 
Матеріали і методи. У обсерваційне контрольоване дослідження включено 72 
особи з ХХН VД ст., які лікуються ГД, та 106 осіб з ХХН VД ст., які лікуються ГДФ. Групу 
контролю склали 30 здорових осіб. Всім обстеженим, окрім загальноприйнятих 
досліджень, проводилося вивчення показників ВСР. 
Результати та обговорення. При дослідженні ВСР у хворих на ХХН VД ст. в порівнянні 
з контрольною групою спостерігалося зниження часових параметрів, що відображають 
загальну варіабельність ритму (SDNN) і вплив парасимпатичного відділу вегетативної 
нервової системи (rMSSD, pNN50%) на автоматизм синусового вузла. 
У пацієнтів, які лікуються ГДФ, порівняно з пацієнтами, які лікуються 
низькопотоковим ГД, виявлено достовірно вищі показники TP, SDNN та рNN50%, 
rMSSD, а показник LF/HF був достовірно нижчим. Виявлений статистично 
значущий позитивний кореляційний зв’язок між рівнем гемоглобіну з одного 
боку, та показником TP з іншого (r=0,3, p=0,02). Виявлений статистично значущий 
негативний кореляційний зв’язок між віком хворих з одного боку, та показниками 
SDNN, рNN50 та TP, з іншого (r=-0,53, p=0,005; r=-0,47, p=0,008; r=-0,49, p=0,005 
відповідно). Виявлений статистично значущий негативний кореляційний зв’язок 
між індексом маси тіла хворих з одного боку, та показниками SDNN та TP, з іншого 
(r=-0,29, p=0,04; r=-0,31, p=0,03 відповідно). 
Висновки. У хворих на ХХН VД ст., виявлено зниження загальної ВСР, про що 
свідчать низькі значення SDNN, TP у порівнянні зі здоровими людьми. У пацієнтів, 
які лікуються ГДФ, порівняно з пацієнтами, які лікуються низькопотоковим ГД, 
виявлено достовірно вищі показники загальної ВСР.

ФАТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЙНІ УСКЛАДНЕННЯ В СТРУКТУРІ 
СМЕРТНОСТІ ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЛІКУВАННЯ 

ГЕМОДІАЛІЗОМ
Шіфріс І.М.1, Дудар І.О.1, Крот В.Ф.1, Алексєєва Н.Г.2

1ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
2Міська лікарня №3, м. Київ, Україна

Для прийняття управлінських рішень в області поліпшення надання допомоги 
пацієнтам з хронічною хворобою нирок (ХХН) VД ст., які лікуються гемодіалізом (ГД) 
актуальним завданням є визначення класів захворювань, що надають найбільший 
вплив на загальні показники смертності. Другою за частотою причиною смертності 
ГД пацієнтів у переважній більшості країн світу є інфекційні ускладнення. Питома 
вага інфекційних ускладнень, більшість з яких становлять ураження судинного 
доступу і респіраторних шляхів, досягає 25%.
Мета. Вивчення особливостей інфекційної смертності хворих, які лікуються 
гемодіалізом.
Матеріали і методи. Аналізувались всі випадки смерті від бактеріальних інфекцій, 
що мали місце серед ГД пацієнтів Київського міського науково-практичного 
центру нефрології та діалізу з 1 січня 2007 року по 31 грудня 2011 року. Питома 
вага інфекційної смертності розраховувалася від загальної кількості померлих 
упродовж поточного року.
Результати та обговорення. Сумарно в центрі протягом 5-ти років померло 137 
пацієнтів. Септичні ускладнення за період, що підлягав аналізу, обумовили 13 ( 
чоловіків 53,8% та жінок 46,2%) випадків. Питома вага інфекційної смертності за 
роки, що підлягали вивченню, становила 9,1% та коливалась від 6,45% в 2008 році 
до 14,3% в 2009 році.
Аналіз впливу віку дозволив встановити, що найбільша питома вага випадків 
(53,8%) мала місце у хворих на ХХН VД ст. похилого (понад 60 років) віку, найменша 
(7,7%) – молодого (до 30 років). Аналіз впливу причини ХХН VД ст. на фатальні 
інфекційні наслідки дозволив констатувати, що серед померлих питома пацієнтів 
з цукровим діабетом (ЦД) була вірогідно вищою, ніж з гломерулонефритом (46,15% 
та 30,7%, відповідно; p=0,0262).
Висновки. Першочергових заходів щодо запобігання негативних інфекційних 
подій потребують ГД пацієнти груп ризику. За результатами проведеного 
дослідження до груп ризику доцільно віднести хворих на ЦД та осіб похилого віку.

КЛАСИФІКАЦІЇ RENAL І PADUA В ОЦІНЦІ ПРОГНОЗУ 
ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН 

НИРКИ
Возіанов С.О., Григоренко В.М., Данилець Р.О., Білоголовська В.В., 

Перета Л.В.
ДУ«Інститут урології НАМН України»

Мета. Оцінити можливості шкал PADUA та RENAL для прогнозування ризиків при 
виконанні резекції нирки з пухлиною з приводу локалізованих новоутворень 
нирок (ЛНН).
Матеріали і методи. Ретроспективно проаналізовано 100 хворих із ЛНН (травень-
червень 2012-13 рр.), яким планувалось органозберігаюче хірургічне лікування. 
Середній вік хворих складав 63,9±10,4 років (26-80). Серед них: чоловіків було 73 
(73%), жінок – 26 (26%). У 95 (95%) хворих ЛНН мали розміри ≤4 см, у 5 (5%) – ≥4см. 
За шкалами RENAL та PADUA низький рівень складності (І) мали 23 (23%) і 25 (25%), 
середній (ІІ) – 65 (65%) і 57 (57%) та високий (ІІІ) – 12 (12%) і 18 (18%) відповідно. 
Результати та обговорення. 95 (95%) хворим виконано резекцію нирки з пухлиною, 
в інших 5-ти (5%) − нефректомія: у 2-х – у зв’язку зі значною кровотечею, в 3-х – 
через неможливість радикального видалення пухлини або парапельвікальним її 
розташуванням. Із них – 4 (80%) мали ІІІ і 1 (20%) – ІІ рівень складності за обома 
шкалами. Тривалість оперативного втручання збільшувалася залежно від рівня 
складності операції, як за шкалою PADUA (143хв. – ІІІ рівень, 124хв. – ІІ та 102хв. – І, 
р=0,04), так і за RENAL (158,5хв. – ІІІ рівень, 125хв. – ІІ та 120хв. – І, р=0,01). Час ішемії 
також збільшувався, відповідно градації за PADUA (19хв. – ІІІ рівень, 15хв. – ІІ та 12хв. 
– І, р=0,02) та RENAL (19,5хв. – ІІІ рівень, 15,5хв. – ІІ і 13,0хв. – І, р=0,02). Крововтрата 
вірогідно відрізнялась при збільшенні рівня складності виконанні резекції нирки з 
пухлиною (394 мл – ІІІ рівень, 220 мл – ІІ і 167мл – І, р=0,03) за шкалою PADUA, тоді 
як за RENAL незначно різнилася між групами (270мл – ІІІ рівень, 240мл – ІІ та 220мл 
– І, р=0,09). У 86(86%) хворих за гістологічною структурою виявлено світлоклітинну 
нирковоклітинну карциному, у 14 (14%) − доброякісні пухлини нирок.
Висновки. Вищий рівень складності органозберігаючого лікування ЛНН за 
шкалами RENAL і PADUA відповідав більшій крововтраті, тривалості ішемії та часу 
операції, а також ризику конверсії в нефректомію.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА СТАНУ СЕЧОВОДІВ ПРИ ОБСТРУКЦІЇ 
ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ

Нікітаєв С. В.
ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ Україна

У літературі недостатньо висвітлені питання змін біоелектричної активності і 
моторної реакції сечоводів під час порушення уродинаміки сечових шляхів.
Мета. Вивчити в експерименті реакції моторики верхньої третини сечоводу під час 
першої години уростазу верхніх сечових шляхів шляхом оцінки зміни показника 
амплітуди коливань біопотонціалів гладеньких м’язів сечоводу. 
Матеріали і методи. Досліди було виконано на 60 щурах-самцях. Групи 
спостережень (по 30 щурів у кожній): І гр. – уростаз верхніх сечових шляхів (ВСШ) 
внаслідок обструкції нижньої третини сечоводу; ІІ гр. – уростаз ВСШ внаслідок 
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переповнення та перерозтягнення сечового міхура. У обох групах досліджували 
показники біоелектричної активності верхньої третини сечоводів (ВТС) у стані 
спокою і підчас уростазу ВСШ на протязі 1 години. Біоелектрична активність 
ВТС оцінювалась за допомогою електроуретерографії (ЕУГ), як метода оцінки та 
реєстрації біопотенціалів моторної активності гладеньких м’язів сечоводів за 
власним способом. 
Результати та обговорення. У стані спокою отримано показники амплітуди 
коливань біопотенціалів гладеньких м’язів сечоводу (БГМС) у обох групах тварин 
(Ігр. та ІІгр.), які дорівнювали 0,5±0,03мВ і мали період виникнення біопотенцілів 
(ПВБ) 15,9±1,39 с. 
Після створення в обох групах умов уростазу ВСШ і на протязі всього часу 
експерименту показники амплітуди коливань БГМС і ПВБ Ігр. та ІІгр. мали 
статистичну вірогідну різницю (р<0,05). 
У І гр. на 5-ту хв. з моменту створення умов уростазу ВСШ отримано збільшення 
на 84,0% показника амплітуди коливань БГМС у порівнянні із станом спокою. 
Одночасно виникло скорочення ПВБ на 17,0%, який став 13,2±2,70с. Після 10 хв. 
уростазу показник амплітуди коливань БГМС збільшився у 4,6 рази і одночасно 
скоротився на 58,0% ПВБ. У Ігр. почали виникати одиночні коливання активності 
біопотенціалів (ОКАБ) з високим вольтажем – 5,6±0,17 мВ. Після 20-й хв. − відмічено 
часткове зниження високого вольтажу показника амплітуди коливань БГМС 
до рівня 1,68±0,11мВ з одночасним скороченням на 68,4% ПВБ. Продовжували 
виникати ОКАБ − 5,1±0,31 мВ. У Ігр. моторика ВТС на 30-ту хв. характеризувалась 
збільшенням вольтажу показника амплітуди коливань БГМС у 7,5 разів і одночасно 
значним скороченням на 90,8% ПВБ та зростанням вольтажу виникаючих ОКАБ – 
6,2±0,27 мВ. Подальший проміжок часу уростазу ВСШ характеризувався поступовим 
зниженням високого вольтажу показника амплітуди коливань БГМС і на 50 хв. він 
був 1,65±0,19 мВ, який перевищував стан спокою у 3,3 рази. Одночасно вперше після 
30хв. почав подовжуватись ПВБ, але він залишався меншим на 77,7% у порівнянні 
із станом спокою. Частково знизився вольтаж ОКАБ до 5,5±0,19мВ. У І гр. після 60 
хв уростазу ВСШ нами відмічено, що показник сумарної амплітуди коливань БГМС 
залишається із збільшеним вольтажем у 7,2 рази, відсутні епізоди виникнення ОКАБ, 
ПВБ залишається скороченим на 76,3 % у порівнянні із станом спокою до уростазу.
У ІІ гр. після створення умов уростазу ВСШ відмічено, що на 5-ту хв. показник 
амплітуди коливань БГМС збільшився у 8,6 разів в порівнянні із станом спокою. 
ПВБ скоротився на 81,5% і став 2,9±0,69 с. Одразу почали виникати епізоди ОКАБ з 
високим вольтажем, який досягав 9,9±0,13 мВ. Після 10-ї хв. виникає різке зниження 
вольтажу показника амплітуди коливань БГМС відносно показника 5 хв. уростазу, а 
також досягає зменшення на 54,0% відносно стану спокою. Отримано подовження 
ПВБ відносно 5-ї хв. уростазу, але він залишався меншим на 50,7% у порівнянні 
із станом спокою. Частково знизився вольтаж виникаючих ОКАБ до 1,5±0,03 мВ. 
До 30-ї хв. включно, спостерігалось поступове зменшення показника амплітуди 
коливань БГМС на 63,0% у порівнянні із станом спокою. Одночасно збільшився 
на 17,2% ПВБ відносно стану спокою і становить 18,64±1,79 с. У даний період часу 
були відсутні епізоди виникнення ОКАБ. На 40 хв. уростазу ВСШ було відмічено, що 
показник амплітуди коливань БГМС виріс у 11,3 рази в порівнянні із станом спокою. 
Тоді, як період коливань залишився незначно подовженим на 9,9% від даного 
показника у стані спокою. Виникли епізоди ОКАБ із значно великим вольтажем, 
який досяг 12,2±0,56 мВ. Оцінюючи в ІІ гр. зміни моторики ВТС після 60 хв. уростазу 
ВСШ нами було відмічено, що відбулось часткове зниження високого вольтажу 
показника амплітуди коливань БГМС до 1,33±0,49мВ, який у 2,7рази перевищує 
даний показник у стані спокою. Помітно скоротився на 52,2% ПВБ відносно стану 
спокою. Продовжують виникати епізоди ОКАБ із високим вольтажем 7,7±0,62мВ, 
що були відсутні до виникнення умов уростазу ВСШ.
Висновки. 1. У стані спокою показники амплітуди коливань біопотенціалів 
гладеньких м’язів сечоводу дорівнювали 0,5±0,03мВ, період виникнення 
біопотенцілів становив 15,9±1,39 с. 2. Після 60 хвилин обструкції нижньої третини 
сечоводу: відсутні епізоди одиночних коливань активності біопотенціалів з 
високим вольтажем, період виникнення біопотенціалів скорочений на 76,3% і 
становить 3,79±0,33 с., вольтаж амплітуди коливань біопотенціалів гладеньких 
м’язів сечоводу збільшений у 7,2 рази у порівнянні із станом спокою до уростазу. 3. 
Після 60 хвилин умов уростазу сечових шляхах внаслідок переповнення сечового 
міхура: виникають епізоди одиночних коливань активності біопотенціалів із 
високим вольтажем 7,7±0,62мВ, скорочений період виникнення біопотенціалів 
на 52,2%, вольтаж амплітуди коливань біопотенціалів гладеньких м’язів сечоводу 
збільшений у 2,7рази у порівнянні із станом спокою до уростазу.

СЕМІНАР «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ 
ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕРОНТОЛОГІЇ»

15 жовтня 2014 року ∙ Час проведення: 16.30-18.00
Організатор: ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

ПРОГРАМА
Тема: Роль генетичних і соціально-середовищних факторів у формуванні 
«феномену довголіття» на Кавказі
Доповідачі: Кузнецова С.М., Кузнецов В.В.
Тема: Нові підходи до корекції ендотеліальної дисфункції при кардіоваскулярній 
патології
Доповідачі: Жаринова В.Ю., Бодрецька Л.А., Бутинець Ж.С.
Тема: Комплексна корекція проявів метаболічного синдрому у хворих літнього віку
Доповідачі:  Шатило В.Б., Антонюк-Щеглова І.А., Чижова В.П.
Тема: Транскраніальна магнітна стимуляція в неврології
Доповідачі: Скачкова Н.А., Єгорова М.С., Тархов Д.Ю.

Тема: Перспективи розвитку геріатричної допомоги населенню України
Доповідач: Чайковська В.В.
Тема: Тривалість здорового життя в Україні: тенденції і перспективи
Доповідач: Фойгт Н.А.
Тема: Залишкова працездатність і здоров’я людини у віковому аспекті
Доповідачі: Поляков О.А., Томаревська О.С.
Тема: Професійна зайнятість людей старших вікових груп, як фактор ефективного 
використання людських ресурсів
Доповідач: Прокопенко Н.О.

ВІКТОРІВСЬКІ ЧИТАННЯ 
«БЕЗПЕКА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І РАЦІОНАЛЬНА 

ФАРМАКОТЕРАПІЯ» В ПАМ’ЯТЬ ВИДАТНОГО НАУКОВЦЯ,
ПЕДАГОГА І ЛЮДИНИ ОЛЕКСІЯ ПАВЛОВИЧА ВІКТОРОВА

Секції: кардіологія, нефрологія, ендокринологія, неврологія, педіатрія, 
гастроентерологія, інфектологія та антимікробна терапія, медицина невідкладних 
станів, остеологія, остеопороз, синдром болю

16 жовтня 2014 року ∙ Час проведення: 10.00-16.00
Організатори: Громадська організація «Українська асоціація медичної освіти», 
АМО України, Видавничий дім «Заславський», Міжнародний благодійний фонд 
«Видавництво Сфера», газета «Новини медицини та фармації»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА – НОВИЙ НАПРЯМОК 

У ДІАГНОСТИЦІ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ»
16 жовтня 2014 року ∙ Час проведення: 10.30-13.30

Організатор: ДУ «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка НАМН 
України»

Тема: Алергічний риніт, актуальні питання діагностики та лікування 
Доповідач: Гогунська І.В. 
Тема: Можливості молекулярної алергодіагностики в лікуванні пацієнтів сезонним 
алергічним ринітом і прогнозі тяжкості харчового перехрещення 
Доповідач: Наумова О.О. 
Тема: Молекулярна алергодіагностика у пацієнтів з цілорічним алергічним ринітом 
Доповідач: Забродська  Л.В. 
Тема: Роль грибковой сенсибилизации в диагностике и лечении пациентов с 
круглогодичным аллергическим ринитом
Доповідач: Наумова О.О.
Тема: Обговорення клінічних випадків 
Доповідач: Гогунська І.В

КРУГЛИЙ СТІЛ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ТА ЗАСТОСУВАННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК УСТАНОВ НАН 

УКРАЇНИ В СФЕРІ МЕДИЦИНИ»
16 жовтня 2014 року ∙ Час проведення: 10.30-13.30

Організатор: Національна академія наук України

ПРОГРАМА
Модератор: чл.-кор. Пономаренко Олександр Миколайович, директор Інституту 
геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
Міжнародний науково-навчальний Центр інформаційних технологій та 
систем НАН та МОН України
Тема: ФАЗАГРАФ – портативний кардіодіагностичний комплекс
Доповідач: гол.н.с., д.т.н. Файнзільберг Л.С. 
Тема: Біоінформаційна технологія ТРЕНАР у відновному лікуванні рухових і мовних 
функцій
Доповідач: д.б.н. Вовк М.І.
Тема: Комп’ютерна технологія індуктивного моделювання для задач диференційної 
діагностики та оцінювання ефективності ліків
Доповідач: н.с. Павлов А.В.
Тема: Інформаційна технологія зберігання та використання цифрових медичних 
зображень в закладах охорони здоров’я
Доповідач: д.мед.н., проф. Коваленко О.С.
Тема: Інформаційна технологія дослідження цитопротекторних механізмів клітини 
у боротьбі з гіпоксією
Доповідач: д.б.н. Лябах К.Г.
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії (ІБОНХ) НАН України, Національний 
медичний університет ім. О.О. Богомольця
Тема: Вітчизняний антимікотик Теобон-дитіомікоцид (ТД). Досвід застосування, 
перспективи
Доповідач: зав. відділу, професор Шкарапута Л.М. 
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
Тема: Актуальні питання впровадження діагностикумів та вітамінних препаратів, 
розроблених в Інституті біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України
Доповідач: д.б.н. Колибо Д.В.
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Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Тема: Апарат «Гелікотестер» для неінвазивної діагностики гелікобактеріозу шлунка
Доповідач: к.б.н. Шандренко С.Г.
Тема: Нові системи тест-контролю (самоконтролю) сітківки ока для запобігання 
сліпоти у населення
Доповідач: академік АТН України, пров.наук.співр., д.ф.-м.н. Плюто І.В.
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН 
України
Тема: Фтор в підземних водах та ендемічне захворювання
Доповідач: чл.-кор. НАН України, зав. відділу Жовінський Е.Я.
Інститут технічної механіки НАН України і ДКА України 
Тема: Застосування пунктурних неінвазивних методів діагностики і терапії в сфері 
медицини
Доповідач: н.с. Камков В.П.
Інститут електродинаміки НАН України 
Тема: Електродинаміка живих систем: основи теорії і застосування у біомедицині
Доповідач: д.т.н., пров. наук. співр. Подольцев О.Д.
Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України 
Тема: Селективні сорбенти для вилучення біологічно активних речовин з рідких 
середовищ та розділення оптичних ізомерів
Доповідач: пров.наук.співр., д.х.н. Колотілов С.В.
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 
Тема: Нові функціональні нанокомпозити для високочутливої детекції цільових 
антигенів
Доповідач: к.б.н, с.н.с. Дергай М.В. 
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
Тема: Композити на основі кремнеземів та хітозану для контрольованого 
вивільнення активних речовин
Доповідач: м.н.с. Козакевич Р.Б.
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 
Тема: Біосумісні композиційні матеріали з пролонгованою лікарською дією як 
кісткові імплантати
Доповідач: д.х.н. Рожнова Р.А. 
Інститут технічної теплофізики НАН України
Тема: Вітчизняні технології лікувально-профілактичних продуктів нового 
покоління
Доповідачі: к.т.н. Шаркова Н.О., д.т.н. Авдєєва Л.Ю. 
Тема: Використання методів ДІВЕ в фармацевтичних технологіях
Доповідач: с.н.с., к.т.н. Грабова Т.Л.
Тема: Розробка та впровадження способу і установки нагріву та плавлення в’язких 
основ для виробництва м’яких лікарських форм
Доповідач: н.с. Степанова О.Є.
Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України 
Тема: Розробка технології виплавки в електронно-променевих гарнісажних 
установках сплавів медичного призначення на основі титану та цирконію і 
одержання з них виробів
Доповідач: д.т.н. Ладохін С. В.
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України 
Тема: Біофосфонати палладію як основа нових перспективних малотоксичних, 
адресної дії протипухлинних препаратів
Доповідач: заст.дир., чл.-кор. НАН України Пехньо В.І.

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА
16 жовтня 2014 року ∙ Час проведення: 10.00-16.00

Організатори: «Журнал головної медичної сестри», журнал «Практика управління 
медичним закладом», Компанія LMT

ПРОГРАМА
Тема: Здійснення серцево-легеневої реанімації поза закладами охорони здоров’я
Доповідач: Марков Ю.І., к.м.н., доцент кафедри медицини невідкладних станів 
НМАПО імені П.Л. Шупика
Здійснення комплексу реанімаційних заходів у поза стаціонарних умовах 
передбачає додаткове навантаження на медичних працівників, що значно 
утруднює можливості надання допомоги. Але зупинка кровообігу виникає 
раптово, як правило, в громадських місцях, на вулиці, що значно віддалені 
від закладів охорони здоров’я. Тому зберігають актуальність відпрацювання 
практичних навиків серцево-легеневої та церебральної реанімації, як медичними 
працівниками, так і пересічними громадянами. Нами на майстер-класі будуть 
продемонстровані сучасні симуляційні технології І стадії серцево-легеневої 
реанімації: елементарна підтримка життя – штучна підтримка кровообігу, контроль 
та відновлення прохідності дихальних шляхів, штучна підтримка дихання.
Тема: Питання безпеки екстемпорального приготування інфузійних розчинів
Доповідач: Малютін Олександр, продакт-менеджер компанії «Юрія-Фарм» 
•  Закрита система екстемпорального приготування інфузійних розчинів Soluven, 

що це? 
• Переваги та правила роботи 
• Безпека і зменшення професійних ризиків для медичного персоналу
Тема: Робота над помилками (основні моменти, на які необхідно звертати увагу 
при проведенні інфузійної терапії) 
Доповідач: менеджер по продукції BD − Туркевич Людмила, менеджер по продукції 
VM − Тарасюк Оксана 
• Світовий прогрес щодо безпеки медпрацівників

• Причини виникнення флебіту у пацієнтів з периферичним катетером
• Основні заходи профілактики ускладнень при проведенні інфузійної терапії
• Унікальні переваги систем ПР і ПК Vogt Medical
•  Практичний тренінг на муляжі руки з використанням продукції Becton Dickinson 

і Vogt Medical
Тема: Системний підхід до вибору та застосування дезінфекційних засобів і 
антисептиків для створення протиінфекційного бар’єру в ЛПЗ. Сучасні засоби 
хімічної дезінфекції, доцільність їх використання 
Доповідач: лікар-епідеміолог Валентина Малюга, ТОВ «Лаверна» 
•  Огляд сучасних дезінфекційних засобів, що використовуються для забезпечення 

протиепідемічного режиму в закладах охорони здоров’я (ЗОЗ) України:
- групи активно-діючих речовин, що використовуються для виробництва 
дезінфекційних засобів, основні характеристики (наведення прикладів 
із використанням «Методичних вказівок щодо застосування засобів»
- конкретизація вибору дезінфекційного засобу для знезараження лікарняного 
середовища в залежності від складу рецептури, властивостей її основних 
компонентів (в т.ч. для знезараження виробів медичного призначення, 
дезінфекції в ході поточних та генеральних прибирань в ЗОЗ різного профілю, 
знезараження ендоскопів та наркозо-дихальної апаратури, антисептики 
рук медичного персоналу та антисептичної обробки шкіри пацієнтів тощо)
- планування графіка ротації дезінфекційних засобів на рівні активно-діючої 
речовини, приклади

•  Визначення потреби в кількості дезінфекційних засобів для ЗОЗ, приклади 
розрахунків. Де можна «зекономити» на «знезараженні» з метою 100% 
забезпечення дезінфекційними засобами і антисептиками, що використовуються 
для дезінфекції критичних і напівкритичних об’єктів лікарняного середовища.

Тема: Сучасні антисептики на ринку України. Тактика виправданого вибору 
Доповідач: Малютін Олександр, продакт-менеджер компанії «Юрія-Фарм» 
• Огляд найбільш часто використовуваних антисептиків 
• Співвідношення користь/ризик 
• Раціональний вибір антисептиків для професійного і побутового застосування
• Рекомендовані схеми використання

МАЙСТЕР-КЛАС: «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОМНОЛОГІЇ» 
16 жовтня 2014 року ∙ Час проведення: 10.00-16.00

Організатори: Лабораторія Сну «Науково-Практичного Консультативного Центру 
«УкрТелеМед» за підтримки Всеукраїнської Громадської Організації «Українська 
Асоціація Медицини Сну», Асоціації Анестезіологів України, Всеукраїнського 
громадського об’єднання «Проти гіпертензії» та компанії Weinmann Geräte für 
Medizin GmbH+Co.KG (Німеччина)

ПРОГРАМІ ПИТАННЯ
1. Особливості розвитку гіпертонії у хворих з СОАС
2. Порушення серцевого ритму, що пов’язані з порушеннями сну
3. Тактика ведення пацієнта з ХОЗЛ при наявності СОАС
4. Зв’язок ендокринних патологій з порушенням дихання уві сні
5. СОАС в практиці уролога
6. Сучасні методи діагностики та лікування СОАС
7. Погляд отоларинголога на причини та наслідки хропіння та СОАС

ХРОНИЧЕСКИЕ НЕЙРОИНФЕКЦИИ: ФАКТОРЫ РИСКА И 
СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ В УКРАИНЕ

Терещенко Л.П., к.м.н. ведущий научный сотрудник отдела 
нейроинфекций и рассеянного склероза 

ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», 
г. Харьков

Инфекционные болезни по данным ВОЗ являются одной из основных причин 
инвалидизации и смертности населения во всем мире. Повышение уровня 
инфекционных заболеваний связано с демографическим взрывом (увеличением 
численности населения Земли до 7 млрд.), а также социально-экономическими 
факторами, военными конфликтами, внутренней и внешней миграцией, 
экологическими катаклизмами, появлением новых нозологических форм 
заболеваний.
Рост числа больных с хроническими нейроинфекциями (ХНИ) является 
индикатором глобального ухудшения иммунного статуса населения. Это связано 
с высокой частотой распространения современных инфекций, сложностью 
диагностики латентных форм и проведения специфической, неспецифической 
терапии. 
Последние достижения нейронаук позволили установить ведущую роль 
провоспалительных факторов в развитии воспаления нервной системы. Одним 
из главных факторов развития воспаления в центральной нервной системе 
является повреждение гемато-энцефалического барьера. Это вызывает 
каскад иммунозависимых реакций, индукцию воспалительного синдрома и 
его прогрессирование. Считается, что в развитии и поддержании ХНИ особая 
роль принадлежит вирусам (герпес-группы, Эпштейн-Барр, цитомегаловирус, 
Варицелла-Зостер, вирус папилломы человека, энтеровирусы и др.), характерными 
особенностями которых являются убиквитарность, пантропность и длительная 
персистенция в организме.
Неврологическая симптоматика ХНИ полиморфна и во многом зависит от степени 
выраженности воспалительных реакций, которые в современных условиях 
протекают субклинически. Важным моментом для выявления ХНИ является 
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тщательный сбор жалоб, анамнеза, данных соматического и неврологического 
статусов, вирусологических и иммунологических исследований, а также 
использование современных методов диагностики. Это позволяет выявить очаги 
поражения на уровне  мелких сосудов и окружающих их тканей головного мозга, а 
также наличие коморбидных состояний.
Сложность терапии при ХНИ сопряжена с развитием резистентности вирусов к 
лекарственным средствам, выработкой вирусами в процессе эволюции механизмов 
снижения иммунного ответа хозяина, индивидуальной непереносимостью, 
тяжелыми побочными реакциями. Всё большее значение приобретают микст-
инфекции, при которых наблюдается симбиоз инфекционных агентов. 
В этих услових этиотропная терапия считается самой эффективной лечебной 
стратегией при  инфекционной патологии. Поэтому на ранних этапах развития 
болезни важным является применение противовирусной терапии (старт-терапия), 
которая позволяет  влиять на репликацию вирусов.

С учетом развития вторичного иммунодефицита важной составляющей 
в восстановительном лечении этих пациентов является применение 
заместительной иммуноглобулинотерапии для повышения резистентности 
организма, восстановления и поддержания функций, повышения резервов 
жизнедеятельности.
Кроме того, в системе лечебных мероприятий важным является применение 
препаратов, стимулирующих продукцию эндогенного интерферона, 
гепатопротекторов, пробиотиков и др. К достижениям XXI относится применение 
регуляторных пептидов, которые имеют сложный спектр действия и с успехом 
используются в различных областях медицины. 
Для оценки позитивных сторон проведенного лечения используются данные 
мониторинга иммуннологических исследований, а динамические позитивные 
изменения являются основой устойчивости в достижении ремиссии. 

МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

СИМПОЗІУМ «МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 
ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ»

14 жовтня 2014 року   •   Час проведення: 10:00-18:00
Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика (кафедра медицини невідкладних станів і кафедра медицини 
катастроф); УНПЦ медицини катастроф; ВГО «Асоціація працівників медицини 
невідкладних станів та медицини катастроф»

ПРОГРАМА
Тема: Основні завдання, які стоять перед працівниками екстреної медичної 
допомоги в період її реформування
Доповідачі: Юрченко В.Д., Стрельніков М.О. 
Тема: Диспетчер екстреної медичної допомоги
Доповідачі: Рощін Г.Г., Сінєльник С.В., Ден Смаглі, Вершигора А.В.
Тема: Готовність лікарів загальної практики – сімейної медицини до надання 
медичної допомоги при загрозливих для життя станах
Доповідачі: Марков Ю.І., Слабкий Г.О. 
Тема: Основні елементи Протоколу з надання медичної допомоги при гострому 
мозковому інсульті на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах
Доповідачі: Зозуля І.С., Зозуля А.І. 
Тема: Актуальні питання надання екстреної медичної допомоги при гострих 
отруєннях хімічної етіології в умовах багатопрофільної лікарні
Доповідачі: Курділь Н.В., Іващенко О.В., Падалка В.М., Струк В.Ф., Пономарьова В.В. 
Тема: Абдомінальний сепсис – етапність сучасної доктрини 
Доповідачі: Слонецький Б.І., Максименко М.В., Ткаченко О.А., Ахмед М.О. Батавіл 
Тема: Кардіоцеребральний синдром 
Доповідачі: Ніконов В.В. 
Тема: Діабетичний кетоацидоз 
Доповідачі: Шлапак І.П., Галушко О.А. 
Тема: Нейроінфекції на догоспітальному етапі
Доповідачі: Савицька І.Б. 
Тема: Сучасна діагностико-лікувальна тактика при перитоніті, що спричинений 
гострими захворюваннями кишечнику 
Доповідачі: Максименко М.В., Слонецький Б.І., Довженко О.Д., Вербицький І.В., 
Березенко І.М., Коцюбенко В.О. 
Тема: Аналіз летальності при травмі живота з гіпотермією
Доповідачі: Рощін Г.Г., Дорош В.М., Крилюк В.Е., Пенкальский О.О., Іванов В.І. 
Тема: Результати вивчення добової летальності пацієнтів з невідкладними станами 
у багатопрофільному стаціонарі
Доповідачі: Марков Ю.І., Рибак Є.В. 
Тема: Динамический мониторинг и интенсивная терапия у больных с 
геморрагическим инсультом
Доповідач: Сєріков К.В. 
Тема: Сучасні принципи невідкладної допомоги при політравмі
Доповідач: Льовкін О.А. 
Тема: Психологічна підготовка – важливий елемент в системі цілеспрямованої 
професійно-психологічної підготовки медичних працівників
Доповідач: Назаренко І.І. 
Тема: Місце кафедри медицини катастроф в системі післядипломної підготовки 
лікарів
Доповідачі: Рощін Г.Г., Кузьмін В.Ю., Іскра Н.І., Крилюк В.О. 
Тема: Відновлення прохідності дихальних шляхів у дітей при невідкладних станах 
на догоспітальному етапі
Доповідачі: Орел В.В., Марков Ю.І. 

АБДОМЕНОГЕННИЙ СЕПСИС – ЕТАПНІСТЬ СУЧАСНОЇ 
ДОКТРИНИ

Слонецький Б.І.¹, Тутченко М.І.², Максименко М.В.¹, Ткаченко О.А.³, 
Ахмед М.О. Батавіл¹, Лобанов С.М.³

¹Національна медична академія післядипломної освіти
 імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

²Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 
м. Київ, Україна

³Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, 
м. Київ, Україна

Мета. Уточнення окремих складових діагностико-лікувальної тактики − її 
етапності у пацієнтів, що були госпіталізовані в ургентному порядку з приводу 
абдоменогенного сепсису.
Матеріали і методи. У роботі проаналізовані результати хірургічного лікування 
94 пацієнтів, що були госпіталізовані в ургентному порядку та знаходились 
на лікуванні у хірургічних клініках Київської міської клінічної лікарні швидкої 
медичної допомоги з 2011 по 2013 роки. Стан хворих з абдоменогенним 
сепсисом характеризувався за шкалою APACHE–II понад 13 балів, Мангеймський 
перитонеальний індекс – понад 29 балів, а індекс черевної порожнини був понад 
11 балів. В залежності від діагностико-лікувальної тактики хворих розділили на 2 
групи. В пацієнтів першої групи (ретроспективна група – 43 хворих) релапаротомії 
виконували лише по «вимозі», тоді як у хворих другої групи (51 пацієнт) віддавали 
перевагу виконанню релапаротомій по «програмі». Клініко-діагностичний 
алгоритм включав лабораторні, інтрументальні та біохімічні методи дослідження, 
а також застосовували статистичні методи дослідження.
Результати та обговорення. Отримані результати засвідчили, що однією з причин 
важкості захворювання у 69 (73,41%) пацієнтів була госпіталізація пацієнтів пізніше 
12 годин з моменту виникнення перитоніту. Основним джерелом виникнення 
абдомінального сепсису в обох групах були: захворювання шлунка чи ДПК – 18 
(19,15%) хворих, захворювання тонкої кишки – 27 (28,72%) пацієнтів, деструктивні 
захворювання апендикса – 13 (13,83%) хворих, захворювання ободової кишки – 32 
(34,05%) пацієнти, інші – 4 хворих (4,25%). 
Основними показами до проведення релапаротомії за «програмою» у другій 
групі були: токсична та термінальна фаза перебігу гострого розлитого перитоніту, 
важкість стану хворого за  шкалою APACHE–II понад 15 балів, інтраабдомінальний 
компакмент синдром понад 15 мм. рт. ст, неможливість надійного усунення джерела 
чи його наслідків, змішана флора перитоніту з превалюванням анаеробної. Серед 
помилок у пацієнтів першої групи здебільшого були: неадекватна оцінка важкості 
супутньої патології хворих, недооцінка джерела перитоніту та тривалості перебігу 
захворювання, недооцінка важкості перебігу перитоніту.
Аналіз результатів в обох групах, в залежності від діагностико-лікувальної тактики 
засвідчив, що серед 43 пацієнтів першої групи, кількість релапаротомій по «вимозі» 
була у 18 (41,86%) хворих. Слід зазначити, що серед хворих першої групи, які 
перенесли лише одне оперативне втручання летальність протягом першої доби 
більш ніж у 3 рази перевищувала летальність у порівнянні з другою групою. Крім 
того, післяопераційна летальність в першій групі склала 27 (62,79%) хворих, тоді як 
у другій групі при оптимізованій діагностико-лікувальній доктрині із застосуванням 
релапаротомій за «програмою» мала місце лише у 20 (39,22%) пацієнтів.
Висновки. 1. Вибір етапного лікування пацієнтів з абдоменогенним сепсисом 
дозволяє зберегти компенсаторні резерви організму під час першого оперативного 
втручання та оптимізувати стан хворого для попередження фатального наслідку.
2. Етапні принципи у лікуванні пацієнтів з абдоменогенним сепсисом дозволяють 
зменшити після добову летальність більш ніж у три рази та знизити загальну 
післяопераційну летальність на 23,57%.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ ХІМІЧНОЇ ЕТІОЛОГІЇ 

В УМОВАХ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ
Курділь Н.В.1, Падалка В.М.1, Іващенко О.В.2, Струк В.Ф.3, 

Пономарьова В.В.3

1 ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я 

України», м. Київ, Україна
2 Національна медична академія післядипломної освіти

 імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
3.Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, 

відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральної детоксикації, 
м. Київ, Україна

Мета. Вивчення госпітальної структури гострих отруєнь хімічної етіології 
серед дорослого населення м. Києва та особливостей організації лікувально-
діагностичного процесу.
Матеріали і методи. Проведений ретроспективний аналіз гострих отруєнь за 
період 2003-2013 рр. Використані статистичні дані Київської міської клінічної 
лікарні швидкої медичної допомоги.
Результати та обговорення. За період дослідження проаналізовано 19 564 
випадки отруєнь (чоловіків – 48,2%), пацієнтів віком до 20 років – 10%, від 21 до 50 
років – 50%; 51-60 років – 15%, 61-70 років – 16%, більше 70 років – 7%. Відмічено 
збільшення кількості алкогольних ком (з 17,5% до 27,3%), отруєнь медикаментами 
(з 34,5% до 46,0%), синтетичними наркотиками (з 2,5% до 7,8%) та зменшення 
кількість отруєнь високотоксичними речовинами: етиленгліколь, хлоровані 
вуглеводні (з 1,8% до 0,1%). Частота отруєнь кислотами, лугами та металами 
стабільна (1,5%). Виробничі отруєння (3,5%) найчастіше були обумовлені 
токсичною дією чадного газу, кислот та лугів, нітрофарб, органічних розчинників 
і металів. Найбільша кількість випадків виробничих отруєнь була серед жінок у 
віці 41-50 та 51-60 років (33,33% та 30,56%, відповідно), у чоловіків – 21-30 та 31-
40 років (37,61% та 20,18%, відповідно). Кількість отруєнь фосфорорганічними 
сполуками зменшилась з 2,1% до 0,5%, натомість, збільшилась кількість отруєнь 
карбаматами, гербіцидами на основі 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти та 
синтетичними піретроїдами (з 0,1% до 1,2%). Показники летальності стабільні 
(3,2%) та обумовлені токсичною дією спиртів, розчинників, наркотиків, 
корозивних отрут. Загальна кількість токсикантів, ідентифікованих в умовах 
токсикологічної лабораторії, перевищила 300 найменувань, а кількість 
токсикологічних досліджень – 275 тисяч.
Висновки. Зміни структури гострих отруєнь характеризуються збільшенням 
спектру токсичних речовин хімічного походження, що потребує постійного 
моніторингу та оцінки, з метою розробки ефективних методів детоксикації та 
заходів профілактики.

АНАЛІЗ ДОДОБОВОЇ ЛЕТАЛЬНОСТІ ПАЦІЄНТІВ У 
БАГАТОПРОФІЛЬНОМУ СТАЦІОНАРІ

Марков Ю.І.¹, Рибак Є.В.²
¹ Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
² Київська міська клінічна лікарня №1, м. Київ, Україна

Мета. Поліпшення якості надання екстреної  медичної допомоги на догоспітальному 
етапі (ДГЕ).
Матеріали і методи. Проведено суцільне ретроспективне дослідження додобової 
летальності у Київській міській клінічній лікарні №3 у 2009 р. Досліджували якість 
надання екстреної медичної допомоги на ДГЕ шляхом встановлення чинників, які 
впливають на кінцевий результат лікування.
Результати та обговорення. Констатовано 110 випадків додобової летальності: 
74 (67,27%) випадки – пацієнти, доправлені до лікарні за направленням бригад 
ШМД (1 клінічна група) та 36 (32,73%) випадків – пацієнти, доправлені бригадами 
ШМД за направленням амбулаторно-поліклінічних закладів (2 клінічна група). 
1 клінічна група. Середній вік пацієнтів – 65,2±1,7р. 32 (43,24%) становили 
жінки, 42 (56,76%) – чоловіки.  Пацієнти доправлялися до лікарні у відділення 
інтенсивної терапії – 42 (56,76%), до інфарктного відділення – 22 (29,72%), до 
відділень неврології – 5 (6,75%), до інших відділень – 5 (6,75%). На ДГЕ хворим 
було здійснена ЕКГ-діагностика – 20 (27,02%) випадків, внутрішньовенний доступ 
– 16 (21,62%), фармакотерапія 49 (66,21%), інгаляція кисню – 8 (10,81%). Пацієнти 
знаходилися у закладі охорони здоров’я: до 3-х год. – 19 (25,67%) випадків, від 3 
до 6 год. – 16 (21,62%), від 6 до 12 год. – 18 (24,32%), від 12 до 24 год. – 21 (28,38%). 
2 клінічна група. Середній вік пацієнтів – 63,1±2,7р. Чоловіків та жінок було 
порівну – по 18 (50,0%). Хворі доправлялися до лікарні у відділення інтенсивної 
терапії – 22 (61,11%) випадків, до інфарктного відділення – 4 (11,11%), до 
відділень неврології – 3 (8,33%), до інших відділень – 7 (19,44%). На ДГЕ хворим 
було здійснена ЕКГ-діагностика – 1 (2,77%) випадків, фармакотерапія 6 (16,66%); 
внутрішньовенний доступ, інгаляція кисню – 0 (100,0%) випадків. Пацієнти 
знаходилися у закладі охорони здоров’я: до 3-х год. – 7 (19,44%) спостережень, 
від 3 до 6 год. – 4 (11,11%), від 6 до 12 год. – 13 (36,11%), від 12 до 24 год. – 12 
(33,33%). 
Висновки. Переважна більшість пацієнтів з невідкладними станами, що згодом 
померли додобово, поступали в стаціонар за направленням бригад ШМД, 
середній вік хворих – старший за працездатний, переважно хворі поступали до 
відділення інтенсивної терапії. На ДГЕ пацієнти в недостатньому об’ємі отримували 
діагностичні та лікувальні заходи.  

АНАЛІЗ ЛЕТАЛЬНОСТІ ПРИ ПОЄДНАНІЙ ТРАВМІ ЖИВОТА З 
ГІПОТЕРМІЄЮ

Пенкальський О.О.2, Рощін Г.Г.1, Дорош В.М.3, Крилюк В.О.2, Іванов В.І.2

1Кафедра медицини катастроф НМАПО імені П.Л. Шупика, 
м. Київ, Україна

2ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна

3Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги 
(КМКЛШМД), м. Київ, Україна

Мета. Дослідити результати лікування хворих з закритою травмою живота (ЗТЖ) та 
переохолодженням і встановити причини летальності. 
Матеріали і методи. Проведено ретроспективне дослідження результатів 
лікування 52 летальних випадків у постраждалих з поєднаною ЗТЖ, які знаходились 
на лікуванні КМКЛШМД за період з 2010 по 2012 рр. Для оцінки стадії гіпотермії 
застосовували класифікацією Gregory J.S.,1991: легка стадія – 35-34°C, середня 
стадія – 34-32°C, тяжка стадія – <32°C . В стані алкогольного сп’яніння поступило – 
46,8%. Причиною ЗТЖ було: ДТП – 45,3%, кримінальна травма – у 7,8%, кататравма 
– 21,9%.
Результати та обговорення. У задовільному стані поступило – 1,6% постраждалих 
(за шкалою TS–16), середнього ступеню тяжкості – 14,1% (TS–11-15), тяжкого 
ступеню – 35,9% (TS–8-10), вкрай тяжкого ступеню – 40,6% (TS–3-7), в агональному 
стані – 6,3% (TS–0-2), клінічної смерті – 1,6%. В термін до 1-ої години після травми 
доставлено 70,3% постраждалих, до 6 годин – 23,4%, більше 6 годин – 6,3%. З 
легкою стадією гіпотермії було 39,5% постраждалих з ЗТЖ, з середньою 36,2%, з 
тяжкою гіпотермією – 23,3%. На протязі першої години з моменту госпіталізації 
було прооперовано 65,6% постраждалих, від 1 до 2 годин – 28,1%, пізніше 2 годин 
– 6,3%. В процесі оперативного втручання було виявлено ізольовані пошкодження 
органів черевної порожнини (ОЧП) у 4,7%, множинні пошкодження ОЧП – у 95,3% 
постраждалих. Пошкодження 3 і більше ОЧП виявлено у 35,9% постраждалих. ЗТЖ 
і гіпотермії в поєднанні з пошкодженням голови – 37,1%, грудної клітки 28,6%, 
кісток кінцівок констатовано у 17,2% постраждалих, кісток кінцівок і тазу – 17,2%, 
кісток тазу – 12,5%, хребта – 14,1%. Серед померлих до 72 годин госпітального 
періоду, усі постраждалі отримали кpаніо-тоpако-абдоміно-скелетну. Серед них 
56,3% постраждалих мали тяжку гіпотермію (<32°C), середня – 34,2%, легка – 9,5%. 
Безпосередньою причиною летальності за даними інтегрального аналізу клінічних 
даних та судово-медичного дослідження було: гостра недостатність системи 
кровообігу внаслідок масивної крововтрати – 44,1%, недостатність системи 
зовнішнього дихання – 33,8%, поліорганна недостатність – 23,1%.
Висновки. Гіпотермія – є пре диктором функціональних ускладнень перебігу 
травматичної хвороби у постраждалих, які отримали поєднану ЗТЖ на фоні 
переохолодження, і являє собою компонент комбінованого травматичного шоку; 
викликає зрушення в системі коагуляції крові, що призводить до виникнення 
масивних кровотеч у постраждалих з ЗТЖ, які займають перше місце серед причин 
летальності. 

ВІДНОВЛЕННЯ ПРОХІДНОСТІ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ 
ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ НА ДОГОСПІЛЬНОМУ ЕТАПІ

Орел В.В., Марков Ю.І.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Відновлення прохідності дихальних шляхів (ДШ) у дітей на догоспітальному етапі 
є не лише актуальним, а нерідко й життєзберігаючим заходом при невідкладних 
станах. В інтенсивній терапії в сучасних умовах найчастіше застосовуються 
наступні методи відновлення прохідності ДШ: потрійний прийом Сафара, 
використання повітроводів та ларингеальних масок, здійснення інтубації 
трахеї. Не всі вищеперераховані заходи доцільно та безпечно застосовувати на 
догоспітальному етапі. Доцільно розділити методи відновлення прохідності ДШ у 
дітей на догоспітальному етапі на початкові, остаточні та альтернативні. При цьому 
метою підготовки лікаря медицини невідкладних станів є не лише відпрацювання 
практичних навичок в навчально-тренінговому класі, а й прийняття, що при 
конкретній патології є початковим, остаточним, а що альтернативним чи 
неприйнятним методом відновлення прохідності ДШ.
Початкові методи відновлення прохідності ДШ: потрійний прийом Сафара, 
використання носоглоткових та ротоглоткових повітроводів. Переваги: простота 
та доступність застосування. Недоліки: не дають надійного та тривалого 
відновлення прохідності ДШ. Початкові методи відновлення прохідності ДШ 
повинні застосовуватись, як передумова здійснення остаточних чи альтернативних 
методів.
Остаточні методи відновлення прохідності ДШ: встановлення ларингеальної маски 
чи інтубаційної трубки. Переваги: надійне та тривале відновлення прохідності 
ДШ. Недоліки та застереження: виконання потребує чіткого та постійного 
відпрацьовання, можливі технічні труднощі та ускладнення (особливо при 
інтубації трахеї), обов’язковим є венозний доступ, пульсоксиметрія, наявність 
джерела подачі кисню, може виникнути потреба в застосуванні препаратів 
для наркозу/седації, міорелаксації. На догоспітальному етапі методом вибору 
відновлення прохідності ДШ є встановлення ларингеальної маски. Враховуючи 
технічну складність виконання на догоспітальному етапі інтубації трахеї цей метод 
необхідно віднести до альтернативних.
При окремих невідкладних станах застосування ларингеальної маски не вирішує 
проблему відновлення прохідності ДШ: гострий стенозуючий ларинготрахеїт, 
гострий епіглотит. В такому випадку необхідно застосовувати альтернативні 
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методи відновлення прохідності ДШ. Методом вибору в цьому випадку є 
інтубація трахеї, а при безуспішності – конікопункція, конікотомія. Переваги: 
надійне відновлення прохідності ДШ. Недоліки та застереження: при виконанні 
можливі технічні труднощі та ускладнення. Альтернативні методи відновлення 
прохідності ДШ необхідно застосовувати в тих випадках, коли остаточні методи 
неефективні.
Висновки. Відновлення прохідності ДШ у дітей є важливою частиною надання 
допомоги на догоспітальному етапі. Правильність вибору та технічна бездоганність 
виконання методу відновлення прохідності ДШ є запорукою послідовності у 
наданні допомоги між догоспітальним та госпітальним етапами.

ГОТОВНІСТЬ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ 
МЕДИЦИНИ ДО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ 

ЗАГРОЗЛИВИХ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНАХ
Зозуля І.С.¹, Марков Ю.І.¹, Слабкий Г.О.²

¹ Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна 

² Донецький національний медичний університет 
імені М. Горького, м. Донецьк, Україна

Мета. Вивчення готовності первинного рівня медичної допомоги до  надання 
останньої при станах, які загрожують життю пацієнтам.
Матеріал і методи. У кінці IV кварталу 2013 р. нами проведено анонімне 
анкетування лікарів загальної практики-сімейної медицини. Роздано 64 анкети, усі 
анкети отримано з відповідями. 
Результати та обговорення. На прохання вказати 8 основних практичних навичок, 
які необхідно відпрацювати з метою надання медичної допомоги при загрозливих 
станах респонденти вказали наступні: закритий масаж серця – 25 (39,06%), 
невідкладна допомога при кровотечах – 19 (29,68%), невідкладна допомога при 
гострих порушеннях мозкового кровообігу – 12 (18,75%), надання допомоги при 
комах – 10 (15,62%), невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності 
– 6 (9,37%), надання допомоги при анафілактичному шоці – 14 (21,87%), ведення 
фізіологічних пологів – 7 (10,93%), пункція плевральної порожнини – 8 (12,5%), 
внутрішньовенний доступ – 6 (9,37%), штучна вентиляція легень 12 (18,75%), 
трахеотомія –  23 (35,93%), інтубація трахеї – 9 (14,06%), серцево-легенева 
реанімація – 11 (17,18%), допомога при набряку легень – 11 (17,18 %), конікотомія 
– 7 (10,93 %), іммобілізація кінцівок при їх переломах – 7 (10,93%), дефібриляція 
серця – 15 (23,43%); невідкладна допомога при судомах – 5 (7,81%), синкопальних 
станах – 5 (7,81%), отруєннях – 5 (7,81%), інфаркті міокарда – 5 (7,81%), коронарному 
синдромі – 4 (6,25%), гіпоглікемічній комі – 4 (6,25%), гіперглікемічній комі – 4 
(6,25%), гіпертензивному кризі – 3 (4,68%), укусах отруйних тварин та комах – 3 
(4,68%), акушерських кровотечах – 3 (4,68%), сторонньому тілі у дихальних шляхах 
– 3 (4,68%), при пневмотораксі – 2 (3,12%) та інші.
Висновок. Основними практичними навичками при загрозливих життю станах 
більшість лікарів загальної практики-сімейної медицини вважають заходи 
первинного реанімаційного комплексу, інтенсивної терапії при розладах функцій 
життєво-важливих органів та лікувально-діагностичні заходи.

ДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ У 
БОЛЬНЫХ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Сериков К.В., Голдовский Б.М., Поталов С.А., Левкин О.А., Сидь Е.В.
ГУ «ЗМАПО МЗ Украины», г. Киев, Украина 

Несмотря на многолетний опыт изучения геморрагических инсультов, вопросы 
динамического мониторинга остаются далекими от решения.
Цель. Усовершенствование динамического мониторинга у больных с ГИ во время 
проведения интенсивной терапии.
Материалы и методы. В отделении анестезиологии с палатами интенсивной 
терапии (ОАИТ) ГКБ №9 г. Запорожья, в период с 2012 по 2013 год, находилось 28 
больных с первичным внутримозговым кровоизлиянием (ВМК) в возрасте 66,0±2,7 
лет, 65,9±1,6 лет. Из них мужчин было 14 (50,0 %) – средний возраст (62,8±3) лет; 
женщин – 14 (50,0%) – средний возраст (66,0±2,7) лет. За время наблюдения и 
проведения интенсивной терапии (ИТ) умерло 11 больных – 6 женщин и 5 мужчин.
Всем больным выполнялись к линические,  биохимические и 
электрофизиологические методы исследования гемодинамики, кислородного 
режима и метаболизма, которые позволяли проводить мониторинг состояния 
пациентов методом статусметрии (Денисенко А.И., Шифрин Г.А., Шифрин А.Г. 
Патент 34311 А Україна, 6 А 61В 5/00. Спосіб оцінки клінічного стану хворого // 
Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2001. – №1. – С.22).
Уровень угрозоопасности (У) оценивали: У=(600-DO2)/6,0%
Уровень критичности (К) рассчитывали: К=(170-VO2)/1,7,%
Вычисляли клинический индекс тяжести статуса (КИТС), который позволял 
установить выраженность нарушения биологической целостности организма 
(БЦО): КИТС=(У+К)/2,0%
Виды БЦО: без нарушений (К±13%, У±13%, КИТС ±13%); критическая дисфункция (К 
23-50%, У 5-36%, КИТС 14-43%); угрозоопасная дисфункция (К 5-36%, У 23-50%, КИТС 
14-43%); недостаточность (К 37-58%, У 51-78%, КИТС 44-68%); несостоятельность (К 
59-72%, У 79-86%, КИТС 69-79%).
Метод статусметрии позволяет различать 3 градации биоустойчивости: стресс-
активирующую (85-62%); стресс-реализующую (61-10%); стресс-повреждающую 
(9-1%) и 2 вида биоНЕустойчивости: стресс-разрушающую (1-25%); стресс-
дезинтегрирующую (26% и более).
ИТ проводилась согласно приказу министерства здравоохранения Украины №487 

от 17.08.2007 года «Неврология», приказу министерства здравоохранения Украины 
№ 317 от 13.06.2008 года «Нейрохирургия», с учетом клинического протокола 
«Геморрагический инсульт» 2013 года.
Выводы. 1.У больных с первичным ВМК в 1-2-е сутки пребывания их в ОАИТ 
отмечалась недостаточность биологической целостности организма. 2. Начиная 
с 3-х суток нахождения в ОАИТ и пребывания их в отделении неврологии, имела 
место критическая дисфункция. 3. Летальность составила 39,3%.

ДИСПЕТЧЕР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Рощін Г.Г.1., Близнюк М.Д.2, Синельник С.В.2, Деніел Р.Смайлі3, 

Вершигора А.В.4

1Національна медична академія післядипломної освіти
 імені П.Л. Шупика, кафедра медицини катастроф, м. Київ, Україна 

2ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна 

3 Служба екстреної медичної допомоги та медицини катастроф штату 
Каліфорнія, США, м. Сакраменто, Україна

4 Київська станція швидкої медичної допомоги, м. Київ, Україна 
Мета. Донести до медичної спільноти в першу чергу, системи екстреної медичної 
допомоги, розуміння нового визначення – диспетчер екстреної медичної 
допомоги. 
Матеріали і методи. Законом України «Про екстрену медичну допомогу» 
визначено важливу складову – оперативно-диспетчерську службу (ОДС) системи 
екстреної медичної допомоги за єдиним телефонним номером екстреної медичної 
допомоги 103 або за єдиним телефонним номером системи екстреної допомоги 
населенню 112. ОДС є структурним підрозділом центру екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці. ОДС у цілодобовому режимі має виконувати завдання щодо забезпечення 
інформаційного супроводу і зв’язку в системі екстреної медичної допомоги з 
використанням телекомунікаційних мереж, програмних, технічних та інших 
засобів у повсякденному режимі, під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
природного та техногенного характеру, а також в особливий період.
Специфікою праці диспетчерів ОДС (диспетчер) є високий рівень емоційної напруги, 
обумовлений необхідністю сприймати значні обсяги інформації, одночасно 
виконувати декілька завдань, приймати чіткі рішення та реалізовувати їх в умовах 
гострого дефіциту часу. Під час термінового з’ясування інформації, необхідної 
для правильного направлення відповідної бригади реагування на місце випадку, 
диспетчер спілкується з вкрай стривоженим абонентом і вимушений «працювати з 
конфліктом і в конфлікті», одночасно знаходячи стратегію для виконання завдань. 
Алгоритм обробки виклику диспетчером складає: приймання, обробка та передача 
бригаді, який повинен бути реалізований до 60 секунд – світовий досвід, для цього 
необхідно застосувати стандартизований алгоритм опитування абонента, який 
включає 4 головних запитання: місце випадку (адреса), вік потерпілого, наявність 
свідомості, наявність дихання. Цей показник у Каліфорнії складає: 95% викликів 
до 60 секунд та 5% – до 30 секунд. Диспетчер може надавати інструкції абоненту, 
як допомагати пацієнту на місці випадку до прибуття бригади, що може навіть 
рятувати життя пацієнтів, у разі успішно виконаної серцево-легеневої реанімації, 
або зупинці кровотечі. Міжнародна академія екстреної медичної диспетчеризації 
рекомендує 33 протоколи для виконання таких інструкцій. В світовій практиці 
існує безліч національних програм підготовки та перепідготовки диспетчера, 
основними із них є: 24, 40, 156 – годинні та 3-х місячна програми.
Висновки. Швидкий збір інформації від абонента, правильний вибір реагуючої 
бригади, підтримка зв’язку з абонентом та/або бригадою в умовах обмеження часу 
для прийняття, обробки та передачі інформації – потребують високого ступеню 
формалізації повідомлень і використання комп’ютерних технологій в роботі 
диспетчера. Підготовка диспетчера повинна організовуватись та проводитись із 
залученням ОДС, як практичного підрозділу єдиної системи екстреної медичної 
допомоги. Програма підвищення кваліфікації диспетчера передбачає підтримку 
рівня компетенції фахівців, які вже мають досвід роботи на робочому місці в ОДС.

КАФЕДРА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ 
ЛІКАРІВ

Рощін Г.Г., Кузьмін В.Ю., Іскра Н.І., Крилюк В.О., Слічко І.Й.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Мета. Визначити місце кафедри медицини катастроф в системі підготовки лікарів.
Матеріали і методи. Нами проаналізований та узагальнений міжнародний та 
вітчизняний  шлях розвитку навчальної дисципліни «медицина катастроф». Сучасна 
концепція створення медицини катастроф була запропонована Karl H. Houghton у 
1955році. Всесвітня медична асоціація у «Заяві про питання медичної етики в період 
катастроф», прийнятої на 46 Всесвітній Медичній Асамблеї у 1994р., м. Стокгольм) 
− рекомендувала включити підготовку з медицини катастроф в університетські 
додипломні та післядипломні медичні програми, які зараз викладаються в 132 
країнах світу. Але, незважаючи на понад 20 річний досвід викладання цієї дисципліни, 
результати залишаються невтішними. У 2011 році Heidi Cordi, Debra Cascardo провели 
опитування 523 студентів Масачусетського університету, серед яких − тільки 26,2% 
вважали, що вони отримали адекватні знання для роботи в осередку пандемічної 
катастрофи, радіаційної – 13,4%, а 85% респондентів не знали куди повідомляти під 
час катастрофи. Наші дослідження, проведені у 2014році, свідчать: серед лікарів 
суміжних циклів після проведення претесту (239 осіб) на знання дій у надзвичайній 
ситуації позитивні відповіді коливались від 0,4% до 12,6%, після тесту (215 осіб) 
– від 5% до 46,7%. Враховуючи сучасні світові виклики, міжнародна асоціація 
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з медицини катастроф рекомендує ввести для всіх лікарів другу спеціальність 
«медицина катастроф». Для надання медичної допомоги постраждалим за умов 
НС використовується міжнародний стандартизований підхід, який повинен бути 
відомим не лише фахівцям служби медицини катастроф. Тому є необхідність, щоб 
всі лікарі, в незалежності від фаху, проходили навчання на кафедрі медицини 
катастроф, під час якого отримували необхідну теоретичну підготовку та опанували 
практичні навички, які дозволяють адекватно надавати екстрену медичну допомогу 
постраждалим під час НС та мінімізувати їх медико-санітарни наслідки. Основними 
питаннями підготовки на кафедрах медицини катастроф повинні бути: організація 
надання відповідної допомоги при НС згідно плану реагування; проведення 
обстеження постраждалого в польових умовах;  медичне сортування постраждалих 
та особливості його проведення при різноманітних надзвичайних ситуаціях; екстрена 
медична допомога при механічних та комбінованих ушкодженнях; при радіаційних 
ураженнях; ураженим сильнодіючими отруйними речовинами; ураженим 
біологічними  агентами; вміння складати сценарії та розв’язувати ситуаційні задачі  
керівним складом медицини катастроф; структура та надання екстреної медичної 
допомоги в мобільних формуваннях медицини катастроф; застосування методу 
муляжування волонтерів з метою імітації пошкоджень потерпілих; психологічна 
підготовка медичних фахівців до дій в НС; сучасні індивідуальні та колективні засоби 
захисту медичних фахівців від хімічних,радіаційних та біологічних агентів.
Висновки. Запровадження сучасних програм навчання з медицини катастроф в 
до дипломній та післядипломній освіті дозволить покращити ступінь готовності 
системи охорони здоров’я до реагування на надзвичайні ситуації, що дозволить 
зменшити кількість людських втрат.

КОМОРБІДНІ ТА ПОЛІМОРБІДНІ СТАНИ У ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-
АНЕСТЕЗІОЛОГА НА РАННЬОМУ ГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ

Марков Ю.І., Орел В.В.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Мета. Встановити наскільки часто зустрічаються у практиці лікаря-анестезіолога 
коморбідні та поліморбідні стани на ранньому госпітальному етапі. 
Матеріали і методи. Проведено ретроспективний суцільний  аналіз власних 
анестезіологічних забезпечень діагностичного процесу та оперативних втручань, 
здійснених одним із співавторів у Київській міській клінічній лікарні швидкої 
медичної допомоги у період 2003-2012 рр. пацієнтам на ранньому госпітальному 
етапі.
Результати та обговорення. У молодому віці поширеними коморбідними станами є: 
алкогольна інтоксикація та травматичне ураження ЦНС, загальне переохолодження 
тіла та алкогольна інтоксикація. У старших вікових групах такими станами є: 
захворювання органів травлення і пневмонія, ожиріння (коротка шия) та хвороби 
органів кровообігу. Слід також виділити окремий важливий чинник – запізніле 
звернення за медичною допомогою, який нерідко, також пов’язаний із такими 
поширеними у похилому віці захворюваннями, як цереброваскулярні захворювання, 
дисциркуляторна енцефалопатія тощо. Серед пацієнтів дорослого віку коморбідні 
стани спостерігали: у віці до 45р. у 56,3% випадках, віком 45 до 60р. – у 79,5% випадків, 
у віці від 60 до 75р. – 99,2% випадків, 75р. і старше – 100,0% випадків.
На наш погляд коморбідні та поліморбідні стани в практиці лікаря-анестезіолога 
слід розрізняти не тільки за нозологічними ознаками, а й за хімічним та фізичним 
впливом окремих чинників на життєво-важливі функції (що обмежує або суттєво 
утруднює можливості діагностичного та лікувального процесу). До таких, 
насамперед, слід віднести:
1. Вплив токсичних агентів (алкоголь, токсикоманія тощо). 2. Імплантовані протези 
та металеві конструкції. 3. Штучний водій ритму серця. 4. Вплив термічних 
чинників зовнішнього середовища. 5. Постійний прийом медикаментів. Серед 
останніх, особливо, слід виділити наступні: нестероїдні протизапальні препарати, 
анальгетики, антиаритмічні, гіпотензивні, антикоагулянти, антидепресанти, 
нейролептики, діуретики, гіпоглікемічні препарати, препарати снодійної та 
седативної дії, діуретики, послаблюючі. 
Висновок. На ранньому госпітальному етапі під час анестезіологічного 
забезпечення інструментального обстеження пацієнтів  найпоширенішими є 
наступні коморбідні стани: алкогольна інтоксикація та травматичне ураження 
ЦНС, загальне переохолодження тіла та алкогольна інтоксикація у молодому 
віці та захворювання органів травлення і пневмонія, ожиріння (коротка шия) та 
хвороби органів кровообігу в осіб старших вікових груп. Найскладнішими є хворі, 
котрі займають вимушене положення тіла внаслідок декомпенсації, насамперед, 
кровообігу та дихання. Першочерговими лікувальними заходами є захист 
дихальних шляхів та забезпечення судинного доступу, що слід здійснювати ще на 
догоспітальному етапі. 

МУЛЯЖУВАННЯ – НОВИЙ ЕЛЕМЕНТ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ РЯТУВАЛЬНИКІВ 

Назаренко І.І.
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна

Мета. Визначити вплив методу муляжування на фізіологічний стан рятувальників в 
процесі психологічної підготовки.
Матеріали і методи. Психологічна підготовка є одним із головних критеріїв 
професійної придатності. Метод муляжування (з французької – макетування, лиття) 
– створення травматичних пошкоджень та проявів захворювань за допомогою 
косметичних засобів, готових штучних імітаторів, який є новітнім психологічній 
підготовці, направлений на подолання емоційного напруження, відпрацювання 

та засвоєння практичних навичок. Досліджено 128 рятувальників (стаж 1-5 років, 
вік 22,3±3,1), які були розділені на підгрупи: експериментальна (ЕГ) – 90 (навчалися 
із застосуванням методу муляжування) та контрольна (КГ) – 38 (навчалися 
без муляжів). Проводився контроль фізіологічних показників, соматичних та 
вегетативних критеріїв для визначення емоційної сфери психіки: артеріальний 
систолічний тиск (АСТ), частота серцевих скорочень (ЧСС), частота дихання (ЧД), 
середній артеріальний тиск (САТ). 
Результати та обговорення. До дослідження параметри складали: КГ – АСТ 
(81,2±1,3 мм.рт.ст), ЧСС (70,4±2,8 за хв.), ЧД (18,2±1,1 за хв.), САТ (115,8±3,1 мм.рт.ст), 
ЕГ – АСТ (81,4±1,6 мм.рт.ст.), ЧСС (72,2±2,8 за хв.), ЧД (17,4±1,1 за хв.), САТ (116,3±2,2 
мм.рт.ст.). Післяексперименту: КГ – АСТ (84,6±1,1 мм.рт.ст.), ЧСС (77,5±3,1 за хв.), ЧД 
(19,6±1,2 за хв.), САТ (126,7±2,6 мм.рт.ст.), ЕГ – АСТ (84,7±1,1 мм.рт.ст.), ЧСС (77,5±1,4 
за хв.), ЧД (21,3±1,5 за хв.), САТ (121,4±1,8 мм.рт.ст.). Зміни становили: КГ – АСТ 
(4,2%), ЧСС (10,1%), ЧД (7,7%), САТ (9,4%), ЕГ – АСТ (4,1%), ЧСС (7,3%), ЧД (22,4%), САТ 
(121,4±1,8 мм.рт.ст.). 
Висновки. Застосування у психологічній підготовці рятувальників методу 
муляжування дає можливість внести в навчальний процес елемент напруження 
при вигляді травмованих пацієнтів, навчитися володіти емоційним станом, 
покращити якість засвоєння теоретичних знань та практичних навичок, про що 
свідчать показники стану серцево-судинної системи. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ ЭМПИЕМЫ ПЛЕВРЫ НА РАННЕМ 

ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Шкурат А.Н., Яковцов И.З., Лихман В.Н, Гавриков А.Е.

Харьковская медицинская академия последипломного образования, 
г. Харьков, Україна

Введение. Острая эмпиема плевры является одной из актуальных проблем 
торакальной хирургии. По данным ряда авторов, частота хронизации заболевания 
наблюдается в 2,5-8% случаев и среди причин развития осложнений и 
неэффективности лечения острой эмпиемы плевры, пункционным, методом 
преобладают ошибки и неточности диагностики. Важным моментом в лечении 
данной патологии является максимальная эвакуации плеврального отделяемого 
при гнойном выпоте. Ультразвуковое исследование при гнойных заболеваниях 
плевры применяется достаточно редко. Исследования же ряда авторов указывают 
на то, что ультразвуковое исследование позволяет получить достаточный объём 
информации о плевральной полости, состоянии плевры и субплевральных зон 
легочной ткани. 
Цель. Изучение возможности применения ультразвукового исследования 
плевральной полости в комплексе диагностических мероприятий у больных с 
острой эмпиемой плевры.
Материалы и методы. Нами изучены результаты лечения 38 больных с острой 
эмпиемой плевры, в комплексе диагностических мероприятий которых 
использовалось ультразвуковое исследование плевральной полости. У всех 
пациентов лечение острой эмпиемы проводили пункционным методом. Первым 
этапом инструментальных исследований было выполнение полипозиционного 
рентгенологического исследования. В дальнейших исследованиях применяли 
ультразвуковое исследование (УЗИ), при выявлении плеврального выпота 
устанавливали на коже больного метку для последующего выполнения пункции 
плевральной полости.
Результаты и обсуждение. Данные проведенного исследования свидетельствуют, 
что при УЗИ плевральной полости свободный плевральный выпот формирует 
эхонегативную зону и отчетливо прослеживается в виде анэхогенных полосок 
различной величины и протяженности. По данным УЗИ можно также установить и 
характер плевральной жидкости. 
Ультразвуковое исследование плевральной полости позволяет успешно 
диагностировать выпот как большого количества (200 мл и более), так и 
малого количества (10 мл). При наличии в плевральной полости 200 мл и более 
жидкости − данные УЗИ и рентгенологического совпадали. В случаях же малого 
осумкования данные УЗИ оказывается более информативными по сравнению 
с рентгенологическим методом. К положительным сторонам ультразвукового 
исследования плевральной полости следует отнести возможность данного 
метода исследования в проведении дифференциальной диагностики между 
спаечным процессом и выпотом в плевральной полости. При УЗИ также можно 
выявить жидкость среди спаечного процесса, что позволяет ее эвакуировать 
пункционным методом. Данный метод диагностики применяется в случаях, когда 
при рентгенологическом исследовании не были получены четкие данные в пользу 
отсутствия или наличия жидкости в плевральной полости. 
К положительным сторонам ультразвукового исследования следует отнести 
определение расстояния между грудной стенкой и жидкостью в плевральной 
полости. В диагностике данных больных мы использовали компьютерную 
томографию органов грудной клетки. Сочетание ультразвукового исследования 
плевральной полости с рентгенологическими методами диагностики и 
компьютерной томографией в динамике лечения мы применяли у 26 больных. У 
12 пациентов рентгенография органов грудной клетки была выполнена только 
при поступлении, дальнейший динамический контроль плевральной полости 
осуществляли только ультразвуковым методом. 
Выводы. 1.Ультразвуковое исследование плевральной полости, является 
высокоинформативным диагностическим методом в комплексе диагностики 
острой эмпиемы плевры. Его применение показано для определения границ, 
структуры, локализации осумкования; определения места пункции плевральной 
полости; проведения дифференциальной диагностики между спаечным процессом 
и свободной жидкостью плевральной полости. 2. Сочетанное применение 



III Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України»

III International Medical Congress  «Introduction of modern medical science advances   into healthcare practice in Ukraine»

36  WWW.MEDFORUM.IN.UA  ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

рентгенологического и ультразвукового исследования плевральной полости 
повышает эффективность диагностических мероприятий и позволяет снизить 
лучевую нагрузку на больных. 3. Применение ультразвукового исследования у 
больных с острой эмпиемой плевры является перспективным медом диагностики 
данного заболевания.

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОТОКОЛУ З НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ПРИ ГОСТРОМУ МОЗКОВОМУ ІНСУЛЬТІ НА 

ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ТА РАННЬОМУ ГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПАХ
Зозуля І.С., Зозуля А.І.

Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Мета. Висвітлити організацію медичної допомоги при судинній патології головного 
мозку.
Матеріали і методи. Використано Наказ Міністерства охорони здоров’я №602 
від 03.08.2012р. «Про затвердження та впровадження медико-технологічних 
документів зі стандартизації медичної допомоги при ішемічному інсульті» та 
«Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги для пацієнтів з гострими 
порушеннями мозкового кровообігу».
Результати та обговорення. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги 
(УКПМД) є комплексним протоколом, що включає всі етапи надання медичної 
допомоги хворим з ГПМК: екстрена медична допомога, первинний рівень надання 
медичної допомоги (догоспітальний етап), вторинна (спеціалізована) медична 
допомога, етап після виписки пацієнта із стаціонару. Догоспітальний етап включає 
надання медичної допомоги службою швидкої медичної допомоги у перші хвилини 
з початку розвитку перших ознак інсульту, після чого всі пацієнти підлягають 
терміновій госпіталізації у спеціалізовані інсультні відділення, відділення 
інтенсивної терапії. Госпіталізація здійснюється в межах «терапевтичного вікна» 
(3-4 години). 
Доведено, що рання оцінка, діагностика та стаціонарне лікування у 
спеціалізованому стаціонарі хворих з підозрою на ГПМК та інсульт знижує 
смертність. Загальноприйнятою практикою є активний моніторинг неврологічного 
статусу і таких життєво важливих показників, як артеріальний тиск, пульс, рівень 
цукру, температура тіла, проведення інструментального обстеження (КТ, МРТ, ЕКГ).
Із лікувальних міроприємств необхідно забезпечити стабілізацію життєво 
важливих функцій (дихання, геодинаміку), при необхідності інгаляцію киснем 
або ШВЛ, доведене введення розчину хлориду натрію 0,9%. Слід уникати різкого 
зниження рівня артеріального тиску.
Доведено, що у лікуванні гострого інсульту не рекомендується використання 
антитромбоцитарних препаратів, призначення інгібіторів глікопротеінових 
рецепторів (ІІв-ІІІа), раннє призначення нефракціонованого, низькомолекулярного 
гепарину і гепариноїдів. Не рекомендується прийом аспірину, якщо планується 
проведення тромболітичної терапії.
Висновок. Використання уніфікованого протоколу надання медичної допомоги 
хворим з гострим і ішемічним інсультом, з урахуванням локальних протоколів 
лікувальної установи в рамках «терапевтичного вікна» сприятиме більш 
ефективному лікуванню хворих на ішемічний інсульт та запобігатиме його 
ускладненням.

ОСОБЛИВОСТІ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ ПАТОЛОГІЇ СЕРЦЕВО-
СУДИННОЇ СИСТЕМИ В ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

Загуровський В.М., Яковцов І.З., Яцина Г.С., Шкурат А.М.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
Вивчені особливості психічних і соматичних проявів невідкладних станів (НС) 
патології серцево-судинної системи  у ліквідаторів аварії на ЧАЕС у віддалений 
період. Дослідження проведене при наданні екстреної медичної допомоги з 
приводу вегетативних і гіпертонічних кризів, нападів стенокардії у хворих – 
ліквідаторів аварії на ЧАЕС. У дослідженні використані: Гіссенский опитувальник 
соматичних скарг, шкала реактивної й особистісної тривожності Спілбергер-Ханіна, 
клінічний опитувальник для виявлення і оцінки невротичних станів, опитувальник 
Бека, тести Люшера, «Кольоровий малюнок тіла»; клініко-психопатологічне 
дослідження зі структуруванням симптомів у часі; аналіз варіабельності регуляції 
кровообігу методом ритмограми.
Аналіз динаміки симптоматики НС дозволив виділити 2 ведучих синдроми: а) 
психо-вегетативний синдром власне психо-вегетативної дисфункції, специфічний 
для патологічного процесу, і б) психо-вегетативний синдром стресорної реакції 
на гостро виникаючу, психо-вегетативну дисфункцію. Ці синдроми розділені за 
часом виникнення. Перший визначає специфічну органну і системну симптоматику 
НС: другий − соматичні й психічні прояви стресорної реакції на криз. Стресорна 
реакція визначає значимість патологічної симптоматики для особистості і 
забезпечує її фіксацію (асоціацію, якоріння) з утворенням структури патологічного 
способу реагування у вигляді НС. Виділено 2 патогенетичних варіанта НС: 
психосоматичний і соматопсихічний. При зіставленні частоти розвитку варіантів 
НС у ліквідаторів, у порівнянні з пацієнтами, що не контактували з іонізуючим 
випромінюванням, виявлене вірогідно більше число соматопсихічних і 
менше – психосоматичних варіантів (р<0,05–0,01); більшу частоту невротичної 
симптоматики у вигляді невротичних синдромів і невротичних включень 
(р<0,05–0,01); більш грубі порушення ланок вегетативної регуляції (р<0,05–0,001). 
Ці відмінності дозволяють припустити, що у віддаленому періодів ліквідаторів, з 
одного боку спостерігається зростання процесів соматизації психо-вегетативної 
дисфункції; з іншого – зростання глибини порушень психічної сфери. Ймовірно, 

цей процес відбувається за принципом взаємного обтяження. При проведенні 
факторного аналізу, ці припущення знайшли підтвердження у виділенні ознак 
що формують фактори соматопсихічного й психосоматичного варіантів перебігу 
НС у ліквідаторів, відмінних від таких факторів у пацієнтів, що не контактували з 
іонізуючим випромінюванням. 

ОСОБЛИВОСТІ СПЕКТРУ ПРИЧИН ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ З 
ВИНИКНЕННЯМ СТАНУ КОМИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ 

МІСЬКОЇ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ  ТА 
НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Яковцов І.З., Курсов С.В., Загуровський В.М., Яцина Г.С., Мустафа В.І.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
Вступ. Статистика останнього десятиріччя свідчить, що гострі отруєння в 4-5% 
випадків є причинами виникнення коматозних станів серед всіх хворих, що 
госпіталізуються в ургентному порядку в стані коми. За даними Національної 
науково-практичної спільноти швидкої медичної допомоги Російської Федерації, 
на догоспітальному етапі частота спостережень коматозних станів сягає 5,8% на 
1000 викликів. При цьому догоспітальна летальність становить 4,4%. Найбільш 
же частими причинами розвитку коми є інсульт – 57,2%, та другому місці – 
передозування наркотиків – 14,5%. Алкогольна кома зустрічається у 1,3% випадків. 
Наш практичний досвід та наукові повідомлення українських авторів говорить про 
те, що в Україні має місце інша статистика гострих отруєнь, що супроводжуються 
формуванням коми.
Мета. Вивчення особливостей причин виникнення екзотоксичної коми за даними 
служби екстреної медичної допомоги міста Харкова.
Матеріали і методи. Ми вивчили статистику функціонування відділення 
інтенсивної терапії (ВІТ) загального профілю КЗОЗ «Харківська міська клінічна 
лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. Мещанінова» за 
2009-2013 рр. Обчислено загальну кількість хворих, яким надавали спеціалізовану 
медичну допомогу в умовах ВІТ, кількість хворих, хто отримав медичну допомогу в 
умовах реанімаційної зали приймального відділення, кількість пацієнтів з гострими 
отруєннями, що супроводжувалися розвитком коми. Встановлено основні 
причини гострих отруєнь у пацієнтів, що знаходилися в стані коми. Проведено 
оцінку летальності. 
Результати та обговорення. Протягом останніх 5 років у ВІТ КЗОЗ «Харківська 
міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. 
Мещанінова» надавалася допомога 9126 пацієнтам. При цьому в умовах 
реанімаційної зали надано допомогу 6516 хворим. Пацієнтів, які знаходилися 
в стані коми, що була зумовлена гострим отруєнням виявилося 711. Це 7,8% 
від всіх хворих, що лікувалися у ВІТ та 10,9% контингенту, що пройшов через 
надання допомоги в реанімаційній залі. 447 випадків гострих отруєнь були 
викликані вживанням етанолу та його сурогатів (62,9% від загальної кількості 
гострих отруєнь). У 166 випадках причиною розвитку екзотоксичної коми стало 
вживання баклофену (23,3% від загальної кількості гострих отруєнь). Констатовано 
86 випадків розвитку коми внаслідок вживання кодеїну (код терпін) 12,1% від 
загальної кількості гострих отруєнь. Інших чинників виявлено 12 (1,7%). Всі гострі 
отруєння із розвитком коми були обумовлені метою досягнення стану алкогольно-
наркотичного сп’яніння. Не зареєстровано жодного випадку суїцидального 
отруєння. Таким чином, серед всіх хворих у ВІТ за 5 років, алкогольна кома мала 
місце у 4,9% хворих. Серед всього контингенту пацієнтів ВІТ загального профілю 
було 1,8% пацієнтів із гострим отруєнням баклофеном та майже 1% хворих із 
гострим отруєнням опіатами. Зустрічалися і комбіновані гострі отруєння. Частіше 
за все вони були викликані одночасним вживанням етанолу і баклофену. Серед 
всіх 711 пацієнтів з гострими отруєннями нейротропними хімічними сполуками не 
було жодного випадку летальності. Отже, екстрена медична допомога надавалася 
своєчасно та ефективно.
Висновки. На сучасному етапі в Україні найбільш частими причинами коми в 
результаті гострих отруєнь є вживання етанолу, баклофену і кодеїну з метою 
досягнення стану алкогольно-наркотичного сп’яніння. Сучасна система надання 
екстреної медичної допомоги дозволяє знизити летальність при отруєннях 
нейротропними хімічними сполуками до мінімальних показників.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 
ЖИДКОСТНОЙ РЕСУСЦИТАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ПРИЗНАКАМИ 

АБДОМИНАЛЬНОГО СЕПСИСА 
Яковцов И.З., Курсов С.В., Загуровский В.М., Яцына Г.С., Гавриков А.Е.

Харьковская медицинская академия последипломного образования, 
г. Харьков, Україна

Введение. Проведение жидкостной ресусцитации, является одним из главных 
компонентов, согласно директивам экспертов Движения за выживаемость 
при сепсисе (2003, 2008, 2013), является главным компонентом Ранней 
целенаправленной терапии у пациентов с тяжелым сепсисом и септическим 
шоком. При констатации признаков реакции системного воспалительного ответа 
и серьезном подозрении на присутствие инфекционного агента в механизме ее 
развития, особенно при наличии симптоматики органной дисфункции, жидкостную 
ресусцитацию следует начинать как можно раньше. Особую актуальность имеет 
проведение жидкостной ресусцитации у пациентов с абдоминальным сепсисом. 
Заболевания, ассоциирующиеся с формированием абдоминального сепсиса, 
сопровождаются развитием общей дегидратации организма с дефицитом 
циркулирующей внутрисосудистой жидкости и нарушениями процессов органной 
перфузии и микроциркуляции.
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Цель. Ретроспективный и проспективный анализ эффективности лечебных 
мероприятий на догоспитальном этапе у пациентов, которые были в дальнейшем 
оперированы специалистами хирургических отделений КУОЗ «Харьковская 
городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи им. 
проф. Мещанинова», и имели явные признаки абдоминального сепсиса.
Материалы и методы. Для анализа отобрано 60 историй болезней (2012-2013г.) 
оперированных хирургических пациентов с признаками абдоминального сепсиса. 
Причинами формирования абдоминального сепсиса были перфорации полых 
органов ЖКТ. 30 пациентов были доставлены в клинику без проведения инфузионной 
поддержки на догоспитальном этапе. Еще у 30 больных была начата инфузионная 
терапия, которая обычно включала внутривенную инфузию 200 мл изотонического 
раствора натрия хлорида и 200 мл раствора декстрана 40 (реополиглюкина). 
Оценивались гемодинамические показатели на момент поступления в клинику 
(частота пульса, систолическое, диастолическое и среднее АД), центральное 
венозное давление (ЦВД) перед началом операции, количество мочи, полученное до 
начала проведения операции и темп диуреза в расчете на 1 кг массы тела.
Результаты и обсуждение. Исследование показало, что все гемодинамические 
показатели у тех больных, которые на догоспитальном этапе получили 
инфузионную поддержку, оказались лучше, чем у пациентов, которые были 
доставлены в клинику без ее проведения. Частота пульса после проведения 
инфузии доходила до 98,7±4,5 уд/мин, а без нее составила 101,7±4,9 уд/мин 
(р=0,014). Систолическое АД после введения плазмозаменителей было в среднем 
129,7±13,3, а без них 121,0±12,7мм Hg (p=0,012). Диастолическое АД – 80,3±9,3 
и 74,0±8,6мм Hg соответственно (р=0,008). Среднее АД при наличии ранней 
инфузионной поддержки было выше, чем при ее отсутствии: 96,8±10,0мм Hg 
и 89,7±9,2мм Hg (p=0,006). Не было достоверной разницы в показателе ЦВД: 
17,3±11,4мм Н2О и 11,7±10,9мм Н2О (р=0,054). Зато темп диуреза при введении 
плазмозаменителей на догоспитальном этапе составил в среднем 0,54±0,18 мл/кг/
час, а без их введения 0,45±0,15 мл/кг/час (р=0,046).
Вывод. Раннее применение жидкостной ресусцитации, а именно, начало ее на 
догоспитальном этапе, ускоряло достижение эффекта ранней целенаправленной 
терапии у пациентов с признаками абдоминального сепсиса.

ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШИМ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Полторацкий В.Г., Курсов С.В., Гавриков А.Е., Шкурат А.Н.

Харьковская медицинская академия последипломного образования, 
г. Харьков, Україна

Основная цель оказания помощи пострадавшим на догоспитальном этапе состоит 
в том, чтобы доставить пациента в больницу как можно быстрее, не усугубляя 
состояния пациента, а также в обеспечении жизненно важных функций. Кроме 
того, необходимо обеспечение оптимальной сортировки и адекватной эвакуации, 
а также мобилизация ресурсов, использование которых необходимо и достаточно.
Основные задачи на месте происшествия следующие:1) Оценка места 
происшествия: безопасность прежде всего! 2) Выявление и немедленное начало 
лечения опасных для жизни состояний. 3) Определение ведущей патологии и 
транспортировки (сортировка). 4) Предотвращение вторичных повреждений (в 
первую очередь избежать гипоксии и гипотензии). 5) Обеспечение безопасной 
и быстрой транспортировки. 6) Правильная сортировка и госпитализация в 
специализированный стационар.
При диагностике опасных для жизни повреждений важно как можно раньше 
начать лечение и избежать догоспитальной задержки при транспортировке. 
Правильная сортировка является признаком хорошей системы оказания помощи 
при травмах.
Основная задача при оказании первичной помощи – не допустить развития 
артериальной гипотензии, гиповентиляционных нарушений, поскольку эти 
осложнения значительно увеличивают летальность, усугубляют прогноз, как на 
начальных этапах лечения, так и в более поздние сроки.
Обструкция дыхательных путей является основным фактором, способствующим 
гибели людей в результате травмы. Ранняя интубация трахеи и ИВЛ являются 
первоочередными мероприятиями при оказании помощи пострадавшим с 
наиболее тяжелыми повреждениями.
В обязательном порядке и как можно раньше, пострадавшим в результате ДТП 
и кататравмы накладывается шейный воротник, иммобилизирующий шейно-
окципитальное сочленение.
Будучи одним из проявлений острого поражения мозга вследствие ЧМТ, 
психомоторное возбуждение и судорожный приступ требуют адекватного пособия 
в ходе подготовки и осуществления транспортировки пострадавшего.
Все проводимые мероприятия преследуют предупреждение развития вторичных 
повреждающих травмированный мозг факторов и обеспечение скорейшей 
доставки пострадавшего в стационар для оказания специализированной помощи.

ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА − ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ В СИСТЕМІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ І 

ФАХІВЦІВ
Назаренко І.І.

ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна

Мета. Визначення ролі психологічної складової в системі професійної підготовки 
медичних працівників.

Матеріали і методи. Аналіз 280 джерел  наукової літератури, присвяченої 
вивченню питання професійно-психологічної підготовки медичних 
працівників вказує на те, що цим питанням займались науковці не тільки 
психологічної, але й медичної сфери діяльності. У 86% проаналізованих 
джерел, авторами робився акцент на професійну підготовки медичних 
працівників і лише 14% − вказували на актуальність, поряд з професійною, 
проводити психологічну підготовку так, як їх діяльність вимагає глибокого 
професійного самовизначення, адекватної і стабільної професійної 
самооцінки, вмотивованості до постійного самовдосконалення. Від якості 
сформованості особистої професійно-психологічної готовності медичного 
спеціаліста і фахівця у 94% випадків залежить результат виконання завдання, 
мобілізація психічних, психофізіологічних та фізичних можливостей та 
нівелювання негативних змін психіки в екстремальних умовах. Серед 
сучасних підходів в системі формування психологічної готовності фахівців 
прослідковуються дві концепції щодо розуміння поняття «професійно-
психологічної підготовки». Перша – самостійний вид підготовки, який 
існує нарівні з оперативною, фізичною,  медичною тощо, друга − включає 
нерозривно пов’язані між собою набуття навичок та управління психікою. В 
процесі цілеспрямованої психологічної підготовки формуються необхідні 
професійні якості та індивідуальні адаптивні властивості спеціаліста, фахівця, 
навички управління своїми функціональними станами. Результатом підготовки 
повинні бути – адаптація психіки спеціаліста, готовність до умов виконання 
конкретного професійного завдання, безпомилкових, ефективних дій в 
умовах професійного стресу та ризику з мінімальними витратами адаптивних 
ресурсів. Під час психологічної підготовки увага приділяється психологічному 
сумісництву, злагодженому бригадному методу роботи, який обов’язково 
повинен супроводжувати надання екстреної  медичної допомоги, як на до 
госпітальному етапі, так і у відділенні невідкладної допомоги стаціонару. Для 
формування психологічної стійкості потрібно вносити у підготовчий процес 
елементи напруження, несподіваності, які властиві реальній обстановці в 
районі лиха, аварії, проводити практичні навчання швидким діям, вмінню 
концентруватися і приймати точні і вірні рішення, цілеспрямовано моделювати 
психічні процеси, стани та труднощі: мотиваційні, пізнавальні, емоційні, вольові, 
психофізіологічні та відпрацьовувати правильні дії. При цьому, в процесі 
практичних занять виробляється автоматизм, навички і звички, які позитивно 
впливають на стійкість їх психіки, виховується сміливість, самовладання, 
готовність до виконання своїх обов’язків у надзвичайній ситуації.
Висновки. Психологічна підготовка медичних спеціалістів і фахівців повинна стати 
важливим елементом професійної підготовки, від якої залежить оперативність та 
якість надання екстреної медичної допомоги потерпілим. 

СУЧАСНА ДІАГНОСТИКО-ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА 
ПРИ ПЕРИТОНІТІ, ЩО СПРИЧИНЕНИЙ ГОСТРИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ КИШЕЧНИКА
Максименко М.В., Слонецький Б.І., Вербицький І.В., Довженко О.Д., 

Ахмед М.О. Батавіл
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ
Мета. Дослідити ефективність етапної діагностики та етапного лікування хворих на 
розповсюджений вторинний перитоніт.
Матеріали і методи. В дослідження були включені 42 пацієнти із розповсюдженим 
вторинним перитонітом, які були госпіталізовані у хірургічні відділення Київської 
міської лікарні швидкої медичної допомоги, віком від 35 до 86 років. Критерієм 
включення у дослідження була наявність перитоніту, джерелом якого було 
виявлено патологічний процес у тонкій кишці. Основну, першу групу, складали 
22 хворих, яким застосовувалися запропоновані алгоритми етапної діагностики 
та лікування перитоніту. В контрольну, другу групу були включені 20 хворих, яким 
застосовувалася традиційна хірургічна тактика.
Всім хворим проводилися загально клінічне лабораторне дослідження, 
ультрасонографічне дослідження органів черевної порожнини. Етапність 
діагностичного підходу полягала у визначенні тяжкості стану хворого за шкалою 
APACHI-II, застосуванні «первинного» ультрасонографічного дослідження органів 
черевної порожнини та допплерографічного ультрасонографічного дослідження 
судин органів черевної порожнини. Етапна лікувальна тактика включала в себе 
програмні санації черевної порожнини, які проводилися у пацієнтів основної 
групи хворих.
Результати та обговорення. Бал за шкалою APACHE-II підраховувався вже 
при первинному огляді пацієнта у приймальному відділенні. В середньому 
він складав 28,3 бали у всіх пацієнтів. Кількість балів за шкалою APACHE-II 
позитивно корелювала із віком пацієнтів, і була максимальною у хворих віком 
старше 79 років. Крім того, тяжкість стану хворого, визначеного за критеріями 
шкали APACHE-II, відповідала стадії перебігу перитоніту: у пацієнтів у токсичну 
та термінальну фазу перитоніту – бал становив 26,1 та 32,4, відповідно. 
Використовуючи прогностичний потенціал шкали APACHE-II, базуючись на даних 
загального стану та локального огляду, визначалися з подальшими етапами 
діагностичної та лікувальної тактики.
Висновки. Етапна діагностика, що включає визначення тяжкості стану хворого за 
шкалою APACHE-II та ультрасонографією органів черевної порожнини дозволила 
скоординувати загальну та інтраопераційну хірургічну тактику. Етапне хірургічне 
лікування, яке включало в себе програмовані лапаросанації, дозволило значно 
скоротити летальність, порівняно із контрольною групою хворих − 18,4 % та 57,8% 
відповідно.
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СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ 
ПОЛІТРАВМІ

Льовкін О.А., Голдовський Б.М., Поталов С.О., Серіков К.В.
Кафедра медицини невідкладних станів ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», 

м. Київ, Україна
Матеріали і методи. У проспективне клінічне дослідження, яке проводилося на 
базі ЗМКЛЕ і ШМД, були включені 46 хворих. Середній вік постраждалих склав 
(44,6±5) роки. 64% досліджуваних − чоловіки. Так постраждалих у тяжкому стані (10-
8 балів за TS) було 32 (69%), дуже тяжких (7-3 балів) – 12 (26%), у агональному стані 
(3-0 балів) – 2 (5%) постраждалих. Усім пацієнтам надавали невідкладну допомогу 
згідно існуючим протоколам. Статистична обробка результатів проведена з 
використанням ППП «STATISTICA 6.0». Критична величина рівня значущості «Р» 
прийнята рівною 0,05.
Результати та обговорення. Невідкладна медична допомога на догоспітальному 
етапі у постраждалих на політравму складалась з комплексу реанімаційних 
заходів: 1) Проведення СЛЦР у термінальних постраждалих. 2) Первинний огляд 
постраждалих (згідно алгоритму С’АВС) з оцінкою важкості стану постраждалого 
за шкалою TS. 3) Відновлення прохідності дихальних шляхів з респіраторною 
підтримкою. 4) Проведення інфузійної терапії. 5) Забезпечення аналгоседації. 6) 
Транспортна іммобілізація кінцівок.
Для відновлення прохідності дихальних шляхів у критичних пацієнтів на ДГЕ 
нами розроблений та впроваджений в практичну діяльність алгоритм екстреного 
відновлення прохідності дихальних шляхів при невідкладних станах. Респіраторна 
терапія постраждалих на політравму обов’язково включає оксигенотерапію з FiO2 
від 0,3 до 0,5–1,0 (через лярингеальну маску або інтубаційну трубку). При підозрі 
на пневмоторакс (відсутність дихальних шумів на одній стороні грудної клітки, 
характерний звук при перкусії) показане негайне накладення плеврального 
дренажу. 
Головною метою інфузійної терапії постраждалих на політравму в умовах ДГЕ є 
відновлення дефіциту ОЦК, відновлення киснево-транспортної функції крові та 
корекція показників гемодинаміки за рахунок інфузії кристалоїдних та колоїдних 
розчинів. При кровотечі, що не зупиняється, інфузійна терапія проводиться у 

рестриктивному режиму з підтримкою перміссивної гіпотонії. Як орієнтир, треба 
вважати АТ сист. на рівні 70 – 80 мм рт. ст., або середній артеріальний тиск (САТ) 
вище 50 мм рт. ст. 
З метою аналгоседації постраждалих на політравму застосовували мультимодальну 
аналгезію з контролюванням больового синдрому за ВАШ. 
Транспортна іммобілізація здійснювалась сучасними методами: використання 
шийного коміра, пнемошин, КЕD-системи та ін.
Завдяки наданням по невідкладній допомозі постраждалим на політравму, 
усі постраждалі були доставлені у прийомне відділення МКЛЄ та ШМД міста 
Запоріжжя у межах регламентованого часу. У двох постраждалих у агональному 
стані (3-0 балів за TS) після проведення СЛЦР у прийомному відділенні МКЛЄ та 
ШМД була констатована смерть. 

ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
15-16 жовтня 2014 року   •   Час проведення: 10:00-12:30 

Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. 
Шупика, Кафедра медицини невідкладних станів та Кафедра медицини катастроф, 
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф, ВГО «Асоціація працівників медицини невідкладних станів та медицини 
катастроф»

15-16 жовтня
Тема: Здійснення серцево-легеневої реанімації поза закладами охорони здоров’я
Доповідач: к.м.н., доцент кафедри медицина невідкладних станів НМАПО
імені П.Л. Шупика Марков Ю.І.

15 жовтня
Тема: Особливості проведення респіраторної підтримки при критичних 
порушеннях прохідності дихальних шляхів і розтяжності легенів 
Доповідач: к.м.н., доцент кафедри, Пилипенко Максим Миколайович

ОНКОЛОГІЯ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ 

ТА ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН»
14 жовтня 2014 року   •   Час проведення: 10:00-18:00

Організатор: Національний інститут раку МОЗ України

ПРОГРАМА
І секція: 10:00-12:00

Головуючі: Крячок І.А., Воробйова Л.І., Колесник О.О.
Тема: Стандарти діагностики та лікування хворих на лімфому Ходжкіна
Доповідач: Титоренко І.Б.
Тема: Стандарти діагностики та лікування хворих на індолентні неходжкінські 
лімфоми 
Доповідач: Алексик О.М.
Тема: Епідеміологія, профілактика і методи ранньої діагностики гепатоцелюлярної 
карциноми
Доповідач: Лукашенко А.В.
Тема: Проблемні питання профілактики і скринінгу колоректального раку
Доповідач: Колесник О.О.
Тема: Современные подходы гистологического типирования и прогнозирования 
рака толстой кишки
Доповідач: Антонюк С.А.
Тема: Можливості цитологічної діагностики граничних пухлин яєчника за 
асцитичною рідиною
Доповідач: Болгова Л.С.
Тема: Прогностическое значение экспрессии HER-2 neu в течении заболевания 
больных раком яичника
Доповідач: Ткаля Ю.Г.
Тема: Хірургічне лікування трофобластичної хвороби вагітності. Стандарти і інновації
Доповідач: Цип Н.П.
Тема: Прогностичні фактори токсичності хіміотерапії у онкологічних хворих
Доповідач: Губарева Г.О.
Тема: Шляхи запобігання гастроінтестинальної токсичності хіміотерапії у 
онкологічних хворих
Доповідач: Майданевич Н.М.
Тема: Лікування первинно неоперабельних формах раку грудної залози
Доповідач: Ляшенко А.А.

ІI секція: 12:10-13:10
Головоючі: Сивак Л.А., Смоланка І.І.
Тема: Радіонуклідна терапія метастатичного ураження кісток у хворих на рак 
грудної залози
Доповідач: Солодянникова О.І.

Тема: Вибір методу хірургічного лікування при початкових стадіях раку грудної 
залози
Доповідач: Костриба О.І.
Тема: Ефективність лікування хворих на метастатичний «тричі негативний» рак 
грудної залози
Доповідач: Лялькін С.А.
Тема: Безпосередні результати лікуванняї хворих на місцево поширений рак 
грудної залози, з використанням магнітотермії
Доповідач: Лобода А.Д.
Тема: Вплив магнітотермії на ефективність хіміотерапії у хворих на рак грудної 
залози з множинними метастазами в печінку
Доповідач: Кліманов М.Ю.
Тема: Рентгеноендоваскулярна технологія в комплексному лікуванні 
місцевопоширеного раку грудної залози
Доповідач: Супруненко О.А.

ІІІ секція 13:40-16:20
Головуючі: Храновська Н.М., Федоренко З.П.
Тема: Неоад’ювантна терапія у хворих на рак стравоходу
Доповідач: Фридель Р.І.
Тема: Перспективи тераностики в онкології
Доповідач: Орел В.Е.
Тема: Імунологічний моніторинг хворих на меланому шкіри в динаміці 
інтерферонотерапії
Доповідач: Кукушкіна С.Н.
Тема: Застосування венозних портів в онкологічній практиці
Доповідач: Новак О.М.
Тема: Влияние некоторых аналгетиков на показатели состояния иммунной 
системы у онкохирургических больных
Доповідач: Лісний І.І.
Тема: Сучасний підхід до променевої терапії пухлин верхніх  дихальних шляхів
Доповідач: Скоморохова Т.В.
Тема: Новий підхід до класифікації та хірургічного лікування реґіонарних 
метастазів у хворих на рак голови та шиї
Доповідач: Процик В.С.
Тема: Використання неод’ювантної поліхіміотерапії в комплексному лікуванні 
хворих на рак ротової порожнини
Доповідач: Коробко Є.В.
Тема: Застосування інформаційних технологій у медицині: 25-літній досвід роботи 
Національного канцер-реєстру України
Доповідач: Федоренко З.П.
Тема: Нейролизис чревного ствола, как метод лечения труднокупируемого 
болевого синдрома в онкологии
Доповідач: Лісний І.І.
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Тема: Сучасні підходи до діагностики та прогнозування нирковоклітинного раку
Доповідач: Перепьолкіна І.В.
Тема: Лікування прогностично несприятливих злоякісних новоутворень м’яких 
тканин з підтримкою аутологічними стовбуровими клітинами
Доповідач: Шайда Е.В.
Тема: Сучасні підходи до діагностики злоякісних новоутворень дитячого віку
Доповідач: Іномістова М.В.
Тема: Хіміоімунотерапія на основі дендритних клітин та низьких доз доксорубіцину, 
як новий напрямок протипухлинної терапії
Доповідач: Горбач О.І.
Тема: Фактор переносу в імунопрофілактиці метастазів злоякісних новоутворень
Доповідач: Шуміліна К.С.

СТАНДАРТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА 
ЛІМФОМУ ХОДЖКІНА ТА ІНДОЛЕНТНІ НЕХОДЖКІНСЬКІ 

ЛІМФОМИ
Крячок І.А., Титоренко І.Б., Алексик О.М., Новосад О.І., Мартинчик А.В., 

Каднікова Т.В.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета. Оптимізувати лікування хворих на рефрактерні та рецидивні форми  лімфоми 
Ходжкіна, неходжкінських лімфом
Матеріали і методи. Проведено аналіз результатів комплексного лікування 
60 хворих на рефрактерні та рецидивні форми лімфоми Ходжкіна  (ЛХ) та 
неходжкінських лімфом (НХЛ) ретроспективної групи, що отримували лікування 
за схемами 1 лінії. Проведено лікування 129 хворих на рефрактерні та рецидивні 
форми ЛХ та НХЛ за схемами RDHAP/DHAP, RGVP/GVP.
Результати та обговорення. Визначено, що лікування хворих за схемами ПХТ 
на основі гемцитабіну та цисплатину має високу ефективність в порівняні з 
контрольною групою. У хворих на лімфому Ходжкіна та неходжкінські лімфоми 
безпосередня ефективність лікування склала 73,3  та  48% відповідно, порівняно 
з групою контролю – 41 та 23% відповідно (p<0,05). Безпосередня ефективність 
лікування хворих за схемами з використанням цисплатину має вищу ефективність 
та складає 74,8 та 63,3% у хворих з ЛХ та НХЛ відповідно,  ніж лікування  за схемами 
з включенням гемцитабіну – 44,8 та 36,3% відповідно. Загальна відповідь на терапію 
вище у хворих з наявністю пізнього рецидиву ЛХ в порівнянні з хворими з раннім 
рецидивом ЛХ (75 та 63% відповідно, p<0,05). Загальна відповідь на терапію при 
первинно-рефрактерному перебігу ЛХ значно вища і становить 90,3%. 
Незалежно від схеми сальвадж-терапії домінуючою була гематологічна токсичність. 
Гематологічна токсичність III – IV ступеня розвинулась у 54,2% хворих, та була вища 
при використанні схем з цисплатином. У хворих з ЛХ гематологічна токсичність 
спостерігалась у 60,2%, з гемцитабіном – 42,8%, у хворих на НХЛ – 43,3% та 40% 
відповідно.
Висновки. Лікування рецидивів і первинно-рефрактерних форм ЛХ і НХЛ за 
схемами II лінії DHAP, GVP має високу ефективність. 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ І СКРИНІНГУ РАКУ 
ПЕЧІНКИ

Щепотін І.Б., Лукашенко А.В., Колеснік О.А.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета. Дослідити та проаналізувати сучасні тенденції епідеміології, профілактики та 
скринінгу первинного раку печінки.
Матеріали і методи. Дані Національного канцер-реєстру, літературні дані світових 
досліджень скринінгу первинного раку печінки. 
Результати та обговорення. Первинний рак печінки або гепатоцелюлярна 
карцинома (ГЦК) – захворювання, із достовірно встановленим фактором ризику – 
інфікування вірусом гепатиту В (HBV) або/чи вирусом гепатиту С (HCV). Виявлення 
серопозитивних до гепатиту В антигенів е (HBeAg) та поверхневого антигену до 
гепатиту В (HBsAg) достовірно відповідає підвищенню захворювання на ГЦК. Великі 
популяційні дослідження також виявили чітку залежність між наявністю вірусних 
HBV ДНК та HCV РНК в крові хворих із хронічною інфекцією та розвитком ГЦК. Із всіх 
хворих на ГЦК, в 60-80% хворобу виявляють на фоні цирозу печінки, як наслідок 
інфікування вірусом гепатиту В/С, зловживання алкоголем. або деяких інших 
чинників. Застосування сучасних методів лабораторної діагностики (визначення 
пухлинних за допомогою ультразвукового діагностичного обладнання в групах 
ризику дозволяє успішно проводити скринінг ГЦК та виявляти хворобу на 
ранніх стадіях). Поєднання лабораторних методів дослідження із променевими 
дозволяють проводити скриніг із високою чутливістю (92%) та специфічністю 
(92,5%). Дані останніх популяційних досліджень свідчать про зниження смертності 
від ГЦК на 37% при застосуванні скринінгу.
Висновки. Популяризація вакцинації проти вірусного гепатіту В, та визначення 
груп підвищеного ризику розвитку ГЦК дозволяють значно знизити захворювання 
на ГЦК та підвищити якість ранньої діагностики захворювання.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ І СКРИНІНГУ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ

Щепотін І.Б., Колеснік О.О., Махмудов Д.Е.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета. Дослідити та проаналізувати сучасні тенденції епідеміології, профілактики та 
скринінгу колоректального раку.
Матеріали і методи. Дані Національного канцер-реєстру.

Результати та обговорення. Коло ректальний рак (КРР) – багатофакторне 
захворювання, в патогенезі якого головну роль відіграють низка факторів 
зовнішнього середовища та спадковість. Відомі наступні фактори ризику: вік, 
особливості харчування, генетичні синдроми поліпозу, попередні запальні 
захворювання та доброякісні пухлини.  Суттєвим фактором ризику, пов’язаним 
із харчуванням є надмірне споживання тваринних жирів – надмірне виділення 
жовчних кислот, подібних за структурою до поліциклічних вуглеводневих 
сполук, спричиняє канцерогенний вплив. Доля пацієнтів із онкологічно 
обтяженим анамнезом складає 25% всього КРР, який в 10% є аутосомно-
домінантним захворюванням. Важливим етапом в постановці генетичного 
діагнозу є медико-генетичне консультування. Позширення інформації серед 
пацієнтів про ризик виникнення КРР є важливою частиною і необхідним 
інструментом скринінгової програми, що дозволить виявити більшу частку 
хворих із ранніми стадіями КРР.  
Висновки. Після 50 років ризик виникнення КРР подвоюється в кожну наступну 
декаду життя. Сучасні скринінгові програми КРР мають передбачати обов’язкове 
обстеження осіб віком старше 50 років.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО 
ТИПИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ

Антонюк С. А., Грабовой А. Н.
Национальный институт рака, г. Киев, Украина

Сегодня, при типировании опухолей толстой кишки, все более насущным 
становится выявление дополнительных признаков, позволяющих установить 
не только уровень их дифференцировки, но и определить их специфические 
свойства. Последнее является важнейшим условием в индивидуализации и 
повышения эффективности лечения колоректального рака.
Цель. Определить с помощью многофакторного анализа информативность 
отдельных признаков и их сочетаний для прогноза развития эпителиальных 
опухолей толстой кишки (ЭОТК).
Проведенные исследования показали, что самостоятельное применение для 
определения степени злокачественности ЭОТК уровня плоидности, клеточного 
состава, митотической активности, маркеров апоптототической активности 
не является правомерным. Перечисленные выше признаки, могут выступать 
важными вторичными критериями при определении свойств опухоли и прогноза 
её развития.
Уровень корреляции между содержанием ДНК и суммарным объемом ядрышковых 
организаторов в ядрах клеток, может быть дополнительным высокоинформативным 
критерием для разграничения между доброкачественными и злокачественными 
эпителиальными новообразованиями толстой кишки. 
Как косвенный показатель степени жизнес пособности клеток и критерий для 
выделения их морфо-функциональных типов способных к дальнейшему развитию 
могут быть использованы изменения относительного содержания РНК и объема 
ядрышковых организаторов в ядрах клеток ЭОТК.
ЭОТК с высоким уровнем анаплазии (G3) отличаются от более дифференцированных, 
уменьшением выраженности клеточной гетерогенности, что свидетельствует 
о приобретении доминирования в них клона (ов) со стабильным геномом и 
эффективными системами жизнеобеспечения.

МОЖЛИВОСТІ ЦИТОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ГРАНИЧНИХ 
ПУХЛИН ЯЄЧНИКА ЗА МАТЕРІАЛАМИ АСЦИТИЧНОЇ РІДИНИ

Болгова Л.С., Туганова Т.М., Ярощук Т.М., Мариненко С.В.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета. Виявити характерні цитоморфологічні ознаки граничних пухлин яєчника за 
матеріалами асцитичної рідини.
Матеріали і методи. Вивчені якісні і кількісні цитоморфологічні ознаки в 
асцитичній рідині 7 хворих на граничні пухлини яєчника за розробленою 
«Схемою…» цитологічних ознак, що включає 20 параметрів і 56 всіх градацій. 
Асцитичну рідину центрифугували, готували цитологічні препарати і фарбували їх 
за методом Паппенгейма. 
Всі дослідження проводили за допомогою світлового мікроскопа Olympus ВX 41. 
Матеріал верифікований гістологічним методом.
Результати та дослідження. Субопераційно в асцитичній рідині при граничних 
пухлинах яєчника виявляється дрібнозернистий оксифільний чи базофільний 
фон, оксифільна гомогенна субстанція і пласти мезотеліальних клітин. У всіх 
випадках (100%) виявляються епітеліальні клітини двох видів. Одні з них 
дрібні з гіперхромними ядрами і малою базофільною цитоплазмою. В них є 
поодинокі маленькі ядерця. Розміщуються ці клітини поодиноко і в вигляді 
залозистоподібних та розеткоподібних груп. При цьому ядра дещо поліморфні. 
Другі клітини більші, мають базофільну помірно зафарбовану цитоплазму і великі, 
неправильної форми, з ознаками атипії ядра. Зустрічаються пухлинні клітини з 
розвиненою округлою дрібновакуолізованою цитоплазмою і дещо поліморфними 
збільшеними нерівномірно пофарбованими ядрами. Виявляються скупчення 
неправильно овальних гіперхромних збільшених ядер епітеліальних клітин без 
цитоплазми. 
Висновок. В асцитичній рідині при граничних пухлинах яєчника зустрічаються 
епітеліальні клітини двох типів: дрібні з невеликими гіперхромними ядрами і 
вузьким обідком базофільної цитоплазми, і в 2-3 рази більші за них світлі клітини 
з поліморфними з ознаками атипії ядрами. Характерною ознакою епітеліальних 
клітин є структурні ознаки (залозистоподібні та розеткоподібні групи) і відносний 
поліморфізм ядер, що відрізняє їх від мезотеліальних клітин.
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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТРОФОБЛАСТИЧНОЇ ХВОРОБИ 
ВАГІТНОСТІ: СТАНДАРТИ ТА ІННОВАЦІЇ

Ціп Н.П., Воробйова Л.І.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета. Оцінити ефективність органозберігаючих хірургічних втручань на матці у 
хворих із злоякісними трофобластичними пухлинами.
Матеріали і методи. Планові органозберігаючі операції на матці  виконані у 
13 пацієнток віком від 17 до 32 років. У 50% хворих вагітність, що призвела до 
розвитку злоякісної трофобластичної пухлини, була першою. Латентний період 
коливався від 1 до 15 місяців і в середньому складав 6,8 місяців. У всіх пацієнток 
за даними променевих методів дослідження мали місце пухлинні вузли в міометрії, 
розміром від 3 до 6см в діаметрі. I стадія захворювання діагностована у 9 жінок 
(69,2%), II стадія – у 1 (7,7%), III стадія – у 3 (23,1%). Групу низького ризику розвитку 
резистентності до лікування склали 6 жінок (46,2%), групу високого ризику – 7 
(53,8%). Планова резекція та реконструкція матки виконана у 11 (84,6%) первинних 
хворих з хіміорезистентними пухлинами та у 2 (15,4%) жінок, що отримували 
лікування з приводу рецидиву захворювання.  
Результати та обговорення. Планова резекція та реконструкція матки 
передбачала: клемування маткових судин протягом 10–15 хвилин для 
зменшення кровопостачання в ділянці операційного поля; видалення пухлини з 
використанням раціональних розрізів, що враховують топографію кровоносних 
судин та м’язів матки; відступ від краю пухлини на 0,5–1,0 см. У всіх випадках 
дотримання абластики вимагало розтину порожнини матки до внутрішнього зіва. 
Медикаментозна протипухлинна терапія передбачала системну полі хіміотерапію 
3-ї лінії (3 хворим з метастазами в легені − за пошуковим протоколом ТР).
Висновки. Післяопераційні ускладнення не зареєстровані. У всіх хворих 
збережена менструальна функція (відновлення через 1–3 місяці після завершення 
лікування), 3 – народили здорових дітей, 1 – вагітна. 3-річна виживаність хворих 
після проведення органозберігаючого хірургічного лікування не відрізняється 
від показників після виконання стандартних операцій (пангістеректомії) і складає 
100% та (91,7 ± 7,1)%,  відповідно (p>0,05). 

ПРОГНОСТИЧНІ ФАКТОРИ ТОКСИЧНОСТІ ХІМІОТЕРАПІЇ У 
ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

Крячок В.А., Сивак Л.А., Губарева Г.О., Свергун Н.М., Лялькін С.А., 
Алексик О.М., Майданевич Н.М., Кліманов М.Ю., Аскольський А.В., 

Філоненко К.С., Касап Н.В.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета. Прогнозування високого ризику розвитку ускладнень хіміотерапії у хворих.
Матеріали і методи. 146 хворих на злоякісні пухлини грудної залози, які отримали 
по 4-6 курсів хіміотерапії (ХТ) за схемою FAC. Перед кожним курсом ХТ, на 7-й, 14-й та 
21-й дні після нього проводився комплекс клініко-лабораторно-інструментальних 
досліджень. Додатково визначався поліморфізм генів GSTP1 та MTHFR.
Результати та обговорення. Схема має помірний ступінь токсичності, основними 
проявами якої є гастроінтестінальна токсичність (80,5%), кардіоваскулярна (16,1%) та 
гематологічна (1,6 %). Найбільш значущі фактори прогнозу токсичності – вік, супутні 
захворювання, поширеність процесу, обсяг попереднього спеціального лікування 
та наявність мутантних алелю G гену GSTP1 та алелю Т гену MTHFR. Ризик розвитку 
гастроінтестинальної токсичності в 10 разів вищий у хворих з генотипом G/G гену 
GSTP1, кардіоваскулярної – в 2,68 разів – з генотипом С/Т або Т/Т гену MTHFR, 
гематологічної ІІІ-IV ступеня – в 10,75 разів – з генотипом С/Т гену MTHFR. Ці хворі мали 
високий ризик розвитку токсичності ХТ. Прояви гастроінтестінальної токсичності 
були у 95,4% хворих, печінкової – 75,0%, кардіоваскулярної – 94,4%, гематологічної 
– 47,2%. Своєчасне застосування адекватної терапії супроводу дозволило зменшити 
прояви гастроінтестінальної токсичності на 30,0%, ранньої печінкової токсичності – 
8,2% та ранньої кардіоваскулярної токсичності – 25,1% хворих. Підвищено відсоток 
об’єктивних відповідей на 18,3% при збереженні якості життя пацієнток.
Висновки. Визначення ступеня ризику розвитку ускладнень ХТ дозволяє своєчасно 
застосувати адекватну терапію супроводу, яка суттєво зменшує токсичні прояви, 
дозволяє провести лікування в повному обсязі без зменшення доз хіміопрепаратів 
та в заплановані терміни, чим покращено результати ХТ та якість життя хворих.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ ТЕРАПІЇ 
СУПРОВОДУ ГАСТРОІНТЕСТИНАЛЬНОЇ ТОКСИЧНОСТІ 

ХІМІОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ
Сивак Л.А., Губарева Г.О., Майданевич Н.М., Лялькін С.А., 

Аскольський А.В.,  Кліманов М.Ю., Касап Н.В.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета. Покращення результатів лікування та якості життя у хворих на рак грудної 
залози шляхом застосування розробленого алгоритму терапії супроводу 
гастроінтестинальної токсичності.
Матеріали і методи. В дослідження включено 146 хворих на рак грудної залози 
(РГЗ). Застосували клінічні, лабораторні, інструментальні та молекулярно-генетичні 
(визначення генотипу GSTP1) методи дослідження. Основну групу склали 74 (50,7%) 
хворих, контрольну – 72 хворих (49,3%) на рак грудної залози. Хворі отримали від 
4 до 6 курсів ПХТ за схемою FAC. Токсичність хіміотерапії оцінювали за критеріями 
NCIC- СТС. Математичну обробку отриманих результатів виконували за допомогою 
стандартного статистичного пакету Statistika 6.0.
Результати та обговорення. При аналізі результатів дослідження визначено, що 
у хворих з високим ступенем ризику розвитку гастроінтестинальної токсичності, 

яким було застосовано розроблений алгоритм терапії супроводу,  частота проявів 
нудоти та блювання  зменшились на 40,8% (з 84,4% в контрольній групі до 43,6% в 
основній групі), закрепів на 6,9% (з 39,6% в контрольній групі до 32,7% в основній 
групі), стоматиту на 1,6% (з 3,4% в контрольній групі до 1,8% в основній групі). 
Прояви діареї спостерігали тільки в контрольній групі – 2 випадки (3,4%). Зміну 
смаку частіше спостерігали в контрольній групі – 3,4%, в основній – 1,8% хворих.
Висновки. Таким чином, застосування алгоритму терапії супроводу у хворих 
групи високого ризику розвитку гастроінтестинальної токсичності дозволило 
попередити ускладнення хіміотерапії, зменшити їх прояви, провести курси 
хіміотерапії в повному обсязі без вимушених перерв між ними, не потребувало 
корекції доз препаратів та покращити якість життя хворих.

ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННО НЕОПЕРАБЕЛЬНИХ ФОРМ РАКУ 
ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

Смоланка І.І., Іванкова В.С., Скляр С.Ю., Іванкова О.М., Ляшенко А.А.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета. Підвищення ефективності комплексного лікування хворих на місцево 
поширений (МП) первинно неоперабельний рак грудної залози (РГЗ) шляхом 
подолання хіміо- та радіорезистентності та підсилення контролю над пухлиною.
Матеріали і методи. У дослідження були включені 94 хворих на МП РГЗ ІІБ – 
ІІІБ стадії захворювання. 48 пацієнткам контрольної групи проведено 4 курси 
поліхіміотерапії за схемою FAC та курс дистанційної променевої терапії, у 
46 пацієнток основної групи хіміопроменева терапія (ХПТ) була доповнена 
використанням радіомодифікаторів (фторпіримідинів). Застосовувався 
цитостатичний препарат фторафур (перорально 800 мг зранку і 400 мг увечері 
впродовж всього курсу ХПТ), всім хворим проводилась відповідна терапія 
супроводу.
Результати та обговорення. Ефект від цитостатичної терапії, згідно даних 
моніторингових досліджень, був більш вираженим у хворих основної групи, 
котрим проводилась ХПТ на фоні фторпіримідинів, з них у 72,22±7,47% хворих 
спостерігалась часткова та повна регресія пухлини грудної залози. У пацієнток 
контрольної групи часткова та повна регресія спостерігалась у 44,74±8,07% 
хворих (р<0,05). При вивченні лікувального патоморфозу встановлено, що в 
основній групі остаточна частка життєздатної пухлинної тканини (ОЧЖПТ) склала – 
13,02±2,3%, в контрольній групі – 31,44±2,9% відповідно. При вивченні показників 
2-річної безрецидивної виживаності, виявлено тенденцію до її збільшення у хворих 
основної групи (76,9±7,1%) в порівнянні з контрольною (61,8±7,9%).
Висновки. Застосування хіміопроменевої терапії у поєднанні з фторпіримідинами 
сприяє підсиленню циторедуктивного ефекту протипухлинної терапії та подоланню 
резистентності пухлин, і є доцільним при лікуванні первинно неоперабельного РГЗ.

РАДІОНУКЛІДНА ТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ 
МЕТАСТАТИЧНОГО УРАЖЕННЯ КІСТОК

Солодянникова О.І., Даниленко В.В., Сукач Г.Г., Саган Д.Л., 
Трацевский В.В.

Національний інститут раку, м. Київ, Україна
Вступ. Метастатичне ураження кісток проявляється злоякісною гіперкальциємією, 
переломами і больовим синдромом, що значно знижує якість життя пацієнтів і 
потребує своєчасного лікування.
Матеріали і методи. Проліковано 89 хворих з різними первинними пухлинами та 
метастатичним ураженням кісток за допомогою самарію 153Sm оксабіфору. Оцінка 
ефективності лікування проводилась методом остеосцинтиграфії.
Результати та обговорення. У 21 пацієнта метастази в кістки виявлені на фоні 
раку простати, у 60 – грудної залози, у 3 – легені, у 3 – нирки, у 2 – тіла матки. 5-ти 
пацієнтам терапія 153Sm оксабіфором проведена повторно через 6 місяців.
Після першого курсу лікування у 46 пацієнтів відмічалась відсутність больового 
синдрому, у 40 суттєво знизилась інтенсивність болю, у 3 стан не змінився. У 20 
пацієнтів больовий синдром пройшов у перші 14 днів після введення 153Sm, у 66 – 
до кінця першого місяця.
Протягом першого тижня після лікування спостерігались зміни з боку крові. Так, у 
65 пацієнтів – зниження рівня тромбоцитів, у 30 – лейкоцитів, у 12 – еритроцитів 
та у 8 – гемоглобіну. У 21-го з 89-ти хворих для нормалізації показників крові 
назначались глюкокортикоїди. У решти пацієнтів нормалізація наступила без 
додаткової терапії.
Через чотири місяці після лікування у 72 пацієнтів відмічалось зниження 
накопичення 153Sm в кісткових вогнищах (від 35 до 67%), у 14 – зменшення кількості 
вогнищ (від 2 до 5).
Висновки. Таким чином, 153Sm-оксабіфор характеризується високим рівнем 
кумуляції в кісткових осередках, знеболюючим впливом і відсутністю важких 
побічних реакцій. 

ВИБІР МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПРИ ПОЧАТКОВИХ 
СТАДІЯХ РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Костриба О.І.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета. Покращення якості життя пацієнток, оперованих з приводу раку грудної 
залози (РГЗ).
Матеріали і методи. Досліджено 91 хворих на початкові стадії РГЗ віком від 39 до 
54 років. Пацієнтам до операції проводилося КТ дослідження та лімфосцинтіграфія 
з метою встановлення стану реґіонарних лімфовузлів. При встановленні РГЗ Тin situ, 
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Т1N0M0 та T2N0M0 (при розмірі пухлини менше 3 см) інтраопераційно проводилося 
дослідження «сторожового лімфатичного вузла» (СЛВ). Методика сцинтіграфічної 
візуалізації та інтраопераційної детекції СЛВ за допомогою гама-лічильника (20 
хворих) складалася з двох етапів. Для проведення статичної сцинтіграфії мічений 
99мТс нанокол (0,4 мл, активністью 200-400 МБк) вводився перітуморально (підшкірно, 
над пухлиною). Запис сцинтіграфії проводився через 30хв. і 2год. після ін’єкції. В разі 
успішної візуалізації СЛВ, на шкірі пацієнтки відмічалася його проекція та через 1 
добу виконувалась інтраопераційна детекція СЛВ за допомогою портативного 
гама-лічильника, здійснювалася його резекція та гістологічний експрес-контроль. 
Для детекції СЛВ хромографічним методом (65 хворих) під час операції було 
використано 1% водний розчин метиленового синього, 3мл якого вводили навколо 
пухлини. Накопичення препарату в місцях розташування СЛВ спостерігали через 
15хв., забарвлений СЛВ вилучали та проводили гістологічне експрес-дослідження, 
за результатами якого проводилась регіонарна лімфодисекція в необхідному обсязі.
Результати та обговорення. Візуалізація СЛВ з використанням 99mTc-наноколу 
була успішною у 90%. При візуалізації СЛВ розчином барвника ефективність методу 
склала 90,8%. При застосуванні 2-х методів в комплексі точність діагностики 
підвищувалась до 94%. При «негативных» СЛВ та морфологічному підтвердженні 
N0 у пацієнток РГЗ стадии Т in situ та Т1N0M0 повна регіонарна лімфодиссекція не 
виконувалась, що не вплинуло на віддалені результати лікування та допомогло 
уникнути багатьох п/о ускладнень.
Висновки. Комплексне інтраопераційне дослідження СЛВ є сучасним і 
ефективним методом детекції стану ЛВ, яке дозволяє визначити показання та обсяг 
лімфодисекції при лікуванні початкових стадій РГЗ, що суттєво покращує якість 
життя пацієнток. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ХІМІОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА МЕТАСТАТИЧНИЙ 
«ТРИЧІ НЕГАТИВНИЙ» РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

Сивак Л.А., Лялькін С.А., Майданевич Н.М., Кліманов М.Ю., 
Аскольський А.В., Касап Н.В.

Національний інститут раку, м. Київ, Україна
Мета. Вивчення ефективності різних схем хіміотерапії хворих на метастатичний 
«тричі негативний» рак грудної залози.
Матеріали і методи. Проведений аналіз ефективності лікування 68 хворих на 
метастатичний «тричі негативний» рак грудної залози,  які отримали  4-6 курсів 
хіміотерапії (ХТ) за схемами FAC (фторурацил, доксорубіцин, циклофосфан), TCarb 
(паклітаксел, карбоплатін), VP (вінорельбін, цисплатін) в стандартних режимах 
дозування. Підгрупи хворих не мали статистично достовірних розбіжностей за 
основними ознаками, що впливають на прогноз захворювання. Проводився 
аналіз безпосередніх результатів лікування за критеріями RECIST, та віддалених 
результатів (загальна виживаність, медіана виживаності).
Результати та обговорення. При аналізі безпосередніх результатів (відповідь 
пухлини) визначено, що в групі пацієнток, що отримували ХТ за схемою FAC 
(24 хворі), повної регресії (ПР) пухлини не зареєстровано в жодному випадку, 
часткова регресія (ЧР) відзначена у 6 хворих (25%), стабілізація процесу (СП) – у 
14 пацієнток (58,3%), у решти 4 (16,7%) мало місце прогресування процесу. При 
аналізі ефективності схеми TCarb (23 пацієнтки): ПР відзначена у 4 хворих (17,4%), 
ЧР – у 7 (30,4%), СП – у 8 (34,8%). Відповідь пухлини у пацієнток, що отримували ХТ 
за схемою VP (21 хвора), була наступною: ПР – 1 (4,8%), ЧР – 6 (28,6%), СП – 9 (42,8%). 
Медіана періоду до прогресування захворювання становила 4,5 міс. для схеми FAC; 
5,3 міс. для TCarb та 5,0 міс. для VP (р>0,05). Медіана виживаності становила 10,5 міс 
для схеми FAC, 11,5 міс. для TCarb та 10,2 міс. для VP (р>0.05). 
Висновки. Результати хіміотерапевтичного лікування хворих на метастатичний 
«тричі негативний» рак грудної залози залишаються далекими від задовільних. При 
використанні схеми TCarb спостерігається більший відсоток повної та часткової 
відповіді пухлини, але достовірних розбіжностей між досліджуваними схемами 
за показниками тривалості періоду до прогресування та медіани виживаності не 
відмічено.

БЕЗПОСЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯЇ ХВОРИХ НА МІСЦЕВО 
ПОШИРЕНИЙ РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ З ВИКОРИСТАННЯМ 

МАГНІТОТЕРМІЇ
Смоланка І.І., Орел В.Е., Досенко І.В., Лобода А.Д.

Національний інститут раку, м. Київ, Україна
Мета. Оцінити ступінь регресії пухлини та реґіонарних, метастатично уражених, 
лімфатичних вузлів (РЛВ) у комплексному лікуванні хворих на місцево поширений 
рак грудної залози (МП РГЗ).
У дослідження включено 244 хворих на МП РГЗ. Основна група (ОГ) склала 119 
пацієнток та отримувала неоад’ювантну поліхіміотерапію (НПХТ) за схемою FAC з 
наступним проведенням сеансу радіочастотної гіпертермії (РГТ). Контрольна група 
(КО) склала 125 пацієнток, та отримувала НПХТ за схемою FAC. Результати лікування 
оцінювали за критеріями RECIST, а також за зміною розміру ЛВ. 
Результати та обговорення. Повна регресія пухлини виявлена у 6,3±3,1% 
пацієнток ОГ та у 3,1±2,2% КГ. Часткову регресію відзначали у 49,2±6,3% хворих ОГ і 
у 35,9±6,0% КГ. Стабілізація процесу виявлена у 38,1±6,1% пацієнток ОГ і у 54,7±6,2% 
в КГ. Прогресування пухлинного процесу виявлено у 6,3±3,1% пацієнток ОГ та у 
7,8±3,4% КГ. В ОГ середня регресія РЛВ склала 36,48±12,25%. У КГ середня регресія 
РЛВ склала 22,27±9,64%. Органозберігаючі операції були виконані у 58,7±6,2% 
хворих ОГ, в КГ у 45,3±6,2%. Реконструкція TRAM-клаптем виконана 7,9±3,4% 
хворих ОГ і у 4,7±2,6% КГ. Підшкірна мастектомія з одночасним ендопротезування 
виконана у 19,0±4,9% хворих ОГ та у 7,8±3,4% пацієнток КГ.

Комбінація НПХТ з РГТ у комплексному лікуванні хворих на МП РГЗ дозволяє 
підвищити відповідь пухлини на терапію (на 13,3% збільшує кількість часткових 
регресій) і РЛВ (на 11,2%), та створює можливість проведення органозберігаючих 
та реконструктивно-відновних операцій.

ПАЛІАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ З 
МЕТАСТАЗАМИ У ПЕЧІНКУ

Сивак Л.А., Орел В.Е., Кліманов М.Ю.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

У клінічній практиці в НІР магнітотермію використовують з 2006 року. Дія 
асиметричного електромагнітного поля може змінювати просторову геометрію 
органічних молекул: нуклеїнових кислот і ферментів, а це в свою чергу може 
призводити до зміни активності генів і швидкості ферментативного каталізу. 
Матеріали та методи. Було проліковано 104 хворих на РГЗ з метастазами у 
печінку. Після встановлення та верифікації діагнозу всі хворі були рандомізовані 
на дві групи: до 1-ї основної групи віднесено 54 пацієнтки, які отримували ХТ та 
магнітотермію та хіміотерапію за схемами FAC або ТС. До 2-ї контрольної групи 
віднесено 50 пацієнтів, що отримали тільки ХТ.
Результати та обговорення. Аналіз результатів лікування показав, що 
серед всіх хворих на РГЗ з метастазами в печінку повної регресії пухлини не 
вдалося досягти в жодному випадку як в основній, так і в контрольній групах. 
Часткової регресії досягнуто у 9 (15,9±1,3)% хворих основної групи, та у 2 
(4,0±6,0)% – контрольної (χ2=13,370; р<0,01). Стабілізацію процесу досягнуто у 32 
(60,38±6,1)% пацієнток основної групи та у 19 (38,0±6,2)% контрольної (р<0,05). 
Прогресування пухлинного процесу визначено у 13 (24,53±3,1)% основної та у 
29 (58,0±3,4)% контрольної групи. Загальна ефективність лікування у хворих 
основної групи склала 75,85%, а контрольної – 42,0%, тобто була вища на 33,85% 
в групі пацієнток, які отримували ПХТ з магнітотермією (χ2=12,182, р<0,01). 
За даними опитувальника EQ-5D після закінчення лікування в основній групі 
пацієнтів у 19 (35,18%) загальний стан повністю нормалізувався. Покращився та 
став відповідати 100% за Карновським у 14 (25,92%) хворих, що на 11,11% більше, 
порівняно з цією групою до початку лікування, та в цілому покращився у 19 
(35,18%) хворих. 
Висновки. Застосування магнітотермії достовірно впливає на результат 
лікування (  χ2=12,182; р<0,01), сприяє поліпшенню безпосередніх результатів 
лікування (дозволяє збільшити на 21,25% кількість випадків стабілізації процесу 
та кількість часткових регресій на 12,6%). Визначено, що кількісна оцінка статусу 
здоров’я хворих, за даними опитувальника EQ-5D, основної групи після лікування 
збільшилась на 5,3%, а в контрольній – зменшилась на 12,1%, тобто, якість життя 
хворих на рак грудної залози з метастазами у печінку, які в комплексному лікуванні 
отримували магнітотермію, була кращою на 17,4%.

РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ГРУДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ (МР РГЖ)
Супруненко А.А., Югринов О.Г., Смоланка И.И.

Национальный институт рака, г. Киев, Украина
Актуальность. В последнее время, все шире разрабатываются и внедряются 
неоадъювантные методы лечения больных на МР РГЖ. Особенную актуальность 
преобретает поиск новых методов локорегионального воздействия на опухоль 
для повышения эффективности лечения больных на МР РГЖ.
Цель. Оптимизировать технологию лечения с целью  максимального  
локорегионарного воздействия на МР РГЖ. 
Материалы и методы. Таргетная селективная химиотерапия была проведена 
68 больным с МР РГЖ, по методу Сельдингера 30 пациентам трансфеморальным 
и 38 трансаксилярным доступами. Для катетеризации афферентных  артерий 
использовали стандартные наборы инструментов:пункционная игла І9 G длиной 
7см, металлические проводники 0,32 или 0,35 J конфигурации, инфузионные 
катетеры F–5 типу «Соbra» IR–4,0-5 длиной 100–105см, интродъюсеры 5–6 F. 
Используемые химиопрепараты: цисплатин – 90мг/м2 , циклофосфан 600 мг/м2 , 
карбоплатин 450 мг/м 2 , доксорубицин 60 мг/м2 

Результаты и обсуждения. Выполняли селективную катетеризацию: боковой 
грудной, внутренней грудной, подлопаточной артерий в зависимости от 
локализации опухоли для визуализации ткани опухоли и метастазов в 
лимфатических узлах. Проведена селективная инфузия химиопрепаратов в 
течение 2 суток с помощью автоматического дозатора лекарственных веществ 
и контрольное ангиографическое исследование таргетных сосудов опухоли и 
метастазов в регионарных лимфоузлах для оценки непосредственного эффекта 
СВАПХТ. Описаны основные положения ангиографической семиотики МР 
РГЖ: гипертрофия афферентных сосудов опухоли и метастазов в регионарные 
лимфоузлы, наличие сети новообразованных сосудов в очагах поражения, 
«окрашивание» опухолевых узлов в позднюю фазу рентгеноконтрастного 
исследования, гипертрофия ствола и порядковых веток по причине роста 
новообразования и увеличения перифокальной инфильтрации мягких 
тканей, регистрация непосредственных ангиографических признаков 
химиотерапевтического эффекта – ингибиции неоваскуляризации. 
Выводы. Использование рентгеноэндоваскулярной технологии в 
комплексном лечении МР РГЖ позволяет достичь значительного 
клиникорентгеноморфологического эффекта, позволяет уменьшить возможность 
диссеминации клеток опухоли во время оперативного вмешательства, повысить 
его радикализм, увеличить выживаемость пациентов.
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НЕОАД’ЮВАНТНА ТЕРАПІЯ У ХВОРИХ НА РАК СТРАВОХОДУ
Кіркілевський С.І., Фридель Р.І., Крахмальов П.С., 

Кондрацький Ю.М.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Рак стравоходу є одним з найбільш важко перебігаючих онкологічних захворювань, 
а лікування хворих з цією патологією – одна з найбільш складних проблем. 
Результати лікування хворих на рак стравоходу залишаються незадовільними. 
Мета. Покращити результати лікування хворих на рак стравоходу за рахунок 
застосування неоад’ювантної терапії. У відділенні пухлин органів грудної 
порожнини з 1977 по 2013 р. проведено радикальне лікування 1118 хворих 
на рак стравоходу. З них 337 пацієнтів (контрольна група) проведено тільки 
хірургічне лікування (операції типу Льюіса і Гарлока). 696 пацієнтів отримали 
перед оперативним втручанням курс променевої терапії РОД 2,4–3 Гр, СОД 30 Гр 
(основна 1 група). 85 пацієнтам (основна 2 група), крім вищеописаної променевої 
терапії, проводилися також цикли неоад’ювантної поліхіміотерапії, причому з 
них 63 пацієнтам поліхіміотерапія проводилась внутрішньоартеріально, а 22– 
внутрішньовенно.
За даними Національного канцер-реєстру проведено аналіз 1–, 3– і 5–річної 
виживаності хворих. Однорічна виживаність(%) в контрольній і основних 1-й і 2-й 
групах склала 57,6±2,8; 59,1±1,9 і 70,37±6,21% відповідно; 3-річна - 28±2,6; 40,1±1,9 
і 51,8±6,8% відповідно; 5-річна (в контрольній і основній 1-й групі) – 24,6±2,4 і 
37,7±1,9% відповідно. ОЖОТ склав у групі променева терапія та операція 46,5%, 
променева терапія + в/а ПХТ + операція – 26,2%, ПТ + в/в ПХТ + операція – 39,2%.
Висновки. Результати проведеного дослідження дають можливість зробити 
висновок про доцільність використання передопераційної променевої терапії у 
хворих на рак стравоходу. Поєднання променевої і хіміотерапії перед операцією 
дозволяє ще більше поліпшити віддалені результати лікування хворих на рак 
стравоходу.

ПЕРСПЕКТИВИ ТЕРАНОСТИКИ В ОНКОЛОГІІ
Орел В.Е., Романов А.В.

Національний інститут раку, м. Київ, Україна
Мета. Оцінка можливостей використання концепції тераностики  при проведенні 
магнітної нанотерапії злоякісних новоутворень.
Матеріали і методи. Тераностика – це методичний підхід, заснований на 
одночасному використані діагностичних і лікувальних технологій, для оцінки 
індівідульних реакцій пацієнта при проведенні терапії. Основа цього підходу 
полягає  у динамічному контролі ефективності лікування пацієнтів.  
Результати та обговорення. В ретроспективному аспекті концепції тераностики 
вже використовуються в клінічній онкології в ряді ведучих клінік світу. Найбільш 
привабливим прикладом це може бути поєднання діагностичних можливостей 
магнітно-резонансної томографії з терапевтичною технологією радіочастотної 
гіпертермії при комбінованому лікуванні онкологічних хворих з використанням 
нанотехнологій. Разом з цим цей відомий підхід має ряд обмежень, в зв`язку з 
ініціюванням високотемпературних градієнтів в злоякісних пухлинах.  
Для вирішення вищенаведених проблемних питань в Національному інституті 
раку була запропонована модифікація цього підходу, заснованого на використані 
принципів магнітної нанотерапрії при помірній гіпертермії неоднорідними 
електромагнітними полями. Проведені експериментальні дослідження, засвідчили 
можливість підвищення протипухлинного ефекту магнітної нанотерапії, порівняно 
з дією протипухлинних офіціальних препаратів в умовах динамічного контролю 
ефективності лікування методами променевої терапії.
Висновок. Використання концепції тераностики при проведенні магнітної 
нанотерапії злоякісних новоутворень має прагматичні перспективи.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОЙ 
КОЖИ В ДИНАМИКЕ ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИИ

Кукушкина С.Н., Фильчаков Ф.В., Шумилина Е.С., Лён А.Д., 
Коровин С.И., Кукушкина М.Н. 

Национальный институт рака, г. Киев, Украина
Введение. Для больных меланомой кожи (МК) до настоящего времени не 
определены клинико-лабораторные параметры, на основании которых можно 
было бы судить о характере течения заболевания и прогнозировать риск его 
прогрессирования.
Цель. Установить иммунологические критерии прогноза прогрессирования 
заболевания на фоне интерферонотерапии (ИФН-терапии) у больных МК для 
оптимизации комбинированного лечения.
Материалы и методы. Обследовано 40 больных (19 мужчин и 21 женщина; 
средний возраст – 54,1 года) с первично-локализованной МК (IB-II стадия) и 40 (23 
мужчины и 17 женщин; средний возраст – 51,7 лет) больных с метастазами МК в 
регионарные лимфатические узлы (III стадия). Иммунологическое исследование 
(популяционный состав, в том числе регуляторные Т-клетки, активационный 
фенотип и функциональная активность лимфоцитов периферической крови) 
проводили после хирургического лечения и через 3 мес. от начала адъювантной 
α2b-ИФН-терапии.
Результаты и обсуждения. Установлено, что у больных МК прогрессирование 
заболевания на фоне ИФН-терапии коррелирует с разными иммунологическими 
показателями. Так, у больных с I-II стадией заболевания развитие метастазов 
на фоне ИФН-терапии ассоциируется со снижением абсолютного количества 
CD25+-лимфоцитов и способностью Т-лимфоцитов продуцировать фактор, 
ингибирующий миграцию лейкоцитов. Развитие рецидива заболевания у 

больных с III стадией МК в первые 3 мес. от начала адъювантного курса α2b-ИФН 
сопровождается уменьшением числа CD16+-лимфоцитов, регуляторных Т-клеток, 
Т-хелперов, экспрессирующих рецептор к интерлейкину-2, и повышением 
митоген-индуцированной пролиферации Т-лимфоцитов in vitro. 
Выводы. Установлены иммунологические критерии прогноза прогрессирования 
меланомы кожи на фоне ИФН-терапии, которые позволят определять 
индивидуальные особенности течения заболевания, прогнозировать ответ 
организма на биотерапию и таким образом оптимизировать тактику лечения.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕНОЗНЫХ ПОРТОВ В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ

Новак Е.М., Югринов О.Г., Дедков А.Г.
Национальный институт рака, г. Киев, Украина

Цель. Анализ применения венозних портов в онкологической практике.
Материалы и методы. Для обеспечения центрального венозного 
доступа и проведения многочисленных курсов химиотерапии с помощью  
рентгеноэндоваскулярного способа проводилась тотальная имплантация порт-
систем в центральное венозное русло у 86 онкологических больных. Применялись 
биосовместимые венозные порт-системы и линии соединения фирмы Polysite 
implantable port Laboratories Perouse (France).
Результаты и обсуждения. Всем пациентам проводились длительные и 
многократные курсы противоопухолевых препаратов. Всего проведено 618 курсов 
химиотерапии короткого действия и средней продолжительности. Применяли 
адриобластин, метотрексат, цисплатин, циклофосфан, 5-фторурацил, элоксатин, 
иринотекан. Среднее время пребывания катетера в центральном венозном русле 
составило 305 дней (минимальное – 132 дня, максимальное – 916 дней). У 9 больных 
(10,5%) имела место катетер-ассоциированная бактериемия и окклюзия катетера, 
что потребовало извлечение имплантированного устройства оперативным путём.
Выводы. При ультразвуковой навигации прицельная пункция выбранной 
вены была проведена успешно с первой попытки у 99% больных. Постоянный 
рентгеновский контроль за перемещением металлического проводника позволял 
провести по нему венозный катетер и безопасно разместить его в заданном месте. 
Длительное введение местно-раздражающих веществ в высоких концентрациях 
через порт-сиситему не сопровождалось какими-либо побочными кожными 
реакциями.

ВПЛИВ ДЕЯКИХ АНАЛГЕТИКІВ НА ПОКАЗНИКИ СТАНУ ІМУННОЇ 
СИСТЕМИ В ОНКОХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ

Лісний І.І., Сидор Р.І., Клімчук Л.В., Храновська Н.М.,
 Скачкова О.В., Ушаков С.В.

Національний інститут раку, м. Київ, Україна
Мета. Вивчити вплив препаратів для передопераційного знеболення (омнопону та 
декскетопрофену) на показники стану імунної системи при хірургічному лікуванні 
у онкологічних хворих.
Матеріали і методи. У дослідження включено 40 пацієнтів з захворюванням на 
рак нирок. Пацієнти Гр. № 1 отримували для знеболювання декскетопрофен 50 мг, а 
пацієнти Гр. № 2 Омнопон 20 мг на наступних етапах: за 12 годин до операції, перед 
операцією і в післяоперацїному періоді. Оцінювалися маркери CD3, CD8, CD16 і 
CD20 за 24 години до операції, безпосередньо перед операцією, в кінці операції та 
через 3 доби після операції. 
Результати та обговорення. Дослідженням було встановлено, що використання 
омнопону в періопераційному періоді  знижувало CD3 на 7,5%, C CD8D8 на 13,6%, 
CD16 на 7%, а CD20 на 35% ще до початку операції, та подовжували знижатися до 
до закінчення операції   і через 3 доби після операції. Тоді як при використанні 
нестероїдного протизапального засобу декскетопрофену встановлено зростання 
CD3 на 5%, зниженням CD4 на 12%, CD8 на 5%, зростанням CD16 на 70% та без змін 
CD20. На третю добу вище сказані показники подовжували знижуватися більш 
значуще в групі використання омнопону при порівнянні з декскетопрофеном. 
Висновки. При використанні в періопераційному періоді для аналгезії 
декскетопрофену свідчить про формування і розвиток специфічної відповіді, яка 
полягає в більшому збереженні імунного статусу та посиленні  функціональної 
активності ефекторних клітин. Не відбувається пригнічення імунних клітин 
при використанні декскетопрофену при порівнянні з опіоїдних анальгетиком 
омнопоном. 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОЛИЗИСА ЧРЕВНОГО СТВОЛА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ТРУДНОКУПИРУЕМОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА В 

ОНКОЛОГИИ
Лесной И.И., Лукашенко А.В., Климчук Л.В., Белка К.Ю.

Национальный институт рака, г. Киев, Украина
В настоящее время установлено, что значительный процент онкологических 
больных не получает адекватного обезболивания, несмотря на широкий выбор 
аналгетиков, хотя показано, что у большинства больных (85-90%) можно добиться 
адекватного лечения болевого синдрома. Нейролизис – эта малоинвазивная 
радиологическая процедура, важным преимуществом данной методики является 
ее малоинвазивность. 
Материалы и методы. Авторами было проведено успешное лечение 
выраженного болевого синдрома у 8 больных в возрасте 38-55 лет со 
злокачественными новообразованиями органов брюшной полости: 6 
– злокачественными новообразованиями поджелудочной железы, 2 – 
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злокачественными новообразованиями забрюшинного пространства. Больные 
в течении длительного времени (2 месяцев) получали опиоидные аналгетики 
в суточной дозе 50-60 мг морфина в сочетании с адъювантными препаратами 
(габапентин, амитриптиллин, нестероидные противовоспалительные препараты). 
Интенсивность боли по визуально аналоговой шкале (ВАШ) составляла 8-9 баллов. 
Для улучшения качества жизни у больных был выполнен чрезкожный нейролизис 
чревного сплетения (НЛЧС). У 1 больного НЛЧС был выполнен дважды. 
Результаты и обсуждения. Период наблюдения составил от 2 до 24 недель 
(в среднем – 12 недель). У всех больных было достигнуто стойкое снижение 
интенсивности боли через 4-5 дней после проведения процедуры. Из 8 больных 
у 6 (75%) интенсивность боли снизилась до 2-3 баллов по ВАШ, у 1 больного до 
4-5 баллов. Обезболивающий эффект сохранялся в течение 16 недель. Средняя 
доза морфина была снижена до 10-20мг в сутки, а в дополнительном назначении 
адъювантных препаратов не было необходимости. 
Выводы. Метод чрескожного нейролизиса чревного сплетения у больных с 
выраженным болевым синдромом вследствие злокачественного новообразования 
брюшной полости является безопасным и эффективным в снижения интенсивности 
боли у онкологических пациентов, способствует снижению дозы опиоидных 
аналгетиков без ухудшения качества обезболивания.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ 
ХВОРИХ НА ПУХЛИНИ ОРГАНІВ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

Іванкова В.С., Скоморохова Т.В., Столярова О.Ю., Кротевич М.І., 
Палій М.І., Доценко Н.П., Перепечкіна В.Т., Хруленко Л.Т.

Національний інститут раку, м. Київ, Україна
Вступ. Злоякісні пухлини верхніх дихальних шляхів (ВДШ) відносять до патологій, 
що рідко зустрічаються. За даними  Пачеса та інших авторів вони на сьогодні 
складають 1–2% усіх злоякісних новоутворень людини. Злоякісні пухлини ВДШ 
спостерігаються у всіх вікових групах, але найбільш високий рівень захворюваності 
реєструється в осіб середнього і старшого віку. Так, за даними багатьох вчених, біля 
65% хворих на злоякісні ВДШ старше 50 років.
Мета. Провести порівняльний аналіз результатів лікування хворих на місцево 
поширені форми злоякісних новоутворень ВДШ з використанням лінійного 
прискорювача електронів (ЛПЕ) та гамма-терапевтичного апарату Тератрон.
Матеріали та методи. За період з 2001 року по теперішній час на базі 
Національного інституту раку у відділенні дистанційної променевої терапії 
проведено лікування 151 пацієнта із злоякісніими пухлинами ВДШ. Хворі були 
поділені на дві групи. Пацієнти I групи (90 пацієнтів) отримували променеву терапію 
на гамма-терапевтичному апараті Тетратрон з енергією 1.25 МеВ, РОД 2.2-2.4 Гр,  до 
СОД 30 Гр на I етапі, на II етапі СОД доводили до 60 Гр. Другу групу склали 61 пацієнт, 
яких лікували на апараті ЛПЕ з енергією 6 МеВ, РОД 2.0 Гр, СОД доводили до 60 
Гр без перерви. Усі хворі знаходились на стаціонарному лікуванні у відділеннях 
радіаційної онкології чи пухлин голови та шиї. Променеву терапію призначали 
після повного клінічного обстеження і гістологічної веріфікації діагнозу.
Результати та обговорення. В результаті проведення променевої терапії у 
більшості пацієнтів зі злоякісними пухлинами ВДШ вдалося досягти регресії 
пухлини та істотного поліпшення якості життя. У 1-й групі позитивна клінічна 
динаміка спостерігалася у 54 пацієнтів (60%). Менш виражений ефект від 
проведеного лікування відзначався у 36 хворих (40%). У II-й групі позитивна 
клінічна динаміка спостерігалася у 41 пацієнта, що складало 68%. Менш виражений 
ефект від проведеного лікування відзначався у 20 хворих, що дорівнювало 32%.
Загальні променеві реакції у пацієнтів обох груп спостерігались у вигляді 
погіршення апетиту, непостійних головних болей, а також порушенням сну та 
загальним дискомфортом. Реактивні зміни слизових оболонок і шкіри виникали 
у пацієнтів I-ї групи при СОД 20–25 Гр, у хворих II-ї групи – при СОД 45–50 Гр, що 
дозволило пацієнтам цієї групи підвести СОД у повному об’ємі без перерви. 
Незважаючи на проведений захист зони очного яблука блоками, виникли 
симптоми гострого променевого ушкодження ока: 7 випадків у пацієнтів 1-ї 
групи та 5 випадків у хворих II-ї групи. Найчастіше спостерігалися сльозотеча і 
гіперемія кон`юнктиви. В окремих випадках прояви катарального кон`юнктивіту 
доповнювались помірним набряком повік і частковим випаданням вій.
Висновки. Представлені дані вказують на більш низький відсоток променевих 
реакцій у пацієнтів II-ї групи (64%), лікування яким проводилось  на ЛПЕ, відносно 
пацієнтів I-ї групи (92%), яким променева терапія була проведена на гамма-
терапевтичному апараті Тератрон. Таких результатів вдалося досягти завдяки 
застосуванню КТ з віртуальною симуляцією, сучасної плануючої системи, 
фіксуючих пристроїв, а також лазерних пристроїв. Це дозволило більш точно 
відтворити сеанси опромінювання пацієнтів, а також зменшити дозу іонізуючого 
випромінювання на критичні органи та оточуючі тканини, тим самим поліпшити 
результати лікування та якість життя хворих.

НОВИЙ ПІДХІД ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ХІРУРГІЧНОГО 
ЛІКУВАННЯ РЕҐІОНАРНИХ МЕТАСТАЗІВ У ХВОРИХ НА РАК 

ГОЛОВИ ТА ШИЇ
Процик В.С., Трембач О.М., Коробко Є.В., 

Руденко Д.М., Петренко Л.І.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета. Індивідуалізувати обсяг шийної лімфодисекції у хворих на рак голови та шиї.
Матеріали і методи. Проведений аналіз хірургічного лікування реґіонарних 
метастазів у 61 хворого на рак голови та шиї.
Результати та обговорення. Рак голови та шиї, особливо ротової порожнини та 

ротоглотки, характеризується високою частотою (до 50-70%) метастазування в 
лімфатичні вузли шиї.
На сьогоднішній день стан шийних лімфатичних вузлів є найбільш важливим 
прогностичним фактором при раку голови та шиї. Наявність реґіонарних метастазів 
достовірно знижує майже вдвічі виживаність хворих.
Основним методом лікування хворих із реґіонарними метастазами є шийна 
лімфодисекція, яку виконують, як правило, при метастатичному ураженні 
лімфатичних вузлів одночасно з видаленням первинної пухлини. 
Найбільш ефективним методом лікування шийних метастазів є радикальна шийна 
лімфодисекція, або операція Крайля, яка широко використовувалась, як основний 
метод на протязі майже сторіччя з часу її описання як блок-резекції в журналі 
американської медичної асоціації (JAMA). Однак значний обсяг видалених тканин 
при радикальної шийній лімфодисекції досить часто призводить до порушень 
функцій плеча та деформації шиї.
Більш чітко визначити обсяг операції, диференційовано підійти до вибору та 
проведення різних варіантів шийної лімфодисекції дозволив розподіл їх на 
радикальну, модифіковану радикальну та селективну, а також виділення 6 
основних рівнів шийних лімфатичних вузлів.
Новим в концепції хірургічного лікування реґіонарних метастазів у хворих на рак 
голови та шиї є інтраопераційна діагностика сторожового лімфатичного вузла, який 
визначають як перший фільтр, через який проходить лімфовідтік від первинного 
вогнища утворення. 
Для виявлення сторожових лімфатичних вузлів у 61 хворого на рак порожнини 
рота та ротоглотки використаний барвник 1% метиленовий синій. Визначення 
локалізації сторожового лімфатичного вузла у відповідній групи лімфатичних вузлів 
шиї дозволило індивідуалізувати підхід до вибору обсягу хірургічного лікування 
у кожного конкретного хворого. Це дозволило провести більш ніж у половини 
(55,4%) хворих селективну функціонально-зберігаючу шийну лімфодисекцію, яка 
не порушує естетичний вигляд хворого.
Висновок. Селективна шийна лімфодисекція сьогодні є методом вибору при 
хірургічному лікуванні метастатично уражених лімфатичних вузлів шиї відповідно 
N1 та N2. 

ВИКОРИСТАННЯ НЕОАД’ЮВАНТНОЇ ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ 
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК РОТОВОЇ 

ПОРОЖНИНИ
Коробко Є.В., Процик В.С., Трембач О.М.

Національний інститут раку, м. Київ, Україна
Мета. Покращення результатів комплексного лікування хворих на рак ротової 
порожнини за рахунок використання неоад’ювантної поліхіміотерапії.
Матеріали і методи. Проведено лікування 222 хворих на рак слизової оболонки 
ротової порожнини з використанням індукційної хіміотерапії на першому етапі 
лікування перед кожним курсом променевої терапії. Дистанційна гамма-терапія 
виконувалась по розщепленій методиці з трьохтижневою перервою до сумарної 
вогнищевої дози 60 Гр (разова доза 2,0 – 2,5 Гр). 
В першу групу увійшли 118 хворих на рак ротової порожнини, які отримували 
внутрішньовенну хіміотерапію: цисплатин в дозі 100 мг/м2 в 1-й день та 
5-фторурацил в дозі 1000 мг/м2 з 1-го по 5-й дні лікування. 
У 104 хворих другої групи ця схема індукційної хіміотерапії була доповнена 
використанням таксанів – доцетаксел в дозі 75 мг/м2 (у 70 хворих) та паклітаксел в 
дозі 175 мг/м2 (34 хворих) у 1-й день лікування.
Результати та обговорення. Були оцінені безпосередні результати лікування: 
повна регресія пухлини відмічена у 64 (28,8%) хворих, більше ніж на 50% – у145 
(65,3%) та менше ніж на 50% у 12 (5,4%) хворих. Прогресування захворювання 
спостерігалось лише у 1 (0,5%) хворого прешої групи. Кращі результати отримані 
в другій групі: кількість випадків повної регресії пухлини була на 14,5% більше по 
відношенню до хворих першої групи.
Вивчення морфологічних показників протипухлинного впливу індукційної 
хіміопроменевої терапії на плоскоклітинний рак слизової оболонки ротової 
порожнини показало, що за критерієм «резидуальна пухлинна паренхіма» 
вміст структурно збережених ракових клітин зменшується більш ніж у 2 рази у 
порівнянні з тільки передопераційною променевою терапією (16,9% та 39,8%), а 
за критерієм «апоптоз» кількість апоптозних клітин підвищується майже в 4 рази 
(60,1% та 15,1% відповідно).
Висновки. Індукційна поліхіміотерапія з променевою терапією на доопераційному 
етапі комплексного лікування дозволяє досягти максимально можливої 
девіталізації ракової паренхіми та отримати об’єктивний клінічний ефект у всіх 
хворих. Використання в схемі індукційної поліхіміотерапії таксанів покращує 
безпосередні результати лікування хворих на рак ротової порожнини.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МЕДИЦИНІ: 
25-ЛІТНІЙ ДОСВІД РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЄСТРУ 

УКРАЇНИ
Федоренко З.П., Гулак Л.О., Горох Є.Л., Рижов А.Ю., Сумкина О.В., 

Куценко Л.Б.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Реформування охорони здоров’я України неможливе без корінної зміни системи 
організації й управління. Важливою складовою цього процесу є впровадження 
в медичну практику інформаційних технологій, які сприяють підвищенню 
ефективності та якості лікувально-діагностичного процесу. В онкології 
створення канцер-реєстру базується на державній системі реєстрації раку, яка 
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функціонує в Україні з 1932 року. Починаючи з 1989 року проводилась розробка 
інформаційної технології Національного канцер-реєстру, яка завершилась в 1999 
році створенням мережі популяційних канцер-реєстрів, що охоплює всі регіони 
України з центральною ланкою на базі Національного інституту раку. Основними 
завданнями канцер-реєстру є: моніторинг та прогнозування розвитку онко-
епідеміологічного процесу в Україні, вивчення впливу на популяцію наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС; контроль якості лікування й диспансерного 
спостереження онкологічних хворих. Національний канцер-реєстр представлений 
розгалуженою системою збору, зберігання й обробки персоніфікованої інформації 
про всі випадки раку, зареєстрованих на території України; на початок 2014 року 
база даних канцер-реєстру містить інформацію про 3,5 млн. хворих. Крім того, 
створена й впроваджується мережа лікарняних канцер-реєстрів, завданням яких 
є накопичення детальної інформації про онкологічного хворого: діагноз, характер 
лікування та його безпосередні й віддалені результати. Інформаційна технологія 
Національного канцер-реєстру дозволяє здійснювати лінкідж із будь-якими 
персоніфікованими базами даних, проводити кооперовані наукові дослідження. 
Аналітичні матеріали реєстру щорічно видаються у вигляді довідника «Бюлетень 
Національного канцер-реєстру України», які широко використовуються в наукових 
дослідженнях, а також для прийняття управлінських рішень з питань організації 
протиракової боротьби.

СУЧАНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 
НИРКОВОКЛІТИННОГО РАКУ
Грабовий О.М., Перепьолкіна І.В.

Національний інституту раку, м. Київ, Україна
Одним з важливіших направлень в сучасній онкоморфології є визначення 
прогностичних факторів, які дозволяють визначити оптимальну тактику 
лікування та забезпечити її високу ефективність. На сьогодні визначення ступеня 
диференціювання нирковоклітинного раку (НКР) засновано на системі ядерної 
градації за Fuhrman, яка враховує розміри ядер та стан ядерець. У клінічній практиці 
градація НКР за Fuhrman часто застосовується як самостійний прогностичний 
фактор. Однак, багаточисленні спостереження свідчать, що достовірність такого 
підходу є незадовільною. У в’язку з цим триває пошук інших показників, які у 
комплексі можуть бути високоінформативними щодо визначення властивостей 
НКР та забезпечити високу достовірність прогнозу.
Мета. Встановити зв’язки між вмістом нуклеїнових кислот у ядрах клітин та 
ступенем диференціювання НКР та можливість їхнього використання при 
гістологічному дослідженні для визначення прогнозу.
Матеріали і методи. Дослідження були проведені на матеріалі вилученому 
при оперативному втручанні від 52 пацієнтів зі світлоклітинним типом НКР 
різного ступеня диференціювання. На зображеннях з препаратів забарвлених 
галлоцианін-хромовим галуном визначали розміри ядер пухлинних клітин і вміст у 
них нуклеїнових кислот (загальний, ДНК, РНК).
Результати та обговорення. У НКР, по мірі зростання проявів дедиференціювання, 
відбувається зростання середнього вмісту ДНК у пухлинних клітинах, а клітинний 
спектр зміщується у бік клітин з більшим вмістом ДНК у ядрах, що веде до 
зростання рівня клітинної гетерогенності пухлин. Показано, що кореляція між 
сумарним вмістом нуклеїнових кислот у ядрах пухлинних клітин та їх розмірами 
наближається до одиниці. По мірі зростання вмісту ДНК у ядрі, вміст у ньому 
РНК знижується. Співставлення цих даних з результатами визначення ступеня 
диференціювання клітин НКР при рутинному гістологічному обстеженні, 
виявило ряд розбіжностей. При цьому частина пухлин з вмістом ДНК близьким 
до диплоїдного, мала дуже низький вміст РНК, що споріднювало їх з пухлинами 
низького ступеню диференціювання. Показано, що для отримання статистично 
достовірні показників планіметричних і денсіометричних даних потребується 
обрахунок не менше ніж 300 пухлинних клітин.
Висновки. Таким чином, планіметричні, а також полоідометричні параметри 
можуть виступати критеріями, які підвищують точність оцінки властивостей НКР, 
та можуть виступати як додаткові критерії для підвищення достовірності прогнозу.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ НЕЙРОБЛАСТОМИ У 
ДІТЕЙ

Храновська Н.М., Климнюк Г.І., Іномістова М.В., Свергун Н.М., Скачкова 
О.В., Іонкіна Н.В., Павлик С.В., Шайда О.В.

Національний інститут раку, м. Київ, Україна
Мета. Удосконалити діагностику нейробластоми (НБ) у дітей із залученням новітніх 
молекулярно-генетичних методів дослідження.
Матеріали і методи. Молекулярно-генетичні дослідження було проведено у 200 
дітей віком від 1 місяця до 7 років з діагнозом НБ. Визначення ампліфікації гена 
MYCN (MNA) і делеції ділянки 1р36 пухлинній тканині (ПТ) проводили до початку 
хіміотерапії (ХТ) за допомогою методу флуоресцентної гібридизації in situ (FISH). 
Експресію гена тирозин гідроксилази (TH) в зразках кісткового мозку (КМ) та 
гена MDM2 в ПТ визначали методом полімеразно-ланцюгової реакції з детекцією 
результатів в режимі реального часу. 
Результати та обговорення. MNA (>9 копій гену) було виявлено у 22% хворих 
на НБ, що свідчить про несприятливий перебіг захворювання та необхідність 
призначення протоколу для групи хворих високого ризику. За результатами 
досліджень делецію 1р36 було виявлено у 20% хворих на НБ, старших за 18 
місяців з 4 стадією захворювання. У 50% хворих делеція 1р36 була асоційована 
з MNA. У 30% хворих на НБ без MNA делеція ділянки 1p36 асоціювалася з 
прогресією захворювання. Значення рівня експресії гена MDM2 в ПТ варіювали 
у досить широких межах, зокрема в залежності від статусу MYCN та відповіді на 

ХТ. Найвищий рівень експресії MDM2 було зафіксовано у біоптатах, отриманих з 
рецидивних пухлин та з метастатичного вогнища НБ. Рівень експресії гена MDM2 
був достовірно вищим у біоптатах, отриманих з первинно-рефрактерних до ХТ 
пухлин, порівняно з чутливими до ХТ пухлинами незалежно від статусу гена 
MYCN. Експресію гена ТН було виявлено в зразках КМ 37% пацієнтів до початку 
лікування. У дітей з ІІІ стадією НБ експресія ТН в КМ може свідчити про наявність 
мікрометастазів та прогресування захворювання.
Висновки. MNA є маркером несприятливого прогнозу перебігу НБ. Високий 
рівень експресії гена MDM2 може бути пов’язаний з резистентністю пухлин до ХТ 
незалежно від статусу гена MYCN.

ХІМІОІМУНОТЕРАПІЯ НА ОСНОВІ ДЕНДРИТНИХ КЛІТИН 
ТА НИЗЬКИХ ДОЗ ДОКСОРУБІЦИНУ ЯК НОВИЙ НАПРЯМОК 

ПРОТИПУХЛИННОЇ ТЕРАПІЇ
Горбач О.І., Храновська Н.М., Скачкова О.В., Свергун Н.М., Сидор Р.І.

Національний інститут раку, м. Київ, Україна
Мета. Розробити схему комбінованої хіміоімунотерапії (ХІТ) та дослідити 
протипухлинну та імуномодулюючу активність комбінованої терапії із 
застосуванням вакцини на основі дендритних клітин (ДК) та низьких доз 
доксорубіцину у мишей лінії СВА з саркомою-37 (С37).
Матеріали та методи. В експериментальних дослідженнях було використано 140 
мишей лінії СВА. С37 вводили внутрішньом’язово в летальній дозі. Доксорубіцин 
вводили інтраперитонеально 5 разів за двома схемами: 0,2 або 2 мг/кг на 7-й день 
після трансплантації пухлинних клітин з інтервалом в 1 день і 3 дня, відповідно. ДК, 
«навантажені» пухлинними антигенами,  вводили внутрішньовенно в орбітальний 
синус ока в концентрації 0,2х106 клітин на тварину 3 рази на 4 день після введення 
доксорубіцину з інтервалом в 3 дні.
Результати та обговорення. У тварин, що одержували комбіновану ХІТ, відмічено 
значні протипухлинні та імуномодулюючі ефекти. Введення ДК та низьких доз 
доксорубіцину сприяє достовірному зменшенню об’єму первинної пухлини 
в обох групах тварин, що отримували ХІТ, порівняно з контрольною групою 
(р<0,01). Введення ДК та доксорубіцину в дозі 0,2 мг/кг сприяє зниженню кількості 
спленоцитів з фенотипом CD4+CD25high (р=0,038) порівняно з контрольною групою. 
У тварин даної групи відмічено достовірне зменшення експресії мРНК TGF-β 
(р<0,02) та VEGF (p<0,01) клітинами пухлини та її мікрооточення. 
Висновки. Застосування доксорубіцину в низьких дозах зменшує вплив 
супресорної ланки імунної системи тим самим підсилюючи протипухлинний ефект 
ДК, «навантажених» пухлинними антигенами. 

ФАКТОР ПЕРЕНОСУ В ІМУНОПРОФІЛАКТИЦІ МЕТАСТАЗІВ 
ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ

Шуміліна К.С., Фільчаков Ф.В., Льон Г.Д., Кукушкіна С.М., 
Гріневич Ю.Я.

Національний інститут раку, м. Київ, Україна
Основною причиною високої летальності онкохворих залишається метастазування 
злоякісних пухлин. З метою вирішення цієї проблеми активно вивчаються 
можливості методів імунотерапії, спрямованих на формування пухлиноспецифічної 
імунної відповіді організму, зокрема, за допомогою фактора переносу (ФП). Діючою 
складовою ФП є низькомолекулярні поліпептиди Т-клітинного походження, здатні 
переносити клітинно-опосередковану імунну реакцію на антиген. 
Мета. Визначити антиметастатичну дію карцинома-специфічного ФП (ФП-С) в 
умовах експериментальної моделі росту карциноми легені Льюїс (КЛ).
Матеріали та методи. Ксеногенний ФП-С був отриманий із лімфоцитів селезінки 
щурів на 14-ту добу після внутрішньоочеревинної імунізації живими клітинами 
КЛ. Антиметастатичну дію ФП визначали на моделі пасивного або спонтанного 
метастазування КЛ у мишей С57BL/6 та при ад’ювантному режимі його застосування. 
Результати та обговорення. Встановлено, що ФП-С при ад’ювантному застосуванні 
володіє вираженою антиметастатичною дією: запобігає метастазуванню КЛ у 50% 
мишей С57BL/6 та гальмує ріст метастазів, що розвились, у 75% випадків (ФП-Н 
при застосуванні у аналогічному режимі – 22 та 29% відповідно). Специфічність 
такої дії ФП-С була підтверджена низькою ефективністю препарату в умовах росту 
меланоми В16.
Профілактичне одноразове введення ФП-С попереджує метастазування КЛ у 
60% тварин та суттєво стримує розвиток метастазів у разі їх виникнення (індекс 
гальмування метастазування – 98 %). Регулярне введення ФП-С мишам С57BL/6 з 
КЛ вірогідно збільшує (на 35%) тривалість їх життя. Ад’ювантна хіміоімунотерапія з 
використанням ФП-С та циклофосфаміду попереджує метастазування КЛ у мишей 
С57BL/6 в 100% випадків.
Висновки. Пухлиноспецифічний ФП здатний переносити реципієнту 
імунореактивність на антигени цієї пухлини, ініціювати за короткий час розвиток 
продуктивної імунної відповіді організму на пухлинний ріст та запобігати або 
гальмувати дисемінацію пухлинного процесу, що є підґрунтям для подальшої 
розробки цього напрямку біотерапії хворих на злоякісні новоутворення.

ДЕРМАТОФІБРОСАРКОМА: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ
Остафійчук В.В., Коровін С.І., Кукушкіна М.М., Палівець А.Ю.

Національнй інститут раку, м. Київ, Україна
Актуальність проблеми дерматофібросаркоми зумовлена частим рецидивуванням 
та поліморфізмом клінічних проявів, який утруднює диференційну 
діагностику даного захворювання та вибір тактики лікування. Дольова частка 
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дерматофібросаркоми складає 1% від загальної кількості сарком м’яких тканин. 
Дерматофібросаркома являється локально – агресивною пухлиною м’яких тканин, 
рецидивування даної пухлини після її видалення складає близько 50% усіх випадків. 
Вражає доросле населення у віці між другим та п’ятим десятиріччям, улюбленою 
локалізацією являються тулуб та кінцівки. Диференційну діагностику проводять 
із келоїдним рубцем, вузловою злоякісною меланомою, епідермальними кістами, 
дерматофібромою, нейрофібромою, склеродермією. Імуногістохімічним маркером 
при даному захворюванні являється CD34. Приведена статистика пов’язана із 
недооцінюванням хірургом адекватних меж видалення даної пухлини, саме тому  
на даний момент вибором хірургічного втручання являється мікроскопічно 
контрольована операція за Mohs, яка дає кращі результати безрецидивного 
виживання та максимальне збереження тканин. Використання таргетної терапії 
при неоперабельних та генералізованій формі даного захворювання, яка 
представлена іматинібом. 
Мета. Проведення огляду даної патології, приведення випадків даного 
захворювання, висвітлення сучасних методів лікування.

ДЕСМОИД: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Кукушкина М.Н., Коровин С.И., Паливец А.Ю., Остафийчук В.В.

Национальный институт рака, г. Киев, Україна
Агрессивный фиброматоз (АФ) относится к редко встречающимся опухолям 
мягких тканей и характеризуется местно-деструирующим ростом, склонностью 
к рецидивированию и отсутствием отдаленного метастазирования. Основными 
методами лечения АФ являются хирургический, лучевая терапия и системная 
химиотерапия. 
Рецидивы после хирургического лечения возникают в 25-60% случаев. При этом 
89% прогрессий АФ наступает в течение первых 2 лет наблюдения. АФ, остающийся 
стабильным в течение 2 лет наблюдения, чрезвычайно редко прогрессирует 
позже. Salas S. Выделяет следующие неблагоприятные прогностические факторы, 
влияющие на безрецидивную выживаемость: возраст больного – моложе 37 лет, 
размер опухоли более 7 см, экстраабдоминальная локализация АФ.
Данные о значении резекции R0 при АФ противоречивы. Согласно Gronchi A. 
5-летняя безрецидивная выживаемость при резекции R1 составляет 79%, при R0–
82%; в то же время Bonvalot S. сообщает о 3-летней безрецидивной выживаемости 
при резекции R1 65%, при консервативном лечении 68%. В связи с этим в 
клиническую практику активно внедряется наблюдательная тактика (‘Wait and See’ 
Policy).
Лучевая терапия при экстраабдоминальном АФ применяется в качестве 
адъювантной терапии при резекции R2 (R1-?), в неоперабельных случаях. 
Доказано, что СОД более 56 Гр не улучшает локальный контроль, но достоверно 
повышает риск постлучевых осложнений, особенно у больных моложе 30 лет, 
поэтому рекомендуемой дозой ЛТ является 50-56 Гр.
Химиотерапия показана при наличии множественных рецидивов 
экстраабдоминального АФ, в неоперабельных случаях, при невозможности 
проведения ЛТ, при больших интраабдоминальных АФ. Наиболее эффективными 
являются винбластин, метотрексат и липосомальный доксорубицин. 
Перспективным является применение ингибиторов тирозинкиназы (иматиниба), 
которые вызывают объективный ответ в 10-20% случаев. 
Среди других методов лечения следует отметить гормональную терапию 
(тамоксифен от 10-20 мг/день до 120-200 мг/день), использование нестероидных 
противовоспалительных средств (индометацин, сулиндак), изолированную 
регионарную перфузию (мелфалан, ТНФ).
Таким образом, лечение АФ должно проводиться в узкоспециализированных 
центрах, имеющих опыт лечения данной патологии. В выборе тактики лечения 
нужен мультидисциплинарный подход и учет таких факторов как пол, возраст 
больного, локализация опухоли и ее размеры. Учитывая особенности клинического 
течения заболевания необходимо рассматривать возможность наблюдательной 
тактики с МРТ-контролем.

ДОКАЗОВА БАЗА НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СКРИНІНГУ 
РАКУ ШИЙКИ МАТКИ НА РІВНІ ПОПУЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ

Михайлович Ю.Й., Федоренко З.П., Журбенко А.В.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

За персоніфікованими даними Національного канцер-реєстру України за 
період 2000 – 2010 рр. більш ніж 70% виявлених в Україні ЗН мали ранні стадії 
захворювання: І стадія – 35,9%, ІІ стадія – 40,3%. Кумулятивне 5-річне виживання 
становило 56,9%. Виживання при І стадії 86,1%; ІІ – 50,7%; ІІІ – 29,8%; ІV – 7,8%. 
Виявлено велику розбіжність даного показника у хворих з різними стадіями. Так, 
виживання при ІІ стадії РШМ є в 1,5 рази нижчим, ніж у групі хворих з І стадією, а 
виживання при ІІІ стадії – в 1,7 нижче, ніж при ІІ стадії. Віковий пік при карциномі 
in situ шийки матки припадає на жінок віком 30-34 роки (9,3 0/0000), а захворюваності 
на РШМ – 45-49 років (37,9 0/0000), тобто репродуктивне та працездатне населення. 
За даними світової медичної спільноти проведення систематичного скринінгу 
дозволяє запобігти до 80% випадків РШМ. Систематичний скринінг проводять 
тільки у 9 країнах: Данія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Словенія, Сполучене 
Королівство, Фінляндія, Швеція і, частково, Італія. Ефективність проведених 
програм скринінгу злоякісних новоутворень доведено у країнах 
Європи та Північної Америки і підтверджено експертними оцінками 
тривалого спостереження. В результаті орга нізованого скринінгу 
РШМ в Ісландії, Канаді, Фінляндії та Швеції протягом 20 років 
відбулося зниження смертності на 80, 75, 50, 34% відповідно. РШМ є 
однією з небагатьох нозологічних форм ЗН, які задовольняють усім вимогам для 

проведення популяційного скринінгу. Це захворювання широко поширене і є 
важливою проблемою охорони здоров’я, має надійно розпізнавану преклінічну 
фазу, тривалий період розвитку, існують можливості для подальшої верифікації 
діагнозу і методи ефективного лікування, і, нарешті, існує надійний скринінг тест – 
цитологічне дослідження мазків, узятих з шийки матки і шийкового каналу. Таким 
чином  вищевикладені факти свідчать про нагальну необхідність впровадження та 
проведення  популяційного скринінгу раку шийки матки в Україні. 

ПОДХОДЫ К КОМБИНИРОВАННОМУ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ 
САРКОМОЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Паливец А.Ю., Коровин С.И., Кукушкина М.Н., Волков И.Б., 
Остафийчук В.В., Литвиненко А.А., Тарасова Т.А.
Национальный институт рака, г. Киев, Украина

Саркомы мягких тканей (СМТ) конечностей и туловища, располагающиеся 
под фасцией, размером более 5 см, низко- и недифференцированные (G3-G4) 
отличаются плохим прогнозом и относятся к опухолям высокой степени риска. 
Лечение больных с подобной патологией требует мультидисциплинарного 
подхода и комбинированного лечения. Нами проанализированы некоторые 
итоги лечения больных с данной патологией в зависимости от неоадъювантного 
лечения в ходе рандомизированного проспективного исследования, в котором 
пациенты были разделены на две группы. Первую группу составили 21 больных 
СМТ III стадии (G3-4Т2bN0М0) в возрасте от 19 до 67 лет, получившие такое лечение: 
курс неоадъювантной системной полихимиотерапии (ПХТ) по схеме CyVADIC, 
лучевую терапию в суммарной очаговой дозе (СОД) 40 Грей (Гр), хирургическое 
вмешательство в объеме широкого иссечения опухоли. Адъювантное лечение 
заключалось в лучевой терапии на область послеоперационного рубца в 
СОД 15-20 Гр, двух курсах системной ПХТ. Злокачественная мезенхимома 
диагностирована у 7 пациентов, липосаркома – у 4, ангиосаркома – у 3, 
злокачественная фиброзная гистиоцитома и синовиальная саркома – по 2, 
нейро-, рабдомио- лейомиосаркома – по 1. Группа 2 состояла из 29 пациентов 
СМТ III стадии (G3-4Т2bN0М0) в возрасте от 18 до 71 года, получавшие такое же 
лечение, как и в группе 1, но отличавшееся схемой ПХТ. Использовавшуюся схему 
обозначим как VAC (винкристин, доксорубицин,  циклофосфан). Злокачественная 
фиброзная гистиоцитома была диагностирована у 7 больных, ангиосаркома – у 
3, злокачественная мезенхимома, синовиальная, рабдомио- и лейомиосаркома 
– по 2 случая, нейро- и липосаркома – по 1. Результаты неоадъювантного 
лечения оценивались по шкале RECIST. Полная регрессия опухоли в группе 1 
отмечена у 1 больного (4,8%), частичная регрессия – у 6 (28,8%), стабилизация 
– у 12 (56,8%), прогрессирование – у 2 (9,6%). В группе 2 полная регрессия не 
отмечалась, частичная регрессия зафиксирована в 2 случаях (15%), стабилизация 
– у 15 (75%), прогрессирование – у 2 (10%). В группе 1 после неоадъювантного 
лечения определялся более выраженный патоморфоз: объем жизнеспособной 
опухолевой паренхимы составил в среднем – 26,2+9,6%, а в контрольной – 
37,1+10,8%. Общая 2 –летняя выживаемость в группе 1 составила 85,7+6,6%, 
в группе 2 – 80,0+7,9%. Локальная безрецидивная выживаемость равнялась 
соответственно – 80,9+7,2% и 70,0+9,2%, а безметастатическая – 76,1+7,5% 
и 50,0+9,8%. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о 
перспективности интенсификации неоадъювантной терапии для улучшения 
результатов лечения.  

ПРИНЦИПИ ЗАПОБІГАННЯ АНЕМІЇ У ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ 
ПУХЛИНИ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

Сивак Л.А., Губарева Г.О., Алексик О.М., Філоненко К.С., 
Свергун Н.М., Лялькін С.А., Майданевич Н.М., Кліманов М.Ю., 

Аскольський А.В., Касап Н.В.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета. Визначення факторів ризику розвитку анемічного синдрому у хворих на 
злоякісні пухлини грудної залози (ЗПГЗ).
Матеріали і методи. 146 хворих на ЗПГЗ, що отримували 4-6 курсів ХТ за схемою 
FAC. Визначали показники гемограми щотижнево впродовж всього часу лікування. 
До лікування визначали поліморфізм генів GSTP1 та MTHFR за допомогою ПЛР. 
Токсичність визначали за шкалою токсичності NCI-CTC V.2.0.
Результати та обговорення. Гематологічна токсичність розвинулася у 61 хворої 
(41,7%) на 7-му добу після початку курсу ХТ. Найчастіше спостерігали анемію 
(36,7%). Анемія ІІІ-IV ст. була виявлена у 19% усіх випадків виникнення анемії. 
Найчастіше анемія виникала. Розвиток гематологічної токсичності пов’язаний 
з віком хворих (< 50 років), обсягом попереднього лікування (> 3 курсів ХТ) та 
наявністю генотипу С/Т гену MTHFR.
На цій підставі будо виділено групу хворих з високим ризиком розвитку анемічного 
синдрому – 27 пацієнток (18,5%), яким проводили більш ретельне спостереження 
(контроль гемограми один раз на тиждень). У випадку розвитку анемії її корекція 
проводилася шляхом поетапного призначення певних доз препаратів заліза, 
еритропоетинів, трансфузії еритроцитарної маси.
Застосування алгоритму терапії супроводу дозволило провести ХТ лікування без 
подовження інтервалів між курсами ХТ, без редукції дози цитостатиків, чим було 
досягнуто підвищення частоти об’єктивної відповіді на проведену ХТ на 18% 
порівняно з групою хворих, які не отримували адекватної корекції анемічного 
синдрому (р<0,05). 
Висновки. Визначення факторів ризику розвитку анемічного синдрому, своєчасне 
виявлення та застосування розробленого алгоритму адекватного лікування 
дозволяє досягти більшої ефективності лікування хворих на ЗПГЗ.
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ПРОФІЛАКТИКА РАННЬОЇ АНТРАЦИКЛІНОВОЇ 
КАРДІОТОКСИЧНОСТІ ХІМІОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ 

ЗАЛОЗИ
Сивак Л.А., Губарева Г.О., Аскольський А.В., Шевчук Л.А., 

Лялькін С.А., Майданевич Н.М., Кліманов М.Ю. 
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета. Поліпшення результатів хіміотерапевтичного лікування та якість життя 
хворих на рак грудної залози шляхом профілактики і лікування ранньої кардіальної 
токсичності.
Матеріали і методи. В дослідження включено 146 хворих на рак молочної залози, 
у яких в комплексному лікуванні застосовували ПХТ за схемою FAC (4-6 курсів, в 
середньому 5). Основну групу склали 74 пацієнтки з високим ступенем ризику 
розвитку кардіотоксичних ускладнень, визначеним внаслідок застосування 
клінічних, інструментальних, лабораторних досліджень, який повторювався 
кожних 2-а курси ПХТ та після закінчення лікування.
Статистичну обробку отриманих даних проводили з використанням пакету 
прикладної статистичної програми «Statistica v.6».
Результати та обговорення. В основній групі застосовано розроблений 
алгоритм терапії супроводу подолання кардіотоксичності хіміотерапевтичного 
лікування (триметазидін щоденно в дозі 60 мг на добу впродовж всього 
курсу хіміотерапії, при наявності синусової тахікардії та нормального або 
підвищенного тиску - атенолол в дозі 50 мг на добу, за наявності нормокардії 
або брадикардії - еналапріл в початковій дозі 5 мг на добу). При застосуванні 
розробленого алгоритму частота виникнення синусової тахікардії зменшилась 
на 11,4% (з 20% в контрольній групі до 8,6% в основній групі), артеріальної 
гіпертензії – на 9,7% (з 20% в контрольній групі до 10,3% в основній групі), аритмії 
– на 3,8% (з 7,2% в контрольній групі до 3,4% в основній групі). Крім того, частота 
випадків подовження інтервалу QTc за даними електрокардіографії зменшилась 
на 25,1% (з 50,9% в контрольній групі до 25,8% в основній групі), а зменшення 
фракції викиду лівого шлуночка за даними ехо-кардіографії – на 15,2% (з 25,5% в 
контрольній групі до 10,3% в основній групі).
Висновки. Визначення ступеня ризику розвитку ускладнень ХТ дозволяє своєчасно 
застосувати адекватну терапію супроводу, яка суттєво зменшує токсичні прояви, 
дозволяє провести лікування в повному обсязі без зменшення доз хіміопрепаратів 
та в заплановані терміни, чим покращено результати ХТ та якість життя хворих.

ЗАПОБІГАННЯ НЕЙТРОПЕНІЇ У ХВОРИХ, ЩО ОТРИМУЮТЬ 
ХІМІОТЕРАПІЮ

Сивак Л.А., Губарева Г.О., Алексик О.М., Кущевий Є.В., 
Філоненко К.С., Свергун Н.М., Лялькін С.А., Майданевич Н.М., 

Кліманов М.Ю., Аскольський А.В., Касап Н.В.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета. Вивчення факторів ризику виникнення нейтропенії під час хіміотерапії.
Матеріали і методи. Проведено аналіз лікування 144 пацієнток, хворих на рак 
грудної залози (РГЗ), схемами поліхіміотерапії (ПХТ) I лінії. Оцінювалася нейтропенія 
(НП) III-IV ступеня. До інфекційних ускладнень відносили випадки документованої 
інфекції або епізоди фебрильної нейтропенії (ФН). Медикаментозна профілактика 
(МП) проводилася призначенням ципрофлоксацину та Г-КСФ при НП III-IV ступеня. 
Проведено оцінку НП впродовж терапії, визначено прогностичні фактори.
Результати та обговорення. НП III-IV ступеня виявлено в середньому у 21,7% (від 
17,5% після першого курсу терапії до 24,5% після шостого). Медіана виникнення 
нейтропенії склала 7 діб після курсу ПХТ. Виявлено вплив генотипу С/Т гену MTHFR 
на вірогідність виникнення НП (OR=10,75; 95% CI=1,22-94,64; p<0,04) порівняно з 
генотипом С/С чи Т/Т. Пацієнти з генотипом С/Т отримували МП. При цьому частота 
ФН була меншою порівняно з контрольною групою, в якій МП проводилася всім 
хворим незалежно від генотипу, і склала 3,5% проти 5,6%.
Висновки. ПХТ першої лінії хворих на РГЗ має помірну гематологічну токсичність. 
Визначення варіантів гену MTHFR дозволяє виявити групу високого ризику 
гематологічної токсичності (генотип С/Т MTHFR). МП дозволяє зменшити частоту 
ФН. Група низького ризику (генотип Т/Т та С/С MTHFR) не потребує МП.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА МІЖНАРОДНОЇ 
УЧАСТІ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМЕНЕВИХ 

МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЬ В ОНКОЛОГІЇ

15-16 жовтня 2014 року   •   Час проведення: 10:00-18:00
Організатори: Національний інститут раку МОЗ України, Харківська медична 
академія післядипломної освіти МОЗ України; Клінічна лікарня «Феофанія» 
Державного управління справами

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПРОЛИФЕРИРУЮЩЕЙ МИОМЫ И САРКОМЫ МАТКИ

Абдуллаєв Р.Я., Сысун Л.А.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, 

г. Харьков, Україна
Цель. Разработать комплекс наиболее значимых ультразвуковых симптомов 
(УЗС) дифференциальной диагностики пролиферирующей миомы (ПМ) и 
лейомиосаркомы (ЛМС) матки. 

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ УЗ симптомов у 21 
женщин с ПМ и у 11 – ЛМС матки. Были изучены: размеры образования, контуры, 
структура, внутриочаговые изменения, пиковая систолическая скорость (ПСС) 
кровотока, индекс резистентности (ИР), характер васкуляризации опухоли. 
Результаты и обсуждения. Достоверных различий по размерам ПМ и ЛМС не 
было выявлено. Нечеткие, неровные контуры отмечались в 9 (42,1%) случаев 
ПМ и в 6 (54,5%) – ЛМС, дольчатая структура опухоли в 4 (19,0%) и 7 (63,6%) 
случаев (p<0,05), повышение эхогенности в центральной зоне в 8 (38,1%) и 5 
(45,5%) соответственно. Гипо-анэхогенные участки неправильной формы с 
усиленной васкуляризацией при ПМ имели место в 5 (23,8%), а при ЛМС – в 
8 (72,7%) случаев (p<0,05); ПСС> 40см/с в 6 (28,6%) случаев ПМ и в 7 (63,6%) 
случаев ЛМС (p<0,05); ИР <0,40 в 15 (71,4%) и 9 (81,8%) случаев, радиальный 
и ветвящийся рассыпной типы васкуляризации в 5 (23,8%) и 8 (72,7%) случаев 
(p<0,01) соответственно.
Сочетание дольчатой структуры опухоли, наличия гипо-анэхогенных участков с 
усиленной васкуляризацией и радиального типа васкуляризации отмечались в 3 
(14,3%) случаев пролиферирующей миомы и в 7 (63,6%) – лейомиосаркомы матки 
(p<0,01) соответственно.
Выводы. Комплекс наиболее значимых ультразвуковых симптомов – 
дольчатая структура опухоли, наличие гипо-анэхогенных участков с усиленной 
васкуляризацией и радиальный тип васкуляризации, позволяет повысить 
эффективность дифференциальной диагностики пролиферирующей миомы и 
лейомиосаркомы.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ЭНДОМЕТРИЯ НА 
РАННИХ СТАДИЯХ У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 

ПЕРИОДА
Поздняков С.А., Сысун Л.А.

Харьковская медицинская академия последипломного образования, 
г. Харьков, Украина

Цель работы. Разработать комплекс наиболее значимых ультразвуковых 
симптомов рака эндометрия ранних стадий у женщин перименопаузального 
периода.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ ультразвуковых 
симптомов у 72 женщин перименопаузального периода с гистологически 
верифицированным диагнозом рака эндометрия (РЭ). В 7 (9,7%) случаях 
диагностирована I-A стадия РЭ, в 53 (73,6%) – I-В стадия, в 12 (16,7%) – I-С стадия РЭ. 
Менопауза наступала у 49 женщин. 
Результаты и обсуждения. Были изучены следующие эхографические показатели: 
толщина М-эхо, контуры, эхоструктура, васкуляризация, наличие жидкостных 
включений. 
Толщина М-эхо до 15 мм регистрировалась у 13 (18,0%), 16-25 мм – у  47 (65,3%), 
и более 25 мм – у 12 (16,7%) пациенток. Контуры эндометрия были четкими у 
19 (26,4%) и нечеткими у 53 (73,6%), ровными у 17 (23,6%) и неровными у 55 
(76,4%) пациенток (р<0,05). Структура опухоли была однородной у 23 (31,9%) 
и неоднородной у 49 (68,1%) больных. Понижение эхогенности эндометрия 
диагностировалось у 45 (62,5%), а повышение у 27 (37,5%) женщин. Жидкость в 
полости матки определялась у 29 (40,3%) женщин, причем у 21 из них в менопаузе 
(р<0,05).
Инвазия в мышечный слой при РЭ отмечалась у 49 (68,1%) больных до ½ 
толщины миометрия, у 14 (19,4%) – более ½ толщины и у 9 (12,5%) пациенток она 
отсутствовала. При раке эндометрия пиковая систолическая скорость кровотока 
у 41 (57,0%) больных была менее 35 см/с, у 26 (36,1%) женщин колебалась в 
пределах 35-55 см/с (р<0,05) и у 5 (6,9%) пациенток превышала 55 см/с. Индекс 
периферического сопротивления кровотоку (ИР) у 45 (62,5%) больных превышал 
0,65, у 23 (31,9%) пациенток колебался в пределах 0,50-0,65 и у 4 (5,6%) был менее 
0,50 (р<0,05).
Выводы. Наиболее информативными ультразвуковыми симптомами рака 
эндометрия у женщин репродуктивного возраста являются: неоднородность 
внутренней структуры, нечеткость, неровность наружного контура, увеличение 
толщины М-эхо и интенсивности васкуляризации эндометрия, в менопаузе – 
наличие жидкостных включений в пораженном участке, регистрация сосудистых 
сигналов в субэндометриальной зоне. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ГИПЕРПЛАЗИИ И РАКА ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН В 

МЕНОПАУЗЕ
Абдуллаєв Р.Я., Поздняков С.А.

Харьковская медицинская академия последипломного образования, 
г. Харьков, Украина

Цель. Изучить наиболее значимые ультразвуковые признаки дифференциальной 
диагностики рака и гиперплазии эндометрия. 
Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ ультразвуковых 
симптомов у 23 женщин с гиперплазий (ГЭ) и у 36 – с раком эндометрия (РЭ). 
Продолжительность менопаузы до 5 лет имела место у 12 с ГЭ и у 9 с РЭ, в 
пределах 6-10 лет – у 7 и у 14, более 10 лет – у 4 и у 13 женщин соответственно. 
Ультразвуковое ислледование проведено трансвагинальным способом в 
серошкальном и допплеровских режимах. Изучены сонографические симптомы 
– толщина Э, его контуры, структура, эхогенность, наличие жидкости в полости 
матки, инвазии в миометрий, эндометриально-маточный индекс (ЭМИ), пиковая 
систолическая скорость (ПСС) и индекс резистентности (ИР) кровотока в области 
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очага поражения, а также максимальная скорость венозного кровотока (МСВК), 
количественные параметры кровотока – пиковая систолическая скорость (ПСС), 
индекс резисдентности в эндометрии и субэндометриальной зоне. 
Результаты и обсуждения. Толщина Э в группе женщин с ГЭ составляла 12±3 
мм, а при РЭ – 15±4 мм соответственно. Контуры эндометрия были четкими у 21 
(91,3%) пациенток с ГЭ и у 9 (25,0%) с РЭ, ровными у 19 (82,6%) с ГЭ и у 11 (30,6%) с 
РЭ (р<0,001). Структура эндометрия была неоднородной у 12 (52,2%) при ГЭ и у 28 
(77,8%) у женщин с РЭ (р<0,05). Локальное утолщение стенки полости матки при 
ГЭ наблюдалось в 3 (13,0%), при РЭ – в 13 (36,1%) случав (p<0,05). Среди женщин в 
менопаузе более 10 лет – у 1 из 4 (25,0%) и у 11 из 13 (84,6%) соответственно. 
Мелкоячеистая структура эндометрия при ГЭ наблюдалась в 13 (56,5%), при РЭ – 7 
(19,4%) случаев, жидкость в полости матки диагностировалась у 15 (41,6%) женщин 
с РЭ, ни одной с ГЭ (р<0,001). Среди женщин в менопаузе более 10 лет жидкостные 
включения в полости матки при РЭ наблюбдались у 9 из 13 (69,2%) пациенток.
Васкуляризация эндометрия была слабой у 12 (52,2%) женщин с ГЭ и у 10 (27,8%) с 
РЭ, умеренной – у 8 (34,8%) и у 17 (47,2%), интенсивной – у 11 (13,0%) и у 9 (25,0%) 
соответственно (р<0,05).
При раке эндометрия ПСС кровотока на границе эндометрия и миометрия в 
среднем составляла 46,7±5,9см/с, а при ГЭ – 22,9±6,8 см/с (р<0,01), а индекс 
резистентности кровотоку в них 0,57±0,03 и 0,64±0,02 (р<0,05) соответственно.
Выводы. Наиболее значимыми ультразвуковыми симптомами рака эндометрия 
при дифференциации с гиперплазией его, являются: локальное утолщение стенки 
полости матки, наличие жидкостных включений в полости матки, преимущественно 
умеренная или усиленная васкуляризация эндометрия.  

МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МРТ БЕЗ ЭНДОРЕКТАЛЬНОЙ 
КАТУШКИ В ТОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЕГО РЕЦИДИВОВ, ПОСЛЕ 
РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ

Ахвердиева Г.И.1,2 Панов В.О.1,2,3 Тюрин И.Е.1,2, Мухомор А.И.
1ФГБУ Научный Онкологический Центр им. Н.Н.Блохина РАМН

2ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России
3Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н. И. Пирогова, Россия
С целью определения эффективности диагностики рака предстательной железы 
(РПЖ), выполнялась мультипараметрическая МРТ (мпМРТ) предстательной 
железы (ПЖ) без использования эндоректальной катушки для топической 
диагностики локализованного рака, и дальнейшего проведения прицельной 
биопсии подозрительных по данным мпМРТ на неопластический процесс очагов, 
и выявление местного рецидива РПЖ у пациентов с биохимическим рецидивом 
после радикальной простатэктомии (РП) для проведения конфомной лучевой 
терапии.
Материалы и методы. мпМРТ с использованием матричной катушки «для тела» 
ПЖ состояла из получения Т2ВИ в трех ортогональных проекциях с подавлением 
и без подавления сигнала жировой ткани, ДВИ с ИКД, Т1ВИ с динамическим 
контрастным усилением при временном разрешении 8 секунд на аппаратах 
Magnetom Espree 1.5T и Magnetom Skyra 3.0T у пациентов с подозрением на 
РПЖ: I группа – 70 пациентов с направительным диагнозом РПЖ (из них 39 
пациентов с наличием до 10 отрицательных биопсий в анамнезе); II группа – 47 
пациентов с подозрением на местный рецидив РПЖ после РП. В качестве МР-
контрастного средтсва использовали препарат «Гадовист» («Баер», Германия), 
который вводили струйно в кубитальную вену в дозе 0,1 мл/кг веса за 2,0-2,5 
секунд. 
Результаты и обсуждения. Из 70 пациентов с подозрением на РПЖ, которым 
была проведена мпМРТ ПЖ у 43 больных по данным мпМРТ были выявлены 
подозрительные на специфический неопластический процесс очаги. В 31 случае 
удалось выполнить прицельную биопсию подозрительных очагов (из них 25 
пациетов были с отрицательными биопсиями в анамнезе). У 17 больных был 
верифицирован РПЖ. 8 пациентам, где по данным мпМРТ не было выявлено 
подозрительных на неопластических процесс очагов, была проведена биопсия 
по стандартной схеме, которая также не обнаружила признаков РПЖ. Медиана 
уровня ПСА – 8,8 нг/мл. Чувствительность мпМРТ при выявлении клинически 
значимого РПЖ в данном исследовании оказалась достаточно высокой – 100%, 
специфичность – 44,4%, общая точность – 83,9%, что совпадает с данным 
литературы при проведении мпМРТ с эндоректальной катушкой аналогичной 
выборке пациентов. 
Для  47 пациентов с биохимическим рецидивом после РП (медиана ПСА 0,58 нг / 
мл) была выполнена мпМРТ. У 21 пациентов в ложе удаленной ПЖ было выявлено 
дополнительное образование, которое по данным мпМРТ расценивалось, как 
местный рецидив. Этим пациентам из-за малых размеров образований выполнение 
биопсии технически не представляется возможным. Была выполнена конформная 
лучевая терапия, после чего ПСА у этих пациентов снизился до нуля. Остальные 
пациенты наблюдались в динамике – у 11 из числа больных, где, не смотря на рост 
ПСА, по данным мпМРТ местный рецидив не был диагностирован, отмечалось мтс 
в костях и у 5 пациентов поражение регионарных лимфоузлов.  
Выводы. Проведение мпМРТ без эндоректальной катушки существенно не влияет 
на чувствительность и специфичность метода по сравнению с исследованием 
при использовании такой катушки. мпМРТ помогает в топической диагностике 
локализованных очагов РПЖ, что в свою очередь сокращает количество вколов 
при проведении прицельной биопсии. 
мпМРТ является методом выбора у пациентов после РП с биохимическим 
рецидивом для исключения местного рецидива. 

ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СОНОГРАФІЇ ДЛЯ 
ДІАГНОСТИКИ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ

Головко Т.С., Бакай О.О.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета. Визначити можливості різних методик допплерографії (кольорового 
та енергетичного допплерівського картування (КДК, ЕДК) та спектрометрії (з 
визначенням максимальної систолічної швидкості (V max) та індексу резистентності 
(RI)) для діагностики раку шийки матки.
Матеріал та методи. Обстежено 83 хворих на рак шийки матки (з них ІА – у 8 
(9,6%) пацієнток, ІВ – у 10 (12,1%), ІІА – у 12 ( 14,4%), ІІВ – у 16 (19,3%), ІІІА – у 14 
(16,8%), ІІІВ – у 16 (19,3%) пацієнток), ІV – у 7 (8,5 %). Контрольна група склала 10 
практично здорових осіб. Вік жінок від 29 до 70 років. Всім пацієнткам проводили 
комплексне ультразвукове обстеження із застосуванням ЕДК, КДК та спектральної 
доплерометрії. УЗ- семіотика зіставлена з клінічним перебігом хвороби та даними 
морфологічного дослідження.
Результати та обговорення. В незміненій шийці матки при КДК, ЕДК спостерігали 
поодинокі  судинні локуси, Vmax 10-15 см/с, RI 0,63-0,73. При ІА стадії у 3 хворих 
показники кровотоку були такими ж, у 2 відмічали помірне збільшення судинних 
локусів. При ІВ при КДК, ЕДК спостерігали збільшення кількості та атиповий 
характер судин, Vmax 15-24 см/с, RI 0,53-0,62. При ІІА стадіі Vmax 18-24 см/с, RI 0,43-0,6. 
При поширених формах при КДК, ЕДК реєстрували збільшення кількості судин, які 
були розташовані хаотично, мали неправильну, звиту форму, при ІІВ стадії V max 
становила 18-35см/с, RI–0,4-0,6; при ІІІА – В стадії Vmax20-60см/с, RI–0,3-0,6; при ІV 
стадії Vmax30-85см/с, RI–0,2-0,4.
Висновки. Рак шийки матки супроводжується значним підсиленням васкуляризації, 
атиповим її характером, підвищенням Vmax та зниженням RI. Ці показники корелюють 
зі стадією пухлини, тому допплерографія є високоінформативною для діагностики 
раку шийки матки.

ВИКОРИСТАННЯ СОНОЕЛАСТОГРАФІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ 
УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГРУДНОЇ 

ЗАЛОЗИ У ЧОЛОВІКІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПУНКЦІЙНИХ БІОПСІЙ ПРИ ГІНЕКОМАСТІЇ

Дегтярюк М.В.2, Бужава І.І. 1

 1Клінічна лікарня «Феофанія»ДУС, м. Київ, Україна
2Центр ультразвукової діагностики та інтервенційної сонографії

Мета. Визначення можливостей соноеластографії для підвищення ефективності 
пункційної біопсії при захворюваннях грудних залоз у чоловіків.
Матеріали та методи. Ультразвукове дослідження грудних залоз проводили за 
стандартною методикою на ультразвуковому апараті експертного класу HITACHI Hi 
Vision 900 (HITACHI, Японія) з використанням лінійного датчика 10-5 Мгц з широким 
діапазоном частот із застосуванням кольорового, енергетичного допплерівського 
картування та соноеластографії. Обстежено 23 хворих з ознаками гінекомастії. 
Оцінювали тканини за  допомогою В-режиму, кольорової доплерографії. Після 
виявлення підозрілих на об’ємну патологію ділянок виконувалось типово 
еластографічне дослідження. Найбільш щільні ділянки за даними соноеластографії 
виділялись для виконання трепан-біопсій, у випадку наявності рідинного 
компоненту додатково проводилась аспіраційна біопсія.
Результати та обговорення. Найпоширенішою патологією грудної залози чоловіків 
є гінекомастія (близько 60% випадків всіх захворювань). Збільшення кількості 
хворих на дану патологію зростає також з використанням групи медикаментів, 
які змінюючи загальний гормональний баланс у чоловіків, провокують її появу. 
Саме це захворювання часто вимагає проведення диференційної діагностики 
зі злоякісними новоутвореннями грудних залоз у чоловіків. Завдяки відносно 
невеликим розмірам паренхіми незміненої грудної залози, пухлинний вузол 
можна визначити вже на ранніх стадіях розвитку злоякісного новоутворення. 
Певні труднощі під час встановлення діагнозу можуть виникати лише у хворих, 
у яких пухлина розвивається на фоні  гінекомастії. Диференційну діагностику 
при підозрі на рак грудної залози у чоловіків слід проводити з вузловою та 
вогнищевою формами гінекомастії. Стандартно для виключення раку проводиться 
рентгенологічне дослідження грудних залоз. Ультрасонографічне дослідження 
грудних залоз у чоловіків застосовується дещо рідше, однак інформативність його 
дуже часто не поступається мамографії. Ультразвукове дослідження вузлових 
утворень у паренхімі грудної залози, особливо інформативне у випадках, 
коли необхідно диференціювати солідні та порожнинні (кістозні) пухлини. 
Здебільшого пухлини мають солідну структуру (у 80% хворих). У 20% хворих під 
час ультрасонографії визначаються кістозні утворення, що можуть бути зумовлені 
розвитком папіллярних інтрадуктальних неінвазивних карцином.  Слід пам’ятати, 
що в усіх суперечливих випадках остаточний діагноз можна встановити лише 
на підставі гістологічного дослідження, інформативність якого настільки висока, 
що дає змогу поставити правильний діагноз практично у 100% випадків. Для 
верифікації діагнозу проводиться пункційна біопсія пухлини з цитологічним або 
гістологічним дослідженням біоптату, отриманого шляхом тонкоголкової пункційної 
біопсії пухлини. За нашими спостереженнями важливу роль відіграє використання 
соноеластографії при уточненні локалізації найбільш щільних патологічних вогнищ 
при визначенні вірогідних ділянок для виконання пункційної біопсії при гінекомастії. 
Ефективність аспіраційних та трепан-біопсій утворень грудної залози у чоловіків 
підвищилась у обстеженої групи пацієнтів майже на 20%. У 13 осіб діагностовано 
псеводогінекомастію (переважно на фоні ожиріння), у 10 − істинну гінекомастію. У 
2 випадках при ехоскопії грудних залоз виявлені вузлові утвори, після виконання  
соноеластографії в яких виявлені щільніші (за оточуючі) ділянки тканини. 
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Висновки. Соноеластографію необхідно використовувати, як ефективний 
додатковий метод ультразвукової діагностики при плануванні пункційних біопсій 
у пацієнтів з гінекомастією. Грудні залози чоловіків можливо коректно оцінювати 
методом соноеластосонографії (невелика глибина досліджуваних ділянок, 
невеликі розміри утворів) під час проведення біопсії у чоловіків з вузловими та 
вогнищевими формами гінекомастії.

МОЖЛИВОСТІ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ (МРТ) У 
ДІАГНОСТИЦІ МАЛИХ РАКІВ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ (ГЗ)

Ганіч О.В., Крохмальова Л.П.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета. Визначити діагностичну ефективність МРТ у діагностиці малих раків ГЗ.
Матеріали і методи. У період з грудня 2013 року по лютий 2014 року в 
Національному інституті раку при мамогарфічному дослідженні було виявлено 19 
випадків підозрілих на малий рак ГР з наявністю мікрокальцинатів. Всім пацієнтам 
було проведено МРТ дослідження з динамічним контрастним підсиленням з 
використанням методики наступної цифрової субтракції і DWI послідовності, а 
також стереотаксична біопсія зон скупчення микрокальцинатів під контролем 
рентгена з подальшою гістологічної верифікацією .
Результати та обговорення. За даними МРТ у 13 з 19 випадків виявили осередок 
підвищеного накопичення парамагнетика в зонах відповідних скупченням 
микрокальцинатів, з них в 11 випадках визначалися криві накопичення по II типу, та 
дві криві по I типу, гістологічно в цих випадках була верифікована аденокарцинома. 
У 6 випадках, коли накопичення парамагнетика не спостерігалось, був 
верифікований фіброзуючий аденоз.
Висновки. МРТ є перспективним методом у дослідженні малих раків ГЗ і вимагає 
подальшого вивчення.

ПЕРШИЙ ДОСВІД СКРИНІНГВОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЖІНОК З 
ВИКОРИСТАННЯМ ДІАГНОСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «МОБІЛЬНА 

ЖІНОЧА КОНСУЛЬТАЦІЯ»
Крохмальова А.С

Національний інститут раку, м. Київ, Україна
Мета. Підвищення ранньої діагностики онкологічних захворювань жіночої 
репродуктивної системи.
Матеріали і методи. На трейлері мобільної жіночої консультації у 2013 році 
було обстежено 3412 жінок. Після огляду мамолога та гінеколога проводились 
мамографія та ультразвукове дослідження. Мамографія проводилась з 
використанням маммографа «siemens mammomat 1000» з системою отримання 
цифрових зображень, виконувались стандартні прямі та медіолатеральні 
укладки. Ультразвукове дослідження проводилось по стандартній методиці з 
використанням транс абдомінального та транс вагінального датчиків в «B» режимі, 
з використанням кольорового допплерівського картування. 
Результати та обговорення. Всього було виявлено 62 випадки раку грудної 
залози, 183 доброякісні пухлини грудної залози, 1510 випадків мастопатії. У  51 
пацієнтки було діагностовано  рак тіла та шийки матки, у 76 рак яєчників, у 132 
виявлено міоми матки, а в 214 випадках зареєстровано передпухлинний стан тіла 
та шийки матки. 
Висновок. Скринінгове обстеження з використанням комплексу «Мобільна жіноча 
консультація» є реальний та перспективній засіб, що підвищує ранню діагностику 
онкологічних захворювань жіночої репродуктивної системи.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ
Процык Е.Е., Гуралевич Ю.В.

Национальный институт рака, г. Киев, Украина
Цель. Сравнительный анализ диагностической точности УЗИ с применением 
цветного допплеровского картирования (ЦДК) в идентификации форм 
трофобластической болезни (ТБ).
Материал и методы. Проведено УЗ-исследование и оценено результаты 351 
пациентки с ТБ. УЗ-исследование выполнено на аппарате SONOScape SSI-1000 с 
использованием трансабдоминального и трансвагинального датчиков. Пациентки 
распределены на 2 группы: узловая форма (УФТБ) – 28 (7,97%) и безузловая (БФТБ) 
– 323 (92,02%). УЗ мониторинг проводился 1 раз в 30 дней на протяжении 11 
месяцев.
Результаты и обсуждения. У пациенток с УФТБ узлы выявлено: в полости 
матки – 9 (32%) и в миометрии – 19 (68%) исследований. Средние размеры 
узлов в полости составляли от 2,0 до 4,0 (28±2,3) см, с преобладанием солидно-
кистозного компонента в структуре – 5 (55%); при ЦДК определен смешанный 
тип кровотока у 4 (45%), аваскулярный – у 2 (22,5%), перинодулярный – у 
3 (33,3%). У 3 (10,7%) пациенток на протяжении 1,5 месяца произошло 
«рождение узла». В миометрии средние размеры узлов составлили от 1,0 

до 6,0 (34±5,2) см, с преобладанием солидной структуры – 13 (68,4%). По 
локализации узлы выявлено: в области дна – у 5 (26,3%), в шейке – у 3 (15,8%), 
по задней поверхности матки – 8 (42,1%), по передней поверхности – 4 (21%). 
При ЦДК преобладал перинодулярный – у 10 (52,6%), смешанный – 5 (26,3%), 
аваскулярный – 4 (21%) тип кровотока. В группе БФТБ на протяжении 2 месяцев 
у 2 (0,62%) пациенток определились выявленные узлы после первичного УЗ 
осмотра. При использовании ЦДК доля истинно положительных результатов 
(чувствительность метода) составила 88,0%, истинно отрицательных 
(специфичность метода) – 99,1%. Общая точность теста составила 98,3%. 
Чувствительность метода в режиме серой шкалы составила 80,0%, 
специфичность – 96,2%. Общая точность составила 95,1% и была достоверно 
меньше таковой, чем при ЦДК, р=0,020. 
Выводы. Чувствительность и специфичность УЗИ с применением методики ЦДК 
в идентификации форм ТБ достоверно выше чем при УЗИ в режиме серой шкалы.

СУЧАСНА КОМПЛЕКСНА ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА 
ВУЗЛОВИХ ФІБРОАДЕНОМАТОЗІВ ГРУДНИХ ЗАЛОЗ

Крахмальова А.С., Францевич К.А.
Національний інститут раку. м. Київ, Україна

Мета. Вивчення можливостей сучасних технологій променевої діагностики з 
використанням новітніх методів візуалізації, які дозволяють виявити вузловий 
фіброаденоматоз грудних залоз. 
Матеріали та методи. За період с 2010 по 2014 рр. в Національному інституту раку 
обстежено 703 жінки віком від 20 до 60 років. При клінічному дослідженні, утворення 
було виявлено у 647 пацієнтки. Всім жінкам було проведено рентгенологічні та 
ультразвукові дослідження. Доплерографію та еластографію виконано 470 жінкам, 
МРТ-дослідження з дінамічним контрастуванням – 15 пацієнткам. Веріфікація 
діагнозу проводилась взяттям матеріалу тонко- та товстоголковою біопсією, під 
контролем УЗД, та за допомогою стереотаксичної приставки. 
Результати та обговорення. Вузловий фіброаденоматоз грудних залоз виявлено 
у 319 пацієнток. Визначено найбільш характерні рентгенологічні ознаки: чіткі 
(46,2%), нерівні контури (73,1%) неправильна форма (61,2%), неоднорідна структура 
(74,6%) за рахунок переваги залозистого (55,2%) чи фіброзного компонентів (23,9%), 
розміри від 1,0 до 2,0 см (32,8%), відсутність реакції з боку оточуючих тканин (94%). 
При ультразвуковому дослідженні характерним було: нечіткі (46,3%), нерівні контури 
(86,6%), неправильна форма (73,1%), неоднорідна структура (80,6%), з перевагою 
залозистої тканини (43,3%). При дослідженні в режимі КДК патологічне утворення 
частіше було аваскулярне (43,3%). При використанні ЕДК виявлено поодинокі 
інтранодулярні судини (14,9%). На еластограмах вузлові утворення диффузно 
фарбувались у синій колір з перевагою блакитного та світло-зеленого відтінків, що 
свідчило про незначну щільність (51,4%). МРТ-ознаками вузлового фіброаденоматозу 
було: асиметрично поодинокі (60%) чи множинні (40%) гіперденсні зони неоднорідної 
структури (100%), з нечіткими контурами (96%), помірним накопиченням (80%) та 
швидким виведенням контрастної речовини (86,6%).
Висновки. Комплекс променевих методів досліджень із застосуванням 
традиційних методик та доповненням новими інноваційними методами, сприяє 
більш точному виявленню вузлових форм фіброаденоматозів грудних залоз.

МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ З ДИНАМІЧНИМ 
КОНТРАСТНИМ  ПІДСИЛЕННЯМ (МРТЗКП) У ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ 

ДІАГНОСТИЦІ ВОГНИЩЕВИХ УТВОРЕНЬ ПЕЧІНКИ (ВУП)
Ганіч О.В.

Національний інститут раку, м. Київ, Україна
Мета. Визначити діагностичну цінність МРТзКП в диференційній діагностиці ВУП.
Матеріали і методи. У Національному інституті раку з квітня 2013 по лютий 2014 
року на магнітно-резонансному томографі Philips INTERA 1,5 T було виконано 152 
дослідження МРТзКП з метою диференційної діагностики ВУП.
Результати та обговорення. З 152 обстежених пацієнтів, найчастіше визначалися 
вогнища метастатичного характеру 78 випадків (51,3%), дещо рідше вогнища 
фокальної нодулярної гіперплазії 23 випадки (15,1%), кавернозні гемангіоми 
22 випадки (14,5%). У 18 випадках визначалися прості кісти печінки (11,8%), ще 
рідше − гепатоцелюлярна карцинома 5 випадків (3,2%), 2 випадки раку жовчного 
міхура з поширенням на паренхіму печінки (1,3%) , 2 внутрішньопечінкової 
холанігіокарціноми (1,3%). Множинні аденоми печінки і піогенний абсцес печінки 
діагностували в одиничних випадках. 
(по 0,7%). У 40 пацієнтів з вторинним ураженням печінки проводилася гістологічна 
верифікація, підтвердження метастазів було отримано в 35 випадках (87,5%). 32 
пацієнтам з метастазами печінки були виконані резекції печінки, у 3х пацієнтів 
цієї групи інтраопераційно були виявлені вогнища вторинного характеру які 
не визначались за даними МРТ. У 15 випадках фокальної нодулярної гіперплазії 
проводилася гістологічна верифікація, підтвердження було отримано в 14 
випадках (93,3%). Всі діагностовані випадки гепатоцелюлярної карциноми, 
холангіокарціноми і аденоми печінки також були верифіковані гістологічно. 
Гемангіоми і кісти спостерігалися динамічно, контроль через 3-6 місяців. Чутливість 
МРТзКП у визначенні метастазів печінки склала 96% , специфічність 90,5%.
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Висновок. Магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини з 
динамічним контрастним підсиленням є методом вибору в диференційній  
діагностиці ВУП.

МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ

Смакова М.С., Коровіна А.С.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета. Підвищити ефективність променевої діагностики колоректального раку 
шляхом використання магнітно резонансної томографії під час первинного 
обстеження пацієнтів та в моніторингу течії захворювання.
Матеріали та методи. Проведена магнітно-резонансна томографія (МРТ) з в/в 
контрастним підсиленням 45 пацієнтам з попереднім діагнозом утворення прямої 
(сигмоподібної) кишки. Попередньо, всім було виконано фіброколоноскопію з 
послідуючою прицільною біопсією. 38 пацієнтам з гістологічно встановленим 
діагнозом колоректальна аденокарцинома був проведенний передопераційний 
курс променевої терапії і контрольна МРТ для виявлення часткового або повного 
регресу. 25 пацієнтам цієї группи було проведено оперативне втручання, яким в 
післяопераційному періоді з ціллю виявлення рецидиву також проведено МРТ. 
Результати та обговорення. При дослідженні МРТ 38 випадків гістологічно 
підтвердженого колоректального раку спостерігалося у 100% циркулярне 
нерівномірне потовщення стінок прямої кишки з стенозом її просвіту, з них у 75% 
пухлинна інвазія мезоректальної жирової клітковини, з яких у 35% інфільтрація 
прилягаючих органів, фасцій та м’язів, в інших 25% випадків ознак інвазії не 
відмічається. З 100% пацієнтів у 55% виявлено метастазування, з яких у 35% в 
реґіонарні лімфовузли та у 20% в кістки. Після курсу променевої терапії у 1 пацієнта 
зареєстрований повний регрес (100%), у 15 частковий регрес (пухлина зменшилась 
більш ніж на 50%), у 20 – стабілізація процесу (регрес до 50%), та у 2 спостерігалась 
негативна динаміка (прогресування більш чим на 25%). 25 пацієнтам було 
проведено оперативне втручання. При моніторингу течії захворювання у 5 (13%) 
пацієнтів було виявлено рецидив. У 7 (16%) пацієнтів ще при первинному огляді 
були виявленні позаорганні та урогенітальні утворення з поширенням на стінку 
кишки ззовні.
Висновки: МРТ являється високоінформативним методом променевої діагностики 
колоректального раку, допомагає визначити ступінь поширення процесу, оцінити 
ефективність проведеного лікування і вчасно виявити рецидив.

ЕНДОСКОПІЧНА УЛЬТРАЗВУКОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ В 
ДІАГНОСТИЦІ ПУХЛИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
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Вступ. Ендоскопічна ультрасонографія стала методом вибору для діагностики 
пухлин підшлункової залози в клінічній практиці. Проте критерії, що дозволяють 
встановити конкретний діагноз на ранніх стадіях захворювання досі 
обговорюються. Дослідження жорсткості тканини за допомогою еластографії  
надає можливість отримувати додаткову інформацію в більшості випадків.
Мета. Метою даного дослідження було оцінити інформацію, отриману при 
ендоскопічній ультразвуковій еластографії для встановлення діагнозу при 
пухлинах підшлункової залози.
Матеріали і методи. За допомогою режиму еластографії при ендосонографії 
було обстежено 21 пацієнта у віці від 32 до 71 років з об’ємними утвореннями 
підшлункової залози. Дослідження проводили з використанням ендоскопічної 
системи Pentax EG-3870UTK та ендоскопічного датчика для ультразвукових 
досліджень і Hitachi Hi Vision 900 в робочому діапазоні 5-10 МГц. У 19 пацієнтів 
проводилась тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія або трепан-біопсія 
досліджуваних утворень з забором клітинного чи тканинного матеріалу для 
цитологічоного та гістологічного досліджень.
Результати та обговорення. У 12 пацієнтів була діагностована протокова 
аденокарцинома, у 1 пацієнта виявлена внутрішньопротокова папілярна 
муцинозна неоплазія, у 3 пацієнтів – ацинарноклітинний рак, у одного пацієнта 
– гастринома (G-клітинна пухлина), у 2 пацієнтів  не виявлено змін пухлинного 
характеру.
Висновки. Застосування еластографії при ендоскопічному ультразвуковому 
дослідженні є методом вибору при проведенні діагностики пухлинних процесів 
підшлункової залози, котрий дозволяє адекватно оцінити стан паренхіми залози, 
виявити ділянки, підозрілі на неоплазію, та виконати прицільну біопсію уражених 
тканин.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО 
РАКА

Горлеку Ф.
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Цель. Разработать комплекс наиболее значимых ультразвуковых симптомов 
гепатоцеллюлярного рака.  
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ ультразвуковых 
симптомов у 47 пациентов с гепатоцеллюлярным раком (ГЦР),  из них узловая форма 
установлена у 39 (83,0%), диффузная – у 8 (17,0%).Среди обследованных пациентов 

было 32 (68,1%) мужчин и 15 (31,9%) женщин в возрасте 43–68 лет, средний 
возраст составил 51±6 лет. Были изучены следующие ультразвуковые симптомы: 
размеры, форма, локализация, контуры, наличие капсулы, гипоэхогенного ободка, 
эхоструктура, степень неоднородности и  васкуляризации, эхогенность, наличие 
дорсального псевдоусиления, затухание ультразвука, наличие фиброзных тяжей, 
мелких включений и перегородок.
Результаты и обсуждения. Различие между частотой встречаемости узловой 
и диффузной форм ГЦР имело высокую степень достоверности (P<0,001). При 
узловой форме ГЦР размеры очага в 23 (59,0%) случаев варьировали в пределах 
31–40 мм (p<0.05), в 9 (23,1%) – более 50 мм, в 7 (17,9%) случаев были менее 30 мм. 
При диффузной форме ГЦР все очаги были неправильной формы (23,1%), узловой 
форме – округлой и округло-овальной формы (38,5%) (p<0,05).
Раковые узлы в 38 (97,4%) случаев находились в правой доле печени в толще 
паренхимы. Контуры узлов в 28 (71,8%) случаев были неровными, в 11 (28,2%) – 
ровными (P < 0,001), в 31 (79,5%) - нечеткими, в 8 (20,5%) – четкими (P < 0,001).
Капсула определялась в 5 (12,8%), не визуализировалась в 31 (79,5%) случаев. В 
одном случае имело место кальцификация капсулы. Гипоэхогенный ободок при 
ГЦР наблюдался в 24 (61,5%), отсутствовал в 11 (28,2%) случаев (P < 0,01). 
Эхоструктура узлов в  3 (7,7%) случаев была сетчатой, в 21 (53,8%) – зернистой и 
в 15 (38,5%) – узловато-сетчатой. В 9 (23,1%) случаев узлы ГЦР имели минимально 
выраженную неоднородность, в 18 (46,1%) – умеренную, в 12 (30,8%) выраженную 
неоднородность. У 7 (17,9%) случаев виявлялись участки распада в середине узла. 
Преимущественно изоэхогенные узлы выявлялись в 4 (10,3%), гиперэхогенные – 
в 16 (41,0%) и смещанной эхогенности – в 19 (48,7%) случаев. Слабо дорсальное 
псевдоусиление встречались в 4 (10,3%) случаев ГЦР, в остальных 35 (89,7%) случаев 
оно отсутствовало. Затухание ультразвука в виде акустической тени определялось в 5 
(12,8%), ослабление – в 23 (59,0%), его отсутствие – в 11 (28,2%) случаев узловой формы 
ГЦР (P<0,01). Мелкоочаговая фиброзная тяжистость наблюдалась в 9 (23,1%) случаев, 
крупноочаговая – в 11 (28,2%), участки кальцификации – в 5 (12,8%) случаев ГЦР. 
При цветном допплеровском исследовании сосудистые сигналы внутри очага  
отсутствовали в 3 (7,7%) случаев, были минимального количества в 7 (17,9%), 
умеренного – в 24 (61,5%) случаев (P<0,01), обильными – в 5 (12,8%) случаев. 
Выводы. Наиболее значимыми ультразвуковыми признаками гепатоцеллюлярного 
рака являются: неоднородность, узловато-сетчатая эхоструктура, неровный и 
нечеткий контур, гипоэхогенный ободок, фиброзные тяжи, слабое дорсальное 
затухания ультразвука, умеренная васкуляризация.  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ
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Цель. Определить эффективность использования методов лучевой диагностики 
в стадировании, прогнозировании, планировании, и в оценке эффективности 
лечения пациентов из злокачественными опухолями печени.
Материал и методы: Проведено и проанализировано результаты лучевых методов 
исследований (УЗИ, МСКТ, МРТ) пациентов из злокачественными опухолями печени 
(175 – ГЦР, 237 – МТС в печень опухолей различных локализаций). Результаты 
исследований сопоставлено с данными морфологической верификации 
биопсийного / операционного материала. 
Результаты и обсуждения: У всех пациентов выявлено различной формы, 
количества и размеров новообразования в печени. При УЗИ установлено наиболее 
специфичные признаки узлового (59,3%), многоузлового (28,3%) или диффузного 
(12,3%) характера, сниженой (78,5%), повышеной (13,3%), анэхогенной (7,9%) 
неоднородной структуры. Определено наличие значимых гемодинамических 
нарушений (75,7%) в СПА, портальную гипертензию (83,3%). При МСКТ по характеру 
контрастирования уточнены специфические признаки: установлено диффузную 
гиперденсную (27,3%) или преобладающе неоднородно сниженную (72,7%) 
плотность опухоли, определен вариант кровоснабжения, инвазия в венозное 
(34,8%) русло, состояние бассейна воротной (34,8%), печеночных (51,5%) и нижней 
полой (13,7%) вен, уточнены варианты сосудистой анатомии печени (54,5%). При 
моно/билобарном (75%) поражении определено контрастирование неизмененной 
паренхимы с гипер- (32,5%), гиподенсными (87,9%) очагами. Применение МРТ 
в режиме холангиографии дополнило данные о вовлечении желчных протоков, 
определен уровень обструкции. После выполнения комплекса исследований и 
оценки распространенности поражения, наличия других патологических находок, 
56,8% случаев признано операбельными.
Выводы: Применение комплекса лучевых методов исследования с дополнением 
новыми диагностическими методиками дает возможность выявить и уточнить 
распространение опухолевого процесса в печени, спланировать объём лечения, 
оценить его эффективность и спрогнозировать дальнейшее течение болезни.

ЛЕЧЕНИЕ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСКУТАННОЙ И 

ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ ПОД 
КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА

Мошковский Г.Ю., Костылев М.В.
Национальный институт хирургии и трансплантологии 

им. А.А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев, Украина
Вступление. Основным методом, позволяющим добиться длительного выживания 
при злокачественных опухолях печени, остается ее резекция. Вместе с тем, низкая 
операбельность, которая по сводным данным не превышает 15-20% диктует 
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необходимость поиска иных, нехирургических способов противоопухолевого 
воздействия. В последние годы характерно быстрое распространие в хирургии 
малотравматичных современных методов лечения.
Цель. Определить эффективность малоинвазивных вмешательств под контролем 
ультразвука с использованием радиочастотной абляции (РЧА) в лечении 
опухолевых поражений печени. 
Материалы и методы. Для проведения РЧА нами использовалась монополярная 
система для радиочастотной коагуляции опухолей: Radionics Cool-Tip Ablation 
System System, Valleylab® Состоит из генератора, работающего в радиочастотном 
диапазоне электромагнитных волн (мощность 200 Вт, частота колебаний 480 кГц), 
перистальтического насоса подающего по замкнутому контуру охлаждающую 
жидкость и набора электродов. 
Ультразвуковые исследования и эхоконтролируемые вмешательства выполняли с 
использованием аппарата MyLab 70 ESAOTE. 
Нами в клинике, на сегодня, применены два основных способа проведения 
РЧА метастазов печени: чрескожный − «закрытый» и интраоперационный − 
«открытый». 
Результаты и обсуждения. В настоящий момент мы располагаем опытом 
лечения 12 пациентов с опухолевыми образованиями печени метастатического 
происхождения. Восьми больным РЧА выполнялась чрескожно, в четырех случаях 
– интраоперационно. Из 12 больных, 4 женщины и 8 мужчин. Возраст больных 
колебался от 26 до 79 лет. Всем больным РЧА выполняли после верификации 
диагноза с использованием трепанбиопсии. Предварительная оценка до 
выполнения РЧА и контрольные исследования после РЧА осуществляли при 
помощи СКТ и УЗИ через 1, 3, 6 и 12 месяцев, повторная трепанбиопсия − через 1 и 
3 месяца после вмешательства.
На первом этапе нами изучены технические характеристики системы для 
термоабляции «Cool Tip». В процессе исследования разработаны показания для 
вмешательств, варианты доступов в зависимости от сегментарной локализации 
патологических образований. Полная деструкция патологических образований 
была достигнута у 10 больных.
Выводы. Первые результаты термоабляции с использованием аппарата Radionics 
Cool-tip RF System свидетельствуют об определенной эффективности данного 
метода лечения опухолей печени и перспективности дальнейшего изучения 
его возможностей. РЧА, будучи малоинвазивным и относительно безопасным 
методом лечения, является в высшей степени ответственным хирургическим 
вмешательством, которое требует большого клинического опыта и глубоких 
знаний анатомических и биофизических особенностей радиочастотного 
воздействия. 

ВИКОРИСТАННЯ ЕХОСКОПІЧНОЇ НАВІГАЦІЇ ДЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ 
РАДІОХІРУРГІЧНИХ МІТОК ПРИ ПУХЛИННИХ ПЕРВИННИХ 
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Всеукраїнський Центр радіохірургії
Мета. Впровадити та вдосконалити методику імплантації радіохірургічних міток 
в печінку при її первинних пухлинних та метастатичних ураженнях за допомогою 
ультразвукової навігації.
Матеріали і методи. Проаналізовано п’ять різної складності випадків з 
первинними та метастатичними ураженнями печінки, в яких проводилось 
дистанційне радіохірургічне лікування. Двоє пацієнтів були з первинними 
пухлинами печінки та троє з вторинними метастатичними ураженнями. Одна 
пацієнтка − після резекції правої долі, з двома метастазами раку молочної залози в 
ліву долю, які визначались тільки при використанні мультиспіральної комп’ютерної 
томографії та позитронно-емісійної томографії, при ультразвуковому дослідженні 
візуалізувати вторинні вогнища не вдавалось.
Результати та обговорення. Для планування та виконання прецизійної 
променевої терапії первинних та метастатичних уражень печінки необхідно 
імплантувати в пухлину або поряд з нею золоті мітки. Завдяки наявності 
спеціально встановлених міток після виконання комп’ютерної рентгенівської 
томографії (КТ) або магнітно-резонансної томографії (МРТ) будується 
чотирьохвимірна система координат, визначаються просторові співвідношення 
між пухлиною і мітками, та проводиться стереотаксична радіохірургія з 
врахуванням зміщення органу під час дихальних рухів. Така методика дозволяє 
визначати точні поля опромінення та максимально оберігати здорову тканину 
в органі навколо пухлини від пошкодження радіоактивним опроміненням 
незміненої паренхіми печінки. Під час радіохірургічного лікування мітки 
використовуються в якості мішені у випадках, коли вони знаходяться 
безпосередньо в пухлині, якщо мітки знаходяться поряд з пухлиною, то вони 
використовуються для побудови системи координат. Радіохірургічні мітки 
імплантуються через спеціальну пункційну голку при ехоскопічній навігації 
за допомогою датчика з центральним пункційним каналом або з пункційною 
насадкою. Окремі технічні проблеми виникають при наявності метастазів 
без ехоскопічних ознак. В таких випадках орієнтири для встановлення міток  
визначаються з врахуванням даних КТ або МРТ.
Висновки. Сучасні радіохірургічні методики для підвищення точності при 
опромінюванні пухлин печінки вимагають встановлення спеціальних (частіше 
золотих) міток  безпосередньо в первинну, або метастатичну пухлину, в 
окремих випадках мітки імплантуються поряд з пухлинами для побудови 
системи координат. При їх відсутності неможливо ефективно попередити 
променеве ураження здорових тканин та появу в майбутньому захворювань 

печінки, пов’язаних з її опромінюванням. Найефективніше використовувати для 
імплантації міток ультразвукову навігацію з наявністю спеціалізованих датчиків. 
Виконувати маніпуляцію повинен досвідчений в інтервенційних методиках лікар 
радіолог.

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ 
КЛАТСКИНА

Сергеева О.Н., Долгушин Б.И., Кукушкин А.В.
ФБУ Научный Онкологический Центр им. Н.Н.Блохина РАМН, 

г. Москва, Россия
Цель. Исследование влияния внутрипротоковой фотодинамической терапии 
на продолжительность и качество жизни неоперабельных больных гилюсной 
холангиокарциномой (опухолью Клатскина).
Материал и методы. В 2008-2014 гг. в РОНЦ им. Блохина РАМН было проведено 89 
сеансов (от 1 до 10, медиана 3,0) внутрипротоковой ФДТ 28 больным (17 мужчин, 
11 женщин) опухолью Клатскина (тип IV Bismuth) в возрасте от 34 до 75 лет, не 
подлежащих хирургическому лечению. Все больные имели от 1 до 4 (в среднем 
1,95) чрескожных чреспеченочных холангиостомических дренажей. Использовали 
фотосенсибилизаторы второго поколения второго поколения (радахлорина, 
фотолон, фотодитазин), вводимые за 2-4 ч до фотоактивации лазером. Пошаговое 
облучение пораженных протоков осуществляли с помощью введенного под 
рентгентелевизионным контролем гибкого световода по разработанной в клинике 
оригинальной методике. Облучение лазерами (МИЛОН-ЛАХТА, РФ) проводилось в 
суммационном (лазеры с длинами волн 662 нм + 810 нм с оптическим сумматором) 
импульсном режиме. Дозу облучения подбирали индивидуально в зависимости 
от объема поражения протоков. Диагностика опухоли и динамический контроль 
в процессе лечения осуществляли с помощью морфологического исследования, 
УЗИ, холангиографии и МРТ. 
Результаты и обсуждения. Пациенты прослежены в сроки от 2 до 47 мес. 
Послеоперационной летальности не было. У двух пациентов развились 
осложнения, потребовавшие интервенционных вмешательств, − абсцессы печени 
и эмпиема желчного пузыря (7,1% на пациентов и 2,2% на вмешательство).
Внутрипротоковая ФДТ позволила снизить число обострений холангита и 
улучшить качество жизни.
Медиана выживаемости составила 14,9 мес (мин/макс 2-47 мес) от первого сеанса 
внутрипротоковой ФДТ и 30,2 мес (мин/макс 5-68 мес) от установления диагноза. 
Одно-, 2- и 3-хлетняя актуриальная выживаемость составили 73,1%, 27,4% и 15,2% 
от первого сеанса внутрипротоковой ФДТ и 88,1%, 62,5% и 43,8% от установления 
диагноза, соответственно.
Выводы. Гилюсная холангиокарцинома в отсутствии лечения приводит к 
гибели пациента в течение 3-6 месяцев (Park J. et al., 2009). Внутрипротоковая 
фотодинамическая терапия представляется перспективным способом увеличения 
продолжительности и улучшения качества жизни неоперабельных больных.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
РЕЗЕКТАБЕЛЬНОСТИ РАКА ПИЩЕВОДА

Чернобай Т. Н.
Национальный институт рака, г. Киев, Украина

Вступление. В мире в 2008 году раком пищевода заболели 481 тыс. 
человек. Компьютерная томография играет ведущую роль в диагностике и 
стадировании поздних стадий рака пищевода. Актуальной проблемой является 
предоперационная диагностика резектабельности опухоли пищевода, ее 
местного и метастатического распространения.
Материалы и методы. Были обследованы 46 больных раком пищевода, 
находившихся на лечении в отделении опухолей грудной полости Национального 
института рака. Впоследствии пациентам было проведено оперативное 
вмешательство. Данные диагностического прогноза резектабельности рака 
пищевода сопоставлялись с результатами хирургического лечения.
Результаты и обсуждения. 27 пациентам были проведены радикальные операции, 
у двоих из них была предварительно диагностирована нерезектабельность 
опухоли. Пробные операции были у 19 человек. У троих была диагностирована 
резектабельная опухоль пищевода. Результаты диагностической ценности 
компьютерной томографии в определении резектабельности рака пищевода: 
чувствительность – 84,2%, специфичность – 92,6%, точность – 88,9%.
Выводы. Компьютерная томография позволяет с высокой степенью вероятности 
определять резектабельность рака пищевода, что повышает эффективность 
диагностики при стадировании рака пищевода и планировании лечения. 

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
ОНКОПАТОЛОГІЇ В МІКРОСУДИННОМУ РУСЛІ

Бабій І.П.
Клініка здорових судин, м. Київ, Україна

Мета. Узагальнити досвід застосування неінвазивних методів діагностики для 
оцінки патологічних перебудов судинного русла на мікро-, макрорівні та в органах. 
Матеріали і методи. Обстежено 67 хворих з онкопатологією різного ступеня 
вираженості та 200 пацієнтів контрольної групи ідентичного віку. Мета – визначити 
типові для онкопроцесу зміни в судинному руслі. Застосовано ультразвукове 
сканування та допплерографію у регіональних басейнах, технологію скринінгу 
судин – на рівні мікроциркуляції. ТСС зафіксувала порушення 27 з 48 гемодинамічних 
параметрів у різних регіональних басейнах. Патологічні зміни капілярів – найбільш 
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інформативний показник. Обстеження хворих після хіміотерапії показало 
виражені ознаки серцево-судинної недостатності з 80% дефіцитом периферичного 
кровопостачання у 73%, ознаки артеріоло спазму − у 67%, ознаки венозного стазу 
за гіперволемічним типом – у 86% випадків. 
Результати та обговорення. Практично для всіх хворих з верифікованим 
онологічним захворюванням  типові патологічні капіляри та надмірно інтенсивне 
кровопостачання, що вказує на локалізацію судинної ніжки пухлини. Показові 
також ознаки венозного стазу за гіперволемічним типом і виражене розширення 
вен на рівні мікроциркуляції. Вони підтверджують теорію про роль венозних стазів 
та гіподинамії в онкологічному процесі. 
Висновки. Для оцінки патологічних перебудов судинного русла і констатації 
сприятливих умов розвитку вогнищевого онкопроцесу найефективнішою є 
технологія судинного скринінгу та ангіомаркерів. Вони можуть виявити відхилення 
від норми гемодинамічних параметрів та фактори ризику появи пухлини на 
стадії передхвороби − задовго до прояву клінічних ознак чи суб’єктивного 
дискомфорту. Тому ретельне інструментальне вивчення неоангіогенезу – 
це реальний спосіб зупинити захворювання на ранніх стадіях або навіть не 
допустити його завдяки динамічному моніторингу злоякісних утворень. Нині існує 
необхідність у подальших дослідженнях і встановленні більш точних критеріїв 
судинної онкопатології.  

РОЛЬ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ В РАННІЙ ДІАГНОСТИЦІ РАКУ У 
ДІТЕЙ

Бусел С.В., Бєльчіков І. О.
Одеський національний медичний університет ОНМедУ, м. Одеса, 
Україна; Центр реконструктивної та відновної медицини ОНМедУ, 

м. Одеса, Україна
Актуальність проблеми. В останній час в Україні відмічається збільшення 
рівня захворюваності дітей на рак (від 3,15 на 1 000 населення в віці 0-17 років в 
2008 р. до 3,62 − в 2012 р.). Згідно статистики ВООЗ, рак − друга за частотою причина 
смертності дітей після насильницької смерті.
Мета. Встановити особливості ранніх проявів раку у дітей та визначити роль 
сімейного лікаря.
Матеріали і методи. За даними світових досліджень не виявлений головний  
етіологічний фактор загального середовища, що діє до та після народження. 
Сімейна схильність не характерна для більшості захворювань, але брати та сестри 
дітей, які хворіли на рак, мають вдвічі більшу вірогідність захворіти на злоякісне 
новоутворення в дитинстві (1 з 250), а однояйцеві близнята у випадку гострої 
лимфобластної лейкемії мають ризик − 1 з 4. 
Результати та обговорення. Більшість пухлин у дітей відносяться до трьох 
груп: лейкемії, пухлини центральної нервової системи та пухлини кісток тканин. 
Симптоми дитячих пухлин схожі з проявами багатьох захворюваннь дитячого віку, 
це створює труднощі для відбору випадків для подальшого дослідження. Затримки 
виникають від декількох тижнів до місяців (при пухлинах головного мозку − років) 
з моменту первинного звернення до установлення діагнозу. В більшості випадків 
при наявності неспецифічних симптомів (дратливість, втома, млявість, петехії, 
кровотечі, часті та тривалі інфекційні захворювання, біль в кістках) потребується 
всебічне обстеження та регулярний нагляд. 
Висновки. Виконання загального аналізу крові (при підозрі на лейкемію), аналізу 
сечі (для виявлення гематурії), рентгенівського знімку (у дитини з ізольованою 
біллю в кістці) та направлення дитини на допоміжні дослідження, консультацію 
вузького спеціаліста допоможе виявити онкозахворювання.

SWI И VEGF СПЕЦИФИЧНЫЙ T2 КОНТРАСТНЫМ АГЕНТ В 
ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Губский И.Л., Абакумов М.А., Чехонин В.П.
Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н. И. Пирогова, Кафедра и Отдел медицинских 
нанобиотехнологий, Москва, Россия

Вступление. Для диагностики опухолей головного мозга используют Т1 
контрастные агенты (КА) которые позволяют хорошо визуализировать опухолевую 
ткань и по особенностям, и виду накопления КА, произвести дифференциальный 
диагноз. Однако, определить на ранних стадиях неовазогенез, а следовательно 
оценить степень злокачественности и прогноз с помощью них проблематично.
Цель. Нахождение оптимальных параметров SWI, а также оценка диагностической 
значимости экспериментального КА. SWI – импульсная последовательность в 
МРТ, обладающая сильной взвешенностью по магнитной восприимчивости, что 
позволяет хорошо контрастировать венозную кровь, геморрагии и депо железа. А 
также позволяет отлично визуализировать накопление T2-КА.
Материалы и методы. Попытаться решить подобную задачу можно используя 
Т2-КА с моноклональными антителами (мАТ) к фактору роста эндотелия сосудов 
(VEGF) и специальный режим в МРТ – SWI. T2 контрастные агенты, ускоряют T2* и 
T2 время релаксации, тем самым их оценка производится с помощью специальных 
импульсных последовательностей. Обычно это градиентное T2*ВИ (взвешенное 
изображение), однако существует более чувствительный метод – Susceptibility 
Weighted Imaging.
В данной работе в качестве Т2-КА использовались суперпарамагнитные 
частицы оксида железа, стабилизированные белком и дополнительно покрытые 
полиэтиленгликолем. Для повышения тропности препарата к опухолевой 
ткани к цепям полиэтиленгликоля были прикреплены мАТ с VEGF, который 
экспрессируется клетками эндотелия кровеносных сосудов и является одним 
из главных медиаторов неовазогенеза. Использованная в работе глиома крысы 

С6, имплантированная стереотаксическим методом в мозг крысы, обладает 
выраженным неовазогенезом.
Результаты и обсуждения. Исследования производились на томографе ClinScan 
фирмы Bruker с напряжённостью поля 7Т. Для морфологической характеристики 
опухоли получали T2ВИ, а SWI выполняли до и после введения КА. По данным о 
накоплении наночастиц в опухолевой ткани различима двухфазность эффекта 
контрастного вещества: первая фаза – контрастирование, обусловленное 
эффектом повышенной проницаемости сосудов опухоли, и вторая – специфичное 
накопление в сосудах опухоли связанное с взаимодействием наночастиц с 
пулом VEGF в межклеточном матриксе опухоли. Оценочное время максимальной 
диагностической значимости первой фазы 15-30 минут после введения, время 
второй фазы − сутки.
Выводы. Таким образом, в ходе данной работы было изучено влияние 
параметров режима SWI при визуализации Т2 КА, а также исследована кинетика 
взаимодействия КА с тканью опухоли.

ІННОВАЦІЇ В СУДИННІЙ ДІАГНОСТИЦІ: СУДИННИЙ СКРИНІНГ 
НЕОАНГІОГЕНЕЗУ

Лущик У.Б.
Центр інноваційних медичних технологій, м. Київ, Україна

Мета. Обґрунтувати потребу у нових медичних технологіях для діагностики 
судинного русла в боротьбі з онкологічними захворюваннями. Довести, що 
інформативність обладнання, підсилена клінічним мисленням лікаря, забезпечує 
успіх в лікуванні онкопатології. Показати роль судинної діагностики, як знаряддя 
контролю над неоангіогенезом – утворенням нових мікросудин від існуючої  
судинної  сітки до тканин пухлини.
Матеріали і методи. Наукові дослідження механізмів неоангіогенезу довели, 
що онкопроцеси неможливі без патологічної перебудови судинного русла. Адже 
пухлина потребує посиленого кровопостачання. Власні дослідження судинного 
русла при вогнищевих онкопроцесах показують: зміни структури судин в 
місці локалізації пухлини фіксуються в 46% випадків магнітно-резонансною 
ангіографією. В 78% випадків спостерігаються при комбінованій діагностиці 
«ультразвукове сканування – допплерографія». У 94% випадків технологія 
скринінгу судин відображає порушення в мікроциркуляторному руслі, відхилення 
в структурі мікроангіоархітектоніки, прояви венозного застою в 97% та атипові 
форми капілярів, явища стазу і мікроагрегації у 98% онкохворих. 
Результати та обговорення. Відстежуючи характерні патологічні процеси в 
судинному руслі і зміщення артеріо-венозної рівноваги в зоні локалізації пухлини 
можна діагностувати захворювання вже на ранніх (1-2) стадіях. На 3-4 стадії 
онкопатологія констатується за фактом неоангіогенезу та вираженими ознаками 
венозного стазу в регіональному басейні системи кровообігу. 
Висновки. Процеси ангіогенезу мають стати об’єктом ретельного 
інструментального вивчення, як на фоні розвитку хвороби, так і з метою 
профілактики онкологічних захворювань. Оскільки наші дані свідчать про зв’язок 
між вегето-судинною дистонією у формі вираженої венозної дистонії з явищами 
застійної гіперемії та ростом мутантної групи клітин з яких складається пухлина. 
Сумна статистика захворюваності за 10 років підтверджує прогрес важких форм 
вегето-судинної дистонії та паралельне поширення онкопатологій.

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА ДЛЯ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ДОКСОРУБИЦИНА
Федотчева Т.А., Акопджанов А.Г., Шимановский Н.Л., Панов В.О.

Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова,

ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России,
ФГБУ Научный Онкологический Центр им. Н.Н. Блохина РАМН

Вступление. В последнее время внимание исследователей привлекают 
наночастицы оксида железа (НЧОЖ) ввиду наличия у них суперпарамагнитных 
свойств, позволяющих контрастировать патологические очаги при проведении 
МРТ и особенностей их взаимодействия с опухолевыми клетками, в частности, 
наличия у них собственной цитостатической и апоптотической активностей.
Цель. Получение суперпарамагнитных наночастиц магнетита для проверки их 
способности накопливаться в опухолевой ткани и  преодолевать множественную 
лекарственную устойчивости за счет создания конъюгата − магнитной наночастицы 
с противоопухолевым препаратом доксорубицином.
Материалы и методы. Наночастицы сложного оксида железа были получены 
методом копреципитации. О цитостатическом действии раствора наночастиц на 
клетки культуры HeLa (рак шейки матки человека) и их конъюгата с доксорубицином 
судили  с помощью МТТ-теста. Контрастирующие свойства НЧОЖ изучали методом 
протонной релаксации, а также у крыс с помощью МРТ.
Результаты и обсуждения. Был разработан воспроизводимый метод синтеза 
наночастиц магнетита, покрытых цитратом, а также способ получения их 
монодисперсной фракции со средним размером 9,5 нм. Данные релаксометрии 
обнаружили эффективное ускорение процессов как продольной (Т1), так 
и поперечной (Т2) релаксации в их присутствии. С помощью МРТ показана 
способность наночастиц контрастировать опухолевые образования у крыс. 
Присутствие наночастиц оксида железа усиливало цитостатический эффект 
доксорубицина более, чем в 1,5 раза.
Выводы. Сделан вывод, что НЧОЖ можно использовать для контрастирования 
опухолей и повышать цитостатический эффект доксорубицина.
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ЭХОКАРДИОГРАФИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАРДИОТОКСИЧНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ ПРЕПАРАТОВ
Шевчук Л.А., Солодянникова О.И.

Национальный институт рака, г. Киев, Украина
Цель. Изучение внутрисердечной гемодинамики, диастолической дисфункции 
сердца при планировании ПХТ, на ее этапах, по окончании. 
Материалы и методы. Обследовано 2 группы пациентов: 1-ая (43 пациента), 
с кардиальной патологией, 2-ая – (40 пациентов), без признаков кардиальной 
патологии. В 1-ой группе подгруппы: 7 (46,6%) пациентов с лимфомой Ходжкина 
(ЛХ), 21 (67,1%) – с неходжскинскими лимфомами (НХЛ), 15 (55,5%) – рак грудной 
железы (РГЖ). Во 2-ой группе подгруппы – 8 (53,3%) – ЛХ, 30 (60,8%) – НХЛ, 12 
(44,4%) – РГЖ. Всем пациентам выполнена трансторакальная эхо-КГ в стандартных 
позициях в одно- и двухмерных режимах с допплеровской оценкой скоростей 
потока трансмитрального наполнения ЛЖ до проводимой ПХТ (определение 
исходных резервов сердца), перед последующим парным циклом ПХТ (ранние 
проявления кардиотоксичности), после проведенной ПХТ (поздние проявления). 
Результаты и обсуждения. У пациентов 1-ой группы выявлено: расширение 
полостей сердца (ЛП≥40 мм ±2,2%, увеличение КДР, КСР, КДО, КСО), наличие клапанной 
патологии (незначительная, умеренная, выраженная регургитации), гипертрофия 
миокарда ЛЖ (135-140 ± 3,4%); снижение ФВ до 10% (ФВ до проводимой терапии – 
55,4±3,6%; после – 49,46±2,3%); диастолическая дисфункция 1-го, 2-го типов. 
У пациентов 2-ой группы – незначительное снижение ФВ (до 10%), дилатации 
полостей предсердий и желудочков, диастолической дисфункции не отмечено.
Выводы. При планировании и последующем проведении ХТ, обладающей 
выраженной тропностью к миокарду необходимо учитывать исходный резерв 
сердца, проводить повторные оценки состояния сердца на этапах проводимой 
терапии и после проведенного лечения, что даст возможность эффективно 
оценить возможный риск проведения терапии, степень кардиотоксичности, дать 
рекомендации в отношении коррекции дальнейшего лечения.

ПЕРЕВАГИ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ПРИ ОБСТЕЖЕННІ 
ВЕЛИКИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ

Головко Т.С.2, Філіпський Андр. В.1, Рум’янцева Д.В.2

1 Львівський національний медичний університет ім. Данила 
Галицького, м. Львів, Україна

2 Національний інститут раку, м. Київ, Україна
Вступ. З метою діагностики патології великих слинних залоз (ВСЗ) широко 
використовуються рентгенологічні методи обстеження, но вони мають ряд 
недоліків, як клінічного, так і організаційно-економічного плану: важкість 
визначення діагностичної картини на ранніх етапах формування патології, 
негативний вплив на організм променевого навантаження, дороговизна розхідних 
матеріалів. Сучасні ультразвукові сканери здатні забезпечити якісні високі 
діагностичні результати обстеження, як при запальних і аутоімунних процесах, так 
і при сіалолітіазі. 
Мета. Визначення переваг ультрасонографії (УСГ) при патології ВСЗ. 
Матеріали і методи. Проаналізовані результати УСГ обстеження 130 пацієнтів 
з підозрою на патологію ВСЗ. При цьому оцінювали розміри, ехоструктуру, 
ехогенність ВСЗ, стан вивідних протоків та регіонарні лімфатичні вузли (ЛВ).   
Результати та обговорення. Метод УСГ дозволяє встановити вид запалення 
привушних залоз – інтерстиціальне чи паренхіматозне, стадію процесу – гостра чи 
хронічна, оцінити стан внутрішньозалозистих ЛВ, а також диференціювати стадію 
серозного запалення від гнійного розплавлення ЛВ. Тільки методом ультразвукової 
діагностики можна диференціювати аутоімунні та реактивно-дистрофічні 
процеси. На сучасному етапі діагностики метод УСГ практично повністю витіснив 
рентгенографію при діагностиці сіалолітіазу. Тільки методом УСГ можна встановити 
ступінь мінералізації конкременту, що важливо для подальшого лікування. Доказана 
велика інформативність методу при встановлені пухлинного процесу. В окремих 
випадках з метою додаткової інформації перед проведенням оперативного 
втручання використовували інші методи променевої діагностики. Обов’язковим є 
оцінка стану регіонарних ЛВ у хворих з патологією ВСЗ методом УСГ. 
Висновки. Таким чином, завдячуючи високоінформативній апаратурі, в 
якій використовуються усі досягнення сучасних комп’ютерних технологій, 
ультразвукове дослідження стає пріоритетним способом оперативної, доступної 
та змістовної діагностики.  

ІНТРАОПЕРАЦІЙНА УЛЬТРАСОНОГРАФІЯ (УСГ) ПРИ 
МАЛОІНВАЗИВНИХ ВТРУЧАННЯХ У ХВОРИХ ІЗ СЛИННО-

КАМ’ЯНОЮ ХВОРОБОЮ ПІДЩЕЛЕПНИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ: 
ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Філіпський А.В., Кучер А.Р., Філіпський А.В.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 

м. Львів, Україна
Мета. Підвищення ефективності та оцінка результатів видалення конкрементів із 
протоків слинних залоз методом малоінвазивних втручань шляхом застосування 
інтраопераційної ультрасонографії (УСГ). 
Матеріали і методи. Медичні карти 23-х стаціонарних хворих із слинно-кам’яною 
хворобою, які знаходились на лікуванні на кафедрі хірургічної стоматології та 
щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького.

Результати та обговорення. Усім хворим на етапі госпіталізації проводилась 
класична рентгенодіагностика: боковий і оклюзійний знімки нижньої щелепи та УСГ-
обстеження, де вимірювались розміри конкременту, оцінювалась його щільність 
та стан вивідної протоки. Усі виявлені конкременти були в більшості локалізовані 
в межах передньої та середньої частин вивідних протоків, що стало підставою 
для проведення малоінвазивних втручань – видалення конкрементів через 
внутрішньо ротовий доступ. Інтраопераційна УСГ проводилась безпосередньо 
перед видаленням конкременту для уточнення його локалізації і відразу після 
маніпуляції з метою визначення повноти видалення конкременту, пошуку його 
фрагментів, що могли відокремитися при видаленні та для оцінки стану залози і 
протоки після хірургічного втручання. В післяопераційному періоді динамічний 
УСГ-контроль здійснювали на 5-й день після втручання та при виписці. 
Висновки. Інтраопераційна УСГ-діагностика зарекомендувала себе як 
високоточний, неінвазивний метод променевого контролю при проведенні 
операцій по вилученню конкрементів із вивідних протоків підщелепних слинних 
залоз та може бути рекомендована до широкого застосування в медичній практиці.

ЕХОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ЗАКРИТІЙ ТРАВМІ ОРГАНІВ 
ГРУДНОЇ КЛІТКИ З УШКОДЖЕННЯМ ЛЕГЕНІ

Халатурник І.Б.2, Кучер А.Р.3

1 Національний інститут раку, м. Київ
2 ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» м. Чернівці, Україна

3 Львівський національний медичний університет ім. Данила 
Галицького, м. Львів, Україна

Вступ. Діагностика закритих травм грудної клітки (ЗТГК) залишається актуальною 
проблемою сьогодення. Найбільш поширеним методом обстеження у пацієнтів 
із ЗТГК є рентгенологічний, однак він не завжди інформативний. В зв’язку з чим 
потрібне подальше дообстеження.
Мета. Визначити можливості ультрасонографії (УСГ) у діагностиці ушкоджень при 
ЗТГК. 
Матеріали і методи. Обстежено 46 пацієнтів із ЗТГК. Рентгенографію органів 
грудної клітки (ОГК) та УСГ проведено в 100% випадків.  
Результати та обговорення. Усім пацієнтам в першу добу проведено сонографію 
ОГК  . При первинному УСГ (через 1-3 год. після травми) у 8 випадках виявили забій 
легені – ділянка зниженої аерації легеневої тканини, у 25 випадках – гідро- або 
гемоторакс, у 13 випадках при первинному обстежені патології зі сторони легенів 
та плеври не виявлено.
При повторних дослідженнях (через 5-12 годин після первинного обстеження) у 5 
пацієнтів спостерігали негативну динаміку внутрішньолегеневих змін – збільшення 
в розмірах безповітрянної ділянки легень, появу анехогенних трубчастих зон 
на фоні безповітряної тканини легені (ознаки рідини в бронхах). У 31 хворого 
починаючи з третьої доби виявляли посттравматичний ексудативний плеврит. 
У 7 пацієнтів травма легені ускладнилася пневмонією (поодинокі гіперехогенні 
включення на фоні порушення пневматизації легені). В одного пацієнта виявили 
емпієму плеври (крупнозерниста, неоднорідна ехогенна завись). У двох пацієнтів 
пізнім ускладненням травми був фіброторакс (чисельні гіперехогенні тяжі з 
незначним акустичним затіненням дозаду в нижніх відділах. На основі даних УСГ 
були визначені покази до торакоцентезу або дренування плеральної порожнини 
під контролем УСГ.
Висновки. У пацієнтів із ЗТГК та переломами ребер з ушкодженням тканини 
легені доцільно виконувати сонографію ОГК в динаміці. Перший огляд повинен 
бути зроблений при госпіталізації, потім через 5 годин, а далі щоденно на протязі 
трьох діб. У подальшому УСГ доцільно виконувати через 3-4 доби в залежності від 
перебігу процесу.

ОПТИМІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ПРОМЕНЕВИХ МЕТОДІВ 
ДІАГНОСТИКИ ПАЦІЄНТІВ ЗІ ЗЛОЯКІСНИМИ НОВОУТВОРАМИ 

РІЗНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ
Черепинська О.П., Ашихмін А.В., Михальченко О.М., Агарова І.І.

Всеукраїнський центр радіохірургії Клінічна лікарня «Феофанія» 
Мета. Оптимізація неінвазивних методів діагностики для поліпшення візуалізації 
та стадіювання пухлин різної локалізації (грудна, черевна порожнина, малий таз).
Матеріали і методи. Всього обстежено 875 пацієнтів. Було проведено МСКТ органів 
грудної порожнини (ОГП)−340 , МСКТ органів черевної порожнини (ОЧП)−144, 
МСКТ органів малого тазу (ОМТ)−116. Пацієнтам з лімфопроліферативних 
захворюваннями (68) проведено МСКТ ОГК, ОЧП і ОМТ. МСКТ дослідження 
проводилися на 128-ми зрізовому КТ «Defi nition» і 10-ти зрізовому КТ «Sensation» 
фірми Сіменс. Магнітно-резонансна томографія (МРТ) проводилася на 1,5 Т 
томографі «Espree» фірми Сіменс. Використано інжектор для болюсного введення 
контрасту фірми «Медрад». Для досліджень використані базові протоколи від Elliot 
Fishman, для МСКТ оптимізовані фахівцями університетської клініки м. Фрайбург , 
модифіковані протоколи для МРТ.
Результати та обговорення. При дослідженні були виявлені злоякісні пухлини 
легень − центральний рак − 51, периферичний рак − 44, вторинне ураження 
легень − 60, пухлини підшлункової залози − 12, первинні пухлини печінки − 6, 
метастатичне ураження печінки − 83, пухлини нирок − 21, рак простати − 37, рак 
яєчників − 23, лімфопроліферативні захворювання − 45. Велика частина випадків 
верифіцирована цитологічно або гістологічно, з морфологічним вивченням 
операційного матеріалу. Використані протоколи дозволяють достовірно виявляти 
пухлинні ураження, їх розміри, співвідношення з оточуючими тканинами, визначати 
внутрішньо пухлинні судини та (чи) інвазію прилеглих судинних структур, тромбоз 
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венозних судин, ураження стінок бронхів. Використання визначень характеристик 
дифузії в тканині пухлини при МРТ дозволило більш достовірно визначати 
злоякісний процес, особливу при ураженні передміхурової залози .
Висновки. Використання оптимізованих протоколів променевого дослідження 
дозволяє достовірно визначити наявність злоякісного процесу в грудній, 
черевній порожнині, ділянці малого тазу, уточнити ступінь злоякісності, виявити 
поширеність пухлинного процесу, його вплив на прилеглі структури, виявити 
віддалені метастази, що є необхідним для стадіювання процесу, дозволить вибрати 
оптимальний метод лікування із застосуванням таргетної терапії або дозволить 
правильно спланувати хірургічне лікування.

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПЕТ-КТ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
Кметюк Я.В.

Всеукраїнський центр радіохірургії Клінічна лікарня «Феофанія» 
Державного управління справами

Актуальність проблеми. По даним експертів Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (далі – ВООЗ) серцево-судинні й онкологічні захворювання, в сукупності, 
стали причиною 71% випадків смерті в Європейському регіоні. За прогнозами 
експертів ВООЗ захворюваність і смертність від злоякісних новоутворень до 2020 
року в усьому світі збільшиться в 1,5-2 рази. Ріст онкологічної захворюваності у 
світі буде відбуватися в основному за рахунок злоякісних новоутворень: бронхів 
та легенів (МКХ-10 C.34), ректосигмоїдного з’єднання (МКХ-10 C.19) в чоловіків, а 
також молочної залози в жінок (МКХ-10 C50).
Позитронно-Емісійна томографія (далі – ПЕТ) – метод діагностики заснований 
на виявленні відмінностей метаболізму нормальних і пухлинних клітин, (а не на 
розмірі пухлини), що дозволяє виявити ознаки малігнізації при відсутності яких-
небудь анатомічних змін. Існуючі методи візуалізації, а саме комп’ютерна (КТ) та 
магнітно-резонансна томографія (МРТ) є в більшій мірі анатомічними методами 
діагностики, у порівнянні із ПЕТ, яка дає можливість якісно та кількісно оцінити 
біохімічні процеси і функціональний стан тканини на рівні клітинного метаболізму 
(метаболічна активність) і таким чином визначити характер патологічного процесу 
(злоякісний, доброякісний). Слід зазначити, що при КТ-дослідженні не завжди 
можливо встановити наявність рецидиву або метастазів, а при проведенні 
контрольних обстежень у хворих, які отримують хіміотерапію (ХТ), метаболічна 
активність пухлинних вогнищ, як правило не визначається. 
На сьогоднішній день ПЕТ/КТ технологій в Україні присутні лише у двох закладах: 
у Всеукраїнському центрі радіохірургії (із застосуванням ПЕТ/КТ технологій) 
Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами та у Київській 
міській онкологічній лікарні. Однак, це надзвичайно мало, не тільки для України, 
але й для м. Києва, адже за рекомендаціями експертів ВООЗ один ПЕТ/КТ центр 
повинен припадати (забезпечувати) 300 тисяч населення. Тому виникла об’єктивна 
необхідність визначення аналіз слабких і сильних сторін, можливостей та загроз 
щодо поширення ПЕТ/КТ в Україні, які можна використовувати у якості вихідних 
даних при плануванні розвитку системи надання медичної допомоги онкологічним 
хворим на середньо- та довгострокову перспективу.
Мета. Полягала у визначенні слабких і сильних сторін, можливостей та загроз 
щодо поширення ПЕТ/КТ в Україні.
Матеріали і методи. Дані тези є результатом аналізу вітчизняної та закордонної 
нормативно-правової бази, результатів власних розробок і досліджень (більше 
1700 проведених ПЕТ/КТ досліджень), а також рекомендацій світових лідерів з 
ПЕТ/КТ діагностики (Товариство ядерної медицини та молекулярної візуалізації 
(SNMMI), Товариство Американського коледжу радіології (ACR) та Європейського 
Об’єднання ядерної медицини (EANM)). Методами аналізу слугували контент-аналіз, 
SWOT аналіз (сильних (Strengths) і слабких (Weaknesses) сторін впровадження 
технології, можливостей (Opportunities), що відкриваються при її реалізації, та 
загроз (Threats), пов’язаних з її виконанням) та ін.
Результати та обговорення. Проведений аналіз ситуації щодо поширення ПЕТ/КТ 

в Україні дозволив виявити ряд основних труднощів і намітити шляхи вирішення 
проблем. Використавши підходи SWOT аналізу, нами встановлено слабкі і сильні 
сторони, можливості та загрози, які описано нижче.
Слабкі сторони. 
Відсутність національних та недостатній рівень використання сучасних 
закордонних клінічних керівництв (настанов)/протоколів по ПЕТ/КТ технологіям.
Недостатня кількість фахівців з ядерної медицини (лікарів та середнього медичного 
персоналу) і бази для їхньої підготовки.
Недостатня кількість фахівців в сфері ядерної медицини (медичні фізики, медичні 
хіміки, інженери) і відсутність бази для їхньої підготовки. 
Відносно висока вартість ПЕТ/КТ дослідження.
Невелика кількість радіофармпрепаратів, що використовуються на даний час в 
Україні для ПЕТ/КТ дослідження.
Існуюча інфраструктура діагностики в системі надання допомоги онкологічним 
хворим потребує модернізації та чіткого нормативно-правового регулювання.
Невідповідність існуючої нормативно-правової бази з променевої діагностики та 
променевої терапії (в першу чергу Наказ МОЗ України від 28 листопада 1997 р. N 
340 «Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої 
терапії», Наказ МОЗ України від 19 січня 2012 р. N 36 «Положення про Український 
науково-практичний центр ПЕТ − технологій» та ін.).
Сильні сторони.
Уряд визначає охорону здоров’я та боротьбу із онкологічними захворюваннями, як 
пріоритетні проекти розвитку.
Значна кількість населення, яке потребує ПЕТ/КТ дослідження (потенційно великий 
ринок медичних послуг).
Сильна інфраструктура закладів охорони здоров’я на рівні областей (як потенційні 
об’єкти впровадження ПЕТ/КТ дослідження).
Одномоментне дослідження на ПЕТ/КТ сканері замінює велику кількість медичних 
досліджень (діагностика та стадіювання перебігу злоякісних новоутворень; оцінка 
ступеня злоякісності; оцінка ефективності лікування; своєчасна діагностика 
рецидивів; прогностичний тест).
Високий ступінь достовірності отриманих результатів підтвердження або 
спростування діагнозу у порівнянні з іншими методами променевої діагностики.
Об’єктивний контроль «відповіді пухлини» на проведене лікування.
Можливості.
Витрати на охорону здоров’я найбільш високі в великих промислових містах.
Поліпшення ранньої діагностики злоякісних новоутворень.
Покращення рівня діагностики злоякісних новоутворень з метою підвищення 
якості лікування онкологічних хворих.
Залучення пацієнтів із-за кордону для проведення ПЕТ/КТ досліджень.
Здійснення трансферу сучасних технологій із-за кордону й проведення 
фундаментальних і прикладних наукових досліджень на базі Всеукраїнського 
центру радіохірургії (із застосуванням ПЕТ/КТ технологій) Клінічної лікарні 
«Феофанія» Державного управління справами.
Підготовка на курсах тематичного удосконалення та стажування фахівців з ядерної 
медицини (лікарів та середнього медичного персоналу) у Всеукраїнському центрі 
радіохірургії (із застосуванням ПЕТ/КТ технологій) Клінічної лікарні «Феофанія» 
Державного управління справами.
Загрози.
Система охорони здоров’я дещо бюрократична.
Значна географія та неефективна комунікація.
Вплив світової фінансової кризи та соціально-економічної ситуації на фінансування 
заходів, запланованих для реалізації поставлених завдань. 
Висновки. Визначені нами слабкі і сильні сторони, можливості та загрози щодо 
поширення ПЕТ/КТ в Україні можна використовувати у якості вихідних даних при 
плануванні розвитку системи надання медичної допомоги онкологічним хворим 
на середньо- та довгострокову перспективу.

ОРТОПЕДІЯ І ТРАВМАТОЛОГІЯ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР  «СУЧАСНІ МЕТОДИ 
ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ 

ХРЕБТА В ІНСТИТУТІ ІМ. ПРОФ. М.І. СИТЕНКА»

14 жовтня 2014 року   •   Час проведення: 10:30-14:30
Організатори: ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка 
НАМН України»; Асоціація ортопедів-травматологів України

Програма
Тема: Джерела, розвиток та сьогодення хірургії хребта в Україні
Доповідачі: Корж М.О., Радченко В.О.
Тема: Хірургічне лікування дегенеративних захворювань хребта
Доповідачі: Левшин О.А., Попсуйшапка К.О., Куценко В.О.
Тема: Сучасні методи хірургічного лікування травматичних уражень хребта 
Доповідачі: Попсуйшапка К.О., Левшин О.А., Попов А.І.
Тема: Результати пункційної вертебропластики остеопоротичних переломів тіл 
хребців композитним матеріалом
Доповідачі: Попов А.І., Чернишов О.Г.

Тема: Навігація в хірургії хребта
Доповідачі: Скіданов А.Г., Іванов Марсель, Левітський П.Б.
Тема: Проведення інтраопераційного нейромоніторингу під час хірургічних 
втручань на хребті
Доповідачі: Федотова І.Ф., Дуплій Д.Р., Барков О.О., Сіренко О.А.
Тема: Стан суміжних хребетних рухових сегментів після спондилодезу
Доповідачі: Радченко В.О., Дєдух Н.В., Костерін С.Б.
Тема: Хребтово-тазовий баланс у хірургії хребта
Доповідачі: Колесніченко В.А., Литвиненко К.М.
Тема: Структурні зміни поперекових паравертебральних м’язів за умов 
остеохондрозу (КТ-дослідження)
Доповідачі: Скіданов А.Г., Змієнко Ю.А., Левітська Л.М., Міщенко Л.П., Левітський П.Б.
Тема: Основні етапи розробки та використання біоімплантатів у хірургії хребта в 
інституті ім. проф. М.І. Ситенка 
Доповідачі: Корж М.О., Грунтовський Г.Х., Дєдух Н.В., Малишкіна С.В.,Тимченко І.Б., 
Голухова А.Г.
Тема: Розробки інституту ім. проф. М.І.  Ситенка в галузі ортезування хворих з 
патологією хребта
Доповідачі: Диннік О.А., Тимченко І.Б., Погоріла Г.В., Трубаєва Т.В., Ковбаса Т.К.
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Тема: Консервативна терапія дегенеративних захворювань хребта
Доповідачі: Маколінець В.І., Стауде В.А.
Тема: Роль патології грудного відділу хребта в розвитку плечолопаткового 
больового синдрому
Доповідачі: Котульський І.В., Куценко В.О., Яковенко С.М., Дуплій Д.Р., 
Єфименко В.І.

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
БІОІМПЛАНТАТІВ У ХІРУРГІЇ ХРЕБТА В ІНСТИТУТІ ІМ. ПРОФ. 

М.І. СИТЕНКА
Корж М.О., Грунтовський Г.Х., Дєдух Н.В., Малишкіна С.В., Тимченко І.Б., 

Голухова А.Г.
ДУ «Iнститут патології хребта та суглобiв 

iм. проф. М.I. Ситенка НАМН України», м. Харків
Мета. Узагальнити результати досліджень штучних біоматеріалів та використання 
імплантатів у хірургії хребта.
Матеріали і методи. Досліджені різні види корундової кераміки і сапфіру. 
Використані комплексні методи біологічної оцінки біоматеріалів, згідно з ISO 10993 
(1-6): 2004, а також розроблені різноманітні внутрішньокісткові імплантати, що не 
потребують проведення повторних хірургічних втручань для їх вилучення. 
Результати та обговорення. Комплексні дослідження біоматеріалів у культурі 
клітин (in vitro) та на тваринах (in vivo) довели можливість їх використання в 
хірургії опорно-рухової системи. Обґрунтовані принципи диференційованого 
використання біоматеріалів у різних ділянках скелета. Створена корундова кераміка 
різної структури – особо щільна, пориста та шарувата. З урахуванням результатів 
математичного моделювання, розроблені імплантати різних конструкцій. Більш 
ніж 30-річний досвід використання цих імплантатів у стабілізувальних операціях 
на хребті засвідчує високий клінічний ефект. Продовжуються дослідження щодо 
подальшого застосування корундової кераміки за умов малоінвазивних хірургічних 
втручань на хребті і створенню «гібридних» композицій. Новим напрямком, 
є дослідження щодо використання сапфіра в хірургії хребта. Розроблені нові 
конструкції сапфірових ендопротезів тіл хребців та міжхребцевих дисків.
Висновки. Наукові дослідження з вивчення, розроблення та використання 
імплантатів із штучних біоматеріалів дозволили розширити можливості 
реконструктино-відновних операцій на хребті. Дослідження в галузі застосування 
нових біоматеріалів у хірургії хребта продовжуються.

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНИХ М’ЯЗІВ ЗА УМОВ 
ОСТЕОХОНДРОЗУ (КТ-ДОСЛІДЖЕННЯ)

Скіданов А.Г.1, Змієнко Ю.А.2, Левітська Л.М.2, 
Міщенко Л.П.2, Левицький П.Б.1

1ДУ «Iнститут патології хребта та суглобiв
 iм. проф. М.I. Ситенка НАМН України», м. Харків

2 МДЦ «LUX», м. Харків
Мета. Проаналізувати можливості сучасної комп’ютерної томографії для 
вивчення стану паравертебральних м’язів, та дослідити за її допомогою вікові 
особливості змін паравертебральних м’язів у дітей та дорослих з дегенеративними 
захворюваннями хребта.
Матеріали і методи. Матеріалом дослідження стали результати обстеження 129 
пацієнтів (53 чоловіки і 76 жінок), яких прооперували в клініці вертебрології з 
приводу дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта. Додатково 
використано комп’ютерні томограми, які виконано 93 особам віком від 6 до 21 
року. Досліджено 663 аксіальних зрізів 129 пацієнтів і 93 дітей до 21 року. Для 
аналізу обрано 3 978 зразків м’язової тканини, 658 сполучної та 663 жирової. Для 
оцінювання значущості та сили впливу віку на відсоток вмісту в м’язах, м’язової, 
сполучної та жирової тканин, виконано кореляційний аналіз цих показників.
Результати та обговорення. Якщо розглядати всіх пацієнтів та дітей без розподілу 
на хворих та здорових, а також без урахування діагнозу, то бачимо значні 
негативні кореляції відсоткового вмісту м’язової тканини з віком у всіх м’язах. 
Тобто спостерігається значне зменшення з віком відсоткового вмісту в м’язах 
безпосередньо м’язової тканини. При цьому практично у всіх м’язах відзначено 
суттєве збільшення з віком відсоткового вмісту жирової тканини. Вміст сполучної 
тканини також значно зростав з віком, але з меншою швидкістю порівняно з 
жировою тканиною. 
В осіб до 21 року на відміну від дорослих у паравертебральних м’язах виявлено 
незначне зниження відсоткового вмісту м’язової тканини зі збільшенням віку, яке 
супроводжується більшою мірою підвищенням відсоткового вмісту сполучної 
тканини та меншою – жирової.
Висновки. Загалом, за результатами комп’ютерної томографії, з віком відзначено 
доволі швидке зменшення вмісту м’язової тканини на фоні підвищення сполучної 
та жирової.

ДЖЕРЕЛА, РОЗВИТОК ТА СЬОГОДЕННЯ XIPУРГІЇ ХРЕБТА В 
УКPAЇНІ

Корж М.О., Радченко В.О.
ДУ «Iнститут патології хребта та суглобів 

iм. проф. М.I. Ситенка НАМН України», м. Харків
Хірургія хребта в Україні нерозривно пов’язана з Інститутом iм. проф. M.I. 
Ситенка i почала свій розвиток у 1920-х роках. Тоді К.Ф. Вегнер, В.Д. Чаклiн та M.I. 
Ситенко вперше на теренах СРСР виконували задній спондилодез за Ольбi в разі 

деформацiй хребта у хворих на туберкульоз. Вже в 1931 роцi В.Д. Чаклiн вперше 
у світі виконав поперековий передній мiжтiловий спондилодез. У 1963р. академік 
О.О. Корж розробив методику кiстковопластичного спондилодезу за 
сподилолiстезу хребця LV, а в 1968р. − уперше в Україні запропонував 
використовувати в хірургії поперекового вiддiлу хребта алотрансплантати. У 1970-
тi роки в Iнститутi почали застосовувати керамічні імплантати в хірургії хребта. У 
1972р. M.I. Хвисюк розробив нові варіанти операцій у разі сподилолiстезу, а дещо 
пізніше ним була створена класифікація нестабiльностi поперекового вiддiлу 
хребта. У 1980-х роках науковцями Iнституту iнтенсивно розроблявся дизайн 
різних конструкцiй пластин, які потім десятиляттями використовували в xipypгiї 
хребта за умов його травм та їх наслiдків, а також для стабiлiзацiї в разi певних 
захворювань хребта. 
Тепер в Україні головними напрямками розвитку хірургії хребта слід вважати 
малоінвазивне лікування дегенеративної нестабільності поперекового відділу, 
ендоскопічну дискектомію, клітинні імплантати для міжхребцевого диска, через 
шкірний мікрохірургічний артродез, заміщення диска, нові техніки спондилодезу, 
реконструктивну хірургію, використання динамічних систем стабілізації хребта 
тощо. Маємо зауважити, що українські вертебрологи активно співпрацюють із 
зарубіжними колегами i є членами таких міжнародних товариств: Intеmаtiоnаl 
Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery, Cervical Spine Research Society, 
Scoliosis Research Society, World Spinal Column Society.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТРАВМАТИЧНИХ 
УРАЖЕНЬ ХРЕБТА

Попсуйшапка К.О., Левшин О.А., Попов А.І.
ДУ «Iнститут патології хребта та суглобiв

 iм. проф. М.I. Ситенка НАМН України», м. Харків
Мета. У повідомленні представлений наш досвід хірургічного лікування ушкоджень 
хребта, тактика і методи хірургічних втручань.
Матеріали і методи. Для передопераційної діагностики ми використовували 
клініко-неврологічне, рентгенологічне, магнітно-резонансне та комп’ютерно-
томографічне обстеження. 
Компресійні ушкодження типу А відзначені у 71 пацієнта (48,6%), дистракційні типу 
В − у 61 хворого (41,7%), торсіонні типу С у 14 (9,5%). Усім 146 хворим виконані 
хірургічні втручання. За видами хірургічних втручань пацієнти розподілилися таким 
чином: транспедикулярну фіксацію використали у 53 хворих, моносегментарний 
спондилодез у 22, бісегментарний спондилодез у 17, транспедикулярну 
фіксацію та моносегментарний спондилодез − у 18, транспедикулярну фіксацію і 
бісегментарний спондилодез у 24 і транспедикулярну фіксацію та корпоропластику 
у 12.
Результати та обговорення. Оцінювання результатів лікування ушкоджень 
хребта проводили за такими критеріями: вивчали рентгенологічні ознаки, які 
характеризують кісткове зрощення, а також наявність і кількісні показники 
деформації в різних площинах. Так, хорошим результатом ми вважаємо відсутність 
деформації або деформацію до 5-7°.
Висновки. Стандартизація комплексної ранньої діагностики травми хребта, 
диференційованого своєчасного проведення хірургічного лікування з 
корекцією деформацій та стабілізації методами внутрішньої фіксації, за 
необхідності відновлення форми і розмірів хребтового каналу, дозволяє 
досягти поліпшення функціональних результатів, зменшити кількість можливих 
ускладнень.

РЕЗУЛЬТАТИ ПУНКЦІЙНОЇ ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ 
ОСТЕОПОРОТИЧНИХ 

ПЕРЕЛОМІВ ТІЛ ХРЕБЦІВ КОМПОЗИТНИМ МАТЕРІАЛОМ
Попов О.І., Чернишов О.Г.

ДУ «Інститут патології хребта та суглобiв 
iм. проф. М.I. Ситенка НАМН України», м. Харків

Мета. Оцінити найближчі та віддаленні результати пункційнної вертебропластики 
компресійних переломів тіл хребців за умов остеопорозу.
Матеріали і методи. Досліджено 131 хворого, які перебували на стаціонарному 
лікуванні в клініці патології хребта ІППС ім. проф. М.І. Ситенко за період 2003-
2013 рр., котрим була проведена через шкірна пункційна вертебропластика з 
використанням композитного матеріалу. Вік хворих становив від 49 до 91 років, 
серед них 89% жінки та 11% чоловіки. Під час рентгенологічного дослідження у 
131 пацієнтів було виявлено 276 компресійних переломів тіл хребців грудного та 
поперекового відділів хребта. 
Результати та обговорення. Пункційну вертебропластику виконали на 276 
хребцях. Результати у 112 пацієнтів були оцінені як хороші, у 19 − як задовільні. 
Зменшення ступеня компресії тіла хребця під час виконання пункційної 
вертебропластики відзначено в 20% випадків. 
Катамнез прооперованих хворих оцінювали  клінічно, рентгенологічно через 6-12 
міс. Повторно оглянуто 81% хворих. Серед них, у 8 хворих відмічено погіршення 
локального статусу. У процесі рентгенологічного дослідженні виявлено, що 
в 6 пацієнтів з’явилися нові деформації тіл хребців. Оцінюючи результати 
рентгенометричного дослідження деформованих хребців після вертебропластики, 
збільшення ступеня компрессії тіл хребців не вичавили.
Висновки. Результати аналізу пункційоної вертебропластики 131 пацієнта з 
компресійними переломами тіл хребців грудного та поперекового відділів хребта 
з використанням композитного матеріалу в найближчому та віддаленному  періоді 
свідчать про ефективність обраного методу лікування.
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КОНСЕРВАТИВНА ТЕРАПІЯ ДЕГЕНЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
ХРЕБТА 

Маколінець В.І., Стауде В.А.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобiв 

iм. проф. М.I. Ситенка НАМН України», м. Харків
Біль у хребті різної інтенсивності та етіології в певний період життя 
відзначається у 80% населення. Однією з головних причин цього болю 
є дегенеративні захворювання хребта (ДЗХ), які в структурі патології 
периферичної нервової системи складають 70-75%. Ці показники свідчать 
про актуальність проблеми і обґрунтовують доцільність створеної в ІПХС 
ім. проф. М.І. Ситенка системи консервативної терапії ДЗХ.
Мета. Дослідити ефективність консервативного лікування хворих з ДЗХ. 
Матеріали і методи. У клініці інституту проходили лікування 7325 хворих з ДЗХ.
Результати та обговорення. У результаті проведеного комплексного системного 
консервативного лікування 91% пацієнтів були виписані з поліпшенням. 
Різноманітність клінічних проявів ДЗХ обумовлена залученням у процес різних 
структур хребтового рухового сегмента (ХРС): внутрішньодисковою деструкцією, 
наявністю протрузії або грижі диска, нестабільністю хребтового сегмента, 
артрозом дуговідросткових суглобів, стенозом хребтового каналу, остеопорозом. 
Консервативна терапія показана хворим з ДЗХ, у яких немає виражених структурних 
змін в ХРС, порушень рухової і чутливої функцій, що вимагають хірургічного 
лікування. Таке лікування проводять пацієнтам диференційовано, залежно від 
патогенезу захворювання, тривалості та гостроти процесу, особливостей його 
перебігу, загального стану хворого і його компенсаторних можливостей. На основі 
розробленої в інституті класифікації ДЗХ вдосконалено технологію тракційного 
лікування використовують патогенетично обґрунтовані техніки мануальної терапії, 
різні види масажу, лікувальної гімнастики. У комплексній терапії пацієнтів з цією 
патологією широко застосовують медикаментозне лікування, різні види блокад, 
голкорефлексотерапію, фізіотерапію та інші методи лікування.
Висновки. Обґрунтована та впроваджена гармонійна система комплексного 
консервативного лікування хворих з ДЗХ є ефективним засобом.

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ДЕГЕНЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
ХРЕБТА

Левшин О.А., Куценко В.О., Попсуйшапка К.О.
ДУ «Iнститут патологiї хребта та суглобiв 

iм. проф. М.I. Ситенка НАМН України», м. Харків
Дегенеративнi захворювання хребта часто супроводжуються больовими 
синдромами, неврологічними розладами, порушеннями функції тазових органів, 
змiнами опорно-рухової функції хребта, що звичайно впливає на якість життя 
хворих. Близько 80% населення України страждає від дегенеративних захворювань 
хребта. 
Мета. Висвітлення сучасних методів хірургічного лікування дегенеративних 
захворювань хребта.
Матеріали і методи. У роботі використана медична документація 1126 хворих 
з різними видами дегенеративних захворювань хребта, яких прооперували в 
клініці вертебрології ДУ «IПХС iм. проф. М.І. Ситенка НАМН» з 2010 по 2014 рр. Усі 
пацієнти були обстежені клінічно, рентгенологічно, неврологічно, їм проведено 
денситометрію, комп’ютерну та магнітно-резонансну томографію.
Оцінювання больового синдрому проводили за візуальною аналоговою шкалою 
(ВАШ), а загальної тяжкості дисабiлiтацiї, до та після хірургічного втручання – за 
шкалою Oswestry.
Результати та обговорення. Представлено різноманітні види декомпресивних та 
декомпресивно-стабілізуючих операцій, проведених у відділенні патології хребта 
ДУ «IПХС iм проф. М.І. Ситенка НАМН» протягом останніх 4 років. Майже в 92% 
хворих результати хірургічного лікування оцінено, як відмінні та хороші.
Авторами наведено клінічнi приклади, як інвазивних, так i малоінвазивних методiв 
хірургічного лікування дегенеративних захворювань хребта.
Висновки. Для вибору тактики та досягнення найкращих результатів хірургічного 
лікування дегенеративних захворювань хребта необхiдно враховувати усi 
характернi структурно-функціональні зміни хребтово-рухових сегментів.

РОЛЬ ПАТОЛОГІЇ ГРУДНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА В РОЗВИТКУ 
ПЛЕЧОЛОПАТКОВОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ

Котульський І.В., Куценко В.О., Яковенко С.М., Дуплій Д.Р., Єфименко В.І.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН», 

м. Харків
Мета. Дослідити особливості клінічних проявів і результатів інструментальних 
обстежень у хворих з плечолопатковим больовим синдромом (ПЛБС), що 
розвивається на тлі патології грудного відділу хребта, і обґрунтувати методи його 
консервативного лікування.
Матеріали і методи. Проведено аналіз результатів обстежень і лікування 65 
хворих віком від 17 до 80 років з ПЛБС, що перебігав у формі вегеталгій або їх 
комбінацій.
Результати та обговорення. Пацієнтів розділили на дві групи. У осіб першої групи 
больові відчуття в ділянці плечового суглоба і верхньої кінцівки розвивались 
протягом 1-2 днів. У цій групі переважали молоді особи (середній вік 33,6±8,3 роки). 
Під час клінічного обстеження на ранній стадії ПЛБС у них часто була локальна 
болючість паравертебрально, на рівні IV–VII грудних хребців. На рентгенограмах 
грудного відділу хребта в боковій проекції відмічали нерівномірність суглобових 

щілин дуговідросткових суглобів і не конгруентність суглобової поверхні. З 
урахуванням цих результатів діагностували ротаційний підвивих грудного хребця, 
який підлягав мануальному вправленню.
У другій групі пацієнтів вегеталгічні болі розвивались поступово з наростанням 
їх інтенсивності впродовж тижнів і місяців. За віком такі хворі належали до 
середньої і старшої групи. Під час обстеження таких пацієнтів були виявлені 
ознаки остеохондрозу грудного відділу хребта та тенозит і тендиноз сухожилків 
ротаторної манжети.
Консервативне лікування такої форми ПЛБС здійснювали паравертебральними 
блокадами з введенням кортикостероїдів.
Висновки. Етіологічним чинником ПЛБС з проявами вегеталгії можуть бути структурні 
зміни в грудному відділі хребта, які обумовлюють іритацію прегангліонарних 
симпатичних волокон і розвиток проекційного болю у верхній кінцівці.

ХРЕБТОВО-ТАЗОВИЙ БАЛАНС У XIPУРГІЇ ХРЕБТА
Колеснiченко В.А., Литвиненко К.М. 

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів
 iм. проф. М.I. Ситенка НАМН України», м. Харків

Мета. Дослідити взаємозв’язок мiж параметрами хребтово-тазового балансу та 
до- i пiсляоперацiйною конфiгурацiєю поперекового вiддiлу хребта у хворих на 
поперековий остеохондроз. 
Матерiали і методи. Протоколи обстеження 42 хворих з поперековим 
остеохондрозом до операцiї та через 3, 6, 12 мiс. після задньо-бокового ригідного 
спондилодезу LIV-LV та LIV-LV-SI сегментів з фіксацією транспедикулярними 
стрижневими конструкціями, яким проводили клінічне, рентгенологічне та 
бiомеханiчне обстеження. 
Результати та обговорення. У хворих на остеохондроз внаслiдок структурних 
дегенеративних деформацій та функцiональних анталгiчних мiогенних установок 
поперекових сегментів формується хребтово-тазовий дисбаланс зi сплощенням 
сагітального контуру хребта, ретроверсiєю таза та компенсаторними установками 
кульшових суглобів. Збереження після операцii поперекового кіфозу або 
iнтраоперацiйне ятрогенне кiфозування зони спондилодезу призводить до 
декомпенсацiї хребтово-тазового дисбалансу, підвищення навантажень зсуву в зоні 
контакту «кістка – метал» та проксимальних поперекових сегментах з пiдвищенням 
ризику розвитку гiпермобiльностi конструкції та швидким розвитком хвороби 
сумiжного сегменту, пролонгацiєю болю i формуванням нових зон больової iрiтацiї, 
стійкої непрацездатності та iнвалiдiзацiї хворих. 
Висновки. Покращення результатiв хiрургiчного лiкування хворих з поперековим 
остеохондрозом прямо залежить вiд iнтраоперацiйної корекцiї дегенеративної 
деформацiї поперекового вiддiлу хребта. Ступiнь корекцiї визначається 
характером сагiтального центрування параметрiв хребтово-тазового дисбалансу. 

НАВІГАЦІЯ В ХІРУРГІЇ ХРЕБТА
Скіданов А.Г.1, Іванов Марсель2, Левицький П.Б.1

1ДУ «Iнститут патології хребта та суглобiв 
iм. проф. М.I. Ситенка НАМН України», м. Харків

2Королівський шпиталь, Шеффілд, Великобританія
Мета. Виконати аналіз ускладнень, пов’язаних з некоректним проведенням 
транспедикулярних гвинтів під час стабілізувальних втручань, які призвели до 
повторного хірургічного лікування пацієнтів з ушкодженнями та захворюваннями 
хребта, виявити їх причини і розробити шляхи запобігання.
Матеріали и методи. Проведено аналіз 1575 хірургічних втручань на хребті з 
фіксацією транспедикулярними конструкціями, виробленими протягом останніх 
9 років.
Результати та обговорення. Ускладнення хірургічного лікування ушкоджень та 
захворювань хребта часто спричиняють у пацієнтів тяжкі, інвалідизуючі стани, що 
має величезне соціальне значення. Незадовільні результати хірургічного лікування 
змушують хірурга вдаватися до повторних операцій, що завдає пацієнтові 
додаткову фізичну і психологічну травму, подовжує терміни лікування і збільшує 
його вартість. При використанні транспедикулярних конструкцій, найбільша 
кількість ранніх ускладнень виникла внаслідок технічних помилок, пов’язаних 
з некоректним проведенням гвинтів у тіла хребців, що призводило до компресії 
нервових структур. Ці ускладнення зумовлені неправильним визначенням точки 
введення та напрямку гвинтів. Загальна кількість випадків некоректного положення 
транспедикулярного гвинта склала 19 (1,2%). У всіх випадках використання 
навігаційної системи «Brainlab» вдавалося уникнути незадовільного положення 
транспедикулярних гвинтів, що особливо важливо при хірургічному лікуванні 
пацієнтів зі складними, вираженими деформаціями хребта при диспластичних та 
дегенеративних захворюваннях, а також переломах хребців.
Висновки. Використання навігаційної системи «Brainlab» дозволяє збільшити 
точність введення транспедикулярних гвинтів і тим самим значно знизити ризик 
ускладнень при стабілізуючих втручаннях на хребті.

ПРОВЕДЕННЯ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО НЕЙРОМОНІТОРИНГУ ПІД 
ЧАС ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ НА ХРЕБТІ

Федотова І.Ф., Дуплій Д.Р., БарковО.О., Сіренко О.А.
Державна установа «Інститут патології хребта та суглобiв 

iм. проф. М.I. Ситенка НАМН України», м. Харків
Застосування інтраопераційного нейромоніторингу (ІОНМ) під час хірургічних 
втручань, коли існує ризик ушкодження невральних структур, стає світовим 
стандартом.
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Мета. Проаналізувати результати і перспективи використання нейромоніторингу 
під час операцій на хребті.
Матеріали і методи. Дослідницькі статті в спеціалізованих виданнях за останні 
п’ять років, аналіз власних результатів 31 електрофізіологічного спостереження 
в клініці інституту під час корекцій у пацієнтів з деформаціями хребта. 
Спостереження проводили за допомогою нейромонітора NIM Eclipse Neuro 
Monitoring System виробництва Medtronic, зокрема системи Surgeondirected, 
яку може використовувати хірург і яка призначена для реєстрації сигналів 
біопотенціалів електроміограми (ЕМГ), викликаних моторних відповідей м’язів, 
а також для інтраопераційної діагностики гострої дисфункції аксональної 
провідності кортикоспінального шляху. 
Результати та обговорення. За даними літератури, ІОНМ призначений 
для спостереження за цілісністю нервових структур, які підлягають ризику 
ушкодження. Використання ІОНМ під час операцій на хребті, дозволяє істотно 
зменшити частоту післяопераційних ускладнень. Крім того, перевагою методу − є 
можливість для хірурга знайти і розпізнати конкретний нерв в операційному полі. 
У пацієнтів з деформаціями хребта нам вдалося забезпечити контроль рухової 
функції спинного мозку і його корінців під час виконання деротаційного маневру та 
проведення транспедикулярних гвинтів. Безперервний моніторинг ЕМГ-активності 
певних м’язів попереджає хірурга про збудження конкретного нерва чи корінця, 
що дозволяє звести до мінімуму ймовірність ятрогенної травми.
Висновки. Досвід застосування нейромоніторингу в клініці інституту дозволяє 
сподіватися на істотне підвищення якості виконуваних хірургічних втручань.

РОЗРОБКИ ІНСТИТУТУ ІМ. ПРОФ. М.І. СИТЕНКА В ГАЛУЗІ 
ОРТЕЗУВАННЯ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ХРЕБТА

Диннік О.А., Тимченко І.Б., Погоріла Г.В., Трубаєва Т.В., Ковбаса Т.К.
Державна установа «Інститут патології хребта та суглобiв 

iм. проф. М.I. Ситенка НАМН України», м. Харків
У 1965 р. в інституті ім. проф. М.І. Ситенка академіком О.О. Коржем було 
започатковано лабораторію Нових матеріалів, яка на підставі сучасних досягнень 
матеріалознавства повинна знаходити новітні матеріали і створювати з них засоби 
протезно-ортопедичної техніки.
Мета. Висвітлення досвіду установи в розробці та застосуванні ортезів із 
полімерних матеріалів для лікування хворих з патологією хребта.
Матеріали і методи. Визначено: медико-технічні вимоги; обов’язковий перелік 
методик і тестів дослідження матеріалів для ортезування; технічні, технологічні 
та медичні показання до застосування полімерів. Для виготовлення ортезів були 
вибрані термопластичні полімерні матеріали, які дозволили створювати ортези без 
етапу гіпсових моделей, безпосередньо по тілу пацієнта, тобто експрес-методом – 
терміном від кількох хвилин до годин залежно від складності виробу.
Результати та обговорення. На підставі модульного принципу побудови розроблено 
оригінальні конструкції та технології виготовлення ортезів нового покоління на шийний, 
грудний та поперековий відділи хребта. Створена система та алгоритм кількісної 
оцінки якості ортезування хворих, яка об’єктивно дозволяє знаходити раціональний 
компроміс між клінічною необхідністю, біомеханічною доцільністю дії ортеза на хребет 
та фізіологічною можливістю людини. Визначені показання до застосування ортезів з 
позицій клінічних особливостей, достатності та етапності ортезування, які забезпечують 
та оптимізують лікувальну дію на ушкоджений відділ хребта.
Висновки. Ухвалені медико-технічні рішення дають можливість обґрунтувати 
призначення і відповідність певної конструкції ортеза особливостям ушкоджень та 
захворювань хребта, а також покращують якість життя пацієнтів.

СТАН СУМIЖНИХ ХРЕБТОВИХ CEГMEHTIB ПIСЛЯ 
СПОНДИЛОДЕЗУ

Радченко В.О., Дєдух Н.В., Kocтepiн С.Б. 
Державна установа «Iнститут патології хребта та суглобiв 

iм. проф. М.I. Ситенка НАМН України», м. Харків
Мета. Дослідити показники мінеральної щільності кісткової тканини в проекції 
тіл хребців (МЩТХ) поперекового відділу хребта в пацієнтів з дегенеративними 
захворюваннями хребта до, та після спондилодезу.
Матеріали і методи. Досліджена МЩТХ у 445 жінок шести вікових груп. 
Вивчена МЩТХ у 46 пацієнтів до та після (l2±2 мic.) спондилодезу. Використано 
метод кісткової денситометрiї (Explorer QDRW, Hologic), проведено клiнiко-
рентгенологiчнi дослідження, статистичний аналiз. 
Результати та обговорення. У всіх вікових групах жінок, найменшими є показники 
МЩТХ тіла хребця LI. Мінеральна щільність поступово пiдвищується в каудальному 
напрямку. Найбiльшу мiнеральну щiльнiсть зафiксовано у тiлi хребця LIV. Встановлено, 
що серед 46 пацiєнтiв (обстежених до та пiсля спондилодезу) у 21 хворого (45,7%) 
показники МЩТХ до спондилодезу знаходились у межах норми, а у 25 (54,3%) – 
вiдповiдали остеопенiї та остеопорозу. У пацiєнтiв з нормальною мінеральною 
щільністю до операцiї показники МЩТХ після спондилодезу підвищувались у 
середньому на 6,12%, а з порушеною мінеральною щільністю – знижувались на 
5,23%. За результатами гiстологiчного дослiдження пiсляоперацiйного матерiалу 
пiдтверджено наявнiсть остеопоротичних порушень у тiлах хребцiв прооперованих 
пацiєнтiв, в яких показники МЩТХ були нижчi за норму. 
Висновки. Дослiдження мiнеральної щільності кісткової тканини може бути 
використано як неiнвазивний метод, що дозволяє монiторувати стан кicтковoї 
тканини тiл хребців, у пацієнтів у рiзнi терміни після спондилодезу з метою 
виявлення paннix порушень у суміжних сегментах. Особливої уваги потребують 
пацієнти з остеопорозом, який виступає, як фактор прогресування зниження 
МЩТХ на ранні терміни після спондилодезу. 

КРУГЛИЙ СТІЛ «НОВІ ПІДХОДИ ДО ОРТОПЕДИЧНОГО 
ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ»

Організатор: ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

ПРОГРАМА
Тема: Порівняльна характеристика пластики порожнинних дефектів кісток 
композитними матеріалами на основі гідроксиапатиту 
Доповідач: Герцен І.Г. 
Тема: Відновлення функції колінного суглоба у хворих на ДЦП 
Доповідач: Мельник М.В. 
Тема: Малоінвазивні хірургічні втручання при хворобі Блаунта 
Доповідач: Немеш М.М. 
Тема: Клінічні аспекти визначення скелетної зрілості кульшового суглоба у дітей 
та підлітків 
Доповідач: Голюк Є.Л. 
Тема: Диференційований підхід до оперативного лікування дисплазії кульшових 
суглобів, позасуглобовою корекцією у дітей молодшого віку 
Доповідач: Мороз Д.М. 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАСТИКИ ПОРОЖНИННИХ 
ДЕФЕКТІВ КІСТОК КОМПОЗИТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ НА ОСНОВІ 

ГІДРОКСИАПАТИТУ
Герцен І.Г.

Доповідь присвячена вивченню сучасних керамічних та цементних матеріалів на 
основі гідроксиапатиту, що застосовуються для пластики порожнинних дефектів кісток. 
Досліджено стехіометрію цементних і керамічних композитних гідроксиапатитних 
остеопластичних матеріалів в штучній плазмі крові, в дослідах на розчинність in 
vitro. На основі біохімічних досліджень з вивчення у тварин кількісної концентрації 
визначальних маркерів сироватки крові і основної речовини кісткової тканини при 
імплантації фосфатно-кальцієвого цементу, біологічного і синтетичного керамічних 
остеоапатитів, виявлено вплив пластичних матеріалів на метаболізм кісткової 
тканини. За допомогою динамічних біомеханічних досліджень визначено показники 
компресійної стійкості метадіафізарної зони великогомілкової кістки залежно від 
використаного остеопластичного матеріалу: фосфатно-кальцієвий цемент, біологічний 
і синтетичний керамічні остеоапатити. У результаті гістоморфологічних досліджень 
вивчено вплив імплантації в дефект проксимального метадіафіза великогомілкової 
кістки фосфатно-кальцієвого цементу, біологічного і синтетичного керамічних 
остеоапатитів на оточуючу кісткову тканину, кістковий мозок, кісткоутворювальну 
функцію періосту і ендосту, формування і перебудову кістково-апатитного регенерату. 
Проведено порівняльну кількісну оцінку біодеградації остеопластичних біологічних, 
синтетичних керамічних та цементних композитних гідроксиапатитних матеріалів 
після заміщення дірчастого дефекту проксимального метадіафіза великогомілкової 
кістки у тварин у динаміці. Виконано порівняльні дослідження остеопластичних 
властивостей біологічного і синтетичного керамічних гідроксиапатитних композитних 
матеріалів з фосфатно-кальцієвим цементним композитом.

ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ КОЛІННОГО СУГЛОБА У ХВОРИХ НА 
ДЦП

Мельник М.В.
Доповідь присвячена лікуванню хворих на дитячий церебральний параліч 
з порушенням функції колінного суглоба шляхом підвищення ефективності 
клінічного, рентгенологічного і електроміографічного методів дослідження, 
розробки системи відновного лікування та реабілітації цієї категорії хворих, і 
застосування диференційованого підходу до лікування, залежно від тяжкості 
захворювання, з використанням нових методів оперативних втручань.

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ 
ДИСПЛАЗІЇ КУЛЬШОВИХ СУГЛОБІВ ПОЗАСУГЛОБОВОЮ 

КОРЕКЦІЄЮ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ
Мороз Д.М.

Аналіз результатів лікування дисплазії кульшового суглоба у дітей молодшого віку 
після позасуглобової корекції проксимального відділу стегнової кістки. Вплив 
корекції патологічних кутів розвитку проксимального відділу стегна на подальший 
розвиток кульшового суглоба.

МАЛОІНВАЗИВНІ ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ ПРИ ХВОРОБІ 
БЛАУНТА

Немеш М.М.
Аналіз результатів лікування пацієнтів з ранніми стадіями хвороби Блаунта, 
аналіз рецидивів при даному захворюванні та запропоновано перспективи їх 
покращення .

КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СКЕЛЕТНОЇ ЗРІЛОСТІ 
КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Голюк Є.Л.
На прикладі вивчення залежності перебігу та результатів лікування ЮЕГСК від 
скелетної зрілості (стадії розвитку кульшового суглоба) встановлено її вплив 
на патогенез захворювання та його перебіг. На прикладі результатів лікування 
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юнацького епіфізеолізу головки стегнової кістки доведено ефективність 
диференційованого підходу в реконструктивній хірургії кульшового суглоба 
у дітей та підлітків залежно від стадії розвитку кульшового суглоба. Отримані 
нами результати, доводять важливу роль визначення скелетної зрілості в системі 
прогнозування виникнення, перебігу та результатів лікування захворювань 
кульшового суглоба у дітей та підлітків, та перспективність її застосування при 
дисплазії кульшових суглобів та хворобі Легг-Кальве-Пертеса.
1. Інноваційні технології в лікуванні вісьових деформацій довгих кісток при 
системних захворюваннях скелету у дітей. Крись-Пугач А.П., Гук Ю.М., Зима А.М., 
Марциняк С.М., Зотя А.В, Олійник Ю.В.
2. Сучасний підхід до лікування паралітичного звиху стегна при спиномозковій 
грижі. Крись-Пугач А.П., Гук Ю.М., Чеверда А.І.
Резюме доповідей
Інноваційні технології в лікуванні вісьових деформацій довгих кісток при системних 
захворюваннях скелету у дітей. Проф. Крись-Пугач А.П., проф. Гук Ю.М., к.м.н. Зима 
А.М., к.м.н. Марциняк С.М., Зотя А.В, Олійник Ю.В.
Доповідь присвячена застосуванню сучасних блокованих інтрамедулярних 
стержнів у підлітків та інтрамедулярних конструкцій, що «ростуть» у дітей із 
системними захворюваннями скелету та хірургічному лікуванні у них вісьових 
деформацій довгих кісток. Буде розглянуто застосування перерахованих 
конструкцій та аналіз хірургічного лікування з їх застосуванням у пацієнтів із 
недосконалим остеогенезом, фосфат-діабетом та фіброзною дисплазією.
Сучасний підхід до лікування паралітичного вивиху стегна при спинномозковій 
грижі. Проф. Крись-Пугач А.П., проф. Гук Ю.М., к.м.н. Чеверда А.І.
В доповіді визначені показання до консервативного та оперативного 
лікування вивиху стегна у хворих зі спинномозковою грижею, в залежності 
від глибини парезу нижніх кінцівок, ступеню порушення ходьби та опори, та 
опоро спроможності нижніх кінцівок, динаміки неврологічної симптоматики, 
збереження функції верхніх кінцівок, психоемоційного та інтелектуального 
розвитку дитини. Представлені основні принципи консервативного та 
оперативного лікування. 

КРУГЛИЙ СТІЛ «ОРТОПЕДИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ 
ТА ЛІКУВАННЯ ТРОФІЧНИХ ПОРУШЕНЬ СТОПИ ПРИ 

УРАЖЕННЯХ ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВІВ»
15 жовтня 2014 року   •   Час проведення: 15:30-18:00

Організатор: ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» 

ПРОГРАМА
Тема: Трофічні розлади нижньої кінцівки при периферичних нейропатіях: стан 
проблеми, патогенез, лікування 
Доповідачі: Лябах А.П., Міхневич О.Е., Бруско А.Т.
Тема: Механічні властивості тканин опорної поверхні стопи: діагностика та 
прогнозування перебігу трофічних розладів нижньої кінцівки 
Доповідачі: Пятковський В.М., Лазарєв І.А., Лучко Р.В.
Тема: Зміни реґіонарної гемодинаміки нижньої кінцівки при ураженнях 
периферичних нервів. 
Доповідачі: Климчук Л.І., Гайко О.Г., Пятковський В.М. 
Тема: Хірургічне лікування нейрогенної артропатії стопи 
Доповідач: Пятковський В.М.
Тема: Ампутації нижньої кінцівки у пацієнтів із трофічними розладами 
Доповідачі: Лябах А.П., Міхневич О.Е., Турчин О.А., Хіміч О.М.
Тема: Лікування та реабілітація хворих з переломами в області ліктьового суглоба 
та їх наслідками
Доповідачі: Курінний І.М., Страфун О.С.

ТРОФІЧНІ РОЗЛАДИ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ ПРИ ПЕРИФЕРИЧНИХ 
НЕЙРОПАТІЯХ: СТАН ПРОБЛЕМИ, ПАТОГЕНЕЗ, ЛІКУВАННЯ

Лябах А.П., Міхневич О.Е., Бруско А.Т.
Сучасний стан проблеми трофічних розладів стопи у пацієнтів із ураженнями 
периферичних нервів різної етіології: внаслідок цукрового діабету; при спадкових, 
токсичних та інших набутих нейропатіях. Аналіз сучасної літератури та власні 
дослідження авторів, які займаються даною проблемою протягом 20 років.
  

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН ОПОРНОЇ ПОВЕРХНІ 
СТОПИ: ДІАГНОСТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ 

ТРОФІЧНИХ РОЗЛАДІВ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
Пятковський В. М., Лазарєв І.А., Лучко Р.В.

Доповідь присвячена дослідженню модуля пружності (Юнга) тканин опорної 
поверхні стопи у пацієнтів із розладами трофіки на грунті периферичних невропатій 
різноманітної етіології.  Показано достовірне збільшення жорсткості (збільшення 
значень модуля Юнга) опорної тканини стопи у пацієнтів із периферичними 
невропатіями, можливість застосування даного показника в якості діагностичного 
та прогностичного критерію.

ЗМІНИ РЕҐІОНАРНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ ПРИ 
УРАЖЕННЯХ ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВІВ
Климчук І.Л., Гайко О.Г., Пятковський В.М.

Досліджені зміни реґіонарної гемодинаміки нижніх кінцівок у пацієнтів 
із трофічними розладами на ґрунті периферичних невропатій. Показана 
однотипність ультразвукових змін при ураженні периферичних нервів на ґрунті 
цукрового діабету та інших набутих і спадкових невропатіях. Встановлена 
відсутність фізіологічних реакцій при проведенні функціональних проб під час УЗ-
дослідження кровотоку нижніх кінцівок. 

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ НЕЙРОГЕННОЇ АРТРОПАТІЇ СТОПИ
Лябах А.П., Міхневич О.Е., Пятковський В.М.

Аналіз світового та власного досвіду хірургічного лікування нейрогенної артропатії 
стопи. Висвітлено оригінальний підхід авторів до лікування нейрогенної артропатії 
у гострій стадії процесу. Демонстрація клінічних випадків.  

АМПУТАЦІЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТРОФІЧНИМИ 
РОЗЛАДАМИ

Лябах А.П., Міхневич О.Е., Турчин О.А., Хіміч О.М.
Сучасний стан проблеми нетравматичних ампутацій нижньої кінцівки в світі та 
Україні. Висвітлені методики модифікованих операцій, спрямованих на збереження 
опороздатності нижньої кінцівки та збереження колінного суглоба, показання та 
дискутабельні питання. Демонстрація клінічних випадків.
 

ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМАМИ В 
ОБЛАСТІ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА ТА ЇХ НАСЛІДКАМИ

Курінний І.М., Страфун О.С.
Доповідь присвячена аналізу світового та власного досвіду хірургічного лікування 
пацієнтів з переломами кісток, що входять до складу ліктьового суглобу. Висвітлено 
оригінальний підхід авторів до лікування післятравматичних контрактур ліктьового 
суглоба. Демонстрація клінічних випадків.

ГЕМАТОЛОГІЯ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ 
УЧАСТЮ «СУЧАСНА ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ»

16 жовтня 2014 року   •   Час проведення: 10:00-16:00
Організатори: Кафедра гематології та трансфузіології Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; науковий відділ виробничої та 
клінічної трансфузіології Київського міського центру крові Департаменту охорони 
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Програма
Секція І: Донорство: сучасний стан та перспективи розвитку
Тема: Переваги та недоліки участі у донорстві
Доповідач: Славінська І.О. Всеукраїнська молодіжна громадська організація 
«Асоціація молодих донорів України», м. Київ
Тема: Досвід роботи відділення трансфузіології щодо оптимізації підбору 
контингенту донорських кадрів
Доповідач: Каланча А.В. ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги», м. Чернівці
Тема: Первичные доноры: какова мера их «опасности»?
Доповідачі: Хулуп Г.Я.1, Свирновская Э.Л1., Карпенко Ф.Н.2, Новик А.В.1

1ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских 
биотехнологий», г. Минск, 2Учреждение «Гомельская станция переливания крови», г. 
Гомель, Республика Беларусь
Тема: Особенности мотивации доноров цельной крови в республике Беларусь с 
позиции теории запланированного поведения
Доповідач: Карпенко Ф.Н. Гомельская станция переливания крови, г. Гомель, 
Республика Беларусь
Тема: Створення середовища для розвитку добровільного безоплатного 
донорства крові
Доповідачі: Стенлі Дж.1, Ботос Л.2,Шектер К.1, Волок О.1, Подольчак Н.В.3, Вітек Ч.3

1Американський міжнародний альянс охорони здоров’я, Вашингтон, США, 2БладСорс, 
м. Матер, Каліфорнія, США, 3Центри контролю та профілактики захворювань 
Департаменту охорони здоров’я США (CDC) Україна-Росія, м. Київ
Тема: Зміцнення служб переливання крові в Україні
Доповідачі: Стенлі Дж.1, Шектер К.1, Волок О.1, Подольчак Н.В.2, Вітек Ч.2

1Американський міжнародний альянс охорони здоров’я, Вашингтон, Сполучені 
Штати Америки, 2Центри контролю та профілактики захворювань 
Департаменту охорони здоров’я США (CDC) Україна-Росія, м. Київ 
Тема: Характеристика біохімічних показників у донорів автоматичного 
плазмаферезу з інтервалом плазмодач в 14 діб
Доповідач: Буркова І.С. Вінницька обласна станція переливання крові, м. Вінниця
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Секція ІІ: Біологічна безпека у виробничій та клінічній трансфузіології
Тема: Перспективы применения различных методов повышения инфекционной 
безопасности продуктов крови
Доповідачі: Свирновская Э.Л.1, Хулуп Г.Я.1, Климович О.В.2, Гольдинберг Б.М.2, 
Пасюков В.В.1

1ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий», 26-ая городская клиническая больница, г. Минск, 
Республика Беларусь
Тема: Инфекционная безопасность донорской крови
Доповідачі: Сабирова Л.Е., Филатова Л.Г., Омарова Д.Р., Сабирова А.Б., Аширбекова 
А.Н. Карагандинский Государственный Медицинский Университет, г. Караганда, 
Казахстан
Тема: Выявление бактериальной контаминации компонентов крови
Доповідач: Вяткина О.И. ГУ «Республиканский научно-практический центр 
трансфузиологии и медицинских биотехнологий», г. Минск, Республика Беларусь

Секція ІІІ: Забезпечення якості у виробничій трансфузіології
Тема: Актуальность применения вакуумных систем «C.D.Rich» для забора крови
Доповідач: Дедушева И.Г. ООО «Ледум», г. Днепропетровск
Тема: Досвід організації системи контролю якості донорської крові та її компонентів 
у КЗ «Черкаська обласна станція переливання крові ЧОР» та лікувальних закладах 
області
Доповідачі: Кутасеєва Н.С., Денисов В.В. КЗ «Черкаська обласна станція 
переливання крові ЧОР», м. Черкаси
Тема: Можливість одержання антименінгококової та антистафілококової плазми 
крові донорів, яким не проводилась специфічна активна імунізація
Доповідач: Терещук Т.О. Житомирський обласний центр крові, м. Житомир
Тема: Влияние методов заготовки и условий хранения на качество 
свежезамороженной плазмы
Доповідач: Малигон Е.И. КООЗ «Харьковский областной Центр службы крови», 
г. Харьков
Тема: Забезпечення якості при виготовленні компоненту «тромбоцити, відновлені 
з дози крові»
Доповідачі: Гончаренко В.І., Гавриш Л.О., Щурова В.М. КЗОЗ Харківський обласний 
центр служби крові, м. Харків
Тема: Низкотемпературные технологии в службе крови
Доповідачі: Богданчикова О.А., Малигон Е.И. КООЗ «Харьковский областной Центр 
службы крови», г. Харьков, Украина
Тема: Кріочутливість клітин пуповинної крові в умовах захисту кріопротектором 
диметилсульфоксидом
Доповідачі: Калиниченко Т.О.1, Аношина М.Ю.1, Глухенька Г.Т.1, Мінченко Ж.М.2, 
Балан В.В.2, Єлісеєва І.В.1, Алгазінова М.К. 1ДУ «Інститут гематології та 
трансфузіології НАМН України», 2ДУ «Національний науковий центр радіаційної 
медицини НАМН України», м. Київ
Тема: Плазма людини для фракціонування (майстер-клас)
Доповідачі: Видиборець С.В., Сергієнко О.В. Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Тема: Створення препаратів факторів згортання крові з утильних фракцій плазми
Доповідач: Вороняк М. ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини 
НАМН України», м. Львів
Тема: Лабораторный анализ преператов иммуноглобулина человека для 
внутривенного введения
Доповідачі: Вергун Л.Ю.1, Тимченко А.С.1, Маринюк О.В.2, Миколенко Н.И.2  
1ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины», 2Киевский 
городской центр крови, г. Киев

Секція ІV: Актуальні питання клінічної трансфузіології
Тема: Трансфузионное обеспечение реабилитационных мероприятий у пациентов 
с гемофилией
Доповідачі: Кабаева Е.Н.1, Смирнова Л.А.1, Змачинский В.А.1, Хамко К.М.2, Масло В.Н.2

1Белорусская медицинская академия пос ледипломного образования, 
2Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации 
«Аксаковщина», г. Минск, Республика Беларусь
Тема: Контроверсійні питання інфузійної терапії. Новий колоїдно-гіперосмолярний 
розчин HAES-LX-5%
Доповідачі: Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Кондрацький Я.Б. ДУ «Інститут патології 
крові та трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів
Тема: Случай посттрансфузионного осложнения гемолитического типа по 
минорным антигенам системы резус
Доповідачі: Сердюк А.А., Петров В.В., Дубина В.Н., Рудина Л.И., Баркова Г.А. КУ 
«Днепропетровская областная станция переливания крови», КУ «Областная 
клиническая больница имени Мечникова И. И.», г. Днепропетровск 
Тема: Реинфузия крови у пострадавших с закрытой травмой печени
Доповідач: Капшитарь А.В. Запорожский государственный медицинский 
университет, г. Запорожье
Тема: Вибір методики проведення лікувального плазмафереза
Доповідачі: Шпаркий І.Я.1, Алдакімов Д.Г.2  
1Київський міський центр крові, 2Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний 
кардіохірургічний центр МОЗ України, м. Київ
Тема: Опыт использования концепции «глубокая картина крови» в акушерско-
гинекологической практике
Доповідачі: Макаренко М.В., Говсеев Д.А., Скирда И.И., Жукова С.Н. Киевский 
городской родильный дом №5, г. Киев
Тема: Альбумін в клінічній практиці (майстер-клас)

Доповідачі: Видиборець С.В., Сергієнко О.В. Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Тема: Особливості використання імунних препаратів у дітей з термічною травмою 
в гостром періоді опікової хвороби
Доповідачі: Козинець Г.П1, Осадча О.І2, Боярська Г.М.2, Коваленко О.М.3, Коваленко 
А.О.4, Сердюк Л.В.4

1Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 
2ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», 3Національний медич-
ний університет імені О.О. Богомольця, 4Київська міська клінічна лікарня №2, м. Київ
Тема: Інфузійна терапія опікового шоку
Доповідачі: Коваленко О.М.1, Козинець Г.П.2, Коваленко А.О.3, Боярська Г.М.3, 
Осадча О.І.3

1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2Національна 
академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 3ДУ «Інститут гематології та 
трансфузіології НАМН України», м. Київ

Секція V: робоча нарада опорної кафедри за фахом «трансфузіологія» з 
представниками однопрофільних кафедр
Тема: Використання принципів медичної онтології для післядипломної освіти 
трансфузіологів
Доповідач: Бабінцева Л.Ю. Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, м. Київ
Тема: Сучасні вимоги до семінарських занять в системі додипломного та 
післядипломного навчання лікарів
Доповідачі: Гайдукова С.М.1, Михайличенко Б.В.2, Замковий А.Д.3, Бондаренко В.В.3

1Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 3Центр крові Збройних 
сил України, м. Київ
Тема: Стандартні операційні процедури – одна із форм забезпечення навчального 
процесу в післядипломному навчанні трансфузіологів
Доповідачі: Заневська Л.Й.1, Сергієнко О.В.1,2, Видиборець С.В.1,2  
1Київський міський центр крові, 2Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ:
Тема: Результати вивчення вмісту серотоніну в плазмі крові донорів 
Доповідач: Корж А.В. Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, м. Київ 
Тема: Антигени крові новонароджених дітей з набряком калитки
Доповідачі: Рибальченко І.Г.1, Рибальченко В.Ф.2, Невірковець А.А.2  
1НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, 2Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Тема: Изосерологическое типирование крови по трансфузионно опасным 
антигенам эритроцитов
Доповідачі: Хулуп Г.Я., Новак Л.В., Дворина Е.М. ГУ «Республиканский научно-
практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий», г. Минск, 
Республика Беларусь
Тема: Вирусная диагностика в процессе исследования донорской крови
Доповідачі: Хулуп Г.Я., Маевская О.Л. ГУ «Республиканский научно-практический 
центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий», г. Минск, Республика 
Беларусь
Тема: Современная технология заготовки эритроцитов криоконсервированных 
для переливания и иммунизации в РНПЦ трансфузиологии и медицинских 
биотехнологий
Доповідачі: Клестова Т.В., Шамраева Т.А., Дворецкова М.А. ГУ «Республиканский 
научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий», 
г. Минск, Республика Беларусь
Тема: Порівняльний аналіз результатів скринінгу віл-інфекції за допомогою 
імуноферментного та імунохемілюмінесцентного методів
Доповідачі: Маринюк О.В., Миколенко Н.І., Алтуніна С.Ю. Київський міський центр 
крові, м. Київ
Тема: Сравнительная оценка качества эритроцитсодержащих компонентов крови 
в процессе длительного хранения
Доповідачі: Шамраева Т.А., Кравчук З.И. ГУ «Республиканский научно-практический 
центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий», г. Минск, Республика 
Беларусь
Тема: Оценка эффективности системы медицинского осмотра доноров цельной 
крови в стационарных и выездных условиях в республике Беларусь
Доповідачі: Карпенко Ф.Н.1, Потапнев М.П.2, Никанчик Т.А.3, Переход З.В.3  
1Гомельская станция переливания крови, г. Гомель, 2УО «Белорусский 
государственный медицинский университет», 3РНПЦ трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий, г. Минск, Республика Беларусь
Тема: Использование методов эфферентной терапии в акушерской практике в 
рамках концепции эндотоксикозов
Доповідачі: Макаренко М.В., Говсеев Д.А., Скирда И.И., Жукова С.Н. Киевский 
городской родильный дом №5, г. Киев
Тема: Лабораторный анализ преператов иммуноглобулина человека для 
внутривенного введения
Доповідачі: Вергун Л.Ю.1, Тимченко А.С.1, Маринюк О.В.2, Миколенко Н.И.2  
1ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины», 2Киевский 
городской центр крови, Киев
Тема: Выявление бактериальной контаминации компонентов крови
Доповідач: Вяткина О.И. ГУ «Республиканский научно-практический центр 
трансфузиологии и медицинских биотехнологий», г. Минск, Республика Беларусь
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЛУЖБЕ КРОВИ
Богданчикова О.А., Малигон Е.И.

КООЗ «Харьковский областной Центр службы крови», г. Харьков, 
Украина

Цель. Обобщить литературные данные о возможностях применения 
низкотемпературных технологий в службе крови.
Материалы и методы. Проведен анализ специализированной литературы за 
последние пять лет.
Результаты и обсуждение. Внедрение в отрасль производственной 
трансфузиологии технологий, обеспечивающих длительное хранение компонентов 
крови (КК), позволит сформировать запасы функционально полноценных 
компонентов, проводить качественный анализ на наличие гематрансмиссивных 
инфекций и, что особенно значимо, создать банк аутокомпонентов, КК с редкими 
группами крови и фенотипом. Наиболее перспективным способом долгосрочного 
хранения КК является их замораживание.
Технологии низкотемпературного хранения плазмы, позволяют заготавливать 
свежезамороженную плазму (СЗП) для клинического применения, которая 
сохраняет свою полноценность от 3-х месяцев до нескольких лет, в зависимости 
от температуры хранения. В случае несоответствия качества СЗП по показателю 
концентрации фактора свертывания VIII, она может быть источником восполнения 
стабильных факторов при их дефиците у реципиента или сырьем для препаратов. 
Анализ литературы и собственный производственный опыт позволяют прийти к 
заключению, что процедура охлаждения является наиболее значимым звеном, 
обеспечивающим полноценность СЗП, в тоже время наименее исследованным и 
стандартизированным.
Технология низкотемпературного клеточных КК (эритроциты, тромбоциты) 
усложняется необходимостью введения криопротекторов перед охлаждением и 
удаления из размороженных сред, предназначенных для трансфузий.
Выводы. Специальное оборудование и дополнительные манипуляции с КК, 
необходимые для реализации низкотемпературных технологий, усложняют 
производственный процесс, но в условиях демографических изменений (старение 
населения, снижение рождаемости) и сокращения контингента доноров могут 
явиться способом накопления и создания банка КК, а также снижения объемов 
утилизации.

ХАРАКТЕРИСТИКА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ДОНОРІВ 
АВТОМАТИЧНОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗУ З ІНТЕРВАЛОМ 

ПЛАЗМОДАЧ В 14 ДІБ
Буркова І.С.

Вінницька обласна станція переливання крові, м. Вінниця, Україна
Одним з найважливіших чинників, які визначають можливість допуску донора до 
крово- або плазмодавання є стан його здоров’я. Допуск донорів до проведення 
процедури заготівлі плазми забезпечується відповідно до чинних наказів МОЗ 
України від 01.08.2005р. № 385 «Порядку медичного обстеження донорів крові та 
(або) її компонентів» та від 09.03.2010р. №211 «Порядок контролю за дотриманням 
показників безпеки і якості донорської крові та її компонентів».
Мета. Оцінити здатність біохімічних показників відновлюватись до початкових 
значень через 14 діб у донорів автоматичного плазмаферезу.
Матеріали і методи. При виконанні роботи були вивчені такі показники крові: 
загальний білок, тимолова проба, рівень аланінамінотрансферази та білірубіну 
донорів автоматичного плазмаферезу з донорським стажем понад 5 років та 
інтервалом плазмодавань у 14 діб.
Результати та обговорення. За результатами дослідження вищевказаних 
показників суттєвих змін в організмі донорів зі стажем донорства плазми понад 5 
років не відмічено.
Досліджені показники були в межах регламентованих чинними інструкціями, тобто 
не перетинали межі фізіологічної норми. Їх відновлення відбувалось упродовж 
заданого 14-денного проміжку до попередніх значень та не відхилялось від норми.
Висновки. Результати дослідження показали, що термін в 14 діб є сприятливим для 
проведення процедури автоматичного плазмаферезу на протязі тривалого часу, а 
саме 5 та більше років, дотримуючись відповідно циклічності та рекомендованого 
відпочинку від одного до двох місяців.

ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕПЕРАТОВ ИММУНОГЛОБУЛИНА 
ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ

Вергун Л.Ю.1, Тимченко А.С.1, Маринюк О.В.2, Миколенко Н.И.2

1ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины», 
2Киевский городской центр крови, г. Киев, Украина

Цель. Изучение белкового состава производственных серий препаратов 10% 
иммуноглобулинов (Ig) G внутривенных доступными лабораторными методами.
Материалы и методы. В работе использовали:
- четыре серии производственных 10% IgG, выделенных из фракций II+III 
донорской плазмы крови человека методом Кона. Фракция Ig прошла обработку 
тритоном, полиэтиленгликолем, сольвент-детергентную обработку с последующей 
ионообменной хроматографией (ИОХ) на анионообменных и катионообменных 
носителях, ультрафильтрацией, концентрированием, фильтрацией (Загородняя 
Ю.А. и др., 2012);
- образцы сравнения: лабораторный IgG, полученный методом ИОХ на DE-52 
целлюлозе из донорской плазмы крови человека, пять серий IgG человека 
производства НПО «Микроген».

Препараты Ig G оценивали методом иммуноэлектроосмофореза (ИЭОФ), который 
осуществляли по Scheidegger (1955), и методом электрофореза в ДДС-Na-ПААГ по 
Laemmli (1970). Для постановки ИЭОФ были получены на кролях гипериммунные 
анти сыворотки к цельной сыворотке крови человека. Белки-маркеры компании 
Thermoscientifi c использовали как стандарты для определения молекулярной 
массы.
Для оценки препаратов Ig методом твердофазного иммуноферментного 
анализа (ТФ ИФА) использовали 96-луночные полистирольные планшеты, 
предназначенные для ИФА, а также мембраны «Владипор», «Миллипор» при 
постановке дот анализа. Апробировали несколько серий моноклональных 
антител (моноАТ) к Ig человека и их конъюгатов с ферментом пероксидаза хрена 
(ПХ), конъюгат поликлональных АТ (полиАТ) к IgG человека с ПХ и протеин А-Au. 
В работе использовали набор реагентов «Иммуноскрин-G,M,A – ИФА-БЕСТ», 
предназначенный для количественного определения Ig человека трех классов.
Для определения концентрации белка в образцах использовали микрометод 
Лоури.
Учет результатов ТФ ИФА выполняли визуально и с использованием фотометра 
«Sanofi  Diagnostics Pasteur PR2100».
Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что 
концентрация белка в исследуемых сериях внутривенных Ig была от 150 до 170 
мг/мл. Согласно результатам электрофореза в ПААГ все исследуемые серии 
внутривенных препаратов IgG содержат примеси белков с молекулярной массой 
~140 кДа, ~67 кДа. Постановка ИЭОФ с использованием антивидовой сыворотки 
и образцов сравнения показала, что кроме IgG в образцах внутривенных Ig 
выявлены, в пределах чувствительности метода, и другие белки сыворотки. 
Конъюгаты на основе ПХ и моноАТ, полиАТ к IgG по своей диагностической 
ценности равноценны. Конъюгат протеин А-Au определял IgG человека в 
высоких титрах дот анализом ИФА. ТФ ИФА (96-луночные планшеты) «сэндвич» 
вариант также пригоден для обнаружения IgG человека. Количественный ИФА 
с использованием набора реагентов «Иммуноскрин» подтвердил присутствие 
IgM и IgA в препаратах IgG человека. Полученные результаты свидетельствуют 
о возможности совершенствования препарата внутривенного глобулина. 
Присутствие нецелевых белков в препарате IgG может быть следствием 
перегрузки колонок на этапах ИОХ.
Лечебный эффект Ig G хорошо известен. Препараты Ig G, в сочетании с базисной 
терапией, способствуют более быстрому клиническому эффекту, в том числе при 
вакцинации (Воробьева Н.Н. и др., 2004, Казьянин А.В. и др., 2004).
В зарубежной литературе встречается информация о случаях 
тромбоэмболического явления (ТЭЯ), вызванного применением внутривенных 
глобулинов. В ходе научных исследований было установлено, что основной 
причиной ТЭЯ является повышенное содержание фактора ХIа в препаратах 
внутривенных иммуноглобулинов. Для оценки тромбообразования существует 
не новая in vivo модель, так называемый Wessler-тест (Wessler S. et al., 1959). 
Компаниями «Октафарма» и «Бакстер» разработаны высокочувствительные in 
vitro тесты (ELISA и блот-анализ) для выявления ХIа. В 2011 году в Европейскую 
Фармакопею внесена поправка, которая включает контроль этапов 
эффективной редукции коагулянтов. В Фармакопее нашей страны пока таких 
нововведений нет.
Выводы. Таким образом, доступные лабораторные исследования препаратов 
IgG для внутривенного применения показали, что препарат может быть 
усовершенствован снижением уровня нецелевых белков.

СТВОРЕННЯ ПРЕПАРАТІВ ФАКТОРІВ ЗГОРАННЯ КРОВІ З 
УТИЛЬНИХ ФРАКЦІЙ ПЛАЗМИ

Вороняк М.І.
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», 

м. Львів, Україна
Створення високоефективних лікарських та діагностичних препаратів з плазми 
крові є важливим завданням сучасної науки. Хоча на сьогоднішній день створено 
значну кількість методів фракціонування плазми крові, методів виділення та 
очищення її компонентів, у вітчизняній практиці асортимент виробництва 
біологічно активних компонентів із плазми крові є вкрай обмеженим: 
альбумін, гама-глобуліни, кріопреципітат і деякі інші препарати. Плазма крові 
фракціонується недостатньо ефективно, а ряд фракцій, які отримують в процесі 
виготовлення препаратів, фактично є відходами виробництва. Зокрема, такими 
є фракції І, ІІ+ІІІ, ІІІ по Кону, які містять ряд біологічно активних речовин, що 
можуть бути використані для одержання препаратів для діагностичних та 
терапевтичних цілей. Нами синтезовано сорбенти, матрицями для яких служили 
кремнеземні Діасорб амінопропіловий та Діасорб-діол 800/70 різної пористості 
(250, 500, 740, 1500), з лігандами – барвниками. Cibacron Brilliant Yellow 3G-P, 
Procion blue HB, Procion blue MX-R, Procion yellow H-E3G, Procion gelb M-4R, 
Procion Red MX5B, Reactive brown 10, Reactive red 120, Reactive green 5, Reactive 
green 19, Активний яскраво-оранжевий КХ, Активний фіолетовий 4К, Активний 
яскраво-голубий КХ, Активний яскраво-червоний 5СХ, Активний бордо 4 СГ, 
Активний алий 4ЖТ. Досліджено характеристики одержаних сорбентів, їх 
специфічні сорбційно-десорбційні властивості по відношенню до певних білків 
крові, зокрема, альбуміну, плазміногену та деяких факторів згортання (тромбіну, 
факторів VII, VIII, ІХ та X). Нами продемонстровано, що одержані сорбенти 
володіють різними специфічними властивостями по зв’язуванню досліджуваних 
білків крові. Проведені попередні експерименти показали, що, змінюючи тип 
сорбенту, умови сорбції та десорбції (рН, іонну силу, присутність інгібіторів 
та субстратів протеїназ), можна достатньо ефективно очищати досліджувані 
протеїнази.
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ВЫЯВЛЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ КОНТАМИНАЦИИ 
КОМПОНЕНТОВ КРОВИ

Вяткина О.И.
ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и 

медицинских биотехнологий», г. Минск, Республика Беларусь
Цель. Сравнение эффективности выявления бактериальной контаминации 
компонентов крови при культивировании образцов на питательных средах и с 
помощью системы BacT/ALERT.
Материалы и методы. Для исследования были использованы компоненты крови, 
питательные среды, оптимизированные для широкого спектра бактерий и система 
BacT/ALERT (выявляет рост бактерий за счёт измерения объёма углекислого газа в 
образцах). Каждый образец был параллельно засеян в питательную среду методом 
прямой инокуляции и во флаконы для системы BacT/ALERT.
Результаты и обсуждение. В результате сравнения двух параллельно 
использовавшихся методов исследования было установлено, что система BacT/
ALERT позволяет выявлять в среднем 0,27% нестерильных единиц компонентов 
крови в течение первых 24 часов инкубации. Контаминация эритроцитсодержащих 
компонентов крови составила 0,16%, концентрата тромбоцитов – 0,06%, плазмы 
– 0,05%. Рост бактерий в образцах, культивируемых в питательных средах, 
отмечался в 0,11% образцов позднее 72 часов инкубации. При этом рост бактерий 
в питательных средах, при культивировании посевов эритроцитсодержащих 
компонентов не наблюдался в течение всего срока инкубации.
Выводы. С учетом трудной культивируемости многих бактерий посредством 
питательных сред и времени, необходимого для идентификации бактерий (от 1 
до 8 дней), использование системы BacT/ALERT позволяет существенно сократить 
время получения как положительного (в течение 24 часов), так и отрицательного 
результатов исследований. Раннее выявление бактериальной контаминации 
позволяет повысить безопасность использования компонентов крови.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ КОМПОНЕНТУ 
«ТРОМБОЦИТИ ВІДНОВЛЕНІ З ДОЗИ КРОВІ»

Гончаренко В.І., Гавриш Л.О., Щурова В.М.
КЗОЗ Харківський обласний центр служби крові, м. Харків, Україна

Мета. Удосконалення якості компоненту «Тромбоцити відновлені з дози крові».
Матеріали і методи. В період 2010–2013 рр. було досліджено 1491 дозу 
компоненту «Тромбоцити відновлені з дози крові», виготовлених за методом 
збагаченної тромбоцитами плазми (ЗТП) 712 доз та за методом тромболейкошару 
(ТЛШ) 779 доз. Донори перед заготівлею обстежувались на вміст тромбоцитів 
в периферичній крові. Компоненти виготовляли з крові, заготовлена в термін 
1–2 годин і 4–6 годин з моменту донації, від донорів із вмістом тромбоцитів 190–
320×109/л. Контроль якості здійснювався у відповідності до вимог нормативної 
бази України. Аналізували 100% зразків компоненту.
Результати та обговорення. За підсумками роботи 2010–2011 рр. при обстеженні 
компонентів, виготовлених методом ЗТП (234 і 265 зразків відповідно), вимогам 
якості за вмістом тромбоцитів відповідали 82% і 86%. У 2012 році із 213 зразків 
компонентів, виготовлених методом ЗТП відповідність вимогам якості за вмістом 
тромбоцитів складала 89,5%, проти 96,3% (340 зразків) компонентів, виготовлених 
методом ТЛШ. У 2013р. із 439 зразків компонентів, виготовлених методом ТЛШ, за 
вмістом тромбоцитів 98% відповідали вимогам якості.
Висновки. Проведеними дослідженнями встановлені переваги отримання більш 
якісних компонентів «Тромбоцити відновлені з дози крові» виготовлених методом 
ТЛШ в порівнянні з методом ЗТП, що можливо при застосуванні для заготівлі крові 
зчетверених контейнерів. При регламентованих значеннях вмісту тромбоцитів у 
периферійній крові донорів більш суттєвий вплив на якість компоненту за вмістом 
тромбоцитів має термін його виготовлення від моменту донації крові.

ЗАСТОСУВАННЯ ПОДВІЙНОЇ ХІМІЧНОЇ ІНАКТИВАЦЇ ВІРУСІВ У 
ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ БІЛКОВИХ ПРЕПАРАТІВ КРОВІ

Даниш Т.В.
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», 

м. Львів, Україна
Для інактивації вірусів (ІВ) в трансфузіології найчастіше використовують: 
пастеризацію, сольвент-детергентний метод (великомасштабне фракціонування 
пулів плазми), обробку УФ-метиленовим синім (одноразові донації крові), 
β-пропіолактоном, пепсинізацію при низьких значеннях рН (при одержанні 
імуноглобулінів), різні види термоінактивації (обробка гарячою парою, 
термообробка сухих препаратів), нанофільтрацію. Сольвент-детергентний метод 
набув найбільшого поширення через свою ефективність. Однак він дієвий лише 
стосовно оболонкових вірусів.
Тіоціанатний метод ІВ почала застосовувати фармфірма Behring (тепер 
Behringwerke) при виділенні факторів згортання VIII та ІХ на МАВ-сорбентах (з 
лігандами – моноклональними антитілами). Розробники цієї методики пропонують 
її застосування також і для санобробки хроматографічних сорбентів. Даний 
метод покладений в основу одержання препарату фактора ІХ (Mononine), що 
випускається в США компанією Armour. За даними літератури цей метод є 
ефективним і по відношенню до низки безоболонкових вірусів.
Наші дослідження передбачають наступне: визначити можливість поєднання 
сольвент-детергентного та тіоціанатного методів хімічної ІВ в технологічному 
процесі одержання факторів згортання крові з продуктів субфракціонування плазми 
крові; дослідити вплив інактивуючих агентів на етапи попереднього сольового 

та ПЕГ-фракціонування, а також хроматографічні процеси з використанням 
макропористих кремнеземних сорбентів різної афінності; експериментально 
обґрунтувати умови та ключові моменти застосування та видалення інактивуючих 
агентів; запропонувати методи аналізу хімічних інактиваторів у вихідній сировині 
та продуктах технологічного процесу.
Поєднання сольвент-детергентного та тіоціанатного методів ІВ в одній 
технологічній схемі виділення та очищення білків плазми з використанням 
попереднього фракціонування та біоспецифічної хроматографії на кремнеземних 
сорбентах дозволяє суттєво покращити безпеку препаратів, що будуть одержані.

ВЗАИМОСВЯЗЬ АНТИГЕНА КОЛТОНА С РАЗВИТИЕМ 
ТРАНСФУЗИОННЫХ РЕАКЦИЙ И ПОСТТРАНСФУЗИОННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ
Дашкевич Э.В., Пешняк Ж.В., Бондарук О.Н., Новак Л.В.

ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий», г. Минск, 
Республика Беларусь

Цель. Изучить влияние антигена Колтона на развитие трансфузионных реакций 
и посттрансфузионных осложнений. Произвести оценку частоты встречаемости 
данных реакций и осложнений при трансфузии Колтон-несовместимой крови и ее 
компонентов.
Материалы и методы. Изосерологическим методом с помощью гелевых 
технологий определены методики подбора по индивидуальным антигенам для 
гемотрансфузий. На основании карт запросов индивидуального подбора ведется 
учет трансфузионных реакций и посттрансфузионных осложнений.
Результаты и обсуждение. Разработана методика скрининга антигенов. В течение 
года зарегистрировано 137 случаев трансфузионных реакций фебрильного и 
аллергического типа.
Выводы. Анализ антигенной принадлежности будет вестись на основании 
данных информационно-аналитической системы трансфузионных реакций и 
посттрансфузионных осложнений.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕМОСТАЗИОЛОГИИ И 
ТРАНСФУЗИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Дашкевич Э.В., Ольховик Ю.В., Бондарук О.Н.
ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и 

медицинских биотехнологий», г. Минск, Республика Беларусь
Цель. Изучить структуру и распространенность посттрансфузионных реакций и 
осложнений в Республике Беларусь (РБ).
Материалы и методы. Методы аналитической статистики.
Результаты и обсуждения. Внедрение информационных технологий (ИТ) 
в здравоохранение – важное направление реформирования. Современные 
методы информатики позволяют обеспечить комплексный анализ лечебно-
диагностических данных, учет параметров о состоянии здоровья пациента, 
определить оптимальную лечебную тактику, прогнозировать исход заболевания, 
оценивать социально-демографические процессы, принимать организационные 
и производственные решения.
Национально-административные особенности: компактность территории, 7 
административных регионов, нормативно-правовая база, научно-кадровый 
потенциал, владение компьютером и Интернетом медицинскими работниками.
Этапы развития ИТ: создание автоматизированных регистров, разработка 
информационно-аналитических систем на основе регистров, создание 
организационно-методической структуры службы, межгосударственное 
информационное взаимодействие.
Собранные за 6 месяцев 2011 г. данные о случаях посттрансфузионных реакциях 
и осложнениях позволили проанализировать частоту встречаемости в регионах 
РБ (%).
Основной диагноз: акушерство – 2,3; гематология – 40,9; терапия – 4,6; иное – 52,3. 
Показания: анемия – 59; иное – 41. Трансфузионная среда: тромбоцитарная масса 
– 2,3; эритроцитная масса – 97,7. Реакция: гемолитическая – 40; фебрильная – 60.
Выводы. Перспективные задачи: совершенствование организационно-методической 
структуры службы крови; координация работы регионов; подготовка сводных таблиц, 
показателей использования коечного фонда, кадров, трансфузионной активности, 
эффективности методов переработки, заготовки донорской крови; накопление, 
ведение и обработка информации о донорских кадрах.

МЕМБРАНА ЕРИТРОЦИТА ЯК ОБ’ЕКТ ІМУННОГО ЛІЗИСУ
Дизик Г.М., Павлюк Р.П., Тимошенко У.В., Миро ненко Г.А., Лавровська Л.Н.

ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, 
Україна

Імунний гемоліз відбувається при несумісній трансфузії, несумісній вагітності, 
гемолітичній анемії (переважно аутоімунного характеру). Індуктивними факторами 
можуть бути антигени системи АВ0 та антигени системи Резус (D, С, Е, с, е та Нt0, 
Rh29). Високоімуногенним є також антиген К системи Келл, проте його частота в 
популяціях (5–7%) неспівставна із зазначеними вище антигенами, тому причинно 
пов’язаний з ним гемоліз зустрічається рідко. Переважно деструкція еритроцитів 
відбувається стереотипно, що для діагностики імунного гемолізу є важливим.
Мета. Визначити чинники деструкції мембрани еритроцитів і розробити порядок 
їх визначення для діагностики гемолітичних процесів.
Матеріали і методи. Досліджено 53 зразки крові осіб з клінічними ознаками 
гемолізу. Імуносерологічне обстеження включало: визначення антигенної 
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структури мембрани еритроцитів, наявності антиеритроцитарних антитіл та їх 
специфічності, наявності компонентів комплементу. Особливої ваги набуває 
прямий і непрямий тест Кумбса, висока чутливість якого дозволяє виявляти 
антитіла, що мають клінічне значення для діагностики імунного конфлікту.
Результати та обговорення. Встановлено, що у 23 осіб прямий тест Кумбса з 
поліспецифічним антиглобуліновим реагентом був позитивний, що свідчить про 
наявність антитіл і, відповідно, про імунний характер гемолізу, а приналежність до 
IgM та субкласів IgG1 і IgG3 вказує на їх клінічну значимість.
Висновки. Антиеритроцитарні антитіла ізотипів IgM, IgG1, IgG3 є предикторами 
гемолізу, а активація ними комплементу (зокрема, наявність на мембрані 
еритроцитів  компонентів C3d, C3c при АВ0 конфлікті та аутоімунній гемолітичній 
анемії) вказує на високий атрибутивний ризик гемолізу.

ТРАНСФУЗИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОФИЛИЕЙ

Кабаева Е.Н.1, Смирнова Л.А.1, Змачинский В.А.1, Хамко К.М.2, Масло В.Н.2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
2Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации 

«Аксаковщина», г. Минск, Республика Беларусь
Введение. В Беларуси насчитывается 521 пациент с гемофилией. Из них 270 
– с тяжелой формой гемофилии являются инвалидами 1–2 групп по опорно-
двигательному аппарату, реабилитацию которых необходимо проводить на фоне 
сопутствующей заместительной терапии препаратами фактора свертывания 
крови (ЗТ ФСК).
Цель. Разработка и клиническое применение оптимального объема ЗТ ФСК 
FVIII/FIX (Октанат®/Нанотив®, Октанайн Ф®) для обеспечения безопасного и 
эффективного комплекса реабилитационных мероприятий у пациентов с 
гемофилией в зависимости от остроты патологического процесса.
Материал и методы. 72 пациента с гемофилией А (n=59) и В (n=13), средний возраст 
31 год (23–56), из них тяжелая форма в 79% случаев, легкая 8,3%, средняя – 12,7%. 
Структура эпизодов осложнений: 51 острый гемартроз (гр. 1), 32 острые гематомы 
(гр. 2), 35 случаев (гр. 3) хронической гемофилической артропатией (артрозы III–IV 
степени) и 16 пациентов (гр. 4) после тотального эндопротезирования суставов 
(ТЭС). Методы лечения: на фоне различных методик реабилитационного лечения в 
1 и 2 гр. (магнитотерапия, фонофорез, поперечная гальванизация); в гр. 3 и 4 (ЛФК, 
механотерапия, гидрокинезотерапия) объем ЗТ ФСК составил: в гр. 1 доза FVIII – 20 
ЕД/кг/сут через 12 ч, FIX – 50 ЕД/кг/ 1 раз/сут с 1–3 дни ежедневно, далее – через 
день №5; гр. 2: FVIII 50 ЕД/кг/ через 12 ч, FIX – 50 ЕД/кг/сут 5 дней ежедневно, далее 
– через день №5; в гр. 3: FVIII – 20 ЕД/кг/сут, FIX – 30 ЕД/кг/сут 3 раза в неделю, в гр. 
4 – FVIII/FIX – 30 ЕД/кг/сут ежедневно.
Результаты. Уровень FVIII/IX на фоне ЗТПФСК составил от 11,2±4,2% на момент 
поступления до 23,7±9,7% на фоне проводимой терапии (0,9÷70,4). Осложнений 
на фоне вышеописанной терапии не было.
Выводы. Вводимые дозы ПФСК FVIII/FIX достаточны и безопасны для 
сопутствующего реабилитационного лечения во всех 4-х группах пациентов с 
гемофилией А и В.

ДОСВІД РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ ЩОДО 
ОПТИМІЗАЦІЇ ПІДБОРУ КОНТИНГЕНТУ ДОНОРСЬКИХ КАДРІВ

Каланча А.В.
ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги», м. Чернівці, Україна

Мета. Сформувати нові підходи щодо комплектування найбільш перспективного 
донорського контингенту на основі власного досвіду роботи.
Матеріал і методи. На основі облікової документації опрацьовано дані 4108 
донорів, які здавали кров упродовж 2008–2013 рр. у відділенні трансфузіології 
нашої установи.
Результати та обговорення. На початкових етапах роботи (до 2009 року) 
було встановлено, що переважну кількість становили донори-родичі. Проте 
дана категорія донорів має певні недоліки: високий брак крові, складнощі 
при повторному обстеженні з метою дотримання вимог щодо карантинізації 
плазми. Враховуючи означене, з 2010р. запроваджено роботу з організованими 
колективами, сформованими внаслідок активної просвітницької роботи. 
Контингент донорів сформовано серед співробітників великих колективів міста 
та області – студентство; співробітники слідчого ізолятору, УМВС, служби таксі, 
нашого медичного закладу, щоденна робота яких дає можливість реально оцінити 
складність ситуації та необхідність активної участі у донорстві.
Важливим аспектом досягнення мети була мотивація донорів: виступи на 
засіданнях студентського парламенту Буковини та на виробничих зборах 
вищевказаних колективів. Найбільш ефективною виявилась організаційна робота 
студентства. Схема роботи передбачала наступне: виступ серед представників 
студентського парламенту → самовисування волонтерів → їх організаційна 
робота через інтернет-мережу → планування Днів донора з чітким графіком → 
безпосередньо організовані донації → заохочення та подяка (участь Червоного 
хреста (подарунки), звітність та висловлення подяк через засоби масової 
інформації, на сайтах закладів роботи чи навчання донорів та МОЗ, МОН, Червоного 
Хреста, Облдержадміністрації), що забезпечило прозоре висвітлення проведеної 
роботи. Окрім того, донорів мотивували видача довідок про результати обстежень 
та стан здоров’я (нами розроблена спеціальна форма довідки), а також надання 
додаткових вихідних днів, передбачених законодавством.
Висновки. Наведена схема роботи дозволила активно залучити великий 
контингент свідомих донорів, особливо серед здорової молоді.

КРІОЧУТЛИВІСТЬ КЛІТИН ПУПОВИННОЇ КРОВІ В УМОВАХ 
ЗАХИСТУ КРІОПРОТЕКТОРОМ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДОМ
Калиниченко Т.О.1, Аношина М.Ю.1, Глухенька Г.Т.1, Мінченко Ж.М.2, 

Балан В.В.2, Єлісеєва І.В.1, Алгазінова М.К.1

1ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», 
2ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН 

України», м. Київ
Мета. Зберегти біологічний трансплантаційний потенціал гемопоетичної тканини 
(ГТ) пуповинної крові (ПК) при кріоконсервуванні.
Матерали і методи. Повільне заморожування ядровмісних клітин (ЯВК) ПК (до 
мінус 196°С) здійснювали із застосуванням контрольованих (у програмному 
заморожувачі УОП-6, Харків) та неконтрольованих (у парах рідкого азоту) 
швидкостей під захистом кріопротектора диметилсульфоксида (ДМСО) у кінцевих 
концентраціях 5 і 10% (n=21). Методи: кріобіологічні, морфологічні, біохімічні, 
культуральні.
Результати та обговорення. У всіх зразках ЯВК ПК, що були заморожені під 
захистом 10% ДМСО, незалежно від використаного способу охолодження, 
відновлення клітин було високим, про що свідчили такі кількісні та якісні 
показники як життєздатність – (90,3±0,9)%, відносно невелика втрата ЯВК і 
мононуклеарів (відповідно (4,6±0,8)% і (2,1±0,4)% – при використанні парів азоту; 
(8,1±3,5)% і (2,3±0,8)% – при програмному заморожуванні), а також збереженість 
гранулоцитарно-макрофагальних клітин-попередників гемопоезу (КУО-ГМ). 
Результат заморожування у парах рідкого азоту під захистом 10% порівняно з 
5% ДМСО є достовірно кращим щодо збереження КУО-ГМ (відповідна кількість 
колоній на 1×105 ЯВК – 43±0,7 у порівнянні з 37,6±0,7, р<0,001; кластерів на 1×105 

ЯВК – 39,9±0,6 у порівнянні з 34,2±0,5, р<0,001). Після програмного заморожування 
під захистом обох концентрацій кріопротектора ДМСО різниця між показниками 
відновлення клітин не була достовірною.
Висновки. При застосуванні низької концентрації ДМСО програмне 
заморожування ефективніше забезпечує кріозахист ПК. Це слід враховувати при 
створенні кріоконсервованих запасів ГТ.

РЕИНФУЗИЯ КРОВИ У ПОСТРАДАВШИХ С ЗАКРЫТОЙ ТРАВМОЙ 
ПЕЧЕНИ

Капшитарь А.В.
Запорожский государственный медицинский университет, 

г. Запорожье, Украина
Цель. Оптимизировать выбор гемотрансфузионной программы у пациентов с 
закрытой травмой печени.
Материал и методы. В клинике общей хирургии ЗГМУ проведен анализ результатов 
реинфузии крови у 34 пострадавших с закрытой травмой печени. Мужчин было 
26 (76,5%), женщин – 8 (23,5%). Возраст 21–58 лет. Обстоятельствами получения 
травмы печени у 21 (61,8%) пациента было ДТП, у 7 (20,6%) – кататравма и у 6 
(17,6%) – бытовая травма. В шоке и остром алкогольном отравлении находились 28 
(82,4%) пострадавших. Показанием к реинфузии считали кровопотерю более 0,5 л
не позднее 6 часов после травмы печени. Относительным противопоказанием 
было сочетанное повреждение полых органов.
Результаты и обсуждение. Превалировали сочетанные повреждения печени 
с другими абдоминальными органами у 25 (73,5%) пациентов. Средняя степень 
кровопотери (0,5–1,0 л) выявлена у 20 (58,8%) пострадавших, тяжёлая (1,0–2,0 л) – у 3 
(8,8%) и крайне тяжёлая (более 2,0 л) – у 11 (32,4%). В стерильных условиях, собранную 
ковшом кровь фильтровали через 6 слоёв марли с добавлением стабилизатора 
гепарина (0,5 мл гепарина на 500 мл аутокрови), а в последние годы – глюгицира 
(100 мл глюгицира на 500 мл аутокрови) и возвращали пациенту внутривенно 
через фильтры. Показатели Er и Hb у 23 (67,7%) пострадавших, выявленные после 
реинфузии крови, соответствовали исходным данным. У 11 (22,4%) пациентов Er и Hb 
были ниже нормы на 21%, из них у 7 (20,6%) – при их дальнейшем снижении ввиду 
дополнительной кровопотери из-за травматических повреждений других областей 
выполнена гемотрансфузия донорской эритроцитарной массы.
Выводы.  Реинфузия крови является обязательным элементом 
гемотрансфузионной программы у пострадавших с закрытой травмой печени. Она 
позволила сократить дополнительное переливание донорской эритроцитарной 
массы до 20,6% и снизить риск гемотрансфузионных ослонений.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО 
ОСМОТРА ДОНОРОВ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ В СТАЦИОНАРНЫХ И 

ВЫЕЗДНЫХ УСЛОВИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Карпенко Ф.Н.1, Потапнев М.П.2, Никанчик Т.А.3, Переход З.В.3

1Гомельская станция переливания крови, г. Гомель, 
2УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

3РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, г. Минск, 
Республика Беларусь

Введение. Важнейшим элементом обеспечения безопасности донорской крови 
является работа с донорскими кадрами. В Республике Беларусь ежегодное 
количество доноров крови и ее компонентов составляет более 100 тысяч. Отбор 
здоровых доноров и допуск их к донации крови является не только одной из 
основных функций организаций переливания крови, но и элементом мониторинга 
здоровья значительной группы трудоспособного населения. Система 
предварительного отбора доноров и объем лабораторного скрининга доноров 
крови в стационарных и выездных условиях отличается. Это обусловливает 
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разный уровень отвода доноров крови и ее компонентов в стационарных и 
выездных условиях. В Республике Беларусь только 80–90% доноров допускается к 
донации крови и ее компонентов. В то же время на формирование положительной 
мотивации, рекрутирование, обследование доноров организациями переливания 
крови затрачиваются значительные экономические ресурсы. Поэтому целью 
работы явился анализ уровня и структуры доноров цельной крови в стационарных 
и выездных условиях для выработки предложений по их снижению.
Материалы и методы. Материалом исследования явились данные, собранные 
при выполнении НИР «Разработать систему мероприятий для эффективного 
контроля качества заготовленных компонентов крови и их рационального 
использования в организациях переливания крови Республики Беларусь» 2010–
2012 гг., выполненной по заданию Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь. Проанализированы данные, представленные ГУ «Республиканский 
научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий», 
а также учреждения «Гомельская станция переливания крови» (УГСПК). Данные 
охватывают срок наблюдения 2008–2011 годы.
Результаты и обсуждение. В УГСПК уровень отвода доноров цельной крови на 
этапе гемоцитологического скрининга и осмотра врачом на протяжении всего 
периода наблюдения в стационарных условиях был достоверно выше, чем в 
выездных условиях. Так, за период 2008-2011 годы уровень отводов доноров 
составил 8,69% при донации цельной крови в стационарных условиях и 5,48% 
в выездных условиях (х2=227,65; p<0,05). Для РНПЦ ТМБ за 2008–2011 гг. также 
характерен более высокий уровень отвода доноров цельной крови в стационарных 
условиях по сравнению с выездными условиями.(15,92% и 15,28% соответственно, 
x2=13,0 р<0,05). В УГСПК уровень отводов в стационарных условиях не изменился в 
2011 году по сравнению с 2008 годом, а в выездных условиях достоверно снизился 
на 3,96%. В РНПЦ ТМБ уровень отводов доноров цельной крови в стационарных 
условиях в 2011 году достоверно снизился на 5,64% и в выездных условиях на 
3,4% по сравнению с 2008 годом. Уровень отвода доноров компонентов крови в 
РНПЦ ТМБ за 2008–2011 гг. составил 8,32%, а в УГСПК 3,5%, что ниже по сравнению 
с донорами цельной крови этих учреждений за аналогичный период. По обоим 
этим учреждениям уровень первичных доноров в выездных условиях был 
выше по сравнению со стационарными условиями во все года наблюдения. По 
полученным данным не было установлено значимых корреляций по влиянию 
данных показателей на величину отвода доноров цельной крови. Так для УГСПК 
коэффициент Спирмена составил -1,0 для доноров стационарных условий 
(достоверность <0,05) и -0,6 для доноров выезда (значимость 0,04). Для РНПЦ 
ТМБ коэффициент Спирмена составил 0,6 для доноров стационарных условий 
(значимость 0,4) и -0,8 для доноров выездных условий (значимость 0,2). Основной 
причиной отвода доноров цельной крови является низкий уровень гемоглобина в 
периферической крови. Так, в РНПЦ ТМБ в стационарных условиях этот показатель 
составил 37,8%, в выездных условиях 56,1% (х2=73,15; р<0,05). Для УГСПК данный 
показатель составил около 50% без достоверных различий среди доноров цельной 
крови. Также значительную часть в структуре отводов для доноров цельной крови 
стационарных условий занимают другие изменения в общем анализе крови. Для 
РНПЦ ТМБ это показатель составил 44,2%, для УГСПК 35,2%. Соматическая патология 
преобладает среди доноров цельной крови выездных условий. Это связано с тем, 
что доноры стационарных условий предоставляют заключения из амбулаторно-
поликлинических организаций о перенесенных заболеваниях и, соответственно, 
больше отстраняются на первичном этапе регистрации до прихода на донацию 
крови. На основании полученных данных установлено, что в организациях 
переливания крови Республики Беларусь уровень отводов доноров цельной 
крови в стационарных условиях достоверно выше, чем уровень отводов доноров 
выездных условий. Это обусловлено, прежде всего, расширенным лабораторным 
обследованием данной категории доноров. Уровень отвода доноров компонентов 
крови от донации достоверно ниже по сравнению с донорами цельной крови, 
что связывают с предварительным проведением лабораторного обследования и 
большим % регулярных доноров плазмы и аферезных тромбоцитов. Среди основных 
причин отводов доноров цельной крови преобладает низкий уровень гемоглобина. 
Величина отвода доноров с соматической патологией выше среди доноров цельной 
крови в выездных условиях. Данные закономерности обусловлены алгоритмом 
медицинского осмотра доноров в стационарных и выездных условиях. 
Выводы. С целью снижения экономических потерь организаций переливания 
крови на этапе отбора доноров необходимо: внедрение практики динамического 
наблюдения за показателями здоровья донора и оперативной индивидуальной 
коррекции донорских программ; внедрение системы мониторинга 
железодефицитных состояний по параметрам ферритина, трансферрина, 
сыворотчного железа среди всех регулярных доноров цельной крови не реже 
1 раза в год и при первичной донации крови; внедрение системы бесплатной 
медикаментозной профилактики железодефицитных состояний регулярных 
доноров цельной крови.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ ЭРИТРОЦИТОВ 
КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ 

И ИММУНИЗАЦИИ В РНПЦ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ И 
МЕДИЦИНСКИХ БИОТЕХНОЛОГИЙ

Клестова Т.В., Шамраева Т.А., Дворецкова М.А.
ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и 

медицинских биотехнологий», г. Минск, Республика Беларусь
Цель. Разработать технологию заготовки эритроцитов со сроком хранения более 
1 года в условиях низких температур с целью формирования «банка эритроцитов».
Материалы и методы. При заготовке эритроцитов криоконсервированных 

используется автоматическая система глицеролизации и деглицеролизации крови 
ACP-215 (Haemonetics, США); аппарат для стерильного соединения магистралей 
(ТСD); расходные комплекты для глицеролизации и деглицеролизации 
эритроцитов; растворы заводского производства: глицерол 57,1%, натрия хлорид 
12%, глюкоза 0,2% и натрия хлорид 0,9%, САГМ.
Результаты и обсуждение. Производительность системы ACP-215 при процедуре 
глицеролизации составляет – 3 дозы/час, деглицеролизации – 1 доза/час с участием 
2-х работников (с учетом контроля врача), при сроке хранения готового продукта 
крови – не менее 3-х суток. Внедрение системы ACP-215 наиболее эффективно 
для заготовки эритроцитов по сравнению с мануальным методом в условиях 
боксированного помещения с использованием открытой системы, растворов 
собственного производства, стеклянных бутылок, с производительностью при 
участии 4-х работников 1 дозы за 2,0–2,5 часа и со сроком хранения 24 часа. 
Контроль качества каждого этапа производственного процесса проводится 
по основным нормативным показателям: объему (>185 мл), гемоглобину в 
надосадочной жидкости (<0,2 г/дозе), гематокриту (0,55–0,75), гемоглобину (>36 г/
дозе), лейкоцитам (<0,1×109/л), осмолярности (<340 мОсм/л).
Выводы. Внедрение современных технологий заготовки эритроцитов 
криоконсервированных с использованием ACP-215 позволяет увеличить 
сроки их хранения более года и способствует профилактике инфекционных 
трансфузионных реакций.

ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ ОПІКОВОГО ШОКУ
Коваленко О.М.1, Козинець Г.П.2, Коваленко А.О.3, Боярська Г.М.3, Осадча О.І.3

1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 
2Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 

3ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, 
Україна

Мета роботи. Удосконалити протокол інфузійної терапії (ІТ) ОШ для зменшення 
кількості органних ускладнень.
Матеріали і методи. Проведено аналіз результатів лікування 250 постраждалих з 
загальною площею опіків 10–70% поверхні тіла в центрі термічних уражень КМКЛ 
№2.
Основну групу склали 190 хворих, при лікуванні яких протягом 2009–2013 рр. 
використовувався оптимізований протокол інфузійної терапії ОШ. Групу 
порівняння склали 60 історій хвороби обпечених, які перебували на лікуванні 
протягом 1995–2000 рр. За допомогою клінічних і біохімічних методів оцінювали: 
загальний стан постраждалих, терміни виходу із шоку, початок оперативних 
втручань, розвиток органних ускладнень.
Результати та обговорення. Неадекватна ІТ є однією з головних причин 
летальності опікових хворих. Основною метою протишокової терапії при великих 
ураженнях є підтримка тканинної перфузії на ранній стадії опікової хвороби для 
запобігання тяжкості гіпоксичних і реперфузійних ушкоджень тканин. 
Для розрахунку рідини при лікуванні ОШ у дорослих використовується формула 
Паркланда, дітей – формула Карваяла.
Рідини понад формули було введено хворим з ураженням дихальних шляхів, 
з електричною травмою, із затримкою реанімації, пацієнтам з множинними 
травмами та особам, які страждають від алкогольної або наркотичної залежності.
У схеми ІТ ОШ введені нові комплексні інфузійні препарати на основі багатоатомних 
спиртів: реосорбілакт і сорбілакт. Для корекції метаболічного ацидозу у хворих 
основної групи вводився розчин сода-буфер, а не сода. Розчини глюкози в першу 
добу не використовувалися.
Висновки. Оптимізація обсягів перелитої рідини, використання в складі ІТ сучасних 
препаратів призвело до зменшення органних ускладнень за шкалою SOFA з 9,5 до 
6,4, а зменшення летальності в стадії шоку на 7%.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІМУННИХ ПРЕПАРАТІВ У ДІТЕЙ 
З ТЕРМІЧНОЮ ТРАВМОЮ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ОПІКОВОЇ 
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імені П.Л. Шупика, 

2ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», 
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 

4Київська міська клінічна лікарня №2, м. Київ, Україна
Мета. Визначити клінічну ефективність та особливості застосування препарату 
«БІОВЕН МОНО 5%» у дітей з тяжкою термічною травмою в гострому періоді 
опікової хвороби.
Матеріали і методи. Основну групу склали 17 дітей з поширеними опіками II–III 
ступенів, віком від 3 до 14 років. Препарат призначався з 2-ї доби після травми 
на протязі 4 діб в дозуванні 0,3 г/кг маси тіла дитини на добу внутрішньовенно. 
Дослідження проводили в гострому періоді опікової хвороби. Визначали 
функціональну активність фагоцитуючих клітин (ФК) в тесті відновлення 
нітросинього тетразолію (НСТ-тест), вміст імуноглобулінів основних класів, 
активність лімфоцитів в реакції бласттрансформації та в аутоімунних реакціях (АР) 
в присутності антигенів нормальних тканин.
Результати та обговорення. Встановлено, що у дітей з поширеними опіками 
визначається розвиток вторинної імунної недостатності з декомпенсацією 
функцій ФК, зниженням активності клітинної та гуморальної ланки адаптаційного 
імунітету, розвитком АР. Використання досліджуваного препарату сприяє 
збереженню функціонування чинників неспецифічної резистентності, клітинної 
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та гуморальної ланки адаптаційного імунітету на субкомпенсованому рівні, що 
проявляється в підвищенні вмісту імуноглобулінів основних класів, зокрема IgG, як 
в периферичній, так і в капілярній крові зони ураження.
Висновки. Застосування досліджуваного препарату забезпечує покращення 
клінічного перебігу опікової хвороби, зменшує кількість септичних ускладнень на 
20%, зниження клінічних проявів поліорганної недостатності на 30% та летальності 
в групі дітей з опіками тяжкого ступеня на 20%.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АКТИВНОСТИ АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ ДОНОРСКОЙ 

КРОВИ
Колесникова А.В., Кисель Л.В.

КУ «Криворожская станция переливания крови» Днепропетровского 
областного совета», г. Кривой Рог, Украина

Аланинаминортансфераза (АлАТ) – внутриклеточный фермент, расщепляющий 
аминокислоты и кетокислоты, он является диагностическим маркером ряда 
заболеваний. Наиболее высокая активность аланинаминотрансферазы 
выявляется в печени и почках, меньшая – в сердце, скелетных мышцах, 
поджелудочной железе, селезенке, легких, эритроцитах. Показания к назначению 
анализа АлАТ: диагностика болезней печени; обследование контактных лиц 
в очаге вирусного гепатита; мониторинг пациентов с гепатитами различной 
этиологии; обследование доноров. Повышение активности АаАТ является одной 
из основных причин медицинских отводов от донорства и основной причиной 
абсолютного брака. Минимальный срок медицинских отводов от донорства по 
причине повышенной активности АлАТ составляет 3 месяца, максимальный – 6 
месяцев. Повышение референтных значений АлАТ может свидетельствовать о 
таких заболеваниях и состояниях: некроз печеночных клеток любой этиологии 
(вирусный гепатит, токсическое поражение печени и др.); цироз печени; 
механическая желтуха; рак печени (первичный и метастатический); миокардит; 
миозит; миодистрофия; жировой гепатоз; хронический алкоголизм; выраженный 
панкреатит; гемолитические заболевания (иногда); лечение гепатотоксическими 
препаратами (анаболические стероиды, антибиотики, иммунодепрессанты, 
контрацептивы, противоопухолевые препараты, психотропные средства, 
салицилаты, средства для химиотерапии и наркоза, сульфаниламидные 
препараты). Поэтому доноры, у которых трижды отмечались повышенные цифры 
АлАТ в крови отстраняются от донорства. За 6 месяцев (с июля по декабрь) 2013 
года клинической лабораторией было обследовано 8734 образцов донорской 
крови, заготовленной на КСПК. Определение активности АлАТ проводилось 
кинетическим методом на полуавтоматическом биохимическом анализаторе Rayto 
RT-1904C с использованием наборов для определения аланинаминотрансферазы 
GРТ ALAT IFCC mod Human (Германия). Референтные значения активности АлАТ 
(норма) у женщин до 32 Е/л, у мужчин до 42 Е/л. За этот период были выявлены 
отклонения от нормы: повышение АлАТ 451 образец; изолированные: 354 образца; 
в сочетании с маркерами гепатитов: 97 (наличие HbsАg – 37, наличие антиген к 
HCV – 59, сочетание: HbsАg+HCV – 1). Списание гемакомпонентов по причине 
повышенного уровня АЛТ находится на уровне – 5,2%.
Все это позволяет говорить о том что, несмотря на современные тест-системы для 
обследования донорской крови, создание единой программы «Реестр доноров», 
зацикленного на всю область, квалифицированный терапевтический осмотр 
нельзя отказаться от такого необходимого исследования как АлАТ.

КОНТРОВЕРСІЙНІ ПИТАННЯ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ. НОВИЙ 
КОЛОЇДНО-ГІПЕРОСМОЛЯРНИЙ РОЗЧИН HAES-LX-5%

Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Кондрацький Я.Б.
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», 

м. Львів, Україна
Мета. Проаналізувати сучасний стан застосування препаратів на основі 
гідроксиетилкрохмалю (ГЕК) та обґрунтувати створення нового колоїдно-
гіперосмолярного інфузійного розчину.
Результати та обговорення. До останнього часу найбільш поширеною та 
вживаною групою препаратів серед колоїдів були ГЕК. Після нещодавніх публікацій 
про можливе зростання ризику ураження нирок після застосування ГЕК у пацієнтів 
з сепсисом, залишається відкритим питання з’ясування співвідношення ризик/
користь препаратів ГЕК, як у групі септичних пацієнтів, так і в групі пацієнтів 
без сепсису. При цьому ГЕК залишаються базовими препаратами при лікуванні 
гіповолемічних станів.
В ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 
розроблено новий інфузійний розчин HAES-LX-5%, який містить ГЕК 130/0,4 (5%), 
п’ятиатомний спирт ксилітол (5%), залужнювальний компонент натрію лактат 
(1,5%), електроліти Na+, K+, Ca++, Mg++ та Cl-. Сумарна кількість натрію складає 270 
ммоль/л, що у 2 рази більше, ніж його концентрація у плазмі крові. Кількість лактату 
– 133 ммоль/л, що у 4 рази більше, ніж у ізотонічний поліелектролітних розчинах. 
Завдяки такому складу загальна осмолярність становить 890 мОсмоль/л.
На основі проведених біологічних досліджень HAES-LX-5% було підтверджено, що 
препарат не має пірогенних властивостей і первинної токсичності, а в результаті 
його експериментального вивчення встановлено, що він не має кумулятивної 
дії (хронічної токсичності). Також доведена відсутність в препараті алергізуючих 
властивостей та місцевої подразнювальної дії.
Висновки. Запропонований колоїдно-гіперосмолярний препарат HAES-LX-5% 
після відповідного клінічного вивчення може бути рекомендований, як засіб для 
малооб’ємної ресусцитації на догоспітальному та ранньому госпітальному етапі.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППОВЫХ АНТИГЕНОВ ЭРИТРОЦИТОВ 
СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КРИВОГО РОГА

Кисель Л.В., Колесникова А.В.
КУ «Криворожская станция переливания крови» Днепропетровского 

областного совета», г. Кривой Рог, Украина
Цель. Определить частоты распределения групповых антигенов эритроцитов, 
а также уровень аллоиммунизации населения антигенами эритроцитов 
конкретной территории для улучшения качества трансфузиологической помощи 
и обоснованного обеспечения жителей компонентами крови.
Материалы и методы. Анализировали результаты определения групп крови по 
системе АВ0 при помощи стандартных сывороток и стандартных эритроцитов 
(перекрестный метод), моноклональных реагентов (Анти-А, Анти-В, Анти-АВ), 
а также Rh-принадлежности при помощи моноклональных реагентов (Анти-Д, 
Анти-С, Анти-Е) и стандартных сывороток Анти Д (Rhо) (метод конглютинации 
с использованием 10% желатина) у доноров и обращавшегося на станцию 
переливания крови населения (СПК) с 2009 по 20134 год (средние значения за 
5 лет). Все методы исследования проводились согласно приказа МОЗ Украины 
05.07.1999 г. №164.
Результаты и обсуждение. Численность населения территории, 
обслуживаемой Криворожской СПК составляет около 750 тыс. человек. 
Распределение групп крови по системе АВ0: доноры – 17990 человек. О(I) – 5772 
– 32,1%, А(ІІ) – 6697 – 37,2%, В(ІІІ) – 3781 – 21,0%, АВ(IV) – 1740 – 9,7%; население 
– 7531 человек. О(I) – 2410 – 32,0%, А(ІІ) – 2779 – 36,9%, В(ІІІ) – 1589 – 21,1%, АВ(IV) 
– 753 – 10%. Распределение по резус принадлежности: доноры – 17990 человек. 
Rh(+) – 14959 – 83,1%, Rh(-) – 3031 – 16,9%; население – 7531 человек. Rh(+) – 
6160 – 81,8%, Rh(-) – 1371 – 18,2%. При проведении анализа исследований можно 
сказать, что частота встречаемости резус-положительной крови составляет 
большинство от обследуемых лиц в обеих группах (доноры и население). Но 
Rh(-) кровь у населения составляет 18,2%, что на 1,3% больше чем доноров, 
поскольку к Rh(-)-донорам относятся лица с фенотипом dce, а к Rh(-)-населению 
– лица с фенотипами dce, dCe, dcE, dCE. Поэтому потребность лечебных 
учреждений в Rh(-) эритроцитах будет всегда больше чем заготавливаемых. 
Тогда, как по системе АВ0 распределение, как у доноров, так и у населения 
примерно одинаковы.
Выводы. Для планирования работы станции переливания крови по заготовке 
компонентов крови необходимо учитывать распределение групповых антигенов 
населения нашего региона: 1) по системе Резус: Rh(+) – 81,8%, Rh(-) – 18,2%; 2) по 
системе АВ0: О (I) – 32,0%, А (ІІ) –36,9%, В (ІІІ) – 21,1%, АВ (IV) – 10%.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ВМІСТУ СЕРОТОНІНУ В ПЛАЗМІ КРОВІ 
ДОНОРІВ
Корж А.В.

Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Мета. Провести визначення загального, тромбоцитарного і вільного серотоніну 
в плазмі крові первинних донорів і рекомендувати встановлені значення, як 
контрольні показники при проведенні подальших досліджень.
Матеріал і методи. Визначали вміст загального серотоніну (ЗСн) в плазмі 
крові, збагаченої тромбоцитами, вільного серотоніну в плазмі крові, збідненої 
тромбоцитами (після їх осадження) первинних донорів за методикою Видиборця 
С.В., Гайдукової С.М., Михайличенка Б.В. (2003). Вміст серотоніну визначали щодо 
стандартів на флюориметрі «Біан-130»–«Біан-100» при довжині хвилі збудження 
флюоресценції 365 нм і максимумі індукованої флюоресценції 490 нм. Вміст 
загального, вільного (ВСн) і тромбоцитарного серотоніну (ТСн) виражали в нмоль/г, 
а його вміст у 1 тромбоциті (Сн1Т) в амоль. Результати досліджень обробляли 
методами варіаційної статистики.
Результати. Вміст ЗСн в плазмі крові, збагаченої тромбоцитами, становило 
3,03±0,15 нмоль/г, вміст ТСн – 2,43±0,11 нмоль/г, вміст ВСн – 0,60±0,05 нмоль/г, 
а Сн1Т – 1,69±0,11 амоль. Дані, отримані в результаті дослідження, свідчать, що 
співвідношення фізіологічно активного ВСн, у первинних донорів становило 
приблизно 1/5 частину від ЗСн. При цьому велика частина серотоніну виявилася 
зв’язаною з тромбоцитами (приблизно 4/5 від загального).
Висновки. Враховуючи роль серотоніну в формуванні фебрильних реакцій 
і посттрансфузійних ускладненнях, на наш погляд, актуальним може бути 
визначення вмісту ЗСн, ТСн і ВСн в плазмі крові донорів плазми і тромбоцитів, а 
також реципієнтів, перед трансфузією плазми і/або концентрату тромбоцитів, 
для прогнозування можливості виникнення ускладнень та їх запобігання. 
Встановлені нами рівні вмісту ЗСн, ВСн і ТСн, а також показник вмісту Сн1Т можна 
рекомендувати, як контрольні при проведенні порівняльного аналізу.

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 
ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ У КЗ «ЧЕРКАСЬКА 

ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ ЧОР» ТА 
ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОБЛАСТІ

Кутасеєва Н.С., Денисов В.В.
КЗ «Черкаська обласна станція переливання крові ЧОР», м. Черкаси, 

Україна
Політика в області якості є основою програми з управління якістю, яка 
передбачає щоденну роботу щодо забезпечення і поліпшення якості, розуміння 
співробітниками організації політики в області якості.
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Цілеспрямоване використання компонентів крові залежно від стратегії лікування 
у конкретних хворих дозволяє забезпечувати високу ефективність гемотерапії. 
Одночасно, така тактика дає можливість раціонально використовувати заготовлену 
консервовану кров та її компоненти.
Параметри якості компонентів крові, що виробляються, як один з інтегральних 
показників, що характеризують рівень надання трансфузіологічної допомоги 
населенню та визначають ефективність всього комплексу гемокомпонентної 
терапії, повинні визначатися в усіх закладах, які здійснюють заготівлю крові.
Досвід організації регіональної системи контролю якості показав, що незважаючи 
на виникаючі труднощі і певні проблеми в цій галузі, проведення даної 
роботи дозволяє об’єктивно оцінити роботу закладів служби крові, рівень 
професіоналізму персоналу, рівень оснащеності обладнанням та ін. За якістю 
готового продукту можна судити про процес виробництва в цілому. Контроль 
якості компонентів крові – це, перш за все, контроль стабільності і стандартності 
виробничого процесу виготовлення компонентів крові, що включають всі 
етапи діяльності служби крові від відбору донорів до клінічного застосування 
компонентів крові.
Наше завдання полягає в тому, щоб на підставі отриманих висновків про якість 
компонента, виявити причини невідповідностей і усунути їх. Для цього необхідно 
суворо регламентувати всі етапи виготовлення продукту, а також оцінити все, що 
потрібно для забезпечення якості готового продукту на всіх етапах технологічного 
процесу.

МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ ФАКТОРА VII ЗГОРТАННЯ КРОВІ
Мадич С.Є.

ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», 
м. Львів, Україна

Гемостаз – це комплекс фізіологічних процесів, які ведуть до припинення кровотеч. 
При пошкодженні тканин, за нормальних обставин, негайно запускається процес, 
який призводить до швидкого утворення згустка. Центральне місце в процесі 
згортання відіграє коагуляційний каскад. Коагуляційні фактори циркулюють як 
інактивні одноланцюгові зимогени і активуються розщепленням в один чи більше 
етапів до генерованої дволанцюгової активної форми білку.
Фактор VII (FVII, проконвертин) – це серинова протеїназа трипсинового типу. 
Він є вітамін К-залежним глікопротеїном, що синтезується в печінці. FVIIа 
з’єднує кофактор, тканинний фактор (TF) і формує комплекс, в якому FVIIа може 
ефективно активувати FХ в FХа, тим самим ініціюючи серію реакцій, які призводять 
до утворення фібрину і гемостазу. Іноді, в процесі гемостазу можуть виникати 
дефекти, які призводять до порушень згортання крові, де час утворення згустку 
значно триваліший. Такі порушення можуть бути вроджені і набуті. Наприклад, 
гемофілія А або В з інгібіторами до факторів FVIIІ або FІХ, а також вроджений 
дефіцит FVII.
В даний час відомо багато методів виділення FVII. Найпоширеніші з них: гель-
фільтруюча хроматографія з використанням сорбенту Superdex 200 (Pharmacia) чи 
Toyopearl HW-55F (Toyo Soda); аніоно-обмінна хроматографія, що виконується на 
сорбенті Pharmacia Q – Sepharose Fast Flow; ультрадіафільтрування; імуноафінне 
очищення, наприклад, з використанням носія Sepharose 4В (Pharmacia).
В нашій лабораторії розробляються методи виділення очищених вірусінактивованих 
факторів згортання крові та фібринолізу з продуктів субфракціонування плазми 
крові за Коном з використанням методу афінної хроматографії на кремнеземних 
носіях з біоспецифічними лігандами.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ «ГЛУБОКАЯ КАРТИНА 
КРОВИ» В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Макаренко М.В., Говсеев Д.А., Скирда И.И., Жукова С.Н.
Киевский городской родильный дом №5, г. Киев, Украина

Проблема лечения анемии в акушерско-гинекологической практике по-прежнему 
остается актуальной. Приходится решать две задачи: восполнению ОЦК до 
приемлемого уровня преднагрузки сердца; восполнение глобулярного объема, 
т.е. восстановление необходимых кислородно-транспортных функции крови.
Цель. Оценка эффективности лечения анемии с использованием сервисной 
программы концепции «Глубокой картины крови» фирмы Radiometr (Дания), 
позволяющей рассчитать интегральные показатели состояния вентиляционного, 
транспортного и тканевого компонентов кислородного обмена.
Материалы и методы. За 2013г. при данном подходе было пролечено 12 
больных в акушерско-гинекологическом стационаре (9 больных в гинекологии 
и 3 в акушерском стационаре). В 9 случаях анемия (70–80 г/л), лечилась без 
использования донорских эритроцитов, опираясь на результаты поточного 
анализа кислородного обмена по программе «Глубокая картина крови». Главной 
задачей лечебных мероприятий считалось обеспечение условий сохранения 
компенсаторных и приспособительных реакций системы эритрона, что 
достигалось соблюдением охранительного режима, поддержанием высокого 
суточного каллоража, рациональной антибиотикотерапией. Показатели красной 
крови, за период пребывания в стационаре, без специфической стимуляции 
и заместительной терапии, выросли на 25–30% в сроки до 12 дней, что в 
абсолютных числах составило, по гемоглобину 90–100 г/л, гематокриту 30–32% 
перед выпиской.
Выводы. Не смотря на нерепрезентативность группы больных, оценивая 
результаты лечения с точки зрения экономической выгоды, клинической 
целесообразности и инфекционной безопасности, данный опыт можно 
считать, безусловно, положительным и заслуживающим дальнейшего 
развития.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭФФЕРЕНТНОЙ ТЕРАПИИ 
В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ 

ЭНДОТОКСИКОЗОВ
Макаренко М.В., Говсеев Д.А., Скирда И.И., Жукова С.Н.

Киевский городской родильный дом №5, г. Киев, Украина
В структуре патологии беременности гепатозы встречаются, от 15 до 30%. В своей 
практике мы выделили доминирующий синдромокомплекс гепатоза беременных 
– эндотоксикоз.
Цель. Исследование эффективности плазмафереза (ПФ) для снижения 
эндотоксической нагрузки, в программе терапии гепатозов беременных.
Материалы и методы. За 2013г. с гепатозом беременных нами было пролечено 
более 40 беременных. Срок беременности от 26 до 38 недель. Степень 
эндотоксикоза, у этого контингента составил: I степень – 30%; II степень – 56%; III 
степень – 14%.
ПФ проводили по стандартной методике неспецифической детоксикации 
на аппарате «Haemonetics» PSC. За один сеанс отбирали не более 30% ОЦП. 
Восполнение велось только кристаллоидами в соотношении 1:2 под контролем 
гемодинамики.
Результаты и обсуждение. При программном ПФ, в 98% случаев падала 
концентрация маркеров эндотоксикоза в 3-4 раза от исходной, с достижением 
физиологической нормы или близко к тому. По отработанному нами модусу 
терапевтические задачи, были достигнуты в 96% случаев. Все беременные, 
которые включались в программу детоксикации, родоразрешились в 36-38 недель 
с оценкой новорожденных по шкале Апгар – 7-8 балов.
Выводы. 1. Концепция эндотоксикозов в акушерской практике позволяет 
наиболее адекватно проводить лечебные мероприятия при гепатозах беременных. 
2. Стремление перевести более тяжелый эндотоксикоз в более легкий с помощью 
методов эфферентной терапии позволяет надежно протезировать элиминационые 
системы организма, что дает возможность восстановить функции и системы 
организма беременной в короткие сроки. 3. Снижение эндотоксической нагрузки 
на плод, создает условия его нормального развития. 4. Борьба с эндотоксикозом 
в дородовый период, позволяет минимизировать риски в родах и ранний 
послеродовый период.

ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ЗАГОТОВКИ И УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ НА 
КАЧЕСТВО СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННОЙ ПЛАЗМЫ

Малигон Е.И.
КООЗ «Харьковский областной Центр службы крови», г. Харьков, 

Украина
Цель. Оптимизация этапов заготовки, условий охлаждения и температурных 
режимов хранения свежезамороженной плазмы (СЗП).
Материалы и методы.  Образцы плазмы, заготовленной методом плазмафереза 
(ПФ) на «Autopheresis-C», а также фракционированием крови по режимам I при 
1250 g с применением лейкоцитарных фильтров и II – при 2150 g с удалением 
тромболейкослоя (ТЛС). Активность Ф.VIII и IX определяли до замораживания и в 
период хранения СЗП при -20, -40, -70ºС.
Результаты и обсуждение. Самый высокий уровень Ф.VIII и IX обеспечивает ПФ. 
Сравнительный анализ методов центрифугирования, определил преимущество 
технологии с удалением ТЛС (режим II): получена высокая концентрация Ф.VIII, IX и 
низкое количество остаточных клеток без применения дополнительных процедур 
обработки – лейкофильтрации. Кроме того использование систем счетверенных 
контейнеров исключает возможность внешней контаминации СЗП, полученной 
данным методом.
Лейкофильтрация крови или выделенной плазмы, проведенная в течение 2 часа 
с момента эксфузии, не снижала активность факторов свертывания, но вызывала 
перераспределение иммуноглобулинов – увеличение β- и γ- белков по сравнению 
с не фильтрованной СЗП, что необходимо учитывать при производстве препаратов 
плазмы.
Определена возможность эффективного замораживания СЗП со скоростью 
более 3ºС/мин, которая обеспечивает оптимальные условия охлаждения плазмы 
и высокие показатели сохранности Ф.VIII и IX. Заготовка СЗП методом ПФ или 
фракционированием по режиму II в совокупности с замораживанием в 4-х часовой 
термин от эксфузии с оптимальной скоростью охлаждения, позволяют продлить 
сроки хранения СЗП при -20ºС до 9 месяцев, включая обязательный 6-месячный 
период карантинизации; при -40ºС и -70ºС – более 24 месяцев.
Выводы. Воспроизводение оптимальных условий заготовки формируют ресурс 
полноценной и безопасной СЗП.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СКРИНІНГУ ВІЛ-
ІНФЕКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО ТА 

ІМУНОХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНОГО МЕТОДІВ
Маринюк О.В., Миколенко Н.І., Алтуніна С.Ю.

Київський міський центр крові, м. Київ, Україна
Мета. Провести порівняльний аналіз імуноферментного (ІФА) та 
імунохемілюмінесцентного (ІХЛА) методів для встановлення ефективності їх 
використання.
Матеріали і методи. Порівнювали результати скринінгу зразків донорської крові 
заготовленої виїзною бригадою та в операційній Київського міського центру крові 
і лікувальними закладами м. Києва. Кров досліджували на наявність маркерів ВІЛ-
інфекції, гепатитів В, С та сифілісу.
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В 2010–2011 рр. тестування зразків крові проводили методом ІФА, використовуючи 
тест-системи «ДіапрофМед» (Київ, Україна) та «Диагностические системы» 
(Н. Новгород, Росія), «Genscreen» (Bio-Rad, Франція).
В 2012–2013 рр. зразки крові тестували методом ІХЛА з використанням 
автоматичного аналізатора закритого типу «Architect i2000sr» (Abbott USA) на тест-
системах ARCHITECT Anti-HCV, ARCHITECT HBsAg Qualitative, ARCHITECT HIV Ag/Ab 
Combo, ARCHITECT Syphilis TP.
Результати та обговорення. Досліджено 22 729 зразків в 2010 р., 23 736 в 2011 р., 
24 392 в 2012 р., 24 124 в 2013 р. Питома вага підтверджених позитивних результатів 
скринінгу на ВІЛ, за допомогою тест-систем ІФА в 2010 р. становила 20,0%, в 2011 
році – 21,2%, а хибно-позитивних результатів в 2010 р. – 74%, в 2011 р. – 70,6%. 
Питома вага позитивних результатів на ВІЛ протестованих методом ІХЛА в 2012 р. 
становила 58,9%, в 2013 р. – 57,9%, а хибно-позитивних результатів в 2012 р. – 
37,5%, 2013 р. – 36,8%.
З 2012 р. при переході з методу ІФА на метод ІХЛА спостерігається різке зростання 
кількості підтверджених результатів на ВІЛ з 20% в 2010 р., 21% в 2011р. до 58,9% 
в 2012 р., 57,9% в 2013 р. (майже в 3 рази). Це пояснюється вищою специфічністю 
методу і тест-систем, на яких проводились дослідження.
Висновки. Результати скринінгу свідчать про більш високу чутливість і 
специфічність тест-систем ІХЛА у порівнянні з тест-системами ІФА, за рахунок чого 
підвищується достовірність результатів проведених досліджень.

ПЕРЕВАГА ДОНОРСЬКОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗУ В ЗАГОТІВЛІ 
СВІЖОЗАМОРОЖЕНОЇ ПЛАЗМИ ДЛЯ КЛІНІЧНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ
Муленко Н.Г., Дяченко Т.П., Бернацька О.М.

Дніпродзержинська філія КЗ «Дніпропетровської обласної станції 
переливання крові», м. Дніпродзержинськ, Україна

Мета. Заготівля якісних і безпечних компонентів крові (свіжозаморожена плазма – 
СЗП) з лікувальною метою.
Матеріали і методи. Методи мануального та автоматичного донорського 
плазмаферезу (ПФ), 2 апарати автоматичного ПФ фірми Baxter «Autofheresis-C», 
витратні матеріали.
Результати та обговорення. Карантинізацію СЗП на Дніпродзержинській 
філії КЗ «Дніпропетровська ОСПК» було розпочато ще в 2001р., коли термін її 
карантинного зберігання становив 3 місяці. У зв’язку з переважанням у закладі 
донорського мануального ПФ, карантину підлягала СЗП отримана від таких 
донорів. Карантинізовану плазму видавали переважно в пологові будинки, 
дитячі лікарні, акушерсько-гінекологічні відділення ЛПЗ міста і області. З 2005р., 
відповідно до наказу МОЗ України від 01.08.2005 р. №385 «Про інфекційну безпеку 
донорської крові та її компонентів», на карантин почали закладати всю заготовлену 
плазму після первинної вибраковки. Для збільшення обсягів карантинізованої СЗП 
і зниження ризику передачі гемотрансмісивних інфекцій було прийнято рішення 
надати перевагу заготівлі плазми методом ПФ (мануального та автоматичного), що 
дало можливість залучити активних донорів, які здавали плазму з регламентованою 
періодичністю. Кількість постійних донорів ПФ поступово збільшилась до 60% від 
загальної кількості донорів. Відповідно зростає і відсоток карантинізованої, двічі 
обстеженої СЗП. Так, уже з 2009 р. на переливання в лікувально-профілактичні 
заклади видається тільки карантинізована, двічі обстежена плазма.
Висновки. Заготівля СЗП методом донорського ПФ від постійних активних донорів 
забезпечує інфекційну безпеку, як донорської плазми, так і реципієнтів.

СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ЭРИТРОЦИТОВ 
ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ БЕРЕМЕННЫХ
Пешняк Ж.В.1, Смирнова Л.А.2, Пересада О.А.2, Кравчук З.И.1

1ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий», 
2 ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования», г. Минск, Республика Беларусь
Цель. Определить редуцирующую активность эритроцитов при железодефицитной 
анемии (ЖДА).
Материалы и методы. Исследовали активность лактатдегидрогеназы, глюкозо-
6-фосфатдегидрогеназы, глутатионредуктазы, супероксиддисмутазы, cодержание 
малонового диальдегида (МДА) в эритроцитах беременных женщин с ЖДА I 
степени тяжести (n=12).
Результаты и обсуждение. При ЖДА в эритроцитах беременных женщин 
выявлено статистически значимое увеличение в 1,8 раза содержания МДА и в 
4,2 раза снижение активности фермента супероксиддисмутазы, что позволяет 
говорить о снижении антиоксидантной защиты при данном заболевании. В то 
же время в эритроцитах отмечено повышение в 2,5 раза (Р<0,05) активности 
основного фермента пентозофосфатного пути глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. 
Данный фермент является источником НАДФ-Н, используемого клеткой для 
восстановления дисульфидных связей и генерации SH-групп и повышение его 
активности может служить компенсаторным механизмом, способствующим 
защите мембран эритроцитов от денатурации и деструкции.
Выводы. У беременных женщин с ЖДА I степени тяжести установлено снижение 
эффективности антиоксидантной защиты эритроцитов, о чем свидетельствует 
накопление конечного продукта перекисного окисления липидов МДА при снижении 
активности фермента супероксиддисмутазы. В то же время, наблюдается активация 
компенсаторных механизмов, способствующих генерации дополнительных 
восстановительных эквивалентов. К числу таких компенсаторных механизмов можно 
отнести увеличение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы эритроцитов.

АНТИГЕНИ КРОВІ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ З НАБРЯКОМ 
КАЛИТКИ

Рибальченко І.Г1., Рибальченко В.Ф2., Невірковець А.А2.
1НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, 

2Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Мета. Визначити та встановити антигенний та аглютиногенний склад крові в 
залежності від групової патології хворих дітей з набряком калитки.
Матеріали і методи. У клініці хірургії новонароджених перебувало на обстеженні 
та лікуванні 337 новонароджених дітей (від 1-го дня до 3-х місяців) з синдромом 
набряклої калитки. 35 хворих були переведені з пологового будинку. Проводилось 
комплексне обстеження включаючи у 271 (80,4%) групу крові та резус фактор. 
Антитіла системи АВО, та Rh визначали за допомогою стандартних вивороток.
Результати та обговорення. Набряк та збільшення калитки мали всі хворі. Кили 
різної локалізації (правобічні та лівобічні) мали 215 (79,4%) дітей, з наступним 
антигенним та аглютиногенним складом крові – О(І)Rh+ (22,9%), О(І)Rh- (5,1%), А(ІІ) 
Rh+ (24,8%), А(ІІ) Rh- (6,3%), В(ІІІ) Rh+ (10,4%), В(ІІІ) Rh- (1,8%), АВ(IV) Rh+ (7,0%), АВ(IV) 
Rh- (1,1%). Перекрути яєчка мали 35 (12,8%) хворих, з наступним антигенним та 
аглютиногенним складом крові – О(І) Rh+ (2,6%), О(І) Rh- (0%), А(ІІ) Rh+ (4,5%), А(ІІ) 
Rh- (1,8%), В(ІІІ) Rh+ (2,2%), В(ІІІ) Rh- (1,1%), АВ(IV) Rh+ (0%), АВ(IV) Rh- (0,7%). В іншій 
групі недуг яєчка: тератому, гнійний орхіт і гематому яєчка, мали 21 (7,7%) хворих, 
з наступним антигенним та аглютиногенним складом крові – О(І) Rh+ (1,1%), О(І) 
Rh- (0,4%), А(ІІ) Rh+ (2,2%), А(ІІ) Rh- (0,7%), В(ІІІ) Rh+ (0,7%), В(ІІІ) Rh- (0%), АВ(IV) Rh+ 
(2,6%), АВ(IV) Rh- (0%). Всі діти оперовані. Отже залежність групи крові у хворих 
дітей з хірургічною патологією розділились наступним чином: О(І) у 87 (32,2%), А(ІІ) 
у 109 (40,2%), В(ІІІ) у 44 (16,2%), АВ(IV) у 31 (11,4%)
Висновки. Використання групового складу крові хворих дітей, може слугувати 
одним із небагатьох критеріїв раннього виявлення схильності до захворювань 
калитки.

ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОНОРСКОЙ КРОВИ
Сабирова Л.Е., Филатова Л.Г., Омарова Д.Р., Сабирова А.Б., Аширбекова А.Н.

Карагандинский государственный медицинский университет, 
г. Караганда, Казахстан

Цель. Обеспечение инфекционной безопасности донорской крови, улучшение 
выявляемости инфицирования вирусами иммунодефицита человека (ВИЧ-1, 2), 
гепатитов В (ВГВ) и С (ВГС).
Материалы и методы. Лабораторные исследования образцов донорской крови 
на инфекционные маркеры: ВИЧ-1, 2, ВГВ, ВГС проводилось в два этапа.
I этап – иммунологическое исследование (метод иммуноферментного анализа 
(ИФА), метод иммунохемилюминисцентного анализа (ИХЛА), метод пассивной 
гемагглютинации (РПГА) метод иммуноблотинга (ИБ)). Образцы донорской крови 
с отрицательным результатом в иммунологическом исследовании направлялись 
для молекулярно-биологического исследования.
II этап – молекулярно-биологическое исследование образцов донорской крови 
на наличие РНК ВИЧ-1, 2, ВГС и ДНК ВГВ (полимеразная цепная реакция (ПЦР) – 
метод обнаружения вирусных геномных нуклеиновых кислот, для более раннего 
выявления возбудителя в серонегативный период течения инфекционного 
процесса, метод мультиплексного анализа).
Результаты и обсуждение. По данным мониторинга основных показателей 
деятельности службы крови Республики Казахстан за 2013 год на первом этапе 
было проведено иммунологическое исследование 303 561 образца крови донора, 
из них обнаружено: антитела к белкам ВИЧ-инфекции – 59; серопозитивных по 
суммарным антителам к ВГС – 2071; положительные результаты на ВГВ – 3565; 
положительные результаты на сифилис – 2559. На втором этапе 284799 образцов 
крови доноров с отрицательными результатами на ВИЧ-1, 2, ВГВ, ВГС и сифилис 
были обследованы методом ПЦР. Из них обнаружено положительных результатов 
у 201 человека, находящихся в стадии серонегативного «окна».
Выводы. Для обеспечения вирусной безопасности донорской крови необходимо 
применение наряду с иммунологическим исследованием молекулярно-
биологического метода ПЦР.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
ПОВЫШЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ 

КРОВИ
Свирновская Э.Л.1, Хулуп Г.Я.1 , Климович О.В.2, Гольдинберг Б.М.2, 

Пасюков В.В.1

1ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий», 

26-я городская клиническая больница, г. Минск, Республика Беларусь
Цель. Определить перспективные пути минимизации трансфузионно-
трансмиссивных инфекций (ТТИ) с учетом их эффективности и затратности.
Материалы и методы. Прослежена эффективность отбора доноров (уровень 
брака крови по ТТИ) и карантинизации плазмы, изучена востребованность 
патогенинактивированных компонентов крови для определенных категорий 
пациентов.
Результаты и обсуждение. В Республике Беларусь инфекционная безопасность 
компонентов крови обеспечивается отбором доноров с использованием 
ежемесячно обновляемого регистра отводов, обследованием каждой донации 
на маркеры ТТИ, а также карантинизацией всех доз плазмы, заготовленной 
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для переливания, фракционирования и производства криопреципитата. С 
2012г. в г. Минске внедрено производство патогенинактивированных плазмы 
и концентрата тромбоцитов с помощью технологий «Терафлекс» и «Мирасол». 
Система отбора доноров практически исключает допуск к кроводаче выявленных 
вирусоносителей, в связи с чем брак крови по ТТИ на протяжении последних 15 лет 
колеблется в пределах 0,6-0,7%. В течение 7 лет применения карантинизированной 
плазмы не зарегистрировано ни одного случая заражения реципиентов ТТИ. 
Патогенинактивированные тромбоциты (их стоимость в 2,5 раза выше стандартных) 
были распределены в онкогематологиеские подразделения больниц (95%) и 
для купирования акушерских кровотечений (4,3%). Патогенинактивированная 
плазма востребована преимущественно для новорожденных (34%) и пациентов 
гематологической клиники (63%).
Выводы. Карантинизация плазмы является эффективным и доступным методом 
предотвращения ТТИ. Широкое внедрение патогенредуцированных компонентов 
крови сдерживается их высокой стоимостью.

АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕНТРАТУ ТРОМБОЦИТІВ В 
КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Сердюк А.А., Грінько Н.І., Кащак В.М., Гуристримба Н.І.
КЗ «Дніпропетровська обласна станція переливання крові», 

м. Дніпропетровськ, Україна
Мета. Надання якісної та безпечної допомоги онкологічним та онко-гематологічним 
хворим.
Матеріали і методи. Паспорт повернення на введення концентрату тромбоцитів 
(КТ). Статистичний метод обліку.
Результати та обговорення. Для дослідження ефективності перелитих тромбоцитів 
було розроблено паспорт повернення на введення концентрату тромбоцитів, 
заготовленого методом аферезу. В паспорті повернення відмічається показник 
тромбоцитів у хворого через одну і 24 години після трансфузії. Клінічними критеріями 
ефективності трансфузії КТ встановлено припинення кровотечі або кровоточивості 
та відсутність свіжих проявів крововиливів на шкірі. Зростання рівня тромбоцитів в 
крові хворого через одну годину після трансфузії КТ свідчить про імунну сумісність 
донорських тромбоцитів. Кількісне підвищення тромбоцитів в крові хворого через 
24 години після трансфузії КТ свідчить про добру приживлюваність перелитих 
тромбоцитів. Аналіз проводився в онкологічних та онко-гематологічних хворих 
дитячих закладів. Хворим вводили одну–дві терапевтичні дози КТ (2–4×1011/л). 
Проаналізовано 32 паспорти повернення на введення концентрату тромбоцитів 
онкологічним та гематологічним хворим дитячого віку. В 11 хворих дітей (34%) 
відмічали збільшення тромбоцитів в два рази; у 4-х хворих (12%) відмічали збільшення 
тромбоцитів в три рази. В 7 випадках (22%) спостерігали позитивний клінічний ефект, 
тромбоцити збільшились в 4 рази. В 9 випадках (28%) спостерігалися збільшення 
тромбоцитів в 5-6 разів. В одному випадку (3%) клінічний ефект був відсутнім.
Висновки. Трансфузії КТ, заготовлені методом аферезу, являються ефективними, 
безпечними для лікування хворих онкологічного та онко-гематологічного профілю.

СЛУЧАЙ ПОСТТРАНСФУЗИОННОГО ОСЛОЖНЕНИЯ 
ГЕМОЛИТИЧЕСКОГО ТИПА ПО МИНОРНЫМ АНТИГЕНАМ 

СИСТЕМЫ РЕЗУС
Сердюк А.А., Петров В.В., Дубина В.Н., Рудина Л.И., Баркова Г.А.

КУ «Днепропетровская областная станция переливания крови», КУ 
«Областная клиническая больница имени Мечникова И. И.», 

г. Днепропетровск, Украина
Цель. Клиническое значение минорных аллоантител в развитии тяжёлого 
гемотрансфузионного осложнения (ГТО) гемолитического типа.
Пациентке С., 26 лет, с диагнозом «ІV беременность 36 недель, преждевременная 
отслойка плаценты, кесарево сечение с экстирпацией матки», кровопотерей 2500 
мл в связи с гиповолемическим шоком проводилась трансфузия одногруппных 
эритроцитов (А (ІІ) Резус-положительных) в количестве 1800 мл. Через 4 часа 
после начала трансфузии диурез снизился до 70 мл, моча приобрела цвет 
«мясных помоев», появились признаки внутрисосудистого гемолиза. Проводилась 
комплексная интенсивная терапия с обменным плазмаферезом с объёмом 
замещённой плазмы 5200 мл, гемодиализ. Прогрессирующая полиорганная 
недостаточность привела к летальному исходу на 8-е сутки.
Материалы и методы. При проведении служебного расследования массивной 
гемотрансфузии были проведены изосерологические исследования крови 
больной С., взятой до гемотрансфузии, с использованием микротипирующей 
системы Dia Med, моноклональных антител. Было установлено: сыворотка крови 
светло-жёлтого цвета, фенотип A CCDee, обнаружены антиэритроцитарные 
антитела с титром 1:32 в реакции конглютинации с 10% желатином. Специфичность 
антител анти-hr’(с) определена с помощью фенотипированных эритроцитов ID 
DiaCell I-II-III. Проведение проб на совместимость сыворотки больной С. с остатками 
перелитых одногруппных эритроцитов выявило наличие агглютинации в реакции 
с 10% раствором желатина с 7 образцами из 8, то есть, несовместимость. В 
фенотипе эритроцитов этих образцов крови присутствовал hr’(с)-антиген системы 
Резус. В образце крови больной С., взятом после гемотрансфузии, – выраженные 
признаки гемолиза, прямая реакция Кумбса положительная +++ (ID Card LISS 
Coombs), наличие кровяной химеры по антигену hr’(с) при использовании ID Card 
Resus Subgroups + К. На основании клинической картины и лабораторных данных 
установлен факт ГТО гемолитического типа по минорному антигену hr’(с).
Выводы. Развитие ГТО возникло в результате: недостаточной информированности 
врачей о роли минорных антител в риске развития ГТО; недооценки акушерского 

и трансфузионного анамнеза; качества проведения изосерологических 
исследований; несоблюдения требований инструкции по переливанию 
компонентов крови. Данный случай подтверждает необходимость проведения 
скрининга антиэритроцитарных аллоантител у всех пациентов независмо от резус-
принадлежности для выявления аллосенсибилизации, а также использования 
тестов повышенной чувствительности для выявления слабых аллоантител.

РОЛЬ ВІДБОРУ ДОНОРІВ У ВИГОТОВЛЕННІ КОМПОНЕНТІВ 
КРОВІ (КОНЦЕНТРАТУ ТРОМБОЦИТІВ) МЕТОДОМ 

АВТОТРОМБОЦИТОФЕРЕЗУ
Сердюк А.А., Гуристримба Н.І., Посунько К.Л., Божко Н.О., Грінько Н.І.

КЗ «Дніпропетровська обласна станція переливання крові», 
м. Дніпропетровськ, Україна

Мета. Забезпечення лікувальних закладів якісним та безпечним концентратом 
тромбоцитів (КТ).
Матеріали і методи. Витратні матеріали для тромбоцитаферезу (ТЦФ), апарат 
«Amicus», стерильний набір інструментів, методика проведення процедури ТФЦ.
Результати та обговорення. В щоденній роботі закладу застосовується 2 
методики виготовлення КТ – з дози консервованої донорської крові та методом 
автоматичного ТЦФ на апараті «Amicus», технічні можливості якого дозволяють 
заготовляти від одного донора за одну процедуру від 1 до 8 терапевтичних 
доз. З 2011 р. збільшено питому вагу випуску КТ аферезним методом: 2011 р. – 
58,6% від заготовлених; 2012 р. – 76,9%; 2013 р. – 96,5%. У 2011 р. проведено 287 
процедур, в тому числі 244 (85%) від активних донорів; 2012 р. – 460 процедур, 
в тому числі 324 (70%) від активних донорів; 2013р. – 712 процедур, в тому числі 
554 (78%) від активних донорів. Параметри відбору донорів: попередній досвід 
донорства плазми апаратним методом; кількість тромбоцитів в периферичній 
крові не менше 230×109/л; вага понад 70 кг; вік 20–50 років, чоловіча стать; зріст 
170 см і більше; чітко виражені вени в області ліктьових згинів; артеріальний тиск 
120/80 мм.рт.ст. При проведенні процедур ТЦФ у відібраних донорів не відмічено 
суттєвих змін стану, не відбувалось переривання току крові під час процедури, 
отримано повноцінні терапевтичні дози КТ. Періодичність проведення процедур 
згідно наказу МОЗ України від 16.08.2005р. №385. Контроль якості підтвердив 
відповідність встановленим показникам усіх доз КТ.
Висновки. Параметри відбору донорів для виготовлення КТ є оптимальними для 
забезпечення успішного проведення процедури ТЦФ і виготовлення від 1 донора 
2-х терапевтичних доз КТ.

ПРОФІЛАКТИКА ГЕМОТРАНСФУЗІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ 
ВНАСЛІДОК БАКТЕРІАЛЬНОГО ЗАБРУДНЕННЯ КРОВІ ТА ЇЇ 

КОМПОНЕНТІВ
Сердюк А.А., Божко Н.О., Юнтунен Г.М., Великородна К.О.

КЗ «Дніпропетровська обласна станція переливання крові», 
м. Дніпропетровськ, Україна

Мета. Попередження післятрансфузійних (ПТУ) ускладнень бактеріальної природи.
Матеріали і методи. Бактеріологічний контроль зразків консервованої крові, її 
компонентів, препаратів, режимів стерилізації, матеріалів, що підлягають стерилізації, 
повітряного середовища виробничих боксів, відібране седиментаційним та 
аспіраційним методами, рук персоналу і шкіра ліктьових згинів донорів.
Результати та обговорення. В 2013р. нами проведено 18526 бактеріологічних 
досліджень. Інфікування донорської крові та її компонентів може трапитись, як 
під час технологічного процесу, так і при клінічному їх використанні. Причинами 
можуть бути: недостатня обробка шкіри ліктьових згинів донорів, нерозпізнана 
транзиторна або хронічна бактеріємія у донора, порушення герметичності 
упаковки контейнера, використання нестерильних консервантів, повторне 
проколювання голкою тубуса контейнера, недотримання умов та вимог 
транспортування, неправильна методика розділення об’єму трансфузійного 
середовища на декілька доз.
ПТУ бактеріальної природи найчастіше обумовлені ендотоксинами Гр(-) 
мікроорганізмів: Yersinia enterokolitica, Citrobacter frendii, Escherichia coli та інших, що 
пояснюється їх здатністю рости при низьких температурах в середовищі з високим 
вмістом заліза. Для таких ПТУ характерно: одночасне виникнення важких реакцій та 
ускладнень у декількох хворих після трансфузії компонентів крові, заготовлених в 
один і той же день, в одному закладі служби крові; ранній гемоліз; наявність в плазмі 
мутності, згустків, плівки, що виявляються в декількох контейнерах з компонентами 
крові. При несвоєчасному розпізнаванні та неправильному лікуванні хворий може 
загинути протягом першої доби після трансфузії.
Висновки. Плановий систематичний контроль якості донорської крові, її 
компонентів та моніторинг виробничого середовища, є важливим фактором 
забезпечення якості та безпеки трансфузійних середовищ.

ІНФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ ГІДРОКСИЕТИЛКРОХМАЛЮ В УМОВАХ 
ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

Старіков А.В.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, 

Україна
Дослідження показали ефективність застосування інфузійних розчинів 
гідроксиетилкрохмалю (ГЕК) при проведенні інтенсивної терапії. Тому, важливе 
значення має виявлення небажаних реакцій в умовах застосування колоїдно-
осмотичних розчинів до складу яких входить ГЕК.
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При використанні засобів на фоні ГЕК необхідно ураховувати фізико-хімічні 
властивості їх складових субстанцій. Дослідження показали, що показник 
молекулярно-масового розподілу, має важливе значення при прогнозуванні 
терапевтичного результату та можливості небажаних результатів при застосуванні 
коллоїдно-осмотичних розчинів.
Висновки. Включення розчинів ГЕК в терапію критичним хворим необхідно 
проводити після ретельного мониторінгу функціонального стану печінки і нирок, 
системи гемостазу та електролітного балансу.

ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ «ЛАТРЕН» У ПАЦІЄНТІВ З 
ГЕМОЛІТИЧНОЮ АНЕМІЄЮ

Стариков А.В., Бурнаєва С.В.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, 

Україна
Мета. Дослідити вплив розчину «Латрен» на ряд показників системи гемостазу у 
пацієнтів з гемолітичною анемією.
Матеріал і методи. Обстежено 12 пацієнтів, яким у комплексному лікуванні 
гемолітичного кризу було внутрішньовенно застосовано 400 мл розчину «Латрен».
Результати та обговорення. Як свідчать отримані результати, після застосування 
розчину «Латрен» мало місце подовження протромбінового часу, та зниження 
агрегаційної здатності тромбоцитів до АДФ, що сприяло покращенню біологічних і 
агрегацій них властивостей крові під час введення препарату. Крім того, виявлено 
скорочення часу розчинення фібринового згустку в тесті ХЗФ (Хагеман-залежний 
фібриноген), що може свідчити про активацію плазмінової системи.
Висновки. Застосування розчину «Латрен» в комплексному лікуванні гемолітичної 
кризи може сприяти покращенню ряду показників гемостазу, що сприяє клінічному 
перебігу захворювання та стану хворого.

ЗМІЦНЕННЯ СЛУЖБ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ В УКРАЇНІ
Стенлі Дж.1, Шектер К.1, Волок О.1, Подольчак Н.В.2, Вітек Ч.2

1Американський міжнародний альянс охорони здоров’я, 
Вашингтон, США, 

2Центри контролю та профілактики захворювань Департаменту 
охорони здоров’я США (CDC) Україна-Росія, м. Київ, Україна

Мета. В рамках Надзвичайного плану Президента США із боротьби зі СНІД (PEPFAR), 
Центри контролю та профілактики захворювань Департаменту охорони здоров’я 
США і Американський міжнародний альянс охорони здоров’я тісно співпрацюють 
з Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) та іншими зацікавленими сторонами в 
Україні для зміцнення служби переливання крові.
Матеріали і методи. За погодженням з МОЗ України, у 2013 році командою 
міжнародних експертів було проведено оцінку роботи наступних демонстраційних 
закладів в Україні: Київський міський центр крові, Національна дитяча 
спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», обласні центри крові Київської, Житомирської, 
Львівської, Рівненської, Луганської та Одеської областей, відділення трансфузіології 
Житомирської, Рівненської, Луганської обласних клінічних лікарень, відділення 
трансфузіології Львівської міської лікарні швидкої допомоги та Одеської обласної 
дитячої лікарні.
Результати та обговорення. Висновки та рекомендації було надано представникам 
МОЗ, інших державних органів та оцінених закладів. На сьогоднішній день було 
розпочато навчання з принципів менеджменту якості у службі крові, аналізу 
витрат та проведено круглий стіл з розробки кампанії інформування громадськості 
щодо залучення донорів крові. Плани на майбутнє включають зміцнення 
поточної роботи в кожному демонстраційному закладі, надання допомоги МОЗ 
з розробки клінічних рекомендацій з переливання крові, заснованих на засадах 
доказової медицини, та огляд діючих нормативних актів з точки зору відповідності 
міжнародним стандартам і практиці. Відповідно до запиту, Державній службі 
України з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 
і всім центрам крові України буде надана допомога щодо розробки національної 
комп’ютерної інформаційної системи.
Висновки. Метою CDC та АМАОЗ є співпраця зі службами крові в Україні для 
зміцнення їх поточних робочих процесів, тим самим підвищуючи безпеку і 
наявність крові для всіх, кому може знадобитися переливання крові.

СТВОРЕННЯ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ ДОБРОВІЛЬНОГО 
БЕЗОПЛАТНОГО ДОНОРСТВА КРОВІ

Стенлі Дж.1, Ботос Л.2,Шектер К.1, Волок О.1, Подольчак Н.В.3, Вітек Ч.3

1Американський міжнародний альянс охорони здоров’я, 
Вашингтон, США, 

2БладСорс, м. Матер, Каліфорнія, США, 
3Центри контролю та профілактики захворювань Департаменту 

охорони здоров’я США (CDC) Україна-Росія, м. Київ, Україна
Мета. Найкращою стратегією забезпечення безпечних і адекватних запасів крові 
є регулярне мотивування, залучення та збереження добровільних безоплатних 
донорів крові (ДБДК) до моменту, коли потрібне переливання крові. ДБДК – це 
донори з громади, які надають кров з альтруїстичних міркувань, щоб допомогти 
тим, хто її потребує.
Матеріали і методи. Існує багато недорогих інструментів та ресурсів для мотивації 
і залучення ДБДК. Інструменти включають навчальні матеріали для інформування 
цільових груп низького ризику та використання існуючих регулярних донорів, 
місцевих організацій та Інтернету у залученні нових донорів. Задля збереження 

донора у якості постійного і безоплатного, служби крові (СК) повинні забезпечити 
умови, які дозволяють йому отримати позитивний досвід, що ґрунтується на 
якісному обслуговуванні та безпеці і спонукає до наступних донацій.
Результати та обговорення. Розробка стратегії розвитку ДБДК розпочинається 
зі створення мотивації здати кров, яка може бути реалізована за допомогою 
навчання та надання інформації про важливість і безпеку донорства крові. 
Навчання донорів також можна почати в ранньому віці через шкільні програми. 
Особи з груп низького ризику за умови відсутності будь-яких стимулів є 
найбезпечнішими донорами. Цільове залучення та збереження саме цих донорів, 
які згодні здати кров щонайменше 2 або 3 рази на рік є вкрай необхідним для 
забезпечення адекватних запасів крові. Залучення та збереження донорів також 
вимагає підтримки зі сторони СК, як тільки людина погоджується на донацію. СК 
повинна створити дружнє та безпечне для донора середовище, що вимагає від 
співробітників розуміння принципів якісного обслуговування клієнтів. Планування 
наступного візиту на момент донації також сприяє регулярності здавання крові.
Висновки. Створення безпечних та адекватних запасів крові вимагає 
впровадження стратегії розвитку сприятливих умов для мотивації, залучення та 
збереження постійних добровільних безоплатних донорів крові.

МОЖЛИВІСТЬ ОДЕРЖАННЯ АНТИМЕНІНГОКОКОВОЇ ТА 
АНТИСТАФІЛОКОКОВОЇ ПЛАЗМИ КРОВІ ДОНОРІВ, ЯКИМ НЕ 

ПРОВОДИЛАСЬ СПЕЦИФІЧНА АКТИВНА ІМУНІЗАЦІЯ
Терещук Т.О.

Житомирський обласний центр крові, м. Житомир, Україна
Актуальність. Нами установлено, що додатковим джерелом імунної сировини 
може бути кров донорів, які мають високий рівень сироваткових антитіл без 
активної імунізації.
Мета. Одержання імунної плазми від неімунізованого донороспроможного 
населення методом скринування.
Матеріали і методи. Проведені дослідження 792 сироваток крові населення 
Житомирського регіону з визначення антименінгококових антитіл та 651 сироватки 
– з визначення антистафілококових антитіл (антиальфастафілолізину).
Результати і обговорення. Імунні сироваткові антименінгококові антитіла 
виявляли в титрах від 1:80 до 1:1280 у (35,40±0,77)% донороспроможного 
населення. Найбільша частота виявлення антименінгококових антитіл 
(55,60±1,15)% була в зимовий період. Імунні антистафілококові антитіла в кількості 
від 3,0×103 до 6,0×103МО/мл були виявлені в (6,80±0,97)% обстежених сироваток. 
Найбільша частота виявлення антистафілококових антитіл (9,70±2,65)% була 
в осінньо-зимовий період. В одержаній специфічній плазмі з високим вмістом 
антименінгококових антитіл ≥1:80 та активністю антитіл – антиальфастафілолізину 
≥3,0 МО/мл проводили визначення показників якості і безпеки свіжозамороженої 
плазми. Дослідження виконували відповідно до встановлених критеріїв якості 
міжнародної та національної нормативної документації. Визначені показники 
перебували у межах норми.
Висновки. Проведені дослідження свідчать про можливість одержання 
антименінгококової та антистафілококової плазми без проведення активної 
специфічної імунізації донорів. Одержана плазма відповідає стандартам якості 
національної та міжнародної нормативної документації і може бути використана 
для специфічного лікування тяжкохворих з інфекційними та гнійно-септичними 
захворюваннями.

ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ТИПИРОВАНИЕ КРОВИ ПО 
ТРАНСФУЗИОННО ОПАСНЫМ АНТИГЕНАМ ЭРИТРОЦИТОВ

Хулуп Г.Я., Новак Л.В., Дворина Е.М.
ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и 

медицинских биотехнологий», г. Минск, Республика Беларусь
Цель. Исследовать характер распределения трансфузионно опасных антигенов 
некоторых эритроцитарных систем среди доноров г. Минска.
Материалы и методы. Исследована донорская кровь за период 2009–2013 гг. 
Для типирования антигенов эритроцитов применялись иммуногематологические 
диагностикумы РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, цоликлоны 
ООО «Медиклон», ООО «Гематолог» (г. Москва) и гелевые диагностические карты 
DiaMed (Швейцария).
Результаты и обсуждение. Изучен характер распределения групповых 
факторов крови. Группа крови О(I) встречается с частотой 36,0%, А (II) – 36,2%, 
В (III) – 19,3%, АВ (IV) – 8,5%. Соотношение Rh(D)-положительных (83,3%) и 
Rh(D)-отрицательных (16,7%) лиц соответствует европейским показателям. 
Распространенность антигена К системы Келл составляет 8,6%. Для определения 
частоты встречаемости различных резус-фенотипов исследована кровь 3986 
доноров. Среди резус-положительных лиц распространенность основных 
фенотипов составила: СсDee – 36,2%, CCDee – 20,0%, CcDEe – 11,9%, ccDEe – 11,2%. 
Типирование эритроцитов крови доноров по антигенам системы Резус (и другим 
эритроцитарным системам) проводится с целью подбора крови реципиентам 
с наличием антиэритроцитарных антител, профилактики сенсибилизации 
пациентов, нуждающихся в многократных трансфузиях, изготовления 
стандартных эритроцитов, комплектации криобанка эритроцитами редких 
групп крови. Пополнение банка крови эритроцитами редких антигенных 
типов осуществляется с учетом АВ0-принадлежности, резус-фенотипа и 
фенотипа минорных антигенов эритроцитов систем Duff y, Kidd, MNS, Lewis и 
др. Наибольшую значимость имеют криоконсервированные эритроциты, в 
фенотипе которых антигены представлены в гомозиготном состоянии.
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Выводы. Исследование частоты встречаемости трансфузионно опасных антигенов 
эритроцитов способствует качественно новому уровню иммунологической 
безопасности гемотрансфузий и может быть широко использовано в разных 
практических приложениях производственной и клинической трансфузиологии.

ПЕРВИЧНЫЕ ДОНОРЫ: КАКОВА МЕРА ИХ «ОПАСНОСТИ»?
Хулуп Г.Я.1, Свирновская Э.Л1., Карпенко Ф.Н.2, Новик А.В.1

1ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий», г. Минск, 

2Учреждение «Гомельская станция переливания крови», г. Гомель, 
Республика Беларусь

Цель. Провести ретроспективный анализ потенциальной опасности передачи 
реципиентам вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) с кровью первичных 
и активных доноров в масштабах Республики Беларусь. В соответствии с 
общепринятой стратегией комплектования донорских кадров «безопасными» 
являются доноры, сдающие кровь активно и регулярно. Этот концептуальный 
подход к отбору доноров реализовался в ограничении числа первичных доноров, 
которые составили когорту «опасных» доноров.
Материалы и методы. Анализу подвергнуты данные о выявленных ВИЧ-
инфицированных донорах за периоды с 1992 по 2012 гг. и с 2008 по 2012 гг. в 
когортах активных и первичных доноров. Рассчитан удельный вес инфицированных 
образцов крови среди активных и первичных доноров.
Результаты и обсуждение. В течение 20 лет наблюдения из общего числа 
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции у доноров 50,2 % образцов крови 
принадлежали первичным донорам. Эта тенденция сохранилась в течение 
последних 5 лет: от первичных доноров были получены 47,1% положительных проб. 
Удельный вес первичных доноров колебался в пределах 20-23% (в последние 5 лет 
– 22,2%). Рассчитанная встречаемость ВИЧ-положительных образцов крови среди 
когорт первичных и активных доноров соответствовала 0,06% и 0,02% (р<0,001). 
Выявлен наиболее «опасный» возраст (от 20 до 40 лет) ВИЧ-инфицированных 
доноров, которые составили 86,2%, тога, как доноры до 20 лет – 3,8%.
Выводы. С учетом превалирования ВИЧ-инфекции среди первичных доноров 
потребность в обновлении донорского контингента составила 20-22% ежегодно. 
Наиболее «безопасными» являются первичные доноры 18–20 лет, и их привлечение 
к активному безвозмездному донорству – стратегическая задача службы крови.

ВИРУСНАЯ ДИАГНОСТИКА В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДОНОРСКОЙ КРОВИ

Хулуп Г.Я., Маевская О.Л.
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический 

центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий», г. Минск, 
Республика Беларусь

Цель. Оценить эффективность двухуровнего иммуноферментного и молекулярно-
генетического обследования донорской крови на вирусные патогены.
Материалы и методы. Исследована сыворотка донорской крови методами 
иммунохемилюминесцентного, иммуноферментного анализа (ИХЛ, ИФА) и 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени 
(качественный тест) с гибридизационно-флюоресцентной детекцией.
Результаты и обсуждение. При скрининге 336379 образцов донорской крови методом 
ИХЛ с 2010 по 2013 год выявлено 1511 проб, серопозитивных на вирус гепатита С 
(ВГС), 261 проба – на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), 355 – на вирус гепатита 
В (ВГВ). Повторное исследование первично-положительных проб с использованием 
исходной тест-системы ИХЛ показало аналогичные результаты, тогда как тестирование 
донорской крови  методом ИФА другого производителя (подтверждающий тест) 
на ВГС, ВИЧ и проведение конфирматорного теста на ВГВ выявило 424 (28,1%) 
пробы, повторно-реактивной по ВГС, 34 (13,0%) – на ВИЧ и 147 (41,4%) проб – на ВГВ. 
Генотестирование донорской крови методом ПЦР на третьем этапе обследования 
подтвердило положительный результат повторного серологического тестирования в 
280 (66,0%) пробах на ВГС, 26 (76,5%) пробах на ВИЧ и 139 (94,6%) – на ВГВ.
Выводы. Данный порядок исследования донорской крови на маркеры вирусных 
инфекций с применением таких современных методов диагностики, как 
иммунохемилюминесцентный анализ и ПЦР-тестирование, позволяет снизить 
вероятность инфицирования реципиентов донорской кровью, ее компонентами 
и препаратами, а также организовать более дифференцированный подход к 
донорам и исключить необоснованные отводы от донорства.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ЭРИТРОЦИТСОДЕРЖАЩИХ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ В 

ПРОЦЕССЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
Шамраева Т.А., Кравчук З.И.

ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий», г. Минск, Республика Беларусь

Цель. Оценка качества эритроцитсодержащих компонентов крови при хранении 
с использованием гемоконсерванта CPDA-1 и гемоконсерванта CPD в присутствии 
ресуспендирующего консервирующего раствора SAGM.
Материалы и методы. Для исследования использовали образцы 
эритроцитсодержащих компонентов крови с гемоконсервантом CPDA-1 (цитрат, 
фосфат, декстроза, аденин) и CPD (цитрат, фосфат, декстроза) + SAGM (натрия 
хлорид, аденин, глюкоза, маннит). Уровень гемоглобина и гематокрит определяли 
с помощью автоматического гематологического анализатора KX-21N, Sysmex, 

Япония. Количество гемолизированных клеток оценивали с использованием 
анализатора для определения низкого уровня гемоглобина Hemocue, Швеция.
Результаты и обсуждение. Внедрение новых технологий заготовки донорской 
крови в настоящее время проводится, в том числе, с использованием новых 
поддерживающих растворов, обеспечивающих длительное хранение эритроцитов 
без потери их качества. Эритроцитную массу (ЭМ) с гемоконсервантом CPDA-1, 
можно хранить до 35 дней, ЭМ с гемоконсервантом CPD+SAGM – до 42 дней.
Исследования эритроцитов в ЭМ без ресуспендирующего раствора и с 
добавлением SAGM показали, что после 14 дней хранения гемолиз эритроцитов 
составлял 0,51% без SAGM (n=20) и 0,42% с раствором SAGM (n=20), после 21 дня 
хранения – 0,68% без SAGM (n=20) и 0,52% с раствором SAGM (n=20). Ни в одной 
из сред гемолиз эритроцитов не соответствовал международным требованиям 
(не более 0,8% гемолизированных клеток) при хранении более 28 дней, хотя 
результаты в ЭМ с раствором SAGM были лучше по данному показателю.
Выводы. В ЭМ с добавлением ресуспендирующего консервирующего раствора 
SAGM эритроциты сохраняют стабильность и физико-химические характеристики 
мембраны клеток в течение более длительного периода, чем в ЭМ только с 
гемоконсервантом CPDA-1.

ВИБІР МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОГО 
ПЛАЗМАФЕРЕЗА

Шпаркий І.Я.1, Алдакімов Д.Г.2

1Київський міський центр крові, 
2Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний 

центр МОЗ України, м. Київ, Україна
Мета. Узагальнити дані щодо ризиків, які виникають під час проведення 
лікувального плазмаферезу (ПФ), з метою оптимізації процедури.
Матеріали і методи. Опрацьовано спеціалізовану літературу за темою з 2008 по 
2013 рік.
Результати та обговорення. При виборі методики проведення лікувального ПФ 
потрібно враховувати основні ризики пов’язані з технікою виконання процедури. 
Перший – об’єм крові в екстракорпоральноу контурі і час її перебування в ньому. 
Другий, більш важливий, – рівень гематокриту (Нсt) в клітинах крові після їх сепарації. 
Якщо врахувати ці два фактора, то безапаратний ПФ потрібно виключно проводити, 
як донорський і ні в якому разі з лікувальною метою. Апаратні методи поділяються на 
неперервні (двоголкові) і неперервно-періодичні (одноголкові). Принцип сепарації може 
бути центрифужний, фільтраційний (мембранний) і змішаний, коли в центрифужному 
сепараторі поміщена мембрана. Після сепарації в центрифузі Нсt сягає від 0,65 до 0,75. 
Щоб уникнути ускладнень при проведенні ПФ одноголковим варіантом виконують 
пункцію другої вени, для введення плазмозаміщуючих розчинів під час процедури. Отже, 
єдина перевага одноголкового ПФ втрачається. При неперервному (двоголковому) 
ПФ забір крові з однієї вени супроводжується одномоментним введенням розчину з 
екстракорпорального контуру в іншу вену. Далі забір крові, її розділення, вилучення 
плазми, повернення клітинної маси і розведення її розчинами, проходять в єдиному 
контурі одночасно. Завдяки цьому виключаються ризики погіршення стану пацієнта.
Висновки. Враховуючи літературні дані та беручи до уваги наш власний досвід 
можна стверджувати, що проведення лікувального ПФ по неперервному 
(двоголковому) принципу є абсолютно безпечним у кардіохірургічних хворих з 
множинною клапанною серцевою недостатністю і дилятаційною кардіоміопатією.

ЗВ’ЯЗУВАННЯ ФАКТОРА VIII КРЕМНЕЗЕМНИМИ СОРБЕНТАМИ 
РІЗНОЇ ПОРИСТОСТІ
Шурко Н.О., Даниш Т.В.

ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», 
м. Львів, Україна

Мета. Використання плазмових продуктів з лікувальною метою веде за собою 
навантаження пацієнта чужорідними білками чи загрозу його інфікування 
вірусними патогенами. Хроматографічні методи є ефективним засобом для 
вилучення домішкових біологічних сполук в лабораторному масштабі. Цим 
методам притаманні висока специфічність і селективність у процесі одержання 
біологічних сполук з високою чистотою. Наші дослідження присвячені вивченню 
застосування похідних кремній-неоранічних пористих носіїв для афінної сорбції.
Метою роботи було дослідити зв’язування фактора VIII Діасорбами різної 
пористості, щоб вибрати оптимальний з подальшим використанням для 
хроматографічного очищення.
Матеріали і методи. Вихiдною сировиною був комерційний препарат фактора 
VIII зсідання крові Immunate з робочою питомою активністю фактора 20 МО/мг 
білка. Визначення активності фактора VIII проводили уніфікованим одностадійним 
методом.
В роботі використали 4 хроматографічні сорбенти, де в якості матриці були 
Діасорб-амінопропіловий з розмірами пор 250, 500, 750 та 1500 Å, а лігандом – 
тріазиновий барвник Procion Blue HB. 
До 2 мл кожного із сорбентів, врівноваженого 0,05М Tris-HCl буферним розчином з 
рН 8.0, додавали 2 мл робочого розчину Immunate на цьому ж буфері.
Результати та обговорення. Дослідження показали, що фактор VIII практично не 
сорбувався жодним із цих сорбентів. При цьому питома активність фактора при 
використанні Діасорб-амінопропіловий 750 Å Procion Blue HB зросла в 3,2 рази 
(64,8 МО/мг білка). Це досягається за рахунок біоспецифічної сорбції альбуміну та 
інших домішкових до фактора VIII білків.
Висновки. Iасорб-амінопропіловий з лігандом Procion Blue HB та розміром пор 
750 Å є оптимальним для очищення фактора VIII методом негативної афінної 
хроматографії.
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ – ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ 
МЕНЕЖМЕНТУ У ВИРОБНИЧІЙ ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ

Яворський  В.В., Гончаренко В.І.
КЗОЗ «Харківський обласний центр служби крові», м. Харків, Україна

Мета. Визначення ролі внутрішнього аудиту (ВА) в системі менеджменту 
виробничої трансфузіології.
Матеріали і методи. ВА в закладі проводиться з 2012 року групою кваліфікованих 
працівників з відповідною підготовкою. Програма ВА планується із врахуванням 
важливості виробничих процесів і підрозділів, результатів попередніх аудитів. 
Основними питаннями була оцінка дотримання вимог нормативної і законодавчої 
документації, технологічних регламентів виробництва препаратів крові, вимог 
стандартних операційних процедур (СОП) виготовлення компонентів крові, 
імунологічних стандартів, проведення карантинізації плазми, термінів і умов 
зберігання продукції та інше.
Результати та обговорення. Крім стратегічного планування, аналізу з 
боку керівництва, впровадження коригуючих і попереджувальних дій, 
суттєвою складовою системи менеджменту якості продуктів крові, є ВА, який 
призначений для об’єктивної всебічної оцінки результативності системи 
управління закладу.
Проведення ВА ґрунтується на засадах незалежності, відкритості, стандартності, 
системності, регулярності, документування і попереджувальності. Основною 
документацією для проведення ВА є Повідомлення про проведення ВА, 
Опитувальний листок, Звіт про проведення, Лист реєстрації невідповідностей, 
Журнали обліку проведення ВА і реєстрації невідповідностей. При 
проведенні 26 аудиторських перевірок були виявлені типові та індивідуальні 
невідповідності.
Висновки. Систематизація отриманих даних під час проведення ВА сприяла 
формуванню коригуючих заходів, реалізація яких направлена на подальше 
удосконалення системи менеджменту якості у виробничій трансфузіології. 
Поєднання контролю якості та його забезпечення в технологічному процесі є 
одним із ефективних чинників виготовлення якісної, безпечної і конкурентоздатної 
продукції.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ МЕДИЧНОЇ ОНТОЛОГІЇ ДЛЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТРАНСФУЗІОЛОГІВ

Бабінцева Л.Ю.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Світ стає цифровим і ефективне використання цифрових технологій у різних 
галузях економіки, включаючи освіту, науку та бізнес стає непорушною умовою 
існування. Очевидно, що ключовим моментом стає доступ до інформаційних 
джерел формування знань із будь-якого місця та в будь-який час.
Мета. Надати уявлення про представлення онтологічних аспектів побудови моделі 
е-сценарію супроводу процесу навчання/перепідготовки лікаря з використанням 
мережевих систем знань.
Матеріали та методи. Кафедрою медичної інформатики розроблено підходи, 
засоби та технологію формування персоніфікованих електронних майданчиків 
управління знаннями в навчально-інформаційному середовищі. Для візуалізації 
створення онтологічних моделей використано комп’ютерну програму 
«Графедитор».
Результати і обговорення. Використання програмно-інформаційних засобів 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітньому просторі забезпечує 
побудову персоніфікованого корпоративного комп’ютерно-інтегрованого 
навчального середовища за рахунок не розрізнених даних, а структурованих, 
формалізованих закономірностей і принципів, в якому підтримуються режими 
безперервної електронної дистанційної взаємодії між лікарями-практиками та 
викладачами різних кафедр.
Онтологічний підхід до проектування персоніфікованих корпоративних 
інформаційно-комунікаційних систем має такі основні переваги: онтологічний 
підхід надає користувачеві цілісний, системний погляд на певну предметну 
область; інформаційні джерела про предметну область представлені однотипно, 
що спрощує їх сприйняття; побудова онтології дозволяє відновити логічні зв’язки 
предметної області, яких бракує.
Висновки. Одним із перспективних напрямів розвитку трансфузіології є 
розроблення методологічних, онтологічних і логічних основ конструювання 
баз інформаційних джерел формування знань. Застосування методу побудови 
онтологічної моделі е-сценарію дозволяє зробити його персоніфікованим, 
оскільки підвищення якості передавання знань досягається за рахунок можливості 
використання лікарем свого власного досвіду, побудови своєї моделі формування 
знань.

ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ У ПІДГОТОВЦІ 
ЛІКАРЯ-ТРАНСФУЗІОЛОГА

Видиборець С.В., Сергієнко О.В.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Під навчальною технікою слід розуміти сферу досліджень і практики (у межах 
освіти), що пов’язана з усіма аспектами організації навчальних систем і процедур, де 
використовуються ресурси, щоб досягти специфічних і потенційно повторюваних 
навчальних цілей.

Значенню терміна «навчальна техніка» традиційно відповідає поняття «технічні 
засоби навчання». З огляду на це, слід відокремлювати поняття «інструменти 
викладання» (instrumentation of education). При цьому під технікою розуміють 
використання механічних, електротехнічних, електронних та підсобних 
автоматичних засобів.
Поширеним поняттям поряд з «навчальною технікою», є «аудіовідеозасоби» 
(audiovisual aids). До них належать аудіовізуальні машини (слайдпроектори, 
телевізори, комп’ютери, магнітофони тощо) та матеріали – слайди, постери, 
транспоранти, діаграми, діафільми, відеофільми, кінофільми, аудіозаписи, тексти 
і звукові коментарі.
Під терміном «засоби навчання» (educational media), слід розуміти будь-які засоби, 
агенти чи інструменти, що використовуються для передачі навчальної інформації. 
Це друковані тексти, графічні об’єкти, усні (лекції, аудіоплівки), малюнки 
(телевізійні, друковані). У даному контексті, комп’ютер розуміється, як такий же 
засіб комунікації, як і підручник.
Під терміном «навчальне середовище» (educational enviornment) слід розуміти 
простір навчання (аудиторії, лабораторії, бібліотеки, інтернет-класи тощо) і простір 
середовища навчання (будівлі навчального закладу, клінічної бази, навчальні 
плани та програми, організаційні форми навчання тощо).

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ В СИСТЕМІ 
ДОДИПЛОМНОГО ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ
Гайдукова С.М.1, Михайличенко Б.В.2, Замковий А.Д.3, Бондаренко В.В.3

1Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, 

2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 
3Центр крові Збройних сил України, м. Київ, Україна

Додипломне і післядипломне навчання лікарів зазнає суттєвих змін. Це 
обумовлено впровадженням новітніх технологій в педагогічний процес, 
елементів дистанційного навчання, поширенням індивідуалізованих форм 
навчання, безупинним зростанням обсягів інформації, підвищенням вимог до 
підготовки фахівця в світлі викладених у концепції безперервного професійного 
розвитку лікаря та реалізації вимог наказу МОЗ України від 07.07.2009р. №484, 
введенням принципів страхової медицини, реформуванням системи охорони 
здоров’я тощо. Кінцевою метою навчання лікаря є формування фахівця, який 
зможе самостійно і кваліфіковано виконувати свої професійні обов’язки. Для 
успішного вирішення такої мети повинна бути потужна, добре обладнана та 
оснащена сучасною діагностичною і лікувальною апаратурою навчальна та 
лікувальна бази, наявність високо кваліфікованого професорсько-викладацького 
складу.
Семінарські заняття значно підвищують мотивацію до навчання. Необхідно 
завчасно інформувати слухачів про мету семінарського заняття, план та умови 
його проведення, перелік рекомендованої літератури для самостійного вивчення. 
Семінари за змістом розподіляють на інформаційні, дослідницькі та контрольні. На 
семінарах лікарі можуть здійснювати поглиблене вивчення певного курсу, розділу, 
теми, причому, семінар за тематикою інформаційно може бути не зв’язаним 
з лекцією. За формою проведення семінари можуть бути такими: семінар-
конференція, семінар-дискусія, семінар-колоквіум, семінар з клінічного розбору 
хворого, семінар-екскурсія, семінар з обговорення попередньо підготованих 
слухачами рефератів чи семінар з обговорення контрольних робіт.

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ – ВАЖЛИВА ЛАНКА СИСТЕМИ 
ДОДИПЛОМНОГО ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ

Гайдукова С.М.1, Михайличенко Б.В.2, Дерпак Ю.Ю.3

1Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, 

2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 
3ДП «Дорожна станція переливання крові Південно-Західної залізниці», 

м. Київ, Україна
Особливе значення для формування клінічного мислення у лікарів мають 
семінарські заняття. Під клінічним мисленням розуміють творчий процес 
діяльності лікаря із накопичення, обробки і тлумачення інформації про пацієнта, 
кульмінаційним моментом якого є прийняття відповідального рішення щодо 
обстеження, проведення діагностики та диференційної діагностики, складання 
плану лікування, реабілітації, первинної і вторинної профілактики хвороби. 
Формування клінічного мислення є найскладнішим та найвідповідальнішим 
завданням професійної підготовки лікаря. Серед усіх різновидів семінарів 
важливе місце посідають семінари з клінічного розбору хворих. Вони дозволяють 
максимально контролювати ступінь засвоєння прийомів і методів обстеження 
хворих, опанування діагностичних та диференційно-діагностичних технологій, 
схем та стандартів лікування тощо. Контроль є важливою складовою частиною 
навчального процесу, що сприяє досягненню остаточного результату – формування 
клінічного мислення та становлення особистості лікаря. Клінічне мислення в 
процесі діагностично-лікувальної роботи лікаря поділяють на п’ять основних 
етапів. Це збирання інформації щодо стану органів і їх систем у пацієнта, оцінка 
стану органів та їх систем у пацієнта, формування уяви про етіологію, патогенез 
окремих змін у органах і системах, діагностика нозологічної форми, визначення 
варіанту перебігу хвороби та призначення лікування. Останній етап – перевірка 
правильності встановлення діагнозу, що досягається за допомогою ретельного 
самоаналізу проведеної диференційної діагностики та консультацій із колегами 
або лікарями-консультантами.
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СТАНДАРТНІ ОПЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ – ОДНА ІЗ 
ФОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В 

ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ НАВЧАННІ ТРАНСФУЗІОЛОГІВ
Заневська Л.Й.1, Сергієнко О.В.1,2, Видиборець С.В. 1,2

1Київський міський центр крові, 
2Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Формування практичних умінь, передбачає засвоєння слухачами циклів 
удосконалення наступної послідовності дій під час проведення будь-яких 
технологічних процесів: висунення та усвідомлення мети (визначення явища, 
властивості чи процесу, що слід опанувати; розуміння завдання, уміння дати 
загальний опис технологічного процесу, графічно відобразити процес, установити 
зв’язок між величинами, що вивчаються, можливо знайти їх числові значення 
тощо); планування технологічного процесу; безпосереднє його відтворення 
(вміння визначати параметри вимірювальних приладів, проводити спостереження 
і виміри, зафіксувати отримані дані); аналіз результатів виконання процесу 
(обробка отриманих результатів відповідно до мети, формулювання висновків, 
складання звітів). Наведений загальний план можна вважати алгоритмом, що 
застосовується під час створення стандартних операційних процедур (СОП), 
що використовуються не тільки, як керівництва щодо виконання певних 
технологічних процесів, а і як засіб навчання медичного персоналу і, зокрема, 
слухачів циклів удосконалення. Під час підготовки до засвоєння технологічного 
процесу слід обов’язково дотримуватись такої послідовності дій: визначити мету, 
вказати, які прилади та матеріали чи реактиви будуть застосовуватися, визначити 
явище, за яким повинен спостерігати медичний персонал, виконати процедуру, 
проаналізувати результати спостережень і вимірювань, зробити висновки. Під 
час виконання СОП слухачі залучаються до формулювання завдань, проведення 
процедури, аналізу явищ, визначення показань шкали вимірювального приладу 
тощо. Засвоєння плану послідовності при виконанні СОП визначає набуття 
відповідних умінь.

ФОРМИ НАВЧАННЯ У ЗАСВОЄННІ ПРАКТИЧНИХ НАВИКІВ
Заневська Л.Й.1, Сергієнко О.В.1,2, Гайдукова С.М.1,2

1Київський міський центр крові, 
2Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Використання групової форми навчання (ГФН) дозволяє повніше реалізувати 
людський потенціал і, власне, закон розвитку особистості. Підвищується 
активність слухачів, змінюється мотивація навчання. За фронтальної (ФФН) та 
індивідуальної (ІФН) форм навчання весь процес спілкування здійснюється через 
викладача (а вийти на нього не кожному слухачеві під силу з різних причин), а 
відтак звернення до колег-лікарів за своєю ініціативою, отримання та надання їм 
допомоги, обмін інформацією значною мірою можуть здійснюватись лише при 
ГФН. Якщо проаналізувати різні форми навчальної роботи, то стає зрозумілим, 
що найширші можливості формування вмінь, яких потребує спілкування, 
надає ГФН. До того ж ГФН має переваги і при вирішенні дидактичних проблем. 
На практичних заняттях дидактичний смисл її полягає головним чином у 
забезпеченні оперативного зворотного зв’язку. При вивченні нового матеріалу 
ГФН створює передумови для аналізу особистого досвіду кожного члена групи 
і, таким чином, дозволяє уникнути неправильних узагальнень, оскільки навіть 
погано організована дискусія в групі дає більше розуміння слухачами змісту 
предмета. Для цього можливо використовувати, як ФФН, так і ГФН. Остання 
виявляється ефективнішою тоді, коли сам зміст навчального матеріалу має 
проблемний характер, потребує обмірковування, осмислення. ГФН дозволяє 
досягти вищої ефективності усіх слухачів і при повторенні матеріалу, оскільки 
при цьому виникає можливість використовувати знання кожного, що їх набуто із 
різних джерел. До того ж ГФН сприяє успішному формуванню у лікарів комплексу 
таких позитивних якостей, як: здатність швидко адаптуватися, вміння вирішувати 
спільні для всіх завдання, швидко встановлювати контакти, обмінюватися 
інформацією та формувати відповідні погляди, готовність взяти на себе 
відповідальність за прийняте рішення, правильно розподіляти і організовувати 
роботу.

ЦИКЛИ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ДЛЯ ЛІКАРІВ, ЩО 
ПРАЦЮЮТЬ НА ПОСАДАХ ТРАНСФУЗІОЛОГІВ У ЛІКУВАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ
Сергієнко О.В., Видиборець С.В.

Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

До штатного розкладу закладів практичної ланки охорони здоров’я (особливо 
у клініках НДІ хірургічного профілю, крупних лікувальних центрах) вводять 
посади лікаря-трансфузіолога, що продиктовано об’єктивними реаліями 
сьогодення. До функціональних обов’язків такого спеціаліста повинні належати: 
консультування хворих, які потребують інфузійно-трансфузійної терапії (ІТТ) з 
метою вибору оптимальної трансфузійної тактики, забезпечення, де можливо, 
аутогемотрансфузіями, контроль за проведенням ізосерологічних досліджень, 
підбір сумісних трансфузійних середовищ у системі «донор-реципієнт» тощо. 
У переважній більшості лікувально-профілактичних закладів практичної 
ланки охорони здоров’я всі питання лікарської тактики при проведенні ІТТ 
вирішує спеціаліст, який веде конкретного хворого. Він діє на підставі загальних 

теоретичних знань та інструкцій, що регламентують застосування того, чи іншого 
її методу. Існує нагальна потреба у призначенні у кожному відділенні установ 
практичної ланки охорони здоров’я лікаря, відповідального за проведення 
ІТТ. Такий лікар повинен пройти спеціальну підготовку на курсах спеціалізації, 
інформації та стажування чи тематичного удосконалення з питань трансфузіології 
і мати відповідне посвідчення. Це значно збільшить ефективність застосування ІТТ 
і зменшить ризик посттрансфузійних реакцій та ускладнень. Кафедрою гематології 
і трансфузіології НМАПО імені П.Л. Шупика щорічно проводиться 3-4 цикли 
тематичного удосконалення з питань трансфузіології на яких підвищують свої 
знання лікарі різних спеціальностей. В перспективі кафедра готова співпрацювати 
у цьому напрямку з головними спеціалістами областей та керівниками закладів, які 
застосовують трансфузійні методи лікування у практичній діяльності.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ, КЛІНІЧНОЇ 
І ВИРОБНИЧОЇ ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ У ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ 

НАВЧАННІ ЛІКАРІВ
Сергієнко О.В., Видиборець С.В.

Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна

Для подолання існуючої на теперішній час кризи у виробничій трансфузіології 
вирішальне значення має кадрова політика. Очолювати установи служби крові 
повинні грамотні, кваліфіковані лідери-організатори, які мають високий рівень 
загальних медичних знань, володіють основами менеджменту в охороні здоров’я, 
добре підготовлені з питань економіки, фінансів, виробництва компонентів і 
препаратів крові, страхування, психології, медичної етики тощо. Свій внесок у 
підготовку фахівців керівного складу такого рівня вносить кафедра гематології і 
трансфузіології НМАПО імені П.Л. Шупика. На сьогодні на кафедрі лікарі навчаються 
за програмами і навчальними планами до циклів спеціалізації (3 місяці, 468 
годин) та передатестаційних (1 місяць, 156 годин) з трансфузіології, тематичного 
удосконалення «Актуальні питання гематології та трансфузіології» (1 місяць, 156 
годин). Під час навчання на циклах лікарі опановують основи управління службою 
крові, елементарні знання з економіки і фінансування служби крові, страхування, 
основ психології і медичної етики, а також поглиблюють знання з виробничої та 
клінічної трансфузіології.
У доповіді обмірковуються шляхи покращання підготовки лікарів різних 
спеціальностей з питань трансфузіології.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ ПРИ 
ЗАСТОСУВАННІ ЕФЕРЕНТНИХ МЕТОДІВ В МЕДИЦИНІ.

Костик Х. Я.
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», 

м. Львів, Україна
Мета.  В останні десятиліття розроблено та налагоджено промисловий випуск 
широкого спектру колоїдних та кристалоїдних інфузійних розчинів, що дало 
можливість раціонального застосування та правильного вибору їх при проведенні 
як інфузійної терапії (ІТ) так і в якості плазмозаміщення при проведенні лікувального 
плазмаферезу, плазмафотоферезу при наданні планової та невідкладної медичної 
допомоги.
Матеріал і методи.  Якщо у пацієнтів спостерігається дефіцит клітинного або 
інтерстиціального простору і як результат розвивається дегідратація, то абсолютним 
показом є застосування колоїдних розчинів. Слід пам’ятати, що при дегідратації 
застосовують не тільки колоїдні розчини, а й сольові. Відомо, що неконтрольоване 
застосування кристалоїдних сольових розчинів у великих об’ємах може призвести 
до набряку, що в подальшому загрожує порушенням функції легень, центральної 
нервової, серцево-судинної систем, шлунково-кишкового каналу з можливим 
розвитком синдрому внутрішньочерепної гіпертензії, порушенням регулювання 
судинного тонусу та системи гемостазу.
Результати та обговорення.  Особливо небезпечним є швидке введення 
кристалоїдних розчинів у великих об’ємах, що важливо враховувати при 
видаленні 1–2-х об’ємів циркулюючої плазми крові при проведенні лікувального 
плазмаферезу, що може призвести до розвитку так званої плазмової гіперкоагуляції. 
Широким попитом в ІТ користуються препарати поліфункціональної дії, які за своїм 
вмістом, і в першу чергу за концентрацією хлору наближені до електролітного 
складу плазми крові.
Висновки.  Як показав аналіз клінічного застосування вказаних препаратів вони 
з успіхом можуть бути використані як для корекції електролітного складу при 
хірургічних втручаннях, так і в якості плазмозамінних розчинів при застосуванні 
еферентних методів.

ПРОБЛЕМИ ТЕРАПІЇ СУПРОВОДУ ПРИ ТСГК (ТРАНСПЛАНТАЦІЇ 
СТОВБУРОВИХ ГЕМОПОЕТИЧНИХ КЛІТИН)

Костик Х. Я., Басова О. О.
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», 

м. Львів, Україна
Мета.  В останнє десятиліття у зв’язку з розширенням показів до застосування 
компонентів донорської крові, препаратів плазми крові та зростанням вимог щодо 
їх безпеки надзвичайно важливою є проблема трансфузійного забезпечення до та 
після трансплантаційного періоду СГК.
Результати та обговорення.  Дані щодо частоти трансфузійних реакцій та 
ускладнень свідчать про «трансфузійно-обумовлене» гостре пошкодження 
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легень, як причину найбільш високої летальності реципієнтів компонентів 
донорської крові. Показано, що трансфузії донорської плазми, в якій містяться 
відповідні HLA антигенам пацієнта антитіла, можуть бути причиною виникнення 
імунологічного конфлікту, який спричиняє пошкодження ендотелію судин легень 
та їх білатеральний набряк. Наявність анти-HLA антитіл в плазмі донорів жінок, як 
правило, пов’язане з попередніми вагітностями. Тому в деяких країнах, таких як 
Велика Британія, в клінічній практиці взагалі відмовляються від застосовування 
плазми донорів-жінок. Натомість у США обов’язковим є скринінг донорської 
крові жінок на анти-HLA антитіла. В Україні, відповідно до нормативної бази, не 
передбачено скринінгового дослідження вмісту анти-HLA антитіл. Крім того, в 
останні роки переглянуто покази до трансфузій компонентів донорської крові 
хворим, яким планується трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин. 
Як показав аналіз результатів ТСГК, чим більше було трансфузій компонентів 
донорської крові у перед трансплантаційному періоді, тим гірші результати 
трансплантації. У хворих, яким проводилися трансфузії компонентів крові частіше 
спостерігалися реакції та ускладнення, розвивалася реакція трансплантат проти 
господаря.
Висновки.  Отже в Україні потребує перегляду нормативна база щодо 
трансфузійного забезпечення ТСГК.

НАУКОВИЙ СИМПОЗІУМ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 
«ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІ СТАНИ: НОВЕ В ДІАГНОСТИЦІ 

ТА ЛІКУВАННІ»
16 жовтня 2014 року   •   Час проведення: 10:00-16:00

Організатор: Кафедра гематології та трансфузіології Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. 
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Касап Н.В. Національний інститут раку, м. Київ
Тема: Эффективность рекомбинантного эритропоэтина при коррекции анемии у 
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охраны материнства и детства, г. Бишкек, Кыргызская Республика
Тема: Запобігання нейтропенії у хворих, що отримують хіміотерапію
Доповідачі: Сивак Л.А., Губарева Г.О., Алексик О.М., Кущевий Є.В., Філоненко К.С., 
Свергун Н.М., Лялькін С.А., Майданевич Н.М., Кліманов М.Ю., Аскольський А.В., 
Касап Н.В. Національний інститут раку, м. Київ

Секція V: РОБОЧА НАРАДА ОПОРНОЇ КАФЕДРИ ЗА ФАХОМ «ГЕМАТОЛОГІЯ» З 
ПРЕДСТАВНИКАМИ ОДНОПРОФІЛЬНИХ КАФЕДР
Тема: Клінічний розбір хворого на залізодефіцитну анемію у підготовці лікарів-
інтернів-терапевтів
Доповідач: Бенца Т.М. Національна медична академія післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика, м. Київ
Тема: Тенденції пошуку ефективних форм і методів організації навчального 
процесу
Доповідачі: Видиборець С.В., Кучер О.В., Сергієнко О.В. Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Тема: Професійно-педагогічне спілкування – основа навчального процесу
Доповідачі: Гайдукова С.М., Ременнік О.І., Гартовська І.Р., Сергієнко О.В. Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Тема: Вплив включення спіронолактону в фармакотерапію хронічної серцевої 
недостатності на величину деяких показників мінерального обміну
Доповідачі: Казимирко В.К., Кутовий В.В., Іваніцька Л.М., Дубкова А.Г., 
Сілантьєва Т.С. Національна медична академія післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика, м. Київ
Тема: Стан периферичної ланки еритрону при справжній поліцитемії та 
симптоматичних еритроцитозах
Доповідач: Бублій Ю.С. Національна медична академія післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика, м. Київ
Тема: Состояние антиоксидантной защиты эритроцитов при железодефицитной 
анемии беременных
Доповідачі: Пешняк Ж.В.1, Смирнова Л.А.2, Пересада О.А.2, Кравчук З.И.1   
1ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий», 2ГУО «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования», г. Минск, Республика 
Беларусь
Тема: Результати роботи київського обласного центру гемофілії та інших порушень 
системи гемостазу
Доповідачі: Мороз Г.І1., Дербенева Н.А.2, Гартовська І.Р.1,2, Кожушна Н.Л.2, Карпенко 
Н.М.2, Крамар Т.О.2, Огнева Л.В.2, Процюк Я.В.2   
1Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 2КЗ КОР 
«Київський обласний онкологічний диспансер», м. Київ
Тема: Вторинні метаболічні порушення у пацієнтів з гострим мієлобластним 
лейкозом
Доповідач: Борисенко Є.О. Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, м. Київ

ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІ СТАНИ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ 
АРТРИТ

Бенца Т.М.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Мета. Вивчення особливостей порушень гемопоезу та обміну заліза у хворих на 
ревматоїдний артрит (РА).
Матеріали і методи. Обстежено 89 хворих на РА з наявністю анемії. Переважали 
жінки (66,29%). Середній вік хворих становив 35,63±0,49 року. Оцінку сумарної 
активності РА проводили за індексом DAS. Уніфікованими методами визначали 
рівень гемоглобіну, кількість еритроцитів, гематокрит, середній об’єм 
еритроцитів (MCV), середній вміст гемоглобіну в еритроцитах (MCH), вміст 
заліза в сироватці крові (ЗС), загальну залізозв’язуючу здатність сироватки крові 
(ЗЗЗС), насичення трансферину залізом (НТЗ). Вміст феритину (Ф) визначали 
радіоімунним методом, фактору некрозу пухлин-α (ФНП-α) в сироватці крові 
– імуноферментним методом. Контрольна група – 20 практично здорових осіб 
віком 32,58±0,53 року.
Результати та обговорення. Загальні симптоми анемії спостерігали у всіх 
обстежених. Клінічні прояви сидеропенічного синдрому: у всіх спостерігали 
зміни шкіри та її придатків, у 86,51% – зміни м’язового апарату, у 24,69% 
– зміни слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, у 75,95% – зміни 
слизової органа зору у вигляді «симптому синіх склер». Визначалось 
зменшення показника вмісту ЗС, збільшення ЗЗЗС, зменшення величини 
НТЗ та зменшення вмісту Ф. Виявлений негативний кореляційний зв’язок 
між активністю РА за шкалою DAS та вмістом гемоглобіну (r=–0,39; р<0,01). У 
групі пацієнтів з високим вмістом ФНП-α рівень гемоглобіну становив 92,78
1,48 г/л, спостерігалось збільшення ЗЗЗС (до 84,77±0,92 мкмоль/л) та 
зменшення НТЗ (до 10,31±0,67%) і вмісту Ф (до 7,56±0,78 мкг/л) в сироватці 
крові.
Висновки. В обстежених хворих на РА з наявністю анемії спостерігався дефіцит 
ЗС, збільшення величини ЗЗЗС та зменшення вмісту Ф. Виявлено негативний 
вплив запального процесу і високої активності ФНП-α на процеси гемопоезу та 
ферокінетики.
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АНЕМІЯ І МЕТАБОЛІЗМ ЗАЛІЗА У ХВОРИХ НА ГОСТРУ 
МІЄЛОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ

Березок О.М., Лановенко І.І.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, 

Україна
Мета. Дослідити взаємозв’язок розвитку анемічного синдрому та порушень 
метаболізму заліза у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію.
Матеріали і методи. Проведено обстеження 60 хворих (26 жінок та 34 чоловіків 
у віці від 17 до 59 років) на гостру мієлоїдну лейкемія (ГМЛ) в гематологічному 
відділенні Вінницької обласної лікарні ім. М.І. Пирогова – у вихідному стані (ВС), 
після програмної хіміотерапії (ХТ) та на 14, 21, та 28 доби відновного періоду. 
Визначали гемограму, мієлограму та показники обміну заліза (вміст в сироватці 
крові заліза – ЗС, мкмоль/л; феритину – Фн нг/мл; трансферину – Тф, г/л; та ін.); 
застосовували методи статистичного аналізу.
Результати та обговорення. У хворих на ГМЛ у вихідному стані розвивалась 
нормоцитарна, нормохромна, гіпорегенераторна анемія, яка прогресувала 
після ХТ. Вміст СЗ у ВС в середньому становив (20,94±0,44) мкмоль/л та на 14,05% 
перевищував контроль норми (Р<0,05). Показник Тф у ВС становив (1,93±0,04) г/л 
та на 27,17% зменшувався відносно контролю (Р<0,05). Вміст Фн у ВС становив 
(398,4±32,1) нг/мл та на 313,75% перевищував рівень норми (Р<0,05). Визначалось 
достовірне зростання вмісту СЗ і Фн та зниження Тф в порівнянні з контролем 
протягом всього дослідження. Між показниками Тф та Hb виявлено прямий 
достовірний зв’язок до ХТ (r=0,72, Р<0,05), після ХТ (r=0,63, Р<0,05) та на 28 добу 
дослідження (r=0,41, Р<0,05). Між показниками Hb та Фн визначена потужна 
зворотна кореляція. Ці явища можна пояснити активацією імунної системи та 
недостатністю еритропоетину на фоні поглиблення анемії.
Висновки. При ГМЛ визначено зв’язок між рівнем сидеронемії та ступенем тяжкості 
анемії. Поглиблення анемії супроводжувалось достовірним зростанням вмісту 
СЗ та Фн і зниженням Тф крові. Накопичення СЗ обумовлено його вивільненням з 
клітин при цитолізі на фоні ХТ, а також, можливо, надлишковим надходженням при 
трансфузіях еритроцитарної маси.

ВТОРИННІ МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ 
МІЄЛОБЛАСТНИМ ЛЕЙКОЗОМ

Борисенко Є.О.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Мета. Визначити вміст 2,3-дифосфогліцеринової кислоти (2,3-ДФГ) в еритроцитах, 
гістаміну (ГН), серотоніну (СН), гепарину (ГП), молочної кислоти (МК), 
піровиноградної кислоти (ПВК) і молекул середньої маси (МСМ) у плазмі крові 
хворих на гострий мієлобластний лейкоз (ГМЛ).
Матеріали і методи. Обстежено 85 хворих (36 чоловіків і 49 жінок) на ГМЛ у віці 
від 20 до 59 років. Обстеження проводилось до призначення лікування і в динаміці. 
Дослідження показника вмісту 2,3-ДФГ в відмитих еритроцитах периферичної 
венозної крові проводили за І.С. Лугановою, М.Н. Бліновим (1975). Визначення 
вмісту ГН і СН у плазмі крові обстежених проводили флюориметричним методом 
на аналізаторі «Біан-130» – «Біан-100», а вміст ГП – фотоколориметрично на 
ФЕК-56М. Вміст ГН визначали за методикою І.А. Концевича, Б.В. Михайличенка, 
З.Т. Радловської (1984); СН – за методикою І.А. Концевича, В.А. Сушко (1987); ГП – за 
методикою Б.В. Михайличенка, С.В. Видиборця (2000). Вміст МСМ визначали за методикою 
Н.І. Габріелян, В.І. Ліпатової (1984). Вміст ПВК і МК в крові визначали за методикою Асатіані 
В.С. (1969). Контрольну групу склали 45 (25 чоловіків і 20 жінок) первинних донорів. 
Визначали ступінь взаємозв’язку виявлених змін вивчених показників.
Результати та обговорення. Встановлено, що у хворих на ГМЛ простежуються 
корелятивні взаємозв’язки між показниками вмісту 2,3-ДФГ і вмісту ГП (r=0,415, 
p<0,001), ГН (r=0,225, p<0,001), значеннями коефіцієнта співвідношення ГН: 
СН (r=0,228, p<0,01), МК (r=0,343, p<0,001), ПВК (r=0,631, p<0,001), значеннями 
коефіцієнта співвідношення МК: ПВК (r=0,781, p<0,01), МСМ (r=0,431, p<0,001) у 
плазмі крові.
Висновки. При ГМЛ спостерігаються глибокі метаболічні порушення, які свідчать 
про формування синдрому ендогенної інтоксикації.

СТАН ПЕРИФЕРИЧНОЇ ЛАНКИ ЕРИТРОНУ ПРИ СПРАВЖНІЙ 
ПОЛІЦИТЕМІЇ ТА СИМПТОМАТИЧНИХ ЕРИТРОЦИТОЗАХ

Бублій Ю.С.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Мета. Вивчити особливості периферичної ланки кровотворення при справжній 
поліцитемії (СП) та симптоматичних еритроцитозах (СЕ) з метою виявлення 
можливих відмінностей.
Матеріали і методи. Проаналізовано гемограми 32 (18 чоловіків і 14 жінок) 
пацієнтів із СП (І група спостереження) в еритремічній стадії на момент встановлення 
діагнозу, до проведення цитостатичної терапії. Середній вік обстежених осіб 
становив 57,2±1,2 року. Другу (ІІ) групу спостереження склали 52 пацієнта (30 
чоловіків і 22 жінки), обстежені у зв’язку з підозрою на мієлопроліферативні 
захворювання крові, проте після ретельного клініко-гематологічного обстеження 
такі захворювання у них були виключені, а стан периферичної крові було розцінено 
як абсолютний СЕ, обумовлений наявністю тих чи інших соматичних захворювань. 
Середній вік пацієнтів ІІ групи становив 55,7±3,6 року. Контрольну групу склали 35 
первинні донори Київського міського центру крові.

Результати та обговорення. У доповіді обговорюються результати дослідження 
гемограм пацієнтів із СП та СЕ. Слід зазначити, що у деяких пацієнтів із СП 
захворювання перебігає тільки з еритроцитозом, а інші характерні зміни з боку 
периферичної крові, такі як лейкоцитоз та/або тромбоцитоз можуть бути відсутні. 
Водночас у пацієнтів І групи були виявлені достовірні відмінності (збільшення) за 
рядом показників гемограми – кількість тромбоцитів, лейкоцитів, еозинофілів, 
моноцитів, порівняно з аналогічними показниками у пацієнтів IІ групи (р<0,05). 
Виявлено достовірні відмінності показника ШОЕ (р<0,05).
Висновки. Картина периферичної крові при СП визначається стадією розвитку 
захворювання. Зміни показників периферичної крові при ІП та СЕ можуть мати 
диференційно-діагностичне значення тільки в комплексі з показниками інших 
методів дослідження і даних клініки.

ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ НЕХОДЖКИНСКИМИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЛИМФОМАМИ ИЗ ЗРЕЛЫХ 

(ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ) В-КЛЕТОК И ЕГО ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

Гайдукова С.Н.
Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Цель. Исследование состояния цитокинового статуса у пациентов с 
неходжкинскими злокачественными лимфомами из зрелых (периферических) 
В-клеток (В-НЗЛ).
Результаты и обсуждение. Обследовано 23 больных с В-НЗЛ III и IV стадии 
(Ann Arbor, 1971), в возрасте от 37 до 69 лет. У 11 диагностирована лимфома из 
малых лимфоцитов, у 5 – лимфоплазмоцитарная лимфома, у 4 – лимфома из 
клеток мантийной зоны, у 3 – фолликулярная лимфома (ВОЗ, 2000). Выявлены 
значительные нарушения цитокинового статуса. Продукция α-интерферона 
(α-ИФН) лейкоцитами крови была статистически ниже у больных НЗЛ в сравнении 
с аналогичным показателем у здоровых людей (13,72±0,01) Ед/0,1 мл. Выявлена 
значительно сниженная способность лимфоцитов продуцировать γ- ИФН 
(3,28±0,02). В то же время, в сыворотке крови у всех обследованных больных 
наблюдали значительное повышение титра α-ИФН в сравнении с уровнем 
лейкоцитарного у здоровых людей (12,86±0,01) Ед/0,1 мл. Также выявлены низкие 
уровни фактора некроза опухоли-α в плазме крови больных (9,82±0,02) пг/мл 
и резко сниженная способность продукции этого цитокина мононуклеарами 
периферической крови (14,74±0,01) пг/мл. Низкое содержание цитокинов 
коррелировало с низким уровнем апоптоза опухолевых клеток как по уровню 
экспрессии антигена CD95, так и по уровню спонтанного апоптоза. Низкие 
показатели цитокинов коррелировали с продвинутой стадией заболевания, 
тяжелым течением и неэффективностью проводимой терапии.

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ЛІМФОМИ ХОДЖКІНА У ДОРОСЛИХ
Гайдукова С.М.1, Гартовська І.Р.1,2, Кучер О.В.2

1Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, 

2КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер», м. Київ, Україна
Незважаючи на значні успіхи в лікуванні лімфоми Ходжкіна (ЛХ), залишаються 
невирішеними питання стосовно ефективності терапії та виживання хворих.
Обстежено та включено 213 пацієнтів Київської області з лімфомою Ходжкіна, що 
лікувались у гематологічному відділенні КООД у 2012р., віком від 18 до 65 років 
(медіана віку – 31,2 року), чоловіків – 99, жінок – 114. З них 28 пацієнтів були 
первинними, решта, 185 осіб, спостерігались з 2007р. Серед гістологічних варіантів 
переважали нодулярний склероз – 82 пацієнти, з лімфоїдним переважанням – 70, 
змішано-клітинний варіант – 58 та лімфоїдне виснаження – 3 пацієнти. 3-річне 
виживання становило 84%, 5-річне – 72%. Поширеність у 2012р. становила 54,1 на 
100 000 населення.
Особам з I та IIА стадіями захворювання проводилось лікування за схемою 
ABVD; з IIБ–IIIА – по 6 курсів BEACOPP (stn); IIIБ–IV – до 8 курсів BEACOPP (4 stn, 4 
BEACOPP esc). Після повного обсягу лікування пацієнти отримали променеву 
терапію на лінійному прискорювачі «Vorion» на мантійні поля до 36 Гр, що дало 
можливість значно скоротити час проходження променевої терапії та покращити її 
ефективність. Раніше деяким хворим з ЛХ проводилась терапія за схемою BEACOPP 
– 14 esc, але у подальшому ми відмовились від неї у зв’язку з розвитком ускладнень, 
таких як анемія, глибока лейкопенія, що потребувало тривалого застосування КСФ 
та збільшення вартості лікування.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕДУЦИРОВАННЫХ ДОЗ ФЛУДАРАБИНА 
У ПАЦИЕНТОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ ЛЕЙКЕМИЕЙ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Гусева С.А.1, Гончаров Я.П.2, Петруша А.О.2, Семибратова Т.М.2

1Национальная медицинская академия последипломного образования 
имени П.Л. Шупика,

2Главный военный клинический госпиталь МО Украины, г. Киев, 
Украина

Цель. Изучить эффективность и токсичность флударабина у пациентов с 
В-клеточной хронической лимфатической лейкемией (В-ХЛЛ).
Материалы и методы. Обследованы 12 пациентов с В-ХЛЛ в возрасте от 75 до 
82 лет с длительностью заболевания от 7 до 12 месяцев. Диагноз заболевания 
устанавливали согласно стандартным критериям. Клинической особенностью 
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данной категории больных были увеличение всех групп лимфатических узлов, 
выраженная спленомегалия; уровень лейкоцитов колебался от 12,6 до 28,4×109/л 
(21,6±4,8×109/л). Ранее все пациенты получали химиотерапию (лейкеран), 
эффективность которой оказалась незначительной, у 8 пациентов развились 
осложнения.
Флударабин назначали по 20 мг/м2 внутрь в течение пяти дней. Интервал между 
курсами составлял – 5 недель. Всего проведено от трех до шести курсов терапии. 
Эффективность терапии оценивали согласно критериям Национального института 
рака США.
Результаты и обсуждение. После проведенной терапии у 8 пациентов 
достигнута частичная ремиссия, у 4-х пациентов отмечена стабилизация процесса. 
Уменьшение размеров лимфатических узлов отмечено у всех пациентов уже 
после первого курса терапии. Терапию все пациенты перенесли без развития 
токсических осложнений: не отмечено резкого уменьшения количества 
лейкоцитов, развития инфекционных осложнений, патологии со стороны почек. 
В результате проведенного лечения у большинства пациентов улучшилось общее 
состояние, что способствовало улучшению качества жизни.
Выводы. Результаты наших наблюдений свидетельствуют об эффективности и 
отсутствии токсичности при использовании редуцированных доз флударабина у 
пациентов с В-ХЛЛ пожилого возраста.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКОМБИНАНТНОГО ЭРИТРОПОЭТИНА ПРИ 
КОРРЕКЦИИ АНЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ СО МНОЖЕСТВЕННОЙ 

МИЕЛОМОЙ
Гусева С.А.1, Гончаров Я.П.2, Петруша А.О.2, Наумец А.Я.3, 

Хохлюк-Алексейчук Л.Е3, Ткаченко О.В.4

1Национальная медицинская академия последипломного образования 
имени П.Л. Шупика, 

2Главный военный клинический госпиталь МО Украины, г. Киев, 
3Областная клиническая больница, г. Ровно, 

4Центр трансплантации костного мозга, г. Киев, Украина
Цель. Определить эффективность рекомбинантного эритропоэтина (рЭПО) у 
пациентов со множественной миеломой (ММ) и особенности течения заболевания 
после различных методов терапии анемии.
Материалы и методы. Обследовано 89 пациентов со ММ. Пациентам 1-й группы 
коррекцию анемии проводили с помощью трансфузий донорских эритроцитов, 
пациентам 2-й группы был применен рЭПО в дозе 10 000 МЕ 3 раза в неделю 
подкожно в течение 1,5 месяцев с препаратами двухвалентного железа. После 
проведения трансфузионной терапии (ТТ) отмечено достоверное, по сравнению 
с исходными данными, увеличение уровня гемоглобина, показателя MCV. 
После окончания курса терапии рЭПО отмечено достоверное, по отношению к 
исходным данным, увеличением уровня гемоглобина, количества эритроцитов и 
ретикулоцитов, величины гематокрита, уровня железа и снижение более чем на 
20% концентрации ферритина.
Результаты и обсуждение. Анализ эффективности терапии анемии показал, что 
после проведения ТТ ни у одного пациента не достигнуто нормализации уровня 
гемоглобина, в то время как после применения рЭПО у большинства пациентов 
(n=68) достигнута ликвидация анемического синдрома. В период лечения у 
пациентов не отмечено прогрессирования, не было изменений в интенсивности 
параллельно проводимой химиотерапии (ХТ). После ликвидации анемии 
длительность полученной после ХТ ремиссии у пациентов 2-й группы составила, в 
среднем, 8,5±0,4 месяцев, тогда как после проведения ТТ – 3,8±0,9 месяцев.
Выводы. Наблюдавшийся терапевтический эффект обусловлен применением 
рЭПО.

СОДЕРЖАНИЕ 2,3-ДФГ В ЭРИТРОЦИТАХ ДОНОРОВ КРОВИ
Дерпак Ю.Ю., Андрияка А.А.

Национальная медицинская академия последипломного образования 
имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Цель. Изучить динамику содержания 2,3-ДФГ в эритроцитах доноров крови.
Материалы и методы. Обследовано 106 доноров крови в возрасте от 19 до 56 
лет (63 мужчин и 43 женщин). Среди них 36 лиц (23 мужчин и 13 женщин), которые 
осуществляли донацию впервые в жизни, составили первую (І) группу наблюдения. 
Вторую (ІІ) группу наблюдения составили 70 лиц (40 мужчин и 30 женщин), которые 
были постоянными донорами со стажем более двух лет и осуществляли не менее 
трех донаций ежегодно. Изучение содержания 2,3-ДФГ в отмытых эритроцитах 
периферической венозной крови проводили по методике И.С. Лугановой, М.Н. 
Блинова (1975).
Результаты и обсуждение. В результате исследования установлено, что 
у обследованных лиц І группы наблюдения содержание 2,3-ДФГ в отмытых 
эритроцитах периферической венозной крови составляло 8,01±0,43 (мкмоль/г Нb). 
Содержание 2,3-ДФГ в эритроцитах лиц ІІ группы наблюдения было достоверно 
выше, чем у лиц І группы (p<0,001), и возрастало по мере увеличения донорского 
стажа. Не исключаем и тот факт, что в периферической крови активных доноров 
находится популяция «молодых» эритроцитов, для которых, возможно, характерно 
более высокое содержание 2,3-ДФГ в эритроцитах.
Выводы. У активных доноров крови наблюдается нарушение метаболизма 
в эритроцитах, которое проявляется повышением содержания 2,3-ДФГ. 
Разбалансирование обменных процессов в эритроцитах активных доноров крови, 
в соответствии с данными изучения содержания 2,3-ДФГ в них, увеличивалось по 
мере увеличения донорского стажа.

ВПЛИВ ВКЛЮЧЕННЯ СПІРОНОЛАКТОНУ В ФАРМАКОТЕРАПІЮ 
ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ НА ВЕЛИЧИНУ ДЕЯКИХ 

ПОКАЗНИКІВ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ
Казимирко В.К., Кутовий В.В., Іваніцька Л.М., Дубкова А.Г., Сілантьєва Т.С.

Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Мета. Вивчення впливу спіронолактону (СЛ) на величину деяких показників 
мінерального обміну у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (ХСН), що 
мають постійну форму фібриляції передсердь (ФП).
Матеріали і методи. Дослідження проведено у 38 хворих з ХСН ІІА-Б стадії 
ішемічної етіології, які отримували інгібітори АПФ, бета-адреноблокатори, 
діуретини, дігоксин. До початку комбінованої терапії ХСН та через 1 рік від 
її початку визначали рівень в крові сироваткового заліза (СЗ), фосфору (Р3+), 
кальцію (Са2+), хлоридів на біохімічному аналізаторі «Cobas Fara». Коефіцієнт 
насичення трансферину залізом (КНТЗ) розраховували за допомогою формули 
(Калашников В.С., 2004).
Результати та обговорення. Встановлено, що через 1 рік лікування ХСН, середній 
рівень СЗ у пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь був нижчим на 23,20% 
(р<0,05), ніж у хворих з синусовим ритмом. В той же час у хворих з ФП, які отримували 
СЛ, він був вищим на 32,36% (р<0,05) і не відрізнявся від такого у пацієнтів з синусовим 
ритмом. У пацієнтів з ФП показник КНТЗ був нижчим, ніж у групі з синусовим ритмом 
на 12,89% (р1<0,05). У хворих, що приймали додатково СЛ, аналогічний показник не 
відрізнявся від осіб з синусовим ритмом. Подібною була динаміка концентрації в крові 
Са2+: в групі пацієнтів з фібриляцією передсердь середня величина концентрації Са2+ в 
крові була нижчою ніж у групі з синусовим ритмом на 18,93% (р<0,001). У пацієнтів, що 
приймали СЛ, вона була вище на 14,56%  (р<0,05), ніж у хворих з ФП, що не приймали 
СЛ, і не відрізнялась від такої у хворих з синусовим ритмом. Середні показники вмісту 
фосфору і хлоридів в крові, Mg2+ в групах хворих з синусовим ритмом, ФП (в тому числі 
у пацієнтів, які приймали СЛ) достовірно не відрізнялись.
Висновки. Отже, включення СЛ в лікування хворих з ХСН, сприяло збільшенню 
показників СЗ, КНТЗ, Са2+ 

у хворих з хронічною серцевою недостатністю з постійною 
формою ФП. Незважаючи на зростання, концентрація Са2+ 

не перевищувала 
верхню межу норми.

ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 
АНЕМИИ И АНЕМИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Королёва Е.А.1,2, Елыкомов В.А.1, Ломова Н.В.2

1ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», 
2КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края», г. Барнаул, Россия

Цель. Установить особенности биохимических показателей метаболизма железа и 
общего анализа крови при железодефицитной анемии (ЖДА) и анемии хронических 
заболеваний (АХЗ) и найти те лабораторные тесты, которые позволяют достоверно 
провести дифференциальную диагностику.
Материалы и методы. Обследованы 65 больных с анемиями, разделены на 2 
группы. В 1 группу вошел 31 пациент с ЖДА, (29 женщин, 2 мужчины, возраст 47±2,5 
года). Во 2 – 34 больных с АХЗ (28 женщин, 6 мужчин, возраст 54±3,4 года). Средний 
возраст лиц контрольной группы (20 человек) соответствовал возрасту пациентов 
с анемиями – 48±3,5 года. Всем больным исследовали содержание гемоглобина, 
число эритроцитов и показатели MCV, MCH, MCHC RDW, число и показатели 
ретикулоцитов с помощью гематологического анализатора Sysmex ХТ-2000i 
(Япония), уровень сывороточного железа, ОЖСС («Ольвекс»), ферритина (ФН) и 
эритропоэтина (ЭПО) (ИФА, «Вектор-Бест»). Для статистической обработки данных 
вычисляли среднеарифметическое значение, среднеквадратичное отклонение, 
стандартную ошибку среднего, использовали t-критерий Стьюдента.
Результаты и обсуждение. У больных обеих групп было обнаружено снижение 
числа эритроцитов, содержания гемоглобина и сывороточного железа, что 
достоверно отличалось от показателей контрольной группы. Между группами 
имелись достоверные различия показателей MCV, MCH, MCHC, RDW, ФН и ЭПО.
У больных ЖДА отмечались низкие значения MCV (70,2±2,10 фл), MCH (21,5±0,89 
пг), MCHC (320,5±0,67 г/л), ФН (10,2±0,75 мкг/л) и высокие – ЭПО (86,1±11,31 мМЕ/
мл) и RDW (17,5±0,83%). У больных АХЗ – нормальные значения ЭПО, MCV, MCH, 
MCHC, RDW и высокие – ферритина (202,2±39,80 мкг/л). Остальные показатели 
достоверно не изменялись.
Выводы. Таким образом, ЖДА характеризуется низким уровнем ФН в сочетании с 
повышенной продукцией ЭПО, а АХЗ – высоким уровнем ФН и нормальным – ЭПО. 
Выявлены сниженные значения показателей MCV, MCH, MCHC и повышение RDW 
при ЖДА, а также нормальные их значения при АХЗ. Достаточными лабораторными 
тестами для достоверной дифференциальной диагностики ЖДА и АХЗ являются: 
исследование крови на гематологическом анализаторе (без дополнительного 
исследования ретикулоцитов) и определение уровня ФН и ЭПО методом ИФА.

ЛАБОРАТОРНИЙ КОНТРОЛЬ АКТИВНОСТІ ФАКТОРА 
ЗСІДАННЯ ТА ІНГІБІТОРНИХ АНТИТІЛ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ У РАНІШЕ ЛІКОВАНИХ 

ХВОРИХ НА ГЕМОФІЛІЮ А ТА В
Красівська В., Стасишин О., Тушницький О., Семерак М.

ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», 
м. Львів, Україна

Мета. Вивчення коагуляційної реакції хворого на лікування та контроль за появою 
інгібіторів при профілактичному лікуванні за допомогою визначення найнижчого 
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рівня введеного фактора, проведення тесту на його відновлення та обстеження 
хворих на наявність інгібіторних антитіл (ІАТ) до дефіцитного фактора зсідання.
Матеріали і методи. Дослідження проведено протягом 2 років у 24 раніше 
лікованих хворих на гемофілію, серед них 14 хворих на гемофілію А (активність 
фактора VIII (ФVIII) <1,0%) та 10 хворих на гемофілію В (активність фактора ІХ 
(ФІХ) <1,0%). Препарат концентрату ФVIII та ФІХ пацієнти отримували 2 рази на 
тиждень у дозі 30-50 МО/кг. Найнижчий рівень введеного фактора (активність 
фактора перед наступним профілактичним введенням), тест відновлення і тест на 
наявність інгібіторів проводили на кожному 3–5 дні введення до 20 дня введення, 
а починаючи з 3 міс. лікування, на кожному 24 дні введення. Активність ФVIII або 
ФІХ визначали уніфікованим одностадійним методом, дослідження на наявність 
інгібіторів до дефіцитних факторів проводили за допомогою методики Kasper 
(1975).
Результати та обговорення. У хворих на гемофілію А найнижчий рівень введеного 
фактора становив (1,4±0,5)%, у хворих на гемофілію В – (2,3±0,6)%. При виконанні 
тесту відновлення (вимірювання активності фактора через 30 хв. після введення) 
у хворих на гемофілію А рівень ФVIII становив (98,0±10)%, у хворих на гемофілію 
В рівень ФІХ був у межах (37,0±5,5)%. ІАТ до дефіцитного фактора зсідання у 
обстежених хворих на гемофілію жодного разу не було виявлено.
Висновки. Визначення найнижчого рівня фактора перед наступним 
профілактичним введенням та дослідження періоду його відновлення 
відображають індивідуальну коагуляційну реакцію хворого на даний концентрат 
фактора та допомагають підібрати дозу препарату і кратність введення, що 
оптимізує профілактичне лікування. Тест на відновлення введеного фактора та 
визначення ІАТ до дефіцитного фактора зсідання є надійними лабораторними 
критеріями відсутності резистентності до замісної трансфузійної терапії у хворих 
на гемофілію.

ОСОБЕННОСТИ ДЕРМАТОКОМПЛЕКСА У ДЕТЕЙ С ОСТРОЙ 
ЛЕЙКЕМИЕЙ С УЧЕТОМ КАРИОТИПА ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК

Кучер Е.В., Гайдукова С.Н.
Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
В области современной гематологии актуальны исследования по изучению 
генетических маркеров острой лейкемии у детей с целью улучшения качества 
ранней диагностики и прогнозирования течения лейкемического процесса.
В последние годы накоплен большой фактический материал о хромосомных 
аномалиях, маркирующих различные варианты лейкемий. Известно, что 
возникновение, гистогенез, темпы роста опухоли и ее прогрессия обусловливаются 
изменениями структурных компонентов клеточного генома.
Доказано существование взаимосвязи между дерматоструктурами и 
хромосомами человека. Наличие определенных патологических дерматоглифов 
свидетельствует о нестабильности определенных хромосом и/или возможных 
изменениях в них; дерматоглифы могут свидетельствовать о наличии генного 
дефекта и рецессивных патологических генов. Даже если еще не выявлены 
хромосомные аномалии, патологическая дерматоглифика указывает на высокую 
вероятность возникновения поломок в них, а формирование лейкемического 
клона происходит на фоне нестабильности кариотипа.
Цель. Изучить особенности дерматоглифики у детей с экспрессией характерных 
для различных вариантов острой лейкемии химерных генов.
Материалы и методы. Дерматоглифическое исследование проведено у 127 
детей с острой миелобластной (ОМЛ) и 200 с острой лимфобластной (ОЛЛ) 
лейкемией. Цитогенетический анализ (G-banding) осуществлен у 35 детей с ОМЛ 
и 75 с ОЛЛ; молекулярно-генетический («Nested» ПЦР) – у 33 детей с ОМЛ и 60 с 
ОЛЛ.
Результаты и обсуждение. У детей с острой лейкемией с экспрессией 
характерных для ОМЛ и ОЛЛ химерных генов выявлены определенные 
патологические дерматоглифические признаки, присутствие которых на 
пальцах и ладонях обусловливает соответствующие хромосомы. Патологическая 
дерматоглифика указывает на высокую вероятность возникновения хромосомных 
поломок и образование характерных для ОЛЛ и ОМЛ химерных генов.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ТРОМБОЦИТОПАТИИ У 
ДЕТЕЙ В ГЕТЕРОГЕННОЙ ЗОНЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кучербаев А.А., Акималиев А.А., Борякин Ю.В.
Национальный Центр охраны материнства и детства, г. Бишкек, 

Кыргызская Республика
Цель. Оптимизация методов лечения тромбоцитопатии у детей в гетерогенной 
зоне Кыргызской Республики.
Материалы и методы. В Чуйской долине Кыргызской Республики имеется 
горнорудный комбинат по переработке окиси, закиси урана, расположенный 
выше г. Кара-Балта, который может рассматриваться как гетерогенная зона 
радиоактивного загрязнения. В работе рассмотрены результаты лечения 
51 ребенка возраста от 8 до 12 лет с тромбоцитопатиями с использованием 
биокомпозита «Чабал» и фитопрепарата «Гипрекс».
Результаты и обсуждение. Выяснено, что по сравнению с контрольной 
группой (25 детей), у больных, получавших указанные препараты, с высокой 
степенью достоверности восстановились показатели агрегационной функции 
тромбоцитов. В результате проведенного лечения препаратами «Чабал» и 
«Гипрекс» в сочетании с традиционными методами лечения зарегистрировано 
достоверное снижение содержания общих фосфолипидов, повышение фракции 
фосфатидилхолина, снижение фосфатидилсерина. В то же время содержание 

фракций лизофосфатилхолина и фосфатилэтаноламина оставалось повышенным. 
В период окончания лечения со стороны процессов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) крови в мембранах тромбоцитов снижалось содержание 
диеновых конъюгатов и малонового диальдегида по сравнению с периодом 
до лечения, что является следствием ингибирования процессов ПОЛ и служит 
показателем восстановления окислительно-восстановительных процессов в 
тромбоцитах.
Выводы. Применение препаратов «Чабал» и «Гипрекс» в лечении тромбоцитопатии 
у детей в гетерогенной зоне Кыргызской Республики стимулирует ферментную 
систему антиоксидантной защиты и может быть рекомендовано для использования 
в зонах радиоактивного загрязнения.

ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТОЧНОГО ЖЕЛЕЗА И АЛИМЕНТАРНЫЕ 
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, ПОСТОЯННЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
ВЫСОКОГОРЬЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кучербаев А.А.
Национальный Центр охраны материнства и детства, г Бишкек, 

Кыргызская Республика
Цель. Изучение обмена железа у здоровых детей, у детей с железодефицитной 
анемией (ЖДА) и у домашних животных высокогорья.
Материалы и методы. Обследование и наблюдение за 67 детьми раннего 
возраста (от 3 месяцев до 3 лет) проводилось в экспедиционных условиях, в г. г. 
Нарын (высота над уровнем моря 2020 метров), в том числе – за 20 здоровыми 
детьми и 47 – с ЖДА. До и после лечения ЖДА (препараты железа, витамины групп 
В, С, Е, А в возрастных дозировках) определялось содержание сывороточного 
железа, общая железосвязывающая способность сыворотки крови, латентная 
железосвязывающая способность сыворотки крови, коэффициент насыщения 
трансферрина по методу Генри в модификации Л. И. Идельсона со стандартными 
реактивными Био-Лахем-Тест-Железо. Кроме того, данные показатели обмена 
сывороточного железа были определены у группы домашних животных (верблюды, 
яки, коровы, лошади, бараны, козы), мясо которых могут употребляться в пищу 
аборигенами высокогорья.
Результаты и обсуждение. Показатели обмена железа детей, постоянных 
жителей высокогорья, при ЖДА существенно отличились от таковых в 
группе здоровых детей. Результаты исследования обмена железа у детей 
горцев указывают на истощение запасов железа в организме с торможением 
использования уже имеющегося железа в гемопоэзе, что согласуется с 
данными других исследователей, изучавших течение ЖДА в высокогорных 
условиях.
Выводы. Проведенное исследование свидетельствует о том, что у детей 
раннего возраста, проживающих в горных условиях Кыргызстана, ЖДА носит 
алиментарный характер и обусловлена недостаточным поступлением в организм 
железа. Достаточное и регулярное, в течение всего года, употребление в пищу 
местных мясопродуктов может служить одной из мер профилактики развития 
ЖДА.

РЕАКТИВНІСТЬ ЕРИТРОПОЕТИНУ І ОКСИДУ АЗОТУ У ХВОРИХ 
НА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНУ АНЕМІЮ

Лановенко І.І., Березюк О.М., Коцюруба А.В.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, 

Україна
Мета. Визначити вплив залізодефіциту на реактивність кисневозалежних 
месенджерів та ефекторів.
Матеріали і методи.  Обстежено 45 хворих на залізодефіцитну анемію (ЗДА) 
у віці від 18 до 54 років. Визначали показники гемограми, обміну заліза, 
кисневотранспортної функції (КТФ) крові, еритропоетину (активність в плазмі – 
ЕРО, мОд/мл) та системи оксиду азоту (вміст кінцевих метаболітів NO в еритроцитах 
і плазмі крові: NO2

- пл., NO2
- ер., NO3

- пл, NO3
- ер., NO пл., NO ер. – в мкг/мл). 

Застосовано методи статистичного аналізу.
Результати та обговорення. У обстежених хворих визначено зменшення пулу 
заліза крові, анемію гіпохромного типу середнього ступеня важкості [кількість Ер 
становила (2,91±0,08)×1012/л; вміст Hb – (82,07±1,84) г/л; показник гематокриту – 
(33,1±0,7)%] та розвиток гемічної гіпоксії. Виявлено значне порушення всіх ланок 
КТФ крові: артеріальна і венозна гіпоксемія, гіпоциркуляція, зменшення доставки 
і споживання кисню (показники VaO2, VvO2, VO2, SCR), енергодефіцит, накопичення 
недоокислених продуктів метаболізму, декомпенсований метаболічний ацидоз. 
Визначено збільшення утворення ЕРО, від мінімальної активності у 10,9 мОд/мл до 
максимальної – 270,2 мОд/мл; середня величина ЕРО становила (58,65±10,02) мОд/
мл та в 3,19 рази перевищувала показник норми (Р<0,01). Звертає увагу помірний 
ефект гіпоксичної стимуляції утворення ЕРО при залізодефіциті. Спостерігалось 
значне пригнічення системи NO: вміст NO2

- пл. зменшувався в 2,35 рази, NO2
- ер. – в 

2,74; NO3
- пл. – в 2,42; NO3

- ер. – в 2,76; NO пл. – в 2,41; NO ер. – в 2,76 рази (Р<0,001). 
Виявлено потужний зворотний зв’язок між показниками ЕРО і Hb (r=-0,528; 
Р<0,001), а також сильний прямий зв’язок між показниками ЕРО і NO (Р<0,05). Це 
свідчить про участь зменшення вмісту Hb та NO крові в мобілізації молекулярних 
механізмів утворення ЕРО.
Висновки. ЗДА викликає недостатність КТФ і системи NO крові, стимуляцію 
утворення ЕРО та порушення фукціональних взаємозв’язків цих систем. Зниження 
NO крові при залізодефіциті є одним із факторів, що викликає обмеження 
утворення ЕРО.
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РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ К ИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ 
ГЕМОФІЛІЇ ТА ІНШИХ ПОРУШЕНЬ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ

Мороз Г.І.1, Дербенева Н.А.2, Гартовська І.Р.1, 2, Кожушна Н.Л.2, 
Карпенко Н.М.2, Крамар Т.О.2, Огнева Л.В.2, Процюк Я.В.2

1Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, 

2КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер», м. Київ, Україна
Мета. Впровадження сучасної моделі надання медичної допомоги хворим на 
гемофілії та інші порушення системи гемостазу.
Матеріали і методи. У 2012 році за ініціативи співробітників кафедри гематології 
та трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика, гематологічних відділень для 
дорослих та дітей Київського обласного онкологічного диспансеру та за 
фінансової підтримки фонду Novo Nordisk Haemophilia Foundation було створено 
регіональний центр гемофілії та інших порушень системи гемостазу. За період 
2012-2013 рр. проаналізовані результати діагностики та лікування 104 пацієнтів, 
хворих на гемофілії та хворобу Віллебранда.
Результати та обговорення. Під спостереженням спеціалістів регіонального 
центру гемофілії та інших порушень системи гемостазу перебуває 35 пацієнтів з 
гемофілією тяжкого ступеня, в тому числі – 23 з гемофілією А (13 – дорослих і 10 
дітей), 11 – з гемофілією В (8 дорослих і 3 дітей) та один пацієнт з тяжкою формою 
хвороби Віллебранда. Також зареєстровано 5 осіб з інгібіторною формою гемофілії.
Створено мультидисциплінарну команду фахівців, яка забезпечує надання 
спеціалізованої медичної допомоги в амбулаторних і стаціонарних умовах, а також 
здійснює клінічний та лабораторний моніторинг терапії. Протягом року проведено 
264 дослідження VIII та IX факторів зсідання крові, 39 – рідкісних дефіцитів факторів 
(XII, II, VII, X, V), 63 – фактора Віллебранда, 30 – інгібіторів.
Висновки. Багатопрофільний персонал центру забезпечує якісну діагностику 
та лікування гемофілій та їх ускладнень, оптимальне використання коштовних 
факторів зсідання крові та зниження витрат на лікування певних типів кровотеч.

СТАН СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНУ 
АНЕМІЮ

Сергієнко О.В., Видиборець С.В.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Мета. Дослідження стану системи гемостазу у хворих на залізодефіцитну анемію 
(ЗДА). 
Матеріали і методи. Обстежено 33 пацієнтів (15 чоловіків та 18 жінок) із ЗДА 
різного ступеню тяжкості перебігу захворювання. Дослідження системи згортання 
крові проводили з урахуванням показників тромбоцитарного гемостазу, 
згортуючої і протозгортуючої систем крові. Контрольну групу сформували із 27 (12 
чоловіків і 15 жінок) первинних донорів.
Результати та обговорення. У пацієнтів із ЗДА тромбоцитарний гемостаз характеризувався 
достовірним (р<0,05) зменшенням кількості тромбоцитів (142,5±12,6)×109/л, а 
показники агрегаційної активності тромбоцитів – агрегація (33,8±3,6)% та сумарний 
індекс агрегації тромбоцитів (37,8±4,1)%, достовірно не відрізнялись від контрольних 
значень. У згортуючій системі крові обстежених нами пацієнтів достовірних змін не 
виявлено. Концентрація фібриногену (4,1±0,2) г/л, показники аутокоагуляційного 
тесту, тромбінового часу і протромбінового індексу перебували в межах нормальних 
значень. Дослідження протизгортуючої системи характеризувалось зниженням рівня 
антитромбіну ІІІ (60,2±2,7)%, що вказувало на пригнічення фібринолітичної активності 
крові (р<0,05). Показники концентрації розчинного фібрину (2,2±0,2) та вмісту вільного 
гепарину (32,2±1,2) мкг/л були достовірно (р<0,001) підвищеними.
Висновки. Для ЗДА властиві неспецифічні зміни системи гемостазу, які 
проявляються порушеннями у протизгортуючій системі і, очевидно, залежать 
від патогенетичних механізмів формування змін при захворюваннях внутрішніх 
органів, які призводять до розвитку ЗДА, наявності кровотеч, їх давності, об’єму і 
тривалості тощо.

МЕТАБОЛІЗМ ЗАЛІЗА І ПРОЦЕСИ ГЛІКОЛІЗУ В ЕРИТРОЦИТАХ 
У ХВОРИХ НА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНУ АНЕМІЮ ПОХИЛОГО ТА 

СТАРЕЧОГО ВІКУ
Сергієнко О.В.

Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Мета. Вивчення параметрів метаболізму заліза і процесів гліколізу в еритроцитах у 
хворих на залізодефіцитну анемію (ЗДА) похилого та старечого віку.
Матеріали і методи. Обстежено 35 пацієнтів (14 чоловіків і 21 жінка) похилого 
та старечого віку, хворих на ЗДА. Вік обстежених – 60 і більше років. Контрольну 
групу склали 26 осіб (11 чоловіків і 15 жінок) аналогічного віку з нормальними 
показниками периферичної крові і параметрами, що характеризують обмін 
заліза. Визначали параметри метаболізму заліза: сироваткове залізо (СЗ), загальну 
(ЗЗЗС) і ненасичену (НЗЗС) залізозв’язуючу здатність сироватки крові, насичення 
трансферину залізом (НТЗ), вміст трансферину (Тф) і феритину (Фн). Гемолізат 
еритроцитів отримували за методом Драбкіна (1964). В еритроцитах пацієнтів 
визначали наступні параметри: вміст глюкози оцінювали по колірній реакції з 
ортотолуїдиновим реактивом; вміст фосфоенолпірувату (ФЕП) розраховували за 
кількістю неорганічного фосфору, відщеплення від нього в лужному середовищі 
за допомогою йоду; вміст 2,3-дифосфогліцерату (2,3-ДФГ) визначали за методикою 
І.С. Луганової, М.Н. Блінова (1975); активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г-6-
ФДГ) визначали на спектрофотометрі, за кількістю відновленого NADF∙H+.

Результати та обговорення. У хворих ЗДА виявляли достовірне зниження 
показників СЗ, Фн і НТЗ, збільшення ЗЗЗС, НЗЗС і Тф (p<0,001), що супроводжувалося 
збільшенням вмісту глюкози, ФЕП і 2,3-ДФГ, активності Г-6-ФДГ в еритроцитах 
(p<0,001).
Висновки. У хворих ЗДА похилого та старечого віку визначаються глибокі 
порушення метаболізму заліза, що супроводжуються вторинними порушеннями 
метаболізму глюкози в еритроцитах, що, безсумнівно, позначається на їх 
енергетичному обміні.

ПРИНЦИПИ ЗАПОБІГАННЯ АНЕМІЇ У ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ 
ПУХЛИНИ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

Сивак Л.А., Губарева Г.О., Алексик О.М., Філоненко К.С., Свергун Н.М., 
Лялькін С.А., Майданевич Н.М., Кліманов М.Ю., Аскольський А.В., 

Касап Н.В.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета. Визначення факторів ризику розвитку анемічного синдрому у хворих на 
злоякісны пухлини грудної залози (ЗПГЗ).
Матеріали і методи. 146 хворих на ЗПГЗ, що отримували 4–6 курсів ХТ за схемою 
FAC. Визначали показники гемограми щотижнево впродовж всього часу лікування. 
До лікування визначали поліморфізм генів GSTP1 та MTHFR за допомогою ПЛР. 
Токсичність визначали за шкалою токсичності NCI-CTC V.2.0.
Результати та обговорення. Гематологічна токсичність розвинулася у 61 хворої 
(41,7%) на 7-му добу після початку курсу ХТ. Найчастіше спостерігали анемію 
(36,7%). Анемія ІІІ–IV ст. була виявлена у 19% усіх випадків виникнення анемії. 
Найчастіше анемія виникала. Розвиток гематологічної токсичності пов’язаний 
з віком хворих (<50 років), обсягом попереднього лікування (>3 курсів ХТ) та 
наявністю генотипу С/Т гену MTHFR.
На цій підставі будо виділено групу хворих з високим ризиком розвитку анемічного 
синдрому – 27 пацієнток (18,5%), яким проводили більш ретельне спостереження 
(контроль гемограми один раз на тиждень). У випадку розвитку анемії її корекція 
проводилася шляхом поетапного призначення певних доз препаратів заліза, 
еритропоетинів, трансфузії еритроцитарної маси.
Застосування алгоритму терапії супроводу дозволило провести ХТ лікування без 
подовження інтервалів між курсами ХТ, без редукції дози цитостатиків, чим було 
досягнуто підвищення частоти об’єктивної відповіді на проведену ХТ на 18% 
порівняно з групою хворих, які не отримували адекватної корекції анемічного 
синдрому (р<0,05).
Висновки. Визначення факторів ризику розвитку анемічного синдрому, своєчасне 
виявлення та застосування розробленого алгоритму адекватного лікування 
дозволяє досягти більшої ефективності лікування хворих на ЗПГЗ.

ЗАПОБІГАННЯ НЕЙТРОПЕНІЇ У ХВОРИХ, ЩО ОТРИМУЮТЬ 
ХІМІОТЕРАПІЮ

Сивак Л.А., Губарева Г.О., Алексик О.М., Кущевий Є.В., 
Філоненко К.С., Свергун Н.М., Лялькін С.А., Майданевич Н.М., 

Кліманов М.Ю., Аскольський А.В., Касап Н.В.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета. Вивчення факторів ризику виникнення нейтропенії під час хіміотерапії.
Матеріали і методи. Проведено аналіз лікування 144 пацієнток, хворих на рак 
грудної залози (РГЗ), схемами поліхіміотерапії (ПХТ) I лінії. Оцінювалася нейтропенія 
(НП) III–IV ступеня. До інфекційних ускладнень відносили випадки документованої 
інфекції або епізоди фебрильної нейтропенії (ФН). Медикаментозна профілактика 
(МП) проводилася призначенням ципрофлоксацину та Г-КСФ при НП III–IV ступеня. 
Проведено оцінку НП впродовж терапії, визначено прогностичні фактори.
Результати та їх обговорення. НП III–IV ступеня виявлено в середньому у 21,7% 
(від 17,5% після першого курсу терапії до 24,5% після шостого). Медіана виникнення 
нейтропенії склала 7 діб після курсу ПХТ. Виявлено вплив генотипу С/Т гену MTHFR 
на вірогідність виникнення НП (OR=10,75; 95% CI=1,22-94,64; p<0,04) порівняно з 
генотипом С/С чи Т/Т. Пацієнти з генотипом С/Т отримували МП. При цьому частота 
ФН була меншою порівняно з контрольною групою, в якій МП проводилася всім 
хворим незалежно від генотипу, і склала 3,5% проти 5,6%.
Висновки. ПХТ першої лінії хворих на РГЗ має помірну гематологічну токсичність. 
Визначення варіантів гену MTHFR дозволяє виявити групу високого ризику 
гематологічної токсичності (генотип С/Т MTHFR). МП дозволяє зменшити частоту 
ФН. Група низького ризику (генотип Т/Т та С/С MTHFR) не потребує МП.

DENSITY-SPECIFIC DISTRIBUTION OF BLOOD DONORS 
ERYTHROCYTES

Salah A.A. Abushanab
P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, 

Ukraine
The aim. To study density-specifi c distribution of blood donors erythrocytes (DSDE).
Materials and Methods. 62 blood donors (33 men and 29 women) were examinated. 
29 of them donated blood for the fi rst time (control group) and 33 active donors, 
which donated blood on regular base (investigation group) and could have an iron 
defi ciency due to blood loss. DSDE was determined by fractionation of the whole blood 
in hematocritic capillaries in the presence of mixtures of dimethyl- and dibutylphtalates 
with known density. Parameters are proposed which characterize DSDE changes 
typical: mean erythrocyte density (MED) – mean density of total erytrocytic population; 
light fraction of erythrocytes (LEF) – % of the cells with density less than 1,086 g/ml 
(hypochromic cells and reticulocytes); dense fraction of erythrocytes (DEF) – % of cells 
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with density over 1,112 g/ml (hyperchromic cells forming as a result of erythrocyte 
dehydratation). DSDE is determined by proportion of erythropoiesis and sequestration 
of erythrocytes.
Results and Discussion. We have identifi ed that DSDE was reduced in active blood 
donors. Values of LEF in control group was 0,006±0,001 g/ml, LEF − 0,61±0,29%, 
DEF – 0,32±0,19%. Values of LEF in investigation group was 1,088±0,004 g/ml, LEF – 
28,01±12,31%, DEF – 0,01±0,001%. Active donors have signifi cantly increased the 
amount of light fractions of red blood cells and decreased heavy (p<0,05). It was 
determined the relationship between the average of MED and changes of MCHC index 
(r=0,81; p<0,001).
The conclusions. Informative value of DSDE parameters makes them eff ective for 
diagnostic screening of iron defi ciency in blood donors and patients with anemia.

КЛІНІЧНИЙ РОЗБІР ХВОРОГО НА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНУ АНЕМІЮ У 
ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ-ТЕРАПЕВТІВ

Бенца Т.М.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Мета. Клінічні розбори хворих проводяться з метою розвитку клінічного 
мислення лікарів-інтернів, перевірки і оцінки теоретичних знань, розвитку вміння 
застосовувати свої знання на практиці. Актуальність проблеми залізодефіцитної 
анемії (ЗДА) визначається тим, що це найпоширеніше захворювання, яке становить 
приблизно 80% всіх анемій.
Матеріали і методи. Клінічний розбір тематичного хворого – одна з активних 
форм навчання, наближена до практичної діяльності лікаря, який повинен 
правильно і своєчасно поставити діагноз, оцінити характер перебігу захворювання, 
призначити адекватну терапію.
Результати та обговорення. Лікарі-інтерни готуються до заняття, самостійно 
вивчають літературу. Куратор доповідає про скарги, анамнез (з’ясовуються 
можливі причини ЗДА) та об’єктивний стан хворого. При проведенні фізикального 
обстеження пацієнта акцентується увага на характерних ознаках анемічного 
і сидеропенічного синдромів. Обговорюються основні етапи діагностичного 
пошуку при підозрі на ЗДА. Інтерн повинен вміти дати клінічну інтерпретацію 
результатів обстеження: аналізу крові, визначення вмісту заліза у сироватці 
крові, залізозв’язуючої здатності сироватки, насичення трансферином. Важливо, 
що найбільш чутливою і специфічною лабораторною ознакою, яка підтверджує 
залізодефіцитний характер анемічного синдрому, є зниження рівня феритину в 
сироватці. Потім активно обговорюються діагноз, план подальшого обстеження 
та лікування. Основні терапевтичні заходи повинні бути спрямовані на усунення 
причини ЗДА, призначення препаратів заліза. Викладач направляє та доповнює 
дискусію, робить резюме стосовно хворого та захворювання взагалі.
Висновки. Клінічний розбір хворого на ЗДА сприяє підвищенню ефективності 
підготовки фахівців з терапії, які навчаються приймати конкретне рішення в 
конкретній клінічній ситуації.

ТЕНДЕНЦІЇ ПОШУКУ ЕФЕКТИВНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ 
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Видиборець С.В., Кучер О.В., Сергієнко О.В.

Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

За сучасних умов соціально-економічної трансформації суспільства, важливим 
напрямком реформування медичної галузі є трансформування додипломної і 
післядипломної медичної освіти. Тенденції останнього часу, що простежуються у 
вищій медичній освіті, призвели до деякого зниження її престижу з наслідками, що з 
нього випливають, а саме – із скороченням годинного обсягу вивчення переважної 
більшості дисциплін навчального плану, ускладненням із забезпечення студентів 
і лікарів-слухачів навчально-методичною літературою та посібниками, особливо 
державною мовою, скрутністю з фінансуванням вищих навчальних закладів тощо, 
що безпосередньо впливає на організацію всього навчального процесу у вищому 
навчальному закладі.
Якщо до означених обставин додати рівень базових знань, що постійно знижується, 
випускників середніх шкіл, і рівень знань абітурієнтів, що потрапляють на перший 
курс за контрактом (платні послуги), то гострота проблеми стане ще очевиднішою.
Щодо впровадження ступеневої освіти «бакалавр–спеціаліст–магістр», то це 
потребує доопрацювання не тільки навчально-методичної літератури, а й майже 
всіх нормативних матеріалів, зокрема, навчальних планів, освітньо-професійних 
програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик тощо, а також пошуку нових 
критеріїв оцінювання знань студентів і лікарів, які б поглиблювали та розширювали 
знання, сприяли подальшому підвищенню активізації пізнавальної діяльності. Все 
означене вимагає від працівників вищої школи пошуку нових ефективніших форм і 
методів організації навчального процесу.

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ – ОСНОВА 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Гайдукова С.М., Ременнік О.І., Гартовська І.Р., Сергієнко О.В.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
У сучасній науково-педагогічній літературі термін «професійно-педагогічне 
спілкування» розглядається, як система засобів і навичок органічної взаємодії 
педагога і слухачів, до змісту якої входить обмін інформацією, пізнання особистості, 

прояв виховного впливу, організація стосунків з допомогою різних комунікативних 
засобів тощо.
Ступінь готовності до спілкування із слухачами у аспірантів, як у майбутніх 
науково-педагогічних кадрів, визначається наступними критеріями: знанням суті, 
структури спілкування і можливих моделей педагогічних ситуацій; здатністю до 
аналізу педагогічних явищ та фактів; вмінням до проектування (конструювання) 
змісту та способів майбутнього педагогічного впливу; практичним застосуванням 
моделювання педагогічних ситуацій у навчальному процесі.
Моделювання будь-якої педагогічної ситуації містить: аналітичний етап (аналіз і 
оцінювання ситуації, формування завдання, яке потрібно вирішити), проекційний 
етап (плануються засоби та форми для моделювання ситуації, розроблюється 
проект її вирішення), виконавчий етап (реалізація задуму та практичне відтворення 
розробленого проекту).
Управління діяльністю слухачів містить два основних функціональні аспекти: 
інформаційний, що пов’язаний з розробленням предметного змісту діяльності 
студента чи лікаря, і організаційний, спрямований на розроблення форм діяльності 
слухачів при реалізації педагогічного задуму.

ЗНАЧЕННЯ ЛЕКЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В СИСТЕМІ 
ДОДИПЛОМНОГО ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ

Кучер О.В.1, Гартовська І.Р.1, Михайличенко Б.В.2

1Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, 

2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, 
Україна

Чільне місце у теоретичній підготовці лікарів, як на додипломному так і 
післядипломному етапі, посідає лекція. Нові тенденції, що намітились в 
реформуванні системи додипломної і післядипломної підготовки лікарів, 
обумовлюють необхідність впровадження в навчальний процес нових форм і 
методів навчання, які мають сприяти його інтенсифікації, стимулювати розумову 
діяльність студентів і лікарів-слухачів установ післядипломного навчання.
Сучасна лекція покликана озброїти слухачів знаннями методологічних основ даної 
клінічної дисципліни, ознайомити їх з основними етапами становлення і розвитку 
теоретичних концепцій, і, нарешті, тільки на лекції студент чи лікар-слухач 
може сформулювати чітке уявлення про сучасний стан тієї чи іншої проблеми. З 
огляду на надзвичайно високий темп розвитку сучасної медичної науки, жоден із 
сучасних підручників, посібників чи монографія аналогічного завдання вирішити 
не зможуть. Не зможуть замінити лекцію навіть найкращим методологічним 
чином організовані семінарські чи практичні заняття. У структурі всіх лекцій, 
що присвячені певній дисципліні чи вивченню певного курсу, для забезпечення 
підвищення якості навчального процесу, переважати мають лекції проблемного 
характеру, комплексні та клінічні лекції.
Сучасна лекція має бути добре ілюстрованою, вона не повинна мати описовий 
характер. Для більшої інформативності мають використовуватися слайди, 
навчальні фільми, відеотехніка, а клінічні лекції мають ілюструватися клінічними 
розборами і демонструванням тематичних хворих. Однак широке впровадження 
та використання технічних засобів навчання у навчальний процес не повинно 
замінювати живе слово педагога, применшувати значення особистості викладача-
лектора.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ У ПІДВИЩЕННІ 
МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ЛІКАРІВ

Кучер О.В., Ременнік О.І.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
В теперішній час післядипломна підготовка лікарів зазнає суттєвих змін. 
Насамперед, це обумовлено впровадженням новітніх технологій в педагогічний 
процес та поширенням індивідуалізованих форм навчання. Кінцевою метою 
післядипломної підготовки лікаря є формування такого фахівця, який повинен 
самостійно і кваліфіковано виконувати свої професійні обов’язки.
Для успішного вирішення такої мети повинна бути потужна, добре обладнана та 
оснащена сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою лікувальна база і 
наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького складу.
У навчальні плани, залежно від мети циклу удосконалення, специфіки його 
проведення, кількості слухачів у групах, тривалості тощо, входить певна кількість 
семінарських занять. Семінари за змістом розподіляють на інформаційні, 
дослідницькі та контрольні. На семінарах лікарі можуть здійснювати поглиблене 
вивчення певного курсу, розділу, теми, причому, семінар за тематикою інформаційно 
може бути не зв’язаним з лекцією. За формою проведення семінари можуть бути 
такими: семінар-конференція, семінар-дискусія, семінар-колоквіум, семінар з 
клінічного розбору хворого, семінар-екскурсія, семінар з обговорення попередньо 
підготованих слухачами рефератів чи семінар з обговорення контрольних робіт. 
При складанні плану кожного семінарського заняття визначають його основну 
мету, структуру, зміст, методи, форми та прийоми заохочення слухачів до активної 
дискусії. Логічним завершенням семінару повинно бути підведення підсумків, 
оцінювання участі кожного слухача при його проведенні та формулювання 
загальних висновків із кола питань, що обговорювались.
Отже, внаслідок специфіки організації, постановки мети і завдань, семінар є 
одним із надійних видів занять, що підвищують мотивацію до навчання у лікарів 
і сприяють активному опануванню слухачами конкретної теми, розділу та курсу 
навчальної програми.
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ВПЛИВ КЛОНАЛЬНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ НА ВИЖИВАННЯ ХВОРИХ 
НА ХРОНІЧНУ МІЄЛОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ ПРИ ЛІКУВАННІ 

ІМАТИНІБОМ: ДОСВІД ОДНОГО ЦЕНТРУ
Лук’янова А. С., Котлярчук К. Б., Зотова О. В., Вальчук М. О., 

Сімонова М. І., Кароль Ю. С., Лукавецький Л. М., Масляк З. В., Новак В. Л.
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», 

м. Львів, Україна
Поява вторинних хромосомних аберацій у хворих на ХМЛ є одним із факторів, 
які можуть впливати на виживання пацієнтів. Ці зміни можуть виявлятись на фоні 
лікування ІТК як у Ph-позитивних, так і у Ph-негативних клітинах. Вплив першої 
категорії змін на виживання описаний багатьма авторами, щодо другої даних мало.
Мета. Вивчення впливу хромосомних аномалй у Ph+ та Ph- клітинах на загальне 
виживання хворих на ХМЛ при лікуванні іматинібом.
Результати та обговорення.  Цитогенетичні дослідження проведено у 101 хворого 
на ХМЛ, у яких медіана лікування іматинібом становила 82  міс. (9–166). На початок 
застосування іматинібу тривалість хронічної фази ХМЛ становила 94 міс. (25–296). Появу 
вторинних цитогенетичних аномалій (клональну еволюцію) у Ph+ клітинах виявлено у 
23 хворих і у Ph- клітинах – у 6 хворих. Спектр додаткових хромосомних аберацій був 
наступним: у Ph+ клітинах виявляли +der(22)t(9;22), +8, i(17)(q10), ider(22;22)t(9;22), 
idic der(22;22)t(9;22), -7, +19, +21, -Y та інші кількісні чи структурні зміни. У Ph- клітинах 
виявляли +8 та del(7q). Встановлено 2 піки появи вторинних хромосомних аномалій: 
між 12 і 36 міс. лікування іматинібом,  а також після 60 міс. Із 23 хворих з додатковими 
аномаліями у Ph+ клітинах у 14 випадках будь-яка цитогенетична відповідь була 
відсутня протягом всього періоду лікування. У решти 9 хворих попередньо досягнута 
цитогенетична відповідь була втрачена. Зміни у Ph- клітинах виявлялись виключно 
під час ЧЦВ або ПЦВ. Надалі усі хворі з цитогенетичними абераціями у Ph-негативних 
клітинах через різні проміжки часу втратили цитогенетичну відповідь. Виживання 
хворих двох підгруп достовірно відрізнялось: медіана не досягнута у пацієнтів без 
клональної еволюції, в той час, як медіана виживання хворих з клональною еволюцією 
становила 100 міс. від часу діагностики ХМЛ.
Висновки. Поява вторинних змін як у Ph-позитивних, так і у Ph-негативних клітинах 
є ознакою несприятливого прогнозу щодо відповіді на лікування та виживання 
пацієнтів. Найвищий ризик клональної еволюції ми спостерігали між 12 та 36 
місяцями лікування.

ХРОМОСОМНІ АНОМАЛІЇ КЛІТИН ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ 
МІЄЛОЇДНОГО ПОХОДЖЕННЯ ПРИ ІДІОПАТИЧНОМУ 

МІЄЛОФІБРОЗІ
Р. Ю. Лозинський1, M. Р. Лозинська1,2, З. В. Масляк1, Я. І. Виговська1, 

В. Л. Новак1

1ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»
2ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів, Україна

Клінічний перебіг ідентичних за відомими мутаціями захворювань, таких як 
ідіопатичний мієлофіброз (ІМ) та есенціальна тромбоцитемія, відрізняється. 
Необхідні додаткові діагностичні підходи для кращого розуміння розвитку та 
прогресування ІM, окрім визначення генних мутацій.
Мета.  Вивчення каріотипу клітин периферичної крові (КПК) мієлоїдного 
походження в пацієнтів з ІМ.
Матеріали і методи. Проаналізовано зразки 28 пацієнтів з ІМ. КПК культивували 
протягом 24  годин з гранулоцитарним-колонієстимулюючим фактором (Г-КСФ) 
у всіх 28 пацієнтів. Використовували G-метод диференціального забарвлення з 
наступною світловою мікроскопією препаратів.
Результати та обговорення.  Рівень мітотичної активності в досліджених 
зразках з додаванням Г-КСФ був достатньо високим, щоб отримати метафази для 
цитогенетичного аналізу в 20 (71%) пацієнтів з ІM, навіть якщо пункція кісткового 
мозку була сухою. У 8-ми осіб метафаз в зразках виявлено не було. Хромосомні 
аномалії виявлені в крові 10 осіб (4 чоловіків і 6 жінок). Решта 10 пацієнтів 
мали нормальний каріотип. Поліклональність спостерігалася у всіх пацієнтів з 
цитогенетичними аномаліями. У 3-х осіб були виявлені тетраплоїдні метафази, і у 
всіх випадках ці аномалії були клональними. Спектр аномалій каріотипу включав 
також трисомії або моносомії хромосом 8 та 9, делеції і транслокації хромосоми 
1, делеції 5q і 20q. також повторювалися моносомії хромосом 5, 7, 11, 12, 19 і 21. 
Перебудована хромосома 1 виявлялася в додаткових копіях в одному зразку.
Висновки. Багато хромосомних аномалій КПК відповідають тим, що виявлялися в 
культурах КM в інших дослідженнях. Широкий спектр цитогенетичних порушень 
в КПК у окремих пацієнтів може відображати високий потенціал циркулюючих 
мієлоїдних клітин продукувати генетично відміні дочірні клітин, які можуть 
бути стійкими до лікування. Поява поліплоїдних клонів може бути пов’язана з 
внутрішнім захисним механізмом, спрямованим на збереження патологічних 
мутованих клонів.

ASIDEROTIC ANEMIA AMONG THE INHABITANTS OF KARAGANDA 
AND KARAGANDA REGION WHO HAD ASCARIASIS IN THEIR 

ANAMNESIS
Tokasheva D. S., Akhmetova S. B.

Karaganda State Medical University, Karaganda city, Republic of Kazakhstan
The relevancy.  In connection with a wide prevalence of asiderotic anemia this issue 
remains relevant.
The objective of research.  To investigate asiderotic anemia prevalence in the 
Karaganda region among the patients who had ascariasis in their anamnesis.

Material and methods. In the frame of grant execution “Development of medicamental 
correction methods of childbearing health defects on the molecular and cellular level 
while helminthiasis invasion” there have been investigated 68 case histories among 
the persons of childbearing age with intestine dysbacteriosis while ascaridiasis 
invasion. Persons who had the ascariasis – 25 % of men and 75 % of women made this 
investigation group.
The age of examined patients was within the range from 18 to 45 years. Rural inhabitants 
(fi rst group) and 9 (36%) urban residents (second group) of Karaganda city, Abay town, 
Saran town made the number of examined patients 16 (64%). In the fi rst group 8 (32%) 
persons were from Karkaralinskiy district, 4 (16%) from Aktogaisk district, 2 (8%) from 
Zhanaarkinsk district and per 1  (4%) from Shetskiy and Osakarovskiy district. The 
asiderotic anemia diagnosis has been determined on the basis of life history, objective 
examination, conventional methods of examination (common blood analysis, common 
urine analysis, blood sugar).
Results. Data analysis according to case history records has demonstrated that at the 
time of investigation all the patients had complaints against dizziness – 77%, headaches 
– 78%, heterorexia – 41%, parosmia (addiction to paint lime, acetone, petrol, tobacco 
smells,) – 45%, brittleness of nails and hangnails – 61%, loss of hair – 46%, dysorexia – 56 
%, weight losing – 17% of patients.
Comparative analysis of peripheral blood values has determined a signifi cant reduction 
in hemoglobin level, hemoglobin level among the inhabitants of Karaganda city ranged 
within 47–76 g/l, signifi cant reduction in hemoglobin level was in the age of 20–30 
years, made in average 61,2+/-1,34 g/l. In the group of rural inhabitants the inhabitants 
of Karkaralinskiy district of age group 30-40 years had the lowest hemoglobin level 
made respectively 51,5+/-0,64 g/l.
Comparative analysis of iron level and its fraction in blood serum has demonstrated 
that rural inhabitants had the lower values – 6,5–9,5 millimole/l. It ranged among the 
women within 6,5–9,5 millimole/l, among the men within 7,1–8,9 millimole/l. 
The iron level in blood serum among the inhabitants of Karaganda city ranged within 
3,8–10,5 millimole/l with its lower values.
Conclusions:  Thus, the comparative analysis of obtained data testifi es that issue of 
asiderotic anemia is relevant in the Karaganda region. The particular attention should 
be laid on prevalence of severe degree of asiderotic anemia among the women of 
childbearing age living in the rural area.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ 
ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГЕМАТОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ»

14 жовтня 2014 року   •   Час проведення: 15.00-18.00
Організатор: ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» 

ПРОГРАМА
Тема: Доцільність застосування анагреліду у лікуванні хворих на ХМПЗ з 
тромбоцитозом
Доповідач: Третяк Н.М.
Тема: Сучасні підходи до стратифікації лікування хворих на гостру мієлоїдну 
лейкемію
Доповідач: Горяінова Н.В. 
Тема: Вивчення впливу факторів ризику по Socal на ефективність терапії 
інгібіторами тирозинкінази у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію
Доповідач: Перехрестенко Т.П.
Тема: Нові аспекти лікування фебрильної нейтропенії у гематологічних хворих
Доповідач: Кисельова О.А. 
Тема: Діагностика інфекційно-запальних ускладнень при гемобластозах: нагальні 
потреби та перспективи досліджень
Доповідач: Рибальська А.П. 
Тема: Мікрофлора верхніх дихальних шляхів у хворих на лейкемію, як чинник 
інфекційно-запальних ускладнень
Доповідач: Мельник О.А.
Тема: Мікрофлора кишечника й клітинний імунітет хворих на лейкемію
Доповідач: Немировська Л.М.
Тема: Фактори патогенності та антибіотикочутливість стафілококів – збудників 
інфекційно-запальних ускладнень у хворих на лейкемію мієлоїдного походження
Доповідач: Скачкова Н.К. 
Тема: Оцінка ускладнень та летальності від грипу в пандемічному сезоні 2009-2010 
років
Доповідач: Голубка О.С.
Тема: Клітинні фактори резистентності до терапії інгібіторами тирозинкінази у 
хворих на хронічну мієлодну лейкемію
Доповідач: Кубарова В.О.
Тема: Показники морфометричного дослідження тромбоцитів хворих на 
мієлопроліферативні неоплазії
Доповідач: Шороп Є.В.
Тема: Лікування ендотоксикозу у хворих на гемофілію із великими інтрам’язовими 
гематомами
Доповідач: Семеняка В.І. 
Тема: Інфузійний розчин ГЕК  в умовах інтенсивної терапії
Доповідач: Старіков А.В. 
Тема: Проблеми і перспективи застосування вітчизняного імуноглобуліну для 
внутрішньовенного введення при захворюваннях системи крові
Доповідач: Сергутіна С.Ю.
Тема: Вірусна безпека трансфузійної терапії при застосуванні у пацієнтів з 
гематологічною патологією
Доповідач: Захаренко О.С.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АНАГРЕЛІДУ У ХВОРИХ НА 
ХМПЗ З ТРОМБОЦИТОЗОМ

Третяк Н.М., Басова О.В., Горяінова Н.В., Коваль А.І.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, 

Україна
Мета. Визначити результати терапії анагрелідом хворих на хронічні 
мієлопроліферативні захворювання (ХМПЗ) з тромбоцитозом.
Матеріали і методи. Під нашим спостереженням на лікуванні анагрелідом 
протягом 5 років перебувало 38 хворих з ХМПЗ, аналізували дані 34 пацієнтів.
Вік хворих – від 28 до 73 років, середній вік склав 54 роки; осіб чоловічої статі – 19, 
жіночої – 15. 
Діагноз ессенціальна тромбоцитемія встановлено 28 хворим, ідіопатичний 
мієлофіброз – 4 хворим, справжня поліцитемія – 2.
Кількість тромбоцитів периферичної крові становила від 830,0х10 Г/л до 2788,0х10 
Г/л. Клінічні прояви тромбоцитозу спостерігали у 18 пацієнтів. Попереднє 
лікування гідроксисечовиною або ІФН-альфа отримували 11 хворих. Початкова 
доза анагреліду була стандартною (0,5мг − 1,0мг 4 рази на день). На терапії 
контролювали показники загального аналізу крові та коагулограми. В подальшому 
дозу анагреліду модифікували в залежності від рівня тромбоцитів, переносимості 
препарату. Підтримуюча доза переважно склала 0,5 – 1,5 мг/день. Тривалість 
терапії становила від 3 до 60 місяців
Результати та обговорення. Загальна відповідь на терапію (за рівнем корекції 
тромбоцитів) отримана у 27 пацієнтів, з них повна – у 17, часткова – у 10. Двоє 
хворих припинили лікування через побічну дію препарату (головний біль 
та набряки). Шість пацієнтів не змогли продовжувати тривалу терапію через 
фінансові труднощі. Один хворий помер внаслідок прогресування основного 
захворювання, ще один – від супутньої патології (цукровий діабет І типу). Терапію 
анагрелідом успішно подовжують 18 пацієнтів, 5 із них отримують комбіновану 
терапію (гідроксисечовина+анагрелід).
Висновок. Застосування анагреліду у хворих на ХМПЗ є ефективним з високим 
відсотком загальної відповіді на терапію при відносно низькій гематологічній 
токсичності.

ОЦІНКА УСКЛАДНЕНЬ ТА ЛЕТАЛЬНОСТІ ВІД ГРИПУ В 
ПАНДЕМІЧНОМУ СЕЗОНІ 2009-2010 РОКІВ

Голубка О.С.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. 

Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна
Особливості пандемічного сезону грипу 2009-2010 рр. полягали у тому, що тяжкий 
перебіг хвороби з більшою вірогідністю несприятливого її закінчення, частіше 
розвивався у хворих з серцево-судинною патологією, цукровим діабетом, з 
надлишковою масою тіла та серед вагітних.
Мета. Провести оцінку ускладнень та летальності від грипу в пандемічному сезоні.
Матеріали і методи. Аналіз облікових форм 2410 хворих з діагнозом ТГРЗ (тяжке 
гостре респіраторне захворювання) під час пандемії.
Результати та обговорення. Нами було з’ясовано, що у 293 хворих (12,1±1,9)% 
найчастіше розвивались ускладнення у вигляді пневмоній та гострого 
бронхіту. З діагнозом «пневмонія» всього було виявлено 179 хворих, що 
складало (61,1±2,8)%, від усіх ускладнень. З діагнозом «гострий бронхіт» було 
зареєстровано 114 осіб (33,1±4,4)%. У віковій структурі яких переважали діти до 
17 років. В структурі померлих переважали особи віком 30-64 років (68,4±7,5)%. 
Частка осіб 18-29 років серед усіх померлих становила (31,6±7,5)%. Двобічна 
тотальна геморагічна пневмонія у (60,5±8,0)% померлих осіб розвивалась на тлі 
таких фонових захворювань як: хронічні захворювання легень, хронічні серцеві 
захворювання, цукровий діабет, ожиріння, а також у вагітних. У (76,0±7,0)% 
летальних випадків встановлено запізнє звернення хворих до первинної ланки 
медичної допомоги, в середньому на 9 добу (від 5 до 13 днів) та самолікування 
(52,0±8,0)%.
Висновки. До груп підвищеного ризику виникнення летальних наслідків при 
пандемічному грипі належать особи молодого та зрілого віку (від 18 до 64 
років), з фоновими захворюваннями серцево-судинної системи, легеневої 
системи, ожирінням, цукровим діабетом, вагітні та породіллі. Це дає підстави 
наполягати на необхідності обов’язкового щорічного щеплення проти грипу цих 
контингентів.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТИФІКАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА 
ГОСТРУ МІЄЛОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ

Горяінова Н.В., Гордієнко А.І., Третяк Н.М.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, 

Україна
Використання у клінічній практиці виявлених  молекулярно-генетичних змін, окрім 
вже традиційних факторів ризику, можуть використовуватись для стратифікації 
лікування, що не тільки покращує прогноз ГМЛ, а й значно знижує токсичність 
хіміотерапії. Ген с-KIT (CD117) кодує рецепторну тирозинкіназу, яка грає ключову 
роль у виживанні, проліферації та диференціюванні кровотворних клітин-
попередників, а значить – у механізмі розвитку лейкемії. 
Мета. Визначити прогностичну цінність експресії CD117 на бластних клітинах 
периферичної крові (ПК) хворих на ГМЛ.
Матеріали і методи. Досліджувалась експресія CD117 на бластних клітинах ПК у 
39 первинних хворих на ГМЛ методом проточної лазерної цитофлюориметрії. М2 

варіант захворювання за ФАБ-класифікацією спостерігався у 62% пацієнтів, М4 − у 
27 % та М5 − у 8%.
Результати та обговорення. Експресія CD117 на бластних клітинах ПК 
виявлена у 79,5% первинних хворих на ГМЛ (N=31), переважно з М2 варіантом. 
Перебіг захворювання у цих пацієнтів відрізнявся лейкоцитозом (р<0,05) 
і первинною резистентністю до стандартної хіміотерапії (р<0,01). Жоден 
хворий із експресією CD117 не досяг двохрічної виживаності, 49% пацієнтів 
мали смертельний витік захворювання протягом першого року від моменту 
встановлення діагнозу. 
Висновки. Молекулярно-генетичний маркер CD117 може використовуватись 
для стратифікації лікування. Виявлення його експресії на бластних клітинах має 
особливе прогностичне значення у проміжній цитогенетичній групі ризику хворих  
на ГМЛ, коли виникають труднощі у визначенні стратегії лікування. Pецептор 
c-KIT є потенційною терапевтичною ціллю при ГМЛ для інгібіторів тирозинкінази. 
Найоптимальнішим методом лікування при виявленні експресії CD117 на бластних 
клітинах ПК хворих на ГМЛ є високодозова хіміотерапія в період першої індукції та 
ТГСК у ремісії.

НОВІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ФЕБРИЛЬНОЇ НЕЙТРОПЕНІЇ У 
ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

Третяк Н.М., Кисельова О.А., Горяінова Н.В, Перехрестенко Т.П, 
Басова О.В, Мнишенко В.М.

ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, 
Україна

Вступ. Лікування фебрильної нейтропенії (ФН) є складною клінічною проблемою, 
що пов’язана з тяжкістю перебігу захворювання та з особливостями призначення 
емпіричної терапії. Приблизно 80% фебрильних епізодів на фоні нейтропенії 
протікають із відсутністю класичних симптомів запалення. 
Результати та обговорення. Протягом останніх десяти років відбулося зростання 
кількості резистентних штамів мікроорганізмів до антибактеріальної терапії (АБТ) 
та розповсюдження нових етіологічних збудників ФН. Фокус уваги зосереджено 
на більш структурованому визначенні ризику серйозних інфекційних ускладнень 
у пацієнтів із ФН до початку лікування, при призначенні терапії, визначенні її 
тривалості та проведенні профілактики. Пропонується запровадити алгоритм 
лікування за принципом стратегії «посилення» або «послаблення». Стратегія 
«посилення» − пацієнтам із ФН призначається ініціальна АБТ (цефтазидим, 
цефепім) із спектром дії, направленим проти типових збудників Enterobacteriaceae 
та P.aeruginosa, однак із відсутністю активності проти резистентних штамів. 
Якщо стан пацієнта погіршується на тлі проведеного лікування або виділено 
резистентний збудник, терапію слід посилити («escalated») перейти до 
призначення карбапенемів. Стратегія «послаблення» – ініціально призначається 
пацієнтам антибіотик з широким спектром дії проти мультирезистентних Gram+ 
та Gram- мікроорганізмів (карбапенем). Терапія спрощується («de-escalated») 
у відповідності до результатів бактеріологічного дослідження за відсутності 
резистентних штамів.
Висновки. Пацієнти із ФН мають бути розподілені за групами ризику (високий/
низький). Хворим до початку терапії слід призначити бактеріологічне обстеження 
і розпочати терапію протягом 2 годин після встановлення діагнозу ФН. Зміни 
ініціальної АБТ необхідно проводити за результатами обстеження, а не за наявності 
лихоманки як симптому. 

КЛІТИННІ ФАКТОРИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО ТЕРАПІЇ 
ІНГІБІТОРАМИ ТИРОЗИНКІНАЗИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ 

МІЄЛОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ
Гордієнко А.І., Третяк Н.М., Кубарова В.О., Перехрестенко Т.П.

ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, 
Україна

Мета. Визначити особливості експресії білку Кі-67 та протоонкогену Bcl-2 
гемопоетичними клітинами периферичної крові (ПК) та кісткового мозку (КМ) 
хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію (ХМЛ) з різною відповіддю на терапію 
інгібіторами тирозинкінази (ТКІ).
Матеріали і методи. Методом проточної лазерної цитофлюорометрії (FACScan, 
Becton Dickinson, USA) аналізували експресію внутрішньоядерного білку Кі-67 та 
внутрішньоклітинного протоонкогену Bcl-2 гемопоетичними клітинами ПК та КМ 
з використанням відповідних моноклональних антитіл (Becton Dickinson). Збір та 
аналіз даних проточної цитофлюорометрії проводили за допомогою програмного 
забезпечення LYSYS-II Ver. 1.1 (Becton Dickinson), WinMDI 2.8 (Joseph Trotter, Scripps 
Institute, La Jolla, CA). 
Результати та обговорення. Виявлено, що у хворих на ХМЛ, резистентних до 
терапії ТКІ, в середньому достовірно збільшена експресія білка Кі-67 пухлинними 
клітинами ПК у 3,0 (р<0,05) рази, відносно пацієнтів з оптимальною відповіддю 
на лікування. У хворих на ХМЛ з резистентністю до терапії ТКІ в КМ в середньому 
статистично значимо підвищена у 1,6 рази (p<0,05) кількість пухлинних клітин, що 
експресують протоонкоген Bcl-2, порівняно з пацієнтами, які мали оптимальну 
відповідь.
Висновки. У хворих на ХМЛ з резистентністю до терапії ТКІ  прогресія захворювання 
супроводжується підвищенням проліферативної активності та виживаності 
пухлинних клітин. Таким чином, білок Кі-67 та протоонкоген Bcl-2 є клітинними 
факторами, які приймають участь у формуванні резистентності до терапії ТКІ у 
хворих на ХМЛ.
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ДИСБІОЗ МІКРОЕКОЛОГІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У 
ХВОРИХ НА ЛЕЙКЕМІЮ

Мельник О.А.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, 

Україна
Актуальність вирішення проблеми інфекційно-запальних ускладнень (ІЗУ) у 
онкогематологічних хворих визначається їх значним зростанням внаслідок полі 
хіміотерапії та емпіричним застосуванням антибіотикотерапії, обмеженими 
клінічними проявами і високою летальністю.
Мета. Дослідити стан мікробіоценозів верхніх дихальних шляхів хворих на 
лейкемію щодо виявлення потенційних збудників інфекційно-запальних 
ускладнень.
Матеріали і методи. Мікробіологічні дослідження слизових оболонок верхніх 
дихальних шляхів (ВДШ) проведено у хворих без наявних ознак ІЗУ: 43 пацієнта 
– з гострою мієлоїдною лейкемією (ГМЛ), 44 − з хронічною мієлоїдною лейкемією 
(ХМЛ) та 41 хворий на хронічну лімфоїдну лейкемію (ХЛЛ). Використано класичні 
мікробіологічні методи дослідження із застосуванням сучасних поживних 
середовищ. 
Результати та обговорення. У хворих на ГМЛ, ХМЛ і ХЛЛ спостерігаються 
дисбіотичні порушення у мікрофлорі носової порожнини та зіву: виявлення 
стафілококів у діагностично значущих титрах, особливо в монокультурі; зниження 
кількості представників оральних стрептококів і тенденція заміни їх на фекальні 
ентерококи; поява грацилікутних паличок, дріжджоподібних грибів та колонізація 
найпоширенішими збудниками пневмонії (Streptococcus pneumoniae та Moraxella 
catarrhalis) у титрах, що перевершують показники нормоценозу.
Висновки. У 86,0% хворих на ГМЛ, 77,3% пацієнтів з ХМЛ та 82,1% хворих на 
ХЛЛ спостерігалися дисбіотичні порушення в мікробіоценозах ВДШ, що може 
свідчити про акумуляцію осередків інфекційного запалення. Використання, у 
разі необхідності, антибіотикотерапії за визначеною індивідуальною чутливістю 
вірогідного збудника та супровідної терапії із застосуванням імуномодуляторів 
рослинного походження і пробіотичних препаратів сприяє відновленню рівноваги 
у мікроекології верхніх дихальних шляхів хворих з лейкемією, що позитивно 
впливає на лікувальний процес.

МІКРОФЛОРА КИШЕЧНИКА Й КЛІТИННИЙ ІМУНІТЕТ ХВОРИХ 
НА ЛЕЙКЕМІЮ

Немировська Л.М., Рибальська А.П., Скачкова Н.К., Дятлова Г.О.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, 

Україна
Мікрофлора забезпечує колонізаційну резистентність біотопів, проте, за певних 
умов, може стати чинником інфекційно-запальних ускладнень (ІЗУ).
Мета. Запобігання ІЗУ у хворих на лейкемію завдяки нормалізації мікрофлори 
кишечника й показників імунітету за допомогою пробіотика.
Матеріали і методи. У динаміці хіміотерапії досліджено мікрофлору кишечника 
хворих на лейкемію (ГМЛ–21 пацієнт, ХМЛ–8, ХЛЛ–15), після чого проведено 
корекцію мікроекології кишечника за допомогою пробіотика. У 11 осіб визначено 
показники клітинного імунітету. Методи дослідження: мікробіологічні, імунологічні.
Результати та обговорення. Виявлено відсутність у біотопі кишечника бактерій 
родів Bifi dobacterium (85,7% − хворі на ГМЛ; 70,4% − ХМЛ; 55,6% − ХЛЛ) і Lactobacillus 
(відповідно, 28,6%; 42,9%; 22,2%); зменшення (103-107 КУО/г) числа останніх у третини 
хворих. Умовно патогенні бактерії представлено Klebsiella pneumoniaе (106-108 
КУО/г), поодиноко – Proteus vulgaris, P.morganii, Enterobacter cloacae, E.liquefaciens, 
Staphylococcus aureus (≤104КУО/г). Титри дріжджів роду Candida перевищували 
фізіологічну норму (≥104КУО/г). Показники клітинного імунітету (CD3+, CD4+, СD8+, 
CD22+−лімфоцити) становили межі норми, завершеності фагоцитозу були знижені 
(63,61 ± 5,43)%, порівняно з такими у практично здорових осіб (77,3±3,0)% (p<0,05). 
Призначення пробіотика, що містить культури нормофлори, сприяло відновленню 
мікробіоценозу та підвищенню показника завершеності фагоцитозу (78,52±7,39)%.
Висновки. У хворих на лейкемію внаслідок хіміотерапії погіршуються мікроекологія 
кишечника, знижується рівень антиінфекційного захисту. Включення пробіотика 
до курсу лікування дає змогу відновити нормофлору й підвищити показники 
клітинного імунітету, що є фактором запобігання ІЗУ. 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ РИЗИКУ SOCAL НА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРАПІЇ ІНГІБІТОРАМИ ТИРОЗИНКІНАЗИ У 

ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ МІЄЛОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ
Перехрестенко Т.П.

ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, 
Україна

Мета. Визначити роль прогностичних факторів Socal y формуванні відповіді 
на терапію інгібіторами тирозинкінази (ТКІ) при лікуванні хворих на хронічну 
мієлоїдну лейкемію (ХМЛ).
Матеріали і методи. У ретроспективне дослідження увійшли 426 хворих на 
ХМЛ у хронічній фазі, що отримували лікування іматинібом. Рівень відповіді на 
терапію оцінювався згідно рекомендаціям European LeukemiaNet. Прогностичний 
індекс Socal визначався в дебюті захворювання та розраховувався за відповідною 
формулою.
Результати та обговорення. У групі з низьким індексом Socal (n=150) на 12 міс 
терапії ТКІ оптимальна відповідь досягнута у 66,7%±3,8% хворих, субоптимальна – 
у 20,0%±3,3%, неефективність терапії зазначена у 13,3%±2,8%. У групі проміжного 

ризику (n=160) на 12 міс лікування оптимальна відповідь отримана у 22,5%±3,3% 
хворих, субоптимальна – у 36,9±3,8%, неефективність лікування – у 40,6%±3,9%. 
У групі високого ризику при моніторингу на 12 міс терапії у 6,9%±2,4% пацієнтів 
констатована оптимальна відповідь, у 19,8%±3,7% − субоптимальна відповідь та у 
73,3%±4,1% – неефективність терапії. При порівнянні прогностичних груп низького 
та проміжного ризиків спостерігалась  статистично значима різниця в отриманні 
всіх трьох рівней відповіді, терапія виявилася ефективнішою у хворих з низьким 
ризиком Socal. Виявлено відмінності при формуванні оптимальної відповіді та 
неефективності терапії у пацієнтів з низьким індексом Socal по відношенню до 
пацієнтів з високим ризиком, результати терапії виявилися гіршими у хворих 
з високим індексом. Знайдена різниця між рівнями відповіді при порівнянні 
ефективності терапії у групах проміжного та високого ризику, кращі результати 
отримано в групі проміжного ризику.
Висновки. Виявлено вплив прогностичних факторів Socal на ефективність терапії 
ТКІ.

ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ 
ГЕМОБЛАСТОЗАХ: НАГАЛЬНІ ПОТРЕБИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ
Рибальська А.П.

ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН», м. Київ, Україна
Актуальність. Приєднання інфекції є одним із найтяжчих ускладнень цитостатичної 
терапії пухлин кровотворної тканини. Розвитку інфекційно-запальних 
ускладнень (ІЗУ) у пацієнтів сприяє імунодефіцитний стан, антибіотикотерапія, 
порушення мікроекології біотопів. Мікотичні патогени зустрічаються у 40-81,8% 
онкогематологічних хворих. Найбільшу загрозу для життя становить інвазивний 
аспергільоз із показниками летальності 60-80%.
Мета. Встановити роль збудників мікозної та вірусної етіології у хворих на гостру 
мієлоїдну лейкемію (ГМЛ), дослідити їх роль у виникненні ІЗУ та співставити 
результати досліджень в Україні з алгоритмом діагностичних досліджень у країнах 
Європи.
Матеріали і методи. Обстежено 70 хворих на ГМЛ. 
Результати та обговорення. Мікробіологічний моніторинг біотопів хворих 
дозволив виявити дріжджоподібні та міцеліальні гриби у 47,1% пацієнтів. Дані 
досліджень із визначення маркерів ЦМВ, ВПГ та ВЕБ-інфекції у хворих на ГМЛ 
свідчать, що серопозитивних до ЦМВ виявлено 94,4% осіб, до ВПГ 1,2 типу – 
100%, до ВЕБ – 62,5%. Водночас, скринінгові дослідження щодо виявлення 
аспергільозної інфекції за визначенням галактоманнанового тесту, вірусів TORCH-
групи в Україні планово не проводяться. За даними Центральної та Східної групи 
з вивчення лейкемії, що включає 26 центрів у 10 країнах, дослідження щодо 
ЦМВ- та ВЕБ-інфекції проводяться в усіх гематологічних центрах. Діагностика 
інвазивного аспергильозу налагоджена в 6 із 10 країн. Окрім зазначених патогенів, 
актуальними є дослідження спрямовані на визначення збудника пневмоцистної 
пневмонії. 
Висновки. При ІЗУ у онкогематологічних хворих діагностичні дослідження 
необхідно проводити з урахуванням розширення спектра патогенів за рахунок 
мікотичних, вірусних збудників та представників найпростіших.

ФАРМАКОКІНЕТИКА ВІТЧИЗНЯНОГО ПРЕПАРАТУ ФАКТОРА VIII 
ЗСІДАННЯ КРОВІ БІОКЛОТ А

Семеняка В.І., Авер’янов Є.В.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, 

Україна
Вступ. Лікування гемофілії А проводиться з використанням концентратів факторів 
зсідання крові. Одним із таких засобів є препарат БІОКЛОТ А вітчизняного 
виробництва. Для ефективного застосування факторів зсідання крові необхідно 
знати особливості їх фармакокінетики, що дозволяє проводити інфузії вчасно та 
в оптимальній дозі.
Мета. Встановити параметри фармакокінетики препарату БІОКЛОТ А для 
визначення оптимальних доз та періодичності введення при профілактичному 
режимі лікування.
Методи і дослідження. Дослідження фармакокінетики препарату БІОКЛОТ А 
проводилося у 8 пацієнтів із гемофілією А, важкої форми перебігу. Для визначення 
активності фактора VIII (ФVIII) застосовували одностадійний метод. До початку 
дослідження та наприкінці визначали активність імунного інгібітора методом 
Бетеcда.
Результати та обговорення. Хворих було поділено на дві групи: I (n=4) – 
пацієнти, яким одноразово застосували препарат БІОКЛОТ А у дозі 30 МО/кг 
маси тіла; II (n=4) – пацієнти, які отримали препарат у дозі 50 МО/кг маси тіла. 
Забір крові проводили до введення препарату, через 30 хв, через 4, 8, 24, 48, 
72 та 120 годин після введення. Початкова активність фактора VIII (через 30 
хв після введення) в плазмі крові у пацієнтів групи І становила (56,3±1,8) МО/
дл, в групі ІІ – (107,7±1,7) МО/дл (Р>0,05). Період напіврозпаду ФVIII у пацієнтів 
групи I становив (7,8±0,3) год., в групі II − (12,0±0,2) год. Зменшення активності 
ФVIII до 5% відмічалося у період з 24 до 48 годин у групі І та у період з 48 до 72 
годин у групі II. У встановлені терміни дослідження у жодного з пацієнтів імунний 
інгібітор виявлено не було.
Висновки. При застосуванні препарату БІОКЛОТ А у дозі 30 МО/кг маси тіла 
оптимальна частота інфузій становить тричі на тиждень, при дозі 50 МО/кг маси 
тіла – двічі на тиждень. Висока ефективність препарату БІОКЛОТ А може бути 
досягнута після проведення фармакокінетичних досліджень.
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ПРОБЛЕМА ІМУНОГЕМАТОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНОГО 
ІМУНОГЛОБУЛІНУ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ

Сергутіна С.Ю., Тимченко А.С., Загородня Ю.О.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, 

Україна
Широке клінічне застосування препаратів імуноглобуліну для внутрішньовенного 
введення (ІГВВ) не тільки дозволило в останні десятиліття підвищити і прискорити 
лікувальний ефект при багатьох патологічних станах, але й виявило проблему 
антиеритроцитарної активності цих препаратів. 
Мета. Дослідити вміст алогенних антитіл (АТ) до антигенів еритроцитів у препаратах 
вітчизняного ІГВВ, отриманого за удосконаленою технологією.
Матеріали і методи. Досліджено чотири серії нативного ІГВВ, виготовленого за 
допомогою ПрАТ «Біофарма». Визначення анти-А та анти-В аглютинінів і анти-D АТ 
проводили мікрометодом у гелі з використанням ID-карток (BIO-RAD, Швейцарія). 
Результати та обговорення. У ході дослідження було встановлено, що алогенні 
АТ містилися в усіх серіях отриманого ІГВВ. Причому, титри анти-А та анти-В 
аглютинінів у препаратах ІГВВ коливалися від 1:32 до 1:64,  анти-D АТ – від 1:4 до 
1:8. Відомо, що алогенні АТ при потраплянні у кров’яне русло можуть призводити 
до гемолізу еритроцитів реципієнта. Тому Європейською Фармакопеєю та 
державними нормативними документами вміст цих АТ у препаратах ІГВВ 
обмежується значеннями титрів, відповідно, не більше 1:64 і 1:8. Отримані дані 
свідчать про те, що при клінічному використанні препаратів вітчизняних ІГВВ 
існує загроза можливого виникнення гемолітичних ускладнень (частіше за все при 
довготривалому та високодозовому їх застосуванні).
Висновки. Всі досліджені препарати вітчизняного нативного ІГВВ містили алогенні 
АТ, але їх титри не перевищували допустимих значень, що регламентуються 
нормативними європейськими і вітчизняними документами. Крім того, клініцистам, 
що призначають ІГВВ, необхідно звертати увагу на імуногематологічну безпеку 
всіх комерційних внутрішньовенних імуноглобулінів (незалежно від країни-
виробника). 

ПОКАЗНИКИ МОРФОМЕТРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ТРОМБОЦИТІВ ХВОРИХ НА МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНІ НЕОПЛАЗІЇ

Шороп Є.В.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, 

Україна
Мета. Дослідити за допомогою комп’ютерного аналізу зображень особливості 
розмірних показників тромбоцитів хворих на мієлопроліферативні захворювання.
Матеріали і методи. Обстежено кров 43 хворих на первинний мієлофіброз 
(ПМФ), 43 – справжню поліцитемію (СП), 46 – хронічну мієлоїдну лейкемію (ХМЛ). 
За цифровими мікрофотографіями, отриманими на світловому мікроскопі з 
фотонасадкою, в мазках периферичної крові вираховували площу 500-1500 
тромбоцитів. Розмір тромбоцитів виражали середнім значенням й модою їх площі. 
Для оцінки гетерогенності тромбоцитів за розмірами в пробах вираховували 
коефіцієнт варіації площ тромбоцитів.
Результати та обговорення. Середні площі тромбоцитів хворих на ХМЛ – 
(7,61±0,32) мкм2, ПМФ – (7,39±0,50) мкм2 та СП – (8,30±0,37) мкм2 не мали статистично 
значимої різниці з нормою – (7,96±0,37) мкм2. Поряд з тим, моди площ цих клітин 
були достовірно нижчими (p<0,05): ХМЛ – (5,43±0,23) мкм2, ПМФ – (4,96±0,35) 
мкм2, СП – (5,44±0,25) мкм2, ніж у здорових осіб – (6,34±0,36) мкм2, що вказує на 
переважання в крові тромбоцитів менших розмірів. Розміри тромбоцитів хворих 
виявилися більш варіабельними, на що вказує більше середнє значення коефіцієнту 
варіації: ХМЛ – (74,76±3,13)%, ПМФ – (64,11±2,82)%, та СП – (64,92±2,40)%, ніж у 
здорових осіб – (48,34±1,64)%, коефіцієнти варіацій площ тромбоцитів у хворих на 
ХМЛ були вище, ніж при СП та ПМФ (p<0,05).
Висновки. 1. Характерною особливістю тромбоцитів периферичної крові хворих 
на МПЗ при дослідженні методом світлової мікроскопії є переважання тромбоцитів 
з малою площею та збільшення варіабельності цього показника. 2. Серед змін 
розмірних характеристик тромбоцитів у хворих на ХМЛ порівняно з СП та ПМФ 
визначається більша варіабельність тромбоцитів за площею, що може бути 
проявом більш виражених диспластичних змін при цьому захворюванні.

ФАКТОРИ ПАТОГЕННОСТІ ТА АНТИБІОТИКОЧУТЛИВІСТЬ 
СТАФІЛОКОКІВ – ЗБУДНИКІВ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ 
УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ЛЕЙКЕМІЮ МІЄЛОЇДНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ
Скачкова Н.К.

ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, 
Україна

Мета. Вивчення патогенних властивостей та чутливості до антибіотиків 
стафілококів, ізольованих із різних біотопів хворих на лейкемію мієлоїдного 
походження (ЛМП) для забезпечення ефективної профілактики і лікування 
інфекційно-запальних ускладнень (ІЗУ) у пацієнтів.
Матеріали і методи. Фактори патогенності 86 штамів та чутливість до 52 
антибіотиків 24 штамів стафілококів, які були ізольовані з різних біотопів хворих на 
ЛМП, визначали за мікробіологічними методами дослідження. 

Результати та обговорення. Встановлено наявність факторів патогенності: 
лецитинази, плазмокоагулази, гемолізину, фосфатази, лізоциму та фібринолізину 
у (29,4-95,2)% досліджених штамів стафілококів. У результаті визначення їх 
антибіотикочутливості встановлено, що (50,0-87,5)% штамів видалися чутливими 
до більшості антибіотиків класифікаційних груп: аміноглікозиди, макроліди, 
цефалоспорини, карбапенеми, лінкозаміди; до окремих антибіотичних препаратів 
групи пеніцилінів (ампіцилін-сульбактам, піперацилін та карбеніцилін), 
фторхінолонів (офлоксацин, левофлоксацин) та до доксіцикліну, фосфоміцину, 
ванкоміцину, рифампіцину. До більшості антибіотичних препаратів групи 
пеніцилінів, фторхінолонів і до канаміцину, тетрацикліну, еритроміцину, 
цефалексину, цефотаксиму, цефтібутену та триметоприму чутливими були (10,5-
47,1)% ізолятів.
Висновки. Наявність факторів патогенності у стафілококів, що були ізольовані 
з різних біотопів хворих на ЛМП, обумовлює ризики виникнення або ускладнює 
перебіг ІЗУ у цих пацієнтів. Препаратами вибору для профілактики та лікування 
ІЗУ стафілококової етіології після обов’язкового індивідуального визначення 
чутливості реальних чи ймовірних збудників ІЗУ можуть бути антибіотики 
класифікаційних груп: аміноглікозиди, макроліди, цефалоспорини, карбапенеми, 
лінкозаміди, окремі антибіотичні препарати групи пеніцилінів, фторхінолонів і 
доксіциклін, фосфоміцин, ванкоміцин та рифампіцин.

ІНФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ ГЕК В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ
Старіков А.В.

ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, 
Україна

Дослідження показали, що інфузійні розчини ГЕК (гідроксіетилкрохмаль) мають 
важливе значення при проведенні інтенсивної терапії. Тому, важливе значення 
має виявлення небажаних реакцій в умовах застосування колоїдно-осмотичних 
розчинів, до складу яких входить ГЕК. 
Результати та обговорення. У разі використання засобів на основі ГЕК необхідно 
враховувати фізико-хімічні властивості їх складових субстанцій. Дослідження 
показали, що показник молекулярно-масового розподілу має важливе значення 
при прогнозуванні терапевтичного результату та можливості небажаних 
результатів при застосуванні колоїдно-осмотичних розчинів.
Висновки. Включення розчинів ГЕК у терапію критичним хворим необхідно 
проводити після ретельного моніторингу функціонального стану печінки і нирок, 
гемостазу і електролітного балансу. 

ПОДВІЙНЕ ТЕСТУВАННЯ ЗРАЗКІВ СИРОВАТКИ КРОВІ ДОНОРІВ, 
ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ТРАНСФУЗІЙ

Захаренко О.С.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, 

Україна
Безпечність гемотрансфузійної терапії базується на заходах, серед яких важливе 
місце займає профілактика передачі інфекційних агентів від донора до реципієнта. 
Нормативними документами для закладів служби крові передбачається 
профілактика щодо передачі вірусних агентів, а саме ретельний відбір донорів 
за клінічними, біохімічними, серологічними тестами, однак кількість інфікованих 
реципієнтів та абсолютний брак крові зростають.
Мета. Вилучення носіїв гемотрансфузійних вірусів з контингенту донорів різних 
вікових груп з урахуванням гендерних ознак та отриманих компонентів крові для 
забезпечення високого рівня вірусної безпеки гемотрансфузій.
Методи дослідження. Імуноферментний аналіз (ІФА), полімеразно-ланцюгова 
реакція (ПЛР).
Результати та обговорення. Методом ІФА було досліджено 7595 сироваток 
крові. Результати розподілені на три групи: позитивні, негативні та невизначені. 
Невизначений результат – оптична густина зразка менша за граничну, але 
більша загального фону на 40%. Виявлено 4,29% зразків сироваток крові донорів 
із невизначеними результатами. Подальше їх дослідження проводилось за 
допомогою ІФА з використанням тест-систем для виявлення неспецифічних 
антитіл (cross-reacting antibody) групи ТОRСH – інфекцій та інших з наступною 
детекцією нуклеїнових кислот ВІЛ1/2, вірусів гепатитів В та С методом полімеразно-
ланцюгової реакції (ПЛР). 100% досліджених зразків сироватки були розцінені 
як такі, що містять сross-reacting antibody, у 0,9% зразках було виявлено РНК ВІЛ 
у кількості, що вказує на ранню сероконверсію та по 3 зразки з нуклеїновими 
кислотами вірусів гепатитів В та С.
Висновки. Використання ПЛР для подальшого дослідження зразків крові 
з невизначеними результатами, одержаними у ІФА, дозволяє виявляти та 
відсторонювати від донорства осіб, які перебувають у періоді «сероконверсійного 
вікна», що дає змогу значно підвищувати вірусбезпеку гемотрансфузій.
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ПРОГРАМА
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реальність. Шляхи вирішення 
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Тема: Характеристика психічного здоров’я школярів підліткового віку в мегаполісі
Доповідач: Гарбар К.Б., Харківська медична академія післядипломної освіти
Тема: Регіонально-популяційні особливості порушень стану здоров’я підлітків з 
позицій інформаційно-ентропійної методики його оцінки
Доповідач: професор Цодікова О.А., Харківська медична академія післядипломної 
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Тема: Аналіз оцінки онтогенетичної дисгармонійності жирової компоненти тіла у 
дівчат підліткового віку 
Доповідач: Крилова О.Б., Харківська медична академія післядипломної освіти
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ – 
ОСНОВА МАЙБУТНЬОГО
Бухановська Т.М., Cіліна Т.М.

НМАПО ім. П.Л. Шупика
Основною метою реформування сучасної системи охорони здоров’я, яка почала 
своє існування на території пілотних регіонів з першого січня 2012р., є наближення 
медичної допомоги до населення та підвищення якості медичної допомоги. 
Реформа, що передбачає обслуговування дитячого населення на первинному рівні 
надання медичної допомоги з періоду народження лікарями загальної практики-
сімейної медицини. 
На тлі загального скорочення населення України, питання поліпшення здоров’я 
дітей постає надзвичайно гостро і викликає стурбованість тому, що саме діти 
становлять майбутнє нашої незалежної держави, її інтелектуальний та трудовий 
потенціал. 
Поруч з тим має місце випереджуюча динаміка показників загальної 
захворюваності порівняно з первинною, що відображає накопичення патології у 
дітей. Насамперед, накопичення хронічної патології спостерігається саме у дітей 
віком 15-17 років.
За даними державної статистики, останніми роками показники поширеності 
хвороб та захворюваності серед дітей віком 15-17 років мають тенденцію до 
зростання (з 1844,19 на 1000 населення відповідного віку у 2008р. до 2109,6‰ у 
2012р. та з 1028,3 до 1188,2 відповідно).
Серед основних класів хвороб, серед дітей саме цієї вікової групи превалюють 
хвороби органів травлення – 201,25 на 1000 відповідного населення, кістково-
м’язової системи та сполучної тканини – 175,50, ока та його придаткового апарату 
– 170,18, захворювання ендокринної системи, розлади харчування та порушення 
обміну речовин – 150,31. 
Не дивлячись на активне впровадження регіональних програм, співпрацю 
з управліннями освіти і науки та керівниками закладів, має місце негативна 

динаміка щодо охоплення школярів гарячим харчуванням. Так серед учнів 1-4 
класів охоплені гарячим харчуванням у середньому 98,4% дітей, серед учнів 5-8 
класів – 63,1%, 9-11 класів – 50%, що в свою чергу впливає на зростання показника 
поширеності хвороб органів травлення.
За результатами проведеного нами соціологічного дослідження: 58,6±2,2% дітей 
17-річного віку вживають алкоголь, з них вперше його спробували в ранньому 
дитинстві (до 8 років життя) – 3,4±0,8% респондентів, у 8-14 років – 28,0±3,1%, 
понад 14 років – 27,2±3,1% дітей.
В ході дослідження виявлено, що на стан здоров’я і розвиток дитини впливають 
гіподинамічний спосіб життя (85,0±1,6%), нераціональне харчування (85,0±1,6%), 
шкідливі звички – вживання алкоголю (58,6±2,2%), відсутність окремих дитячих 
кімнат (26,1±1,9%), неповна сім’я (25,6±1,9%), конфліктні ситуації в сім’ях 
(25,3±1,9%), недостатня площа на 1 члена сім’ї (21,0±1,8%), проживання родини в 
будинках без комунальних зручностей (18,6±1,9%), рівень середнього доходу на 
одного мешканця (нижчий за прожитковий мінімум у 10,4±1,4% респондентів), 
відсутність власного житла (2,4±0,5%).
Формування ЗСЖ в Україні формально проводиться з використанням усіх трьох 
форм гігієнічного виховання населення (індивідуального, групового та масового). 
Проте, за даними проведеного нами дослідження, 6,8±1,1% дітей-респондентів 
не поінформовані стосовно профілактики ВІЛ/СНІДу, а 45,7±2,2% мали декілька 
джерел інформації з цього питання: від батьків, вчителів, з телебачення, Інтернету 
тощо.
На нашу думку, формуванню ЗСЖ та поліпшенню здоров’я дітей може сприяти 
подальша реалізація міжнародних проектів, які базуються на стратегіях зміцнення 
здоров’я підростаючого покоління. В першу чергу, за рахунок поширення 
впровадження ініціатив «Клініки, дружні до молоді», «Лікарня, доброзичлива до 
дитини», «Рівний – рівному». 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ МЕНСТРУАЛЬНОЇ 
ФУНКЦІЇ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ, ЯК ЗАПОРУКА НОРМАЛІЗАЦІЇ 

СТАНУ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК
Вовк І.Б., Петербурзька В.Ф., Кондратюк В.К., Горбань Н.Є.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ 
В останні роки спостерігається збільшення порушень менструальної функції у 
дівчат-підлітків, які становлять до 60 % серед усіх гінекологічних захворювань 
дівчат. Це обумовлено віковою нестійкістю системи регуляції менструальної 
функції та високою чутливістю її до впливу несприятливих ендо- та екзогенних 
чинників, у тому числі психоемоційних, учбових та фізичних перевантажень, 
існуванню порушень вітамінного чи мінерального балансу, ендокринних зрушень 
в організмі підлітків.
Пубертатні маткові кровотечі (ПМК), маткові кровотечі у пубертатному періоді, 
надмірна менструація в періоді статевого дозрівання або ювенільні маткові 
кровотечі складають до 20-22% в структурі гінекологічної захворюваності дівчат. 
Лікування ПМК, згідно Протоколу №582 затвердженого Наказом МОЗ України, 
складається з гемостазу та профілактики рецидивів захворювання. Профілактика 
рецидивів захворювання з метою формування нормального менструального 
циклу є другим обов’язковим етапом в лікуванні ПМК.
Затримка статевого дозрівання (ЗCP) характеризується відсутністю вторинних 
статевих ознак у дівчинки до 13-14 років, відсутністю менархе у 15,5-16 років чи 
затримки менархе впродовж 5 років від початку розвитку молочних залоз. У 
дівчат-підлітків, за даними різних авторів, частота затримки статевого дозрівання 
коливається від 14 до 33% і становить в структурі гінекологічної захворюваності 
від 0,4% до 2,5%.  
Лікування починають з призначення негормональних методів: вітамінотерапії, 
фізіотерапевтичних методів та санаторно-курортного лікування, збалансованого 
режиму харчування, праці і відпочинку. Якщо після проведення негормональної 
терапії кістковий вік відстає від хронологічного, немає позитивної динаміки 
в розвитку вторинних статевих органів, з метою індукції пубертату дівчатам 
призначаються гормональна стимуляція естрогенами з подальшим додаванням 
прогестагенів. Лікування тривале, з перервою на 1-2 місяці після 3-4 місячних 
курсів терапії.
Дисменорея (альгодисменорея, альгоменорея) – це больовий симптомокомплекс із 
супутніми нейровегетативними, обмінними та психоемоційними порушеннями, які 
супроводжують менструальне відторгнення ендометрію і циклічно повторюються. 
Частота дисменореї у підлітків становить від 7,9 до 22%. 
Таким чином, своєчасне впровадження сучасних лікувально-діагностичних 
медичних технологій з доведеною ефективністю в медичну практику не тільки 
покращує репродуктивне здоров’я дівчини, якість її життя, але сприятиме 
збереженню її репродуктивного потенціалу у фертильному віці. 
Проведення широкомасштабної лікувально-профілактичної роботи, що 
спрямована на своєчасне виявлення захворювань органів репродуктивної системи 
у дівчат-підлітків з подальшим їх коригуванням – є важливим завданням практичної 
охорони здоров’я, яке забезпечує профілактику порушень репродуктивної 
системи в фертильному віці. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ В УКРАЇНІ

Жилка Н.Я. д.мед.н., доцент кафедри акушерства, гінекології та 
перинатології НМАПО ім. П.Л. Шупика, заслужений лікар України, 

міжнародний експерт з репродуктивного здоров’я
Стан репродуктивного здоров’я має стратегічне значення для розвитку суспільства, 
без чого є неможливим соціально-економічний розвиток будь-якої держави. 
Перш за все, репродуктивне здоров’я є аспектом демографічних процесів. Тому 
діяльність з формування репродуктивного здоров’я у підлітків набуває державного 
значення з огляду на кризову демографічну ситуацію в Україні. 
Всесвітня організація охорони здоров’я, формуючи для країн-учасниць задачі на 21 
сторіччя, приділила особливу увагу підтримці здоров’я молоді, кращій її підготовці 
до виконання своїх обов’язків. Стосовно цього молодь має оволодіти найкращими 
життєвими навичками, використовувати їх в подальшому житті для підтримки 
свого здоров’я, відтворення здорового покоління.
Формування репродуктивного здоров’я – процес тривалий і складний. 
Репродуктивне здоров’я значною мірою залежить від загального стану здоров’я, 
умов життя, екології, санітарної культури та репродуктивної поведінки людини, якості 
та доступності медичної допомоги. Співвідношення дії факторів, що впливають на 
формування репродуктивного здоров’я, змінюється з віком. Гармонійний розвиток 
організму дівчини або хлопчика у дитячому та підлітковому віці багато в чому 
визначає наступне життя їх, як батьків, у медичному і соціальному аспектах. 
Інтегрований підхід до вирішення соціальних, поведінкових, біологічних проблем, 
що впливають на формування репродуктивного здоров’я, та впровадження 
сучасних медико-організаційних технологій репродуктивного здоров’я, які 
ґрунтуються на доказах, передбачені Державною програмою «Репродуктивне 
здоров’я нації на період до 2015 року». 
За даними спеціальних досліджень, поширеність гінекологічних захворювань 
серед дівчат-підлітків становить 138,5 на 1000 відповідного контингенту. Близько 
третини усіх випадків становлять розлади менструації, 10% – затримка статевого 
розвитку, 20% – запальні захворювання репродуктивних органів. Майже половина 
дівчат-підлітків відчувають на собі одночасний вплив кількох факторів ризику. За 
статистичними даними показник захворюваності на розлади менструацій у 2012р. 
у дівчат 15-17 років становив 35,3 на 1000 жінок відповідного віку, що на 17,0% 
вище ніж у 2009р.
В Україні спостерігається негативна тенденція до зростання показника ранніх пологів. 
У 2012р. народило 7046 дівчат-підлітків, що складає 10,03 на 1000 відповідного віку. 
Рівень пологів у дівчат-підлітків у 2012р. зріс на 9,3% у порівнянні з 2005р. (9,11 на 1000 
дівчат-підлітків). Частота ранніх пологів в Україні значно перевищує цей показник у 
розвинутих європейських країнах та середньосвітовий (3,0-4,0). 
Не потребує доведення питання, що формування репродуктивного здоров’я є 
запорукою покращання здоров’я населення у майбутньому. Заходи із формування 
та збереження репродуктивного здоров’я займають чільне місце серед інших, 
що сприятиме вирішенню проблем, які зможуть зменшити негативний вплив на 
кризову демографічну ситуацію в країні. Міжсекторальність підходу до формування 
репродуктивного здоров’я може суттєво поліпшити стан репродуктивного 
здоров’я населення в Україні.

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ФОРМУ-
ВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ У 

ДІТЕЙ 
ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Неділько В.П., Руденко С.А.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Аналіз стану здоров’я дітей і підлітків свідчить про негативну динаміку формування 
функціональних відхилень та хронічних захворювань у дітей за час навчального 
процесу. Вивчаючи фактори, які негативно впливають на показники здоров’я дітей, 
слід особливо вказати на формування шкідливих звичок, зокрема тютюнопаління 
та вживання алкогольних напоїв. Ці шкідливі звички виявляють негативний вплив і 
на формування репродуктивної функції дитини.
Наші дослідження свідчать, що значна частина підлітків має проблеми із 
тютюнокурінням. Так при опитуванні, 268 підлітків загальноосвітніх навчальних 
закладів міста Києва – 63,3% з опитаних дівчат і 42,4% хлопців вказали на наявність 
у них бажання курити тютюн. Лише 49% підлітків вказали, що вони ніколи не 
курили, а 10% з них визнали себе переконаними курильниками.
Причому, перші спроби курити 31,5% хлопців та 16,6% дівчат зробили вже 
у 9-річному віці. Серед найбільш розповсюджених мотиваційних причин 
тютюнопаління підлітки називали цікавість, зняття стресу, щоб здаватися 
дорослими та за компанію.
Гострою проблемою, також, є вживання алкоголю. Так, у 9 років вже 8% дітей 
спробували алкоголь, у 11 – 20%, у 13 – 48%, а у 16 років до 80%. Серед алкогольних 
напоїв підлітки віддавали перевагу вину, яке до 16 років вже спробували 78% дітей, 
пиву – 62% та алкогольним коктейлям 42%. Міцні напої спробували 30% підлітків 
до шістнадцятирічного віку. 29% підлітків визнали, що вже перебували у стані 
алкогольного сп’яніння.
25,5% дівчат і 42,5% хлопців підліткового віку вживають алкогольні напої не менше 
одного разу на тиждень 

Викликає стурбованість проблема комп’ютерної залежності у дітей-підлітків. Серед 
учнів загальноосвітніх шкіл 66% хлопців, 24,5% дівчат щоденно грають в електронні 
ігри. 68% вільного часу діти проводять в Інтернеті, і лише 17% присвячують вільний 
час малюванню, 14,9% грі на музичних інструментах, 27% читанню та 35% спорту. 
Майже кожна четверта дитина підліткового віку (24%) вказала на повну відсутність 
вільного часу, що вказує на надзвичайну психо-інформаційну перевантаженість 
режиму дня дитини.
Поряд з цим, у переважної частини дітей домінує нестача часу для активного 
відпочинку на свіжому повітрі та низька рухова активність. Це проявляється у 
незадовільному рівні фізичної підготовки підлітків, зростання питомої ваги дітей, 
які за станом здоров’я віднесені до третьої групи здоров’я. Вказані фактори 
виявляють негативний вплив не лише на стан соматичного здоров’я, а також і на 
формування репродуктивної функції підлітків. 
Ситуація, що склалась, диктує необхідність створення комплексної програми за 
участю медичних працівників, психологів та педагогів. Лише система комплексного 
медико психолого-педагогічного супроводу розвитку кожної дитини в умовах 
школи, з урахуванням її індивідуальних особливостей, може виявити позитивний 
вплив на становлення та повноцінне функціонування репродуктивної системи у 
дітей.
 

ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ У 
ПІДЛІТКІВ. МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Сіліна Н.К., Гнатушок І.В., Мамонова Т.О.
Катастофічний зріст випадків ЗПСШ у підлітків й молоді разом з способом життя, 
який пагубно діє на їх здоров’я (вживання алкоголю, наркотичних речовин, паління) 
– є серйозною загрозою їх сексуальному та репродуктивному здоров’ю. Особливу 
тривогу викликає здоров’я дівчаток-підлітків. Окрім інфекцій, що передаються 
статевим шляхом, кожна третя дівчинка-підліток, яка має регулярне статеве 
життя стикається з проблемою виникнення небажаної вагітності. Тому зростання 
підліткових абортів та ЗПСШ значно погіршують репродуктивне здоров’я дівчат 
підлітків та формують передумови для погіршення репродуктивного здоров’я 
нації. Розповсюдження дошлюбних статевих відносин з одного боку, є свідченням 
«лібералізації» сексуальних установ сучасної молоді, а з другого – актуалізує 
проблему профілактики небажаної вагітності та передачі ЗПШС під час сексуальних 
контактів.
За даними Центру по контролю та профілактиці захворювань США 25% дівчат – 
підлітків мають ЗПСШ, більшість з яких були інфіковані під час першого статевого 
акту.
За даними Науково-дослідного інституту медичних проблем сім’ї Донецького 
державного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, частота патології 
шийки матки у сексуально активних дівчат-підлітків складає за зверненням та 
результатами профілактичних оглядів 71,37%. В структурі захворювань шийки 
матки у даної категорії пацієнток цервікальні інтраепітеліальні неоплазії (ЦІН) 
шийки матки діагностовано у 25,83% дівчат, в той час, як у жінок репродуктивного 
віку, за даними літератури, цей показник не перевищує 17-20%. 
Таким чином постає гостра необхідність щодо розробки профілактичних заходів, 
щодо росту поширеності ЗПСШ серед підлітків та попередження негативного 
впливу цих інфекцій на стан репродуктивного здоров’я нації в цілому. 
На сьогодні в усьому світі вакцинація проти ВПЛ вважається проривом 21 сторіччя 
у профілактиці раку шийки матки. Усвідомлюючи серйозність проблеми РШМі 
інших захворювань, що викликаються ВПЛ, для міжнародної системи суспільної 
охорони здоров’я, ВООЗ рекомендує включити планову вакцинацію проти ВПЛ в 
національні програми імунізації.
В Україні вакцинація проти папіломавірусной інфекції регламентована наказом 
МОЗ №595 від 16.09.2011р. і відноситься до розділу «Рекомендована вакцинація». З 
2007р. в нашій країні зареєстрована вакцина проти раку шийки матки Церварікс™, 
яка дозволяє захистити дівчаток, починаючи з 9-ти років життя, і жінок від 
передракових уражень і раку шийки матки. 
Як основну цільову групу для проведення вакцинації, ВООЗ рекомендує дівчаток 
у віці від 9-10 до 13 років. Дану цільову групу для вакцинації ВООЗ рекомендує 
відбирати на підставі даних про вік початку статевого життя і можливостей 
забезпечення охоплення щепленнями дівчаток-підлітків в школах, медичних 
установах і місцевих громадських організаціях. Вакцинація є найбільш ефективною 
до початку статевого життя, про це демонструє дослідження, що після вакцинації 
бівалентною вакциною дівчаток 10-14 років рівні нейтралізуючих антитіл були в 2 
рази вище, ніж в групі жінок старшого віку.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЕМОЦІЙНИХ ВЗАЄМИН СУЧАСНИХ 
ПІДЛІТКІВ З ЧЛЕНАМИ СІМ’Ї ТА РОВЕСНИКАМИ

Слободченко Л.М., Гнатушок І.В., Сіліна Н.К., Цодікова О.А., 
Веріженко Т.А., Сінчук Л.М.

ДУ «І ПАГ НАМН України», Харківська медична академія післядипломної 
освіти

 Підлітковий вік належить до перехідних і критичних періодів онтогенезу. Цей 
особливий статус віку пов’язаний із зміною у соціальній складовій розвитку 
підлітків: їх прагненням залучитися до світу дорослих, орієнтацією поведінки на 
норми, звички і певні цінності цього світу. У зв’язку із цим характерним для підлітка 
є відчуття «дорослості», а також розвиток самосвідомості і самооцінки, інтересу 
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до себе як до особи, до своїх можливостей і здібностей. Центральним чинником 
фізичного розвитку в підлітковому віці є статеве дозрівання. З’являється статевий 
потяг (часто неусвідомлений) і пов’язані з ним нові переживання, нові відчуття, 
нові думки. Виникле відчуття дорослості проявляється як суб’єктивна готовність 
підлітків бути повноправними членами осередку дорослих, що виражається 
у прагненні до самостійності, бажанні проявити свою певну незалежність від 
дорослих, стремління до того, щоб поважали гідність їх особи, зважали на їх думку. 
Проведено соціологічне опитування 3335, що дало змогу отримати відверті 
відповіді від самої дитини без її звертання за допомогою до дорослих.
Аналіз отриманих результатів показав, що лише незначна частка сімей живе без 
суперечок: в сім’ях хлопців – 18,2%; в сім’ях дівчат – 7,0%. Суперечки виникають 
час від часу у 70% сімей; частими або постійними суперечками характеризуються 
сім’ї – 17,9% всіх дітей. Результати дослідження свідчать, що дівчата частіше мають 
конфліктні ситуації з своїми батьками в порівнянні з хлопцями, що на нашу думку, 
можна пояснити більш вираженою емоційністю дівчат цього віку. Практично 
половина опитаних дітей відзначила, що батьки доволі часто спілкуються з ними 
та обговорюють певні проблемні питання: часто спілкуються з батьками 53,6% 
підлітків; спілкуються час від часу – 30,6 % підлітків; практично ніколи не спілкуються 
з батьками 1,9% підлітків. Батьки загалом часто обговорюють з підлітками 
питання: майбутнього навчання, роботи 66,2%; здоров’я 58,6%; здорового способу 
життя 47,0%; гігієни 29,3%. На жаль, питання виховання дитини як особистості, 
психогігієни взаємин між людьми не стали ще важливим у батьківському вихованні 
підлітків: так, психологічні зміни в характері та поведінці, які відбуваються у 
підлітків, обговорюються часто в сім’ях тільки – 16,3% дітей; питання взаємин між 
людьми різної статі 18,3% сімей. Наші дослідження підтвердили, що багато батьків 
не знають, як слід відповідати підлітку, коли він питає їх про взаємини між хлопцем 
та дівчиною, і ухиляються від чіткої відповіді. Основний напрямок батьківського 
статевого виховання дітей, за даними відповідей респондентів, скерований не 
на обмеження сексуальної активності дітей, що дорослішають, а на запобігання 
небажаній вагітності та рідше – на попередження зараження венеричними 
захворюваннями. Саме ці теми найчастіше зачіпають батьки в бесідах з хлопцями 
і дівчатами. В батьківських бесідах головним акцентом у відношенняхміж 
хлопцем та дівчиною є те, що ці відносини несуть в собі потенційну небезпеку – 
небажану вагітність, яка вирішується за допомогою дуже небезпечної маніпуляції 
– аборту. Так, за даними проведеного опитування, часто обговорюють питання 
про небезпечність зараження інфекціями статевих шляхів тільки 11,3% батьків 
всіх дітей; про небажану вагітність часто розмовляють з підлітками ще менша 
частка – 9,3% батьків; про протизаплідні засоби – 8,5% батьків всіх дітей. Про 
необхідність утримуватися від сексуальних відносин, зберігати цнотливість до 
шлюбу батьки говорять ще рідше, переважно з дівчатами: 8,0% батьків всіх дітей. 
Ведуть розмови про шкідливість раннього статевого життя 10,2% батьків всіх 
дітей. Це є віддзеркаленнямтого, що все ще зберігається в свідомості частини 
батьків «подвійний стандарт», тобто недопустимість або мінімум сексуальної 
активності для дівчат і визнання права на сексуальну активність (або, в усякому 
разі, мовчазна на те згода) по відношенню до хлопців. Слід відмітити, що тема 
статевої стриманості до шлюбу не домінує в бесідах батьків з їх дітьми-підлітками, 
що може бути, хоч і непрямим, але показником підвищення загальної терпимості 
суспільства до дошлюбних сексуальних відносин в молодіжному середовищі. При 
спілкуванні в оточенні однолітків підлітки між собою часто торкаються питань 
свого майбутнього (навчання, робота) – 39,0% всіх дітей; здоров’я 19,0% всіх 
дітей; здорового способу життя 24,9% всіх дітей; гігієни 6,4% всіх дітей. Гендерні 
відмінності показників між хлопцями та дівчатами суттєві, що, на нашу думку, 
може свідчити про більшу зацікавленість до цих питань з боку дівчат, їх більшу 
відкритість. Питання взаємин між людьми часто обговорюють 32,7% опитаних: 
психологічні зміни, зміни в поведінці, відчуттях які відбуваються саме у підлітків, 
часто обговорюють лише 17,5%. За результатами наших досліджень, питання 
статевих відносин обговорюють між собою 16,3% підлітків; ранньої, небажаної 
вагітності 10,5% підлітків, запобігання інфекцій статевих шляхів 11,5%. Аналіз 
результатів проведеного опитування показав, що економічні й соціальні зміни, що 
відбуваються в суспільстві, ведуть до певної перебудови відносин між підлітком 
і батьками: змінюються цінності й розуміння змін, що відбуваються упродовж 
пубертату, якими батьки керуються у вихованні дітей; скорочується час, який 
батьки можуть проводити разом, і як наслідок, знижується поінформованість 
батьків про життя своїх дітей. Зокрема, збіднюються, деформуються уявлення 
батьків про суть та причини стурбованості підлітків, їх проблеми. Потреба в 
спілкуванні з батьками в підлітковому віці знижується, поступаючись місцем 
потребі в спілкуванні з ровесниками. За оцінками старшокласників, рівень 
розуміння їх потреб з боку батьків, легкість і відвертість спілкування з батьками 
різко знижується від 7-го до 9-ого класу (щирість взаємин з батьками значно 
поступається такій з одноліткам). Задоволені стосунками з матір’ю є 27,0% 
підлітків, з батьком – 26,6%; серед хлопців задоволені стосунками з матір’ю 29,9%, 
з батьком – 23,4% хлопців; серед дівчат відповідно 25,4% та 28,5%. Із братами 
та (чи), сестрами задоволені стосунками 24,0% підлітків. Із друзями задоволені 
стосунками 32,5% підлітків.
Проведене дослідження підтвердило, що родина, як це і повинно бути, грає одну 
з визначальних ролей у формуванні особистості підлітка. Протягом усього періоду 
дорослішання батьки є для дитини надзвичайно значимими людьми, 76,5% 
підлітків вважають, що добрі, тісні, стосунки з батьками є надзвичайно важливими 
в їх житті.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ 
ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ В МЕГАПОЛІСІ

Цодікова О.А., Шкіряк-Нижник З.А., Гарбар К.Б., Крилова О.Б., 
Рязанцева Н.М., Слободченко Л.М. 

Харківська медична академія післядипломної освіти, ДУ «І ПАГ НАМН 
України»

У структурі нервово-психічних захворювань пограничні психічні розлади – 
невротичні і особисті займають провідне місце. Втім, невротичні розлади (НР), у тому 
числі їх донозологічні форми, серед дітей шкільного віку діагностуються недостатньо. 
Головною причиною формування НР у дітей є психотравмуючі переживання. 
Діти страждають від несприятливої сімейної атмосфери (систематичні конфлікти, 
нервово-психічне або ж соціальне неблагополуччя батьків), впливу соціально-
економічних факторів (незадовільні матеріально-побутові умови, фінансові 
проблеми, зайнятість батьків, складний характер міжособистих відносин), а також 
особливої психологічної атмосфери, що складається в учбових закладах (високий 
рівень домагань в учбовій і міжособовій сферах, нестача вільного часу, розмаїття 
стресових ситуацій, великий потік інформації, емоціональна напруженість). Це 
обґрунтовує необхідність проводити своєчасно профілактичні заходи, зокрема 
диспансеризацію дітей високого ризику виникнення психосоматичних розладів та 
загострення хронічних соматичних захворювань, а також координувати та залучати 
до сумісної роботи психологів і психотерапевтів.
В амбулаторно-поліклінічних умовах проведено клінічне та медико-соціологічне 
дослідження 204 дітей у віці 10-16 років, що мешкають у м. Харків та навчаються 
в різних типах навчальних закладів: загальноосвітній школі (ЗОШ) – 62 дитини, 
гімназії (Гім) – 36 дітей, школі-інтернаті (ШІ) – 106 дітей. Індивідуально-психологічні 
особливості особистості, рівень адаптивних можливостей вивчали за тестовими 
методиками психопатологічної діагностики (шкала самооцінки), за допомогою 
яких визначали рівень тривоги, емоціональної напруги, збудження (за Айзенком 
і Спілбергом).
Встановлено, що у школярів ЗОШ та Гім у формуванні психологічного портрету 
домінує тип емоційної нестійкості з переважанням рис збудливості в вигляді 
неспокою, хвилювання, підвищеної активності, пожвавлення. Серед підлітків 
ШІ в формуванні психологічного статусу домінує тип емоційної нестійкості з 
переважанням рис заторможування (характерними є замкнутість, емоційна 
нестійкість, агресія). Головною причиною формування перед невротичних станів 
і невротичних соматоформних розладів у підлітка є психотравмуючі переживання 
в міжособистій сфері – сімейній та шкільній. Соціальне благополуччя є одним 
з найважливіших факторів, що впливає на показники рівня здоров’я дитини. У 
підлітків, які навчаються в гімназії, домінують прагнення на соціальну успішність, 
а у вихованців загальноосвітньої школи і школи-інтернату – на загальнолюдські 
цінності особистого життя.
Дослідження обґрунтовує необхідність застосування психодіагностичного 
скринінгу при щорічній диспансеризації школярів підліткового віку. Своєчасне 
виявлення груп ризику порушень психічного здоров’я дозволить диференційовано 
підходити до психопрофілактичної та психокорекційної роботи серед підлітків у 
навчальних закладах різного типу.

РЕГІОНАЛЬНО-ПОПУЛЯЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ 
СТАНУ ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ З ПОЗИЦІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-

ЕНТРОПІЙНОЇ МЕТОДИКИ ЙОГО ОЦІНКИ
Цодікова О.А., Шкляр С.П., Шкіряк-Нижник З.А., Сіліна Н.К., 

Гарбар К.Б., Звінчк О.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти, ДУ «І ПАГ НАМН 

України»
Під час поглиблених профілактичних оглядів було проведено скринінгове 
обстеження 636 школярів – постійних мешканців м. Харкова, (313 хлопчиків 
і 323 дівчинки) у віці 10-17 років, які навчаються в різних типах навчальних 
закладів. З метою удосконалення методик ранньої, доклінічної діагностики 
соматичних захворювань було застосовано інформаційно-ентропійну методику 
оцінки різних методик верифікації стану здоров’я – оцінки фізичного розвитку та 
належності дитини до групи здоров’я, вивчення параметрів енергопотенціалу 
ядер букального епітелію (% ЕНЯ БЕ) за методом В.Г. Шахбазова, аналіз резервів 
біоенергетики за системою індексів (метод Г.Л. Апанасенко) та індексу Руф’є, 
визначення типу загальної неспецифічної адаптаційної реакції (ЗНАР) організму 
(тест Л.Х.Гаркаві) – стрес (СТ), тренування (Тр), спокійна (СА) та підвищена активація 
(ПА), переактивація (Пер), з’ясування рівня неспецифічної резистентності (за 
частотою епізодів респіраторних захворювань). Згідно ранговому розподілу для 
клініко-епідеміологічної верифікації порушень здоров’я серед підлітків ЗОШ було 
визначено перші три рангових місця: діагностика % ЕНЯ БЕ (високі параметр) – 
13,4%; тест Гаркаві – 13,4% (патологічні типи ЗНАР – стрес, переактивація, або тільки 
реакція переактивації); наявність хронічного захворювання (ІІІ група здоров’я) – 
13,2%. Серед підлітків ШІ перші три рангові місця зайняли наступні методики: оцінка 
фізичного розвитку за даними антропометрії (низький та нижче середнього рівень) 
– 14,8%; діагностика % ЕНЯ БЕ (високі показники) – 14,7%; оцінка рівня неспецифічної 
резистентності (низький рівень опірності до інфекцій) – 14,3%. Ранговий розподіл 
інформативних діагностичних критеріїв порушення здоров’я серед підлітків Гім був 
наступним: низький рівень неспецифічної резистентності – 17,1%; низький та нижче 
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середнього рівень фізичного розвитку – 16,7%; параметри ЕНЯ % БЕ (прискорення 
параметрів ЕНЯ %) – 16,3%. Для виділення інформативних методів верифікації 
популяційного здоров’я з позицій санології (механізми укріплення та збереження 
здоров’я є протилежними патогенетичним механізмам формування хвороб), також 
застосовували інформаційно-ентропійну методику оцінки факторів. Пріоритетними 
методиками для клініко-епідеміологічної верифікації популяційного здоров’я серед 
підлітків ЗОШ визнано наступні: діагностику типології ЗНАР (наявність фізіологічних 
реакцій – СА та ПА) – 17,4%; визначення рівня фізичного розвиту (високий та вище 
середнього) – 17,0%; проведення проби Руф’є (високий та в/с рівень) – 16,6% або 
оцінку параметрів ЕНЯ % БЕ (відповідність віковим) – 16,6%. Показник проби Руф’є 
та параметри БЕ в ранговій структурі діагностичних методик мали однаковий 
вклад (по 16,6% кожний), тому їх можна вважати рівноцінними в діагностиці 
здоров’я. Серед учнів ШІ доведено високу інформативність наступних методик для 
клініко-епідеміологічної верифікації популяційного здоров’я: діагностику рівня 
досконалості фізичного розвитку – 17,3%; проведення проби Руф’є (високі та вище 
середнього рівень) – 15,9%; визначення електропотенціалу БЕ за методом Шахбазова 
(відповідність віковому) – 15,9%. В зазначеній ранговій структурі діагностичних 
методик здоров’я проба Руф’є та показник % ЕНЯ БЕ також мали однаковий вклад 
(по 15,9% кожний). В ранговій структурі методів індикації здоров’я серед гімназистів 
три перші місця також зайняли: проба Руф’є (17,2%), цитобіофізична діагностика ЕНЯ 
% – 17,2% (рівноцінність методик підтверджено однаковими показниками їх вкладу 
в ранговий розподіл – 17,2% ) і оцінка рівня фізичного розвитку (17,0%).
Інформативними методиками для скринінгової клініко-епідеміологічної 
верифікації ранніх порушень здоров’я підлітків під час проведення профілактичних 
оглядів в ЗОШ визнано встановлення параметрів електропотенціалу букальних 
клітин (високі значення), визначення патофізіологічного типу неспецифічної 
адаптаційної реакції (стресу, переактивації), діагностику хронічного захворювання. 
Серед учнів ШІ та Гім інформативними методиками верифікації порушень стану 
здоров’я є визначення рівня фізичного розвитку (низький та нижче середнього), 
характеристики % ЕНЯ БЕ («випередження» вікових нормативів) та виявлення 
низького рівня опірності до респіраторних захворювань. 
В якості надійних маркерів санологічного благополуччя підлітків, що навчаються у 
ЗОШ, ШІ та Гім встановлено наявність фізіологічних адаптаційних реакцій спокійної 
активації та підвищеної активації, високий та вище середнього рівні фізичного 
розвитку, відмінні результати проби Руф’є (високий та вище середнього рівні) або 
відповідність параметрів % ЕНЯ БЕ віковим нормативам. 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ПІДЛІТКІВ. 
ПРОБЛЕМИ, ЗАДАЧІ

Шкіряк-Нижник З.А.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», 

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 
м. Київ

Проблема збереження здоров’я підлітків є надзвичайно актуальною. Підлітковий вік 
має особливе значення в житті людини: в цей час завершується перехід від дитинства 
до дорослого життя, завершується фізичний та статевий розвиток, формується 
репродуктивний потенціал, установлюються погляди, цінності, навички стосовно 
підтримки власного здоров’я. Порушення здоров’я, що виникають в підлітковому 
віці, мають в подальшому серйозні негативні наслідки для здоров’я та якості життя. 
Дані державної статистики та результати досліджень, виконаних в ДУ «Інститут 

педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» свідчать про динамічне з року 
в рік погіршення здоров’я дітей в процесі їх зростання. Підліткового періоду, віку 
12-18 років, у доброму здоров’ї досягає всього 6-10% хлопців і дівчат, більшість же 
має ті чи інші проблеми здоров’я чи навіть хронічні захворювання. У 50% хлопців 
учнів старших класів та 65% дівчат адаптаційні резерви організму оцінюються як 
низькі та нижче середніх. Психогігієна як фундаментальна основа сприятливого 
психологічного клімату в сім’ї та запорука розвитку ментально зрівноваженої, 
адекватної до реагування і сильної духом людини ігнорується значною часткою сімей, 
де виховується дитина. У нашої молоді руйнується не тільки соматичне але і психічне 
здоров’я. Поглиблене вивчення причин такого явища беззаперечно показало вплив 
на нього низького соціально-економічного статусу родини, несприятливих умов 
сімейного, шкільного та навколишнього оточення, недотримання основних вимог 
здорового способу життя, що в більшості своїй пов’язане з низькою обізнаністю, як 
школярів, так і їх сімей в цих питаннях. Як свідчать результати проведеного нами 
опитування школярів (4000 респондентів), більшість вчителів теж не стали для 
учнів кваліфікованими пропагандистами валеологічних знань і не здатні надавати 
дієві рекомендації з використання основних складових здорового способу життя, 
викладати їх так, щоб зацікавити учнів і формувати у них добровільне бажання, 
усвідомлену мотивацію до зміцнення здоров’я та самоконтролю за його збереженням. 
Для покращення ситуації першочерговим завданням має бути впровадження тих 
цінних напрацювань, рекомендацій, які на сьогодні вже є, і які мають доведену 
ефективність: збільшити кількість «Клінік дружніх до молоді», шкіл сприяння здоров’ю, 
клубів дитячого плавання, організації спортивних майданчиків і позашкільних 
спортивних закладів на пільгових і безоплатних умовах. Треба збільшити соціальну 
рекламу пропаганди здорового способу життя, підвищити обізнаність медиків, 
педагогів і школярів з проблеми збереження здоров’я, підготувати та розповсюдити 
яскраві інформативні матеріали (буклети, брошури) з популярно викладеними, але 
науково обґрунтованими даними стосовно беззаперечної цінності здорового способу 
життя. Слід усвідомлювати, що знайти окремий ефективний шлях до швидкого 
подолання бар’єрів у формуванні здорового способу життя нашої молоді, на жаль, 
є нереальною мрією. Проблему слід оцінювати в контексті з економічним станом 
держави і матеріальною спроможністю сімей, станом духовності і моралі в суспільстві. 
Деформоване, духовно і матеріально збідніле, зневірене в своєму майбутньому і 
психологічно напружене конфліктуюче соціальне середовище, в якому сьогодні 
живе наша молодь, має значний негативний вплив на неї. За таких умов жадати 
здорового способу життя від молоді – скоріше утопія. Потрібно прикласти значних 
інтегративних зусиль, щоб досягти відповідального ставлення кожної молодої особи 
до власного здоров’я. Без торжества здорового способу життя в суспільстві і кожній 
сім’ї, без активної участі держави і кожного окремо в оздоровленні нації – успіх 
неможливий. Держава має забезпечити умови для реалізації оздоровчих заходів. 
Впровадження системи формування ЗСЖ потребує міжвідомчого співробітництва. В 
цьому аспекті вкрай важливим є створення відповідної нормативно-правової бази, 
яка б передбачала соціально економічне стимулювання здорового способу життя, 
мотивацію бути здоровим. Гігієнічне виховання молоді має бути трансформоване в 
державну систему безперервного медико-гігієнічного навчання через сферу загальної 
і професійної освіти, ЗМІ, служби охорони здоров’я, сім’ї і молоді, культури. І нарешті, 
в котрий раз маємо наголосити, що потрібна концептуально нова національна 
політика стосовно сім’ї, медико-соціального захисту молоді. Потрібна політика із 
чіткою законодавчою базою, яка б на ділі, а не деклараціями, сприяла реальному 
поліпшенню якості життя та здоров’я молоді, бо саме з нею пов’язані перспективи 
демографічного, економічного, духовного і соціального розвитку України. 

ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА: 
ДЕРМАТОЛОГІЯ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ, ПЛАСТИЧНА ХІРУРГІЯ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ 

ТА ПРОФІЛАКТИКА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ»

14 жовтня 2014 року   •   Час проведення: 10:00-18:00
Організатори: Національна академія медичних наук України; ДУ «Інститут 
дерматології та венерології НАМН України»; Євро-Азіатська Асоціація 
дерматовенерологів; Українська академія дерматовенерології; Українська 
асоціація псоріазу

ПРОГРАМА
Тема: Сучасні технології діагностики та лікування дерматомікозів
Доповідач: проф. Кутасевич Я.Ф.
Тема: Динаміка захворюваності дерматозами та ІПСШ в Україні та деякі нагальні 
проблеми дерматовенерологічної служби
Доповідачі: д.м.н. Волкославська В.М., с.н.с. Гутнєв О.Л.
Тема: Проблемні моменти етіотропного лікування урогенітальних інфекцій
Доповідач: проф. Мавров Г.І.

Тема: Обґрунтування та перспективи застосування методів лабораторної 
діагностики сифілісу в Україні
Доповідачі: к.м.н. Кутова В.В., м.н.с. Білоконь О.М.
Тема: Використання сучасних молекулярних методів у вивченні мікозів
Доповідачі: д.м.н. Білозоров О.П., Чеховська А.С., Частій Т.В.
Тема: Типування блідої трепонеми виявленої у хворих на сифіліс в Східному регіоні 
Україні
Доповідач: к.б.н. Сокол О.А.
Тема: Корекція і профілактика порушень вуглеводного обміну у хворих на тяжкі 
дерматози після довготривалої терапії глюкокортикостероїдами
Доповідач: Левченко О.О.
Тема: Роль факторів ризику в етіопатогенезі поширених дерматозів, асоційованих 
з алергічними реакціями до лікарських засобів, харчових, пилкових та побутових 
алергенів. Підходи до терапії та профілактики
Доповідач: проф. Солошенко Е.М.
Тема: Сучасні підходи до лікування хворих на тяжкі форми псоріазу
Доповідач: Гаврилюк О.А.
Тема: Особливості мікробних ценозів шкіри у хворих на поширені дерматози
Доповідачі: к.м.н. Джораєва С.К., к.м.н. Гончаренко В.В., Васильєва О.С., Щоголєва О.В.
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ВИКОРИСТАННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ 
ВИЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ РОДУ MALASSEZIA В КЛІНІЧНИХ ЗРАЗКАХ

Білозоров О.П., Частій Т.В.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків

Мета. Визначити ДНК грибів Malassezia в клінічних зразках отриманих від хворих 
методом ПЛР.
Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження  були змиви зі шкіри хворих 
на атопічний дерматит та екзему. Всі хворі находились на обстеженні та лікуванні 
в ДУ «ІДВ НАМНУ». Змиви отримували за допомогою стерильного бавовняного 
квача. Виділення ДНК проводили фенол-хлороформним методом з подальшим 
осадженням етанолом з ацетатом натрію. Визначення родової приналежності 
до грибів Malassezia проводили з використанням специфічних праймерів. 
Ампліфікацію проводили на термоциклері «Терцик» (ДНК – Технологія, Росія). 
Реєстрацію результатів ПЛР проводили за допомогою гель-электрофорезу в 1,5% 
агарозі з забарвленням фрагментів ДНК етідіумом бромідом та візуалізацією в УФ-
світлі з довжиною хвилі 310 нм на трансілюмінаторі (ООО «Компанія «Біокон»»). 
Результати та обговорення. Для дослідження було взято 27 змивів. ДНК Malassezia 
була виявлена в 48,14±9,6% досліджених зразків. Отримані результати свідчать 
про достатньо високу частоту виявлення грибів роду Malassezia на шкірі хворих на 
дерматози, асоційованих з грибами роду Malassezia. Абсолютна кількість грибів в 
зразках  незначна, бо для їх виявлення необхідно використовувати високочутливий 
метод ПЛР-дослідження, але можна вважати, що це достатньо для сенсибілізації 
хворих антигенами гриба і підтримання запальної гіперергічної реакції в шкірі, яка 
складає основний компонент клінічних проявів атопичного дерматиту та інших 
алергодерматозів.
Висновки. Розроблена методика визначення грибів роду Malassezia в змивах зі 
шкіри з використанням специфічних праймерів дозволяє в подальшому вивчати 
роль Malassezia в розвитку алергодерматозів та іншої інфекційної патології шкіри.

ГЕНОТИПУВАННЯ ШТАМІВ TREPONEMA PALLIDUM, ЩО 
ЦИРКУЛЮЮТЬ У СХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Білозоров О.П.1, Сокол О.А.1, Мілютіна О.Й.1, Баркалова Е.Л.2, 
Шатілов О.В.3

1ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків
2ККЛПУ «Міський шкірно-венерологічний диспансер м. Донецька», 

м. Донецьк
3ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Луганськ

Мета. Встановлення генотипів штамів Treponema pallidum (T.pallidum), циркулюючих 
у Східному регіоні Україні.
Матеріали і методи. Кількість 60-нуклеотидних повторів гену arp T.pallidum 
визначали на підставі ампліфікації відповідної ділянки гену з визначенням 
розміру амплікону методом електрофорезу в агарозному гелі. Ідентифікація 
генотипів T.pallidum по гену tpr проводилася методом поліморфізму довжини 
рестрикційних фрагментів ділянки гену tpr, на підставі електрофоретичної картини 
продуктів розщеплення, отриманих ампліконів рестриктазою MseI. В якості 
контролю використовували зразки ампліконів, які не піддавалися дії рестриктази, 
контрольний амплікон (штам Нікольса) та маркер молекулярної маси.
Результати та обговорення. Ген arp містить унікальні 60-нуклеотидні повтори, 
кількість котрих варіює у різних штамів T.pallidum. Подібна варіабельність 
характерна і для субсімейства II генів trp, варіабельність яких, визначалася за 
допомогою методу поліморфізму довжини рестрикційних фрагментів. На підставі 
аналізу результатів типування T.pallidum за генами arp і tpr було встановлено, що 
домінуючим субтипом T.pallidum у Східному регіоні, є субтип 6e. По гену arp були 
виявлені типи з 2, 6, 7, 8, 13 60-нуклеотидними повторами. Домінуючий тип 6 був 
ідентифікований в 50% клінічних зразків, типи 2; 7; 8; 13 були ідентифіковані в 
12,5% зразків кожний. По гену tpr були виявлені типи a, b, e, g, h, i. Типи a, e, i були 
ідентифіковані в 22,2% клінічних зразків кожний, типи b, g, h були ідентифіковані в 
11,1% зразків кожний.
Висновки. Вперше за допомогою методу генотипування охарактеризовані штами 
T.pallidum, що циркулюють у Східному регіоні України. Встановлено, що домінуючим 
субтипом T.pallidum у Східному регіоні, є субтип 6e.

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОСОМАТИКИ У ПАЦІЄНТІВ З АКНЕ, ЩО 
ЗНАХОДЯТЬСЯ НА РІЗНИХ ВИДАХ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ

Бронова І.М.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків

Мета. Вивчити типи психосоматичних розладів у пацієнтів з акне, оцінити їх 
взаємозв’язок з варіантами комплексної терапії. 
Матеріали і методи. До групи увійшло 26 пацієнтів з ІІІ СТА (стадія тяжкості акне): 
16 чоловіків − 21-24 років і 10 жінок − 16-21 років, які перебували на різних видах 
комплексної терапії. 1 група пацієнтів отримувала системну антибактеріальну 
терапію і зовнішні ретиноїди і 2 група отримувала системні ретиноїди і зовнішні 

антибактеріальні засоби. Використовувалося психологічне та дерматологічне 
обстеження із залученням даних анамнезу, доповнене психометричними 
методиками (опитувальник Спілбергера - Ханіна), дерматологічною шкалою 
(ДІЯЖ). Тестування пацієнтів різних груп проводилося до початку, в середині і після 
закінчення лікування.
Результати дослідження. Превалювали депресивні або тривожно-фобічні 
симптоми, які діагностовано у 24 пацієнтів. Особливістю обробки результатів 
тестування стали наступні показники: пацієнтки незалежно від групи, до якої 
вони належали, відзначали до початку лікування надзвичайно сильний вплив 
захворювання на якість життя, зниження психоадаптивних здібностей (за даними 
анамнезу) і показували високий рівень тривожності (більше 45 балів). Серед 
чоловіків відсоток тривожності був нижче (в середньому 32 бали) і показник 
індексу якості життя був вищий. При тестуванні, по закінченню терапії, результати 
задоволення були в 2 групі вище, ніж у першій, завдяки використанню комбінації 
системних ретиноїдів і топічних антибактеріальних засобів.
Висновки. Психоемоційні розлади можуть провокувати і загострювати шкірний 
процес, і методика вибору терапії повинна враховувати не тільки стадію 
захворювання, очікування пацієнтів від терапії, а й стать, що зрештою формує їх 
психоемоційний комфорт і в рази підвищує рівень якості життя.

ВИКОРИСТАННЯ ГЕНУ БЕТА-ГЛОБІНУ ЛЮДИНИ ДЛЯ 
ВИКЛЮЧЕННЯ ХИБНО-НЕГАТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЛР

Демедецька О.А.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків

Однією з основних причин хибно негативних результатів діагностики інфекційних 
захворювань за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (далі − ПЛР) є 
наявність у клінічному зразку інгібіторів реакції ампліфікації. 
Мета. Виключення хибно-негативних результатів ПЛР за допомогою проведення 
тесту на ген бета-глобіну людини.
Матеріали і методи. В ході експерименту було досліджено 177 клінічних 
зразків (зішкрябів з уретри та цервікального каналу) та 39 контрольних зразків. 
В клінічних зразках визначали рибосомальний ген Chlamydia trachomatis, 
в якості контролю наявності інгібіторів ПЛР використовували ампліфікацію 
гену бета-глобіну людини. ДНК з урогенітальних зішкрябів була виділена 
традиційним методом з лізуючим буфером та протеіназою К. В реакційну 
суміш для проведення ПЛР додавали праймери для виявлення обох ДНК-
матриць одночасно, що, як було показано в ході досліджень, не ускладнювало 
проходження реакції ампліфікації.
Результати та обговорення. Було встановлено, що зі 177 зразків ген бета-глобіну 
був детектованим в 168 випадках, що складає 94,9%. 9 зразків, в яких не було 
визначено гену бета-глобіну, мали значний домішок слизу та крові. Негативну за 
тестом на ген бета-глобіну ДНК було доочищено за допомогою фенольного методу, 
ефективність доочистки визначали також за допомогою ПЛР. В 7 з 9 зразків (78%) був 
визначений ген бета-глобіну, в одному з них також була визначена ДНК Chlamydia 
trachomatis. В двох випадках (22%) обробка фенолом не була ефективною. Можна 
зробити висновок, що в даних негативних за бета-глобіном зразках має місце 
інгібування Taq-полімерази гемоглобіном, лактоферином та продуктами їх розпаду, 
фенольна обробка таких зразків допомагає підвищити чутливість ПЛР. 
Висновки. Таким чином, визначення гену бета-глобіну людини є якісним внутрішнім 
контролем проходження ампліфікації, може бути, як контролем виділення ДНК, так 
і якості забору матеріалу. Метод відрізняється швидкістю, простотою, дешевизною 
та не зменшує чутливості ПЛР за рахунок конкурування матриць ДНК.

ВИВЧЕННЯ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ СТАФІЛОКОКІВ У 
ХВОРИХ НА АЛЕРГОДЕРМАТОЗИ

Джораєва С.К., Гончаренко В.В., Васильєва О.С., Щоголєва О.В.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків

Мета. Визначення складу та антибіотикорезистентності стафілококової 
компоненти мікробіоценозів шкіри, отриманих від хворих на алергодерматози.
Матеріали і методи. Було досліджено матеріал з вогнищ шкіри 93 пацієнтів 
з алергодерматозами у віці від 16 до 72 років, з них 63 жінки та 30 чоловіків, що 
знаходились на стаціонарному лікуванні у дерматологічному відділенні ДУ «ІДВ 
НАМН».
Результати та обговорення. У результаті проведених досліджень встановлено, 
що кількість та частота зустрічаємості S.aureus знижується у ряді алергічний 
дерматит – харчова токсикодермія – псоріаз – екзема – лікарська хвороба з 
60,9% до 14,3%. Відмічено найбільш високий відсоток виділення S.haemolyticus у 
пацієнтів з розацеа (24,0%). При вивченні активності різних груп антибактеріальних 
препаратів стосовно вилучених ізолятів S.aureus, виявлено високу резистентність 
до пеніціліну (41,7%) та оксациліну (20,0%), у коагулазонегативних стафілококів до 
пеніциліну – 79,5% та оксациліну − 26,9%. Штамів, резистентних до ванкоміцину 
та фузидіну, не виявлено. Встановлено високу протистафілококову активність 
гентаміцину, ципрофлоксацину, азитроміцину; середню – доксицікліну, 
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левоміцетину, лінкоміцину. Треба відзначити наявність полірезистентних штамів 
стафілококів у межах 7-10% від загальної кількості вилучених штамів.
Висновки. Результати проведеного дослідження вказують на постійну необхідність 
проведення моніторингу збудників опортуністичних інфекцій, що ізольовані 
від пацієнтів з алергодерматозами, визначення їх кількості в різних екотопах 
вегетування та резистентності до антибактеріальних препаратів різних груп. Дані 
спостереження можуть бути важливою компонентою для розробки раціональних 
схем лікування.

MYCOPLASMA GENITALIUM: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Бондаренко Г.М., Федорович Т.В.

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків
Мета. Вивчити клініко-епідеміологічні дані та удосконалити лікування 
мікоплазмової інфекції.
Матеріали і методи. Епідеміологічні та статистичні дані, методи діагностики та 
лікування мікоплазмової інфекції, викликаною M.genitalium.
Результати та обговорення. На даний момент M.genitalium є одним з 
маловивчених збудників захворювань урогенитального тракту і посідає друге 
місце за частотою виявлення при негонококковому уретриті у чоловіків після 
C.Trachomatis за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, однак реальний 
рівень захворюваності урогенітальним мікоплазмозом залишається не до кінця 
вивченим через недостатню увагу до даного збудника, неспецифичність клінічних 
проявів та часту асоціацію з іншими інфекціями, що передаються статевим шляхом. 
Проблема ідентифікації M.genitalium обумовлена тим, що бактеріологічні 
(мікроскопічні, культуральні) і серологічні методи не дозволяють її виявляти. В 
даний час для діагностики використовується метод полімеразної ланцюгової 
реакції (ПЛР). 
Мікоплазмові інфекції часто супроводжуються різними імунопатологічними 
реакціями, які ускладнюють і багато в чому визначають перебіг інфекції і 
тому вимагають адекватного підбора антібактеріального препарату і корекції 
імунопатологічних порушень.
Висновки. Недостатня вивченість епідеміологічних особливостей, складність 
виділення М.genitalium, особливості патогенезу привертають увагу багатьох 
дослідників. Саме тому питання етіотропної терапії урогенітального 
мікоплазмозу, спричиненого М.genitalium, із застосуванням антибактеріальних та 
імуномодулюючих препаратів є актуальною проблемою сучасної медицини.

ХАРАКТЕРИСТИКА МІКРОБНИХ ЦЕНОЗІВ ВЕРХНІХ 
ВІДДІЛІВ ДИХАЛЬНОГО ТРАКТУ У ХВОРИХ НА ОБМЕЖЕНУ 

СКЛЕРОДЕРМІЮ ТА ХРОНІЧНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК
Гончаренко В.В., Джораєва С.К., Васильєва О.С.

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків
Мета. Охарактеризувати мікробіоценотичні варіації біотопу носоглотки у хворих на 
обмежену склеродермію (ОСД) та хронічний червоний вовчак (ХЧВ) з урахуванням 
тяжкості перебігу цих захворювань.
Матеріали і методи. Були досліджені біологічні зразки з носоглотки 63 хворих, 
що знаходилися на стаціонарному лікуванні у дерматологічному відділенні ДУ 
«Інститут дерматології та венерології НАМН України». 
Результати та обговорення. Вивчення частоти домінування мікрофлори 
носоглотки показало, що основні представники нормофлори: α-гемолітичні 
стрептококи і сапрофітні нейсерії переважали серед аеробних мікроорганізмів, 
як у практично здорових, так і у хворих з І стадією тяжкості перебігу ОСД та 
ХЧВ. Дисбіози спостерігались у групах хворих з середнім та важким ступенем 
перебігу даних захворювань, де нетипові мікроорганізми висівалися в асоціаціях з 
декількох видів, а саме: S.aureus + S.pyogenes, S.aureus + S.agalactiae, S.haemolyticus 
+ K.рneumonia або S.aureus + K.рneumonia. Встановлено наявність як резистентних, 
так і полірезистентних штамів. 
Висновки. Таким чином, у результаті досліджень показано, що в визначених 
умовах навіть непатогенні представники аутофлори біологічних екотопів ведуть 
себе як патогенні бактерії з можливим обтяженням основного захворювання. Крім 
того, в даних умовах зростає вірогідність формування нових мікробних асоціацій, 
що призводить до зміни якісного складу ценозу зі зникненням деяких симбіонтів.

СУПУТНІ ІНФЕКЦІЇ У ХВОРИХ НА УРОГЕНІТАЛЬНИЙ ХЛАМІДІОЗ
Мавров Г.І., Іващенко Л.В., Щербакова Ю.В., Нікітенко І.М.

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків
Мета. Вивчити ступінь супутнього інфікування інфекціями, що передаються 
статевим шляхом (ІПСШ) у хворих на урогенітальний хламідіоз.
Матеріали і методи. Проведені дослідження у 148 хворих на УГХ – у 88 (59,5%) 
жінок і у 60 (40,5%) чоловіків віком від 18 до 54 років (32,7±3,8 року), з давниною 
захворювання від 2 місяців до 2 років і більше, а також практично здорових людей 
(контрольна група) – 22 особи (середній вік – (34,6±4,6 року) – 12 (54,5%) жінок і 10 
(45,5%) чоловіків.

Результати та обговорення. Встановлено, що у пацієнтів з хламідійною інфекцією 
була виявлена змішана інфекція у 129 (87,2±2,7%): трихомонадна − 73 (49,3±4,1%), 
уреаплазмена − 41 (27,7±3,7%). Поєднання трьох збудників: хламідії + уреаплазми 
+ трихомонади − виявлялися у 12 (8,1±2,2%) обстежених, умовно-патогенна 
флора (Staphylococcus (S.epidermidis, S.saprophyticus, S.warneri), Enterococcus 
spp., Enterobacteriacae (E.coli, P.mirabilis + vulgaris)) − у 15 (10,1±2,5%). Хламідійна 
моноінфекція була виявлена у 19 (12,8±2,7%). Хронічний перебіг захворювання із 
відсутністю специфічної симптоматики був виявлений у 95 (64,2±3,9%) і розвиток 
ускладнень у (73,6±3,6%).
Висновки. При наявності урогенітальної хламідійної інфекції, поєднаної з іншими 
мікроорганізмами необхідно звертати увагу на взаємовплив на вірулентність 
мікроорганізмів, щоб надалі враховувати ці особливості при проведенні 
комплексного лікування таких хворих.

ТЯЖКІ ФОРМИ ПСОРІАЗУ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА СУЧАСНІ 
ПІДХОДИ ДО ТЕРАПІЇ

Кутасевич Я. Ф., Олійник І. О., Гаврилюк О. А.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків

Актуальність досліджень обумовлена значною поширеністю дерматозу, що сягає 
від 2 до 7% населення в різних регіонах. Псоріаз, особливо його тяжкі форми, є 
однією з найбільш значущих медико-соціальних проблем.
Мета. Вивчити ефективність та переносимість препарату лефлуномід в лікуванні 
хворих на розповсюджений псоріаз і псоріатичний артрит.
Матеріали і методи. Проведено обстеження та проліковано 30 пацієнтів, з 
давниною захворювання від 6 місяців до 30 років і більше. І група (7 осіб) – хворі на 
розповсюджений псоріаз у прогресуючий стадії без ураження суглобів та ІІ група 
(23 особи) – хворі на псоріаз та псоріатичний артрит. У комплексному лікуванні 
отримували лефлуномід протягом 8 місяців.
Результати та обговорення. У хворих обох груп на 4-му тижні лікування 
спостерігалося достовірне зниження індексу PASI (І група на 54,3%, ІІ група на 42,2%) 
та у хворих ІІ групи зменшення сумарних суб′єктивних та об′єктивних суглобних 
ознак на 32,7% та 48% відповідно. Наприкінці спостереження індекс PASI знизився 
на 56,5%. Після 4 тижнів лікування вираженої динаміки з боку цього показника 
відмічено не було, відзначалося зменшення сумарних суб′єктивних та об′єктивних 
суглобних ознак на 77,6% та 82,8% відповідно, у порівнянні з вихідними даними. 
Хворі лікування переносили задовільно, диспепсичні явища спостерігались у 4 
(13%) пацієнтів, які після зниження дози препарату припинялися та не вимагали 
відміни препарату.
Висновки. Встановлено, що при розповсюдженому псоріазі у прогресуючій 
стадії регрес шкірних проявів відбувався на 2 – 4 тижні лікування, а в подальшому 
виражений регрес висипки був відсутній, тому показанням для призначення 
лефлуноміду є артропатичний псоріаз, ексудативні форми розповсюдженого 
псоріазу.

МЕТОДИ ЕФЕРЕНТНОЇ  ТЕРАПІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ АЛЕРГІЧНИХ 
ДЕРМАТОЗІВ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Волкославська В.М., Гутнєв О.Л.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків

Актуальність досліджень обумовлена значною поширеністю алергічних дерматозів 
та постійним їх зростанням: за останні 11 років в Україні збільшилась кількість 
хворих на контактний дерматит – на 13,8%, на атопічний дерматита на 16,5%. 
Мета. Вивчити ефективність та переносність препарату Лактофільтрум в лікуванні 
хворих на алергічні дерматози в амбулаторних умовах.
Матеріали і методи. Проведено обстеження та проліковано 77 пацієнтів, з них 
з атопічним дерматитом (АД) – 19, з контактним дерматитом – 22, з хронічною 
екземою (ХЕ) – 20, з кропив′янкою – 8, з псоріазом – 8. За статтю: чоловіків – 35, 
жінок – 42; у віці до 5 років було 28 хворих, 6-14 років – 14, 15-20 років – 11, старше 
20 років – 24 хворих. Контрольна група − 15 хворих.
Результати та обговорення. Всі хворі були середнього ступеню важкості, вони 
страждали від сильно вираженої сверблячки, сухості шкіри, наявності сипу, 
характерного для того чи іншого виду алергічного дерматозу. Індекс SCORAD у 
хворих на АД  коливався від 24,5±1,2 до 40,±1,8 бал. Хворим призначали комплексну 
терапію: седативні, ферментні препарати та Лактофільтрум (пребіотик лактулоза і 
сорбент лігнін) декількома циклами протягом 2-3 місяців по 1 табл. тричі на день 
дітям від 3 до 5 років; по 2 табл. тричі на день дітям старше 12 років та дорослим. 
Застосування Лактофильтрума скоротило термін сверблячки, тривалість та 
інтенсивність проявів на шкірі не менше ніж на 7 днів. Подовжились терміни ремісії 
алергодерматозів порівняно з контрольною групою.
Висновки. Комплексна терапія алергодерматозів в умовах амбулаторного 
прийому хворих повинна обов′язково включати на першому етапі лікування 
сорбенти разом з пребіотиком, а в подальшому також антигістамінні, седативні 
препарати, ферменти, дієтичне харчування. Побічної дії Лактофільтруму хворі не 
відмічали.
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ПРОГРАМА
Секція вірусних інфекцій
Головуючі: д.м.н., проф. Щербінська А.М., д.м.н. Міроненко А.П.
Тема: Профілактика ВІЛ-інфекції – дієвий механізм протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в 
Україні
Доповідач: д.м.н., проф. Щербінська А.М.
Тема: Інноваційні технології в діагностиці ранньої ВІЛ-інфекції
Доповідач: н.с. Кислих Е.М.
Тема: Хибно – позитивні реакції при діагностиці ВІЛ-інфекції та гепатиту С, 
обумовлені антигенною мімікрією
Доповідач: д.м.н. Іванська Н.В. 
Тема: Моделювання інфекції, викликаної вірусом гепатиту С, in vitro та вивчення 
антивірусної активності вітчизняних препаратів
Доповідач: к.б.н. Порва Ю.І. 
Тема: Характеристика вірусів грипу, що викликали епідемію в Україні у 2013-2014 
роках 
Доповідач: м.н.с. Радченко Л.В. 
Тема: Адаптаційні властивості вірусів грипу в умовах обмеженого використання 
противірусних препаратів
Доповідач: аспірант Бабій С.В. 
Тема: Властивості нових сполук з рослинних флавоноїдів та механізми їх 
антивірусної дії
Доповідач: Старосила Д.Б. 
Секція лікування інфекційних хвороб
Головуючі: д.м.н., проф. Задорожна В.І., д.м.н., проф. Руденко А.О. 
Тема: Сучасні підходи до лікування ВІЛ-інфікованих
Доповідач: д.мед.н. Федорченко С.В, Антоняк С.М.
Тема: Лікування хронічного гепатиту С у пацієнтів з ко-інфекцією
Доповідач: д.м.н. Федорченко С.В.
Тема: Лайм – Бореліоз: нейроофтальмологічні порушення
Доповідачі: д.м.н., проф. Руденко А.О., к.м.н. Муравська Л.В.
Тема: Клінічне використання пункційної біопсії печінки при хронічному ураженні 
печінки вірусної етіології
Доповідач: к.м.н. Янченко В.І.
Тема: Особливості клініки і лікування грибкової інфекції на тлі онкопатології
Доповідачі: к.м.н. Панасюк О.Л., Говорова. Д.В.
Секція епідеміології, діагностики і профілактики інфекційних хвороб
Головуючі: д.м.н., проф. Задорожна В.І., д.м.н., професор Зарицький А.М.
Тема: Проблеми вакцинокерованих інфекцій в Україні та світі
Доповідачі: д.м.н., проф. Задорожна В.І., к.м.н. Маричев І.Л.
Тема: Вивчення антибактеріальної дії нових хімічних сполук з наночастками металів
Доповідач: д.м.н., проф. Марієвський В.Ф.
Тема: Роль водного фактору передачі збудників у розповсюдженні гострих 
кишкових інфекцій і інвазій в сучасних умовах в Україні
Доповідач: д.м.н., проф. Зарицький А.М.
Тема: Сучасні епідеміологічні особливості холери в Україні
Доповідач: н.с. Мурашко О.В.
Тема: Чутливість сальмонел до дії метаболітів лактобактерій
Доповідач: н.с. Вишнякова А.В.

СПЕЦИФІЧНИЙ ІМУНІТЕТ ДО КОРУ СЕРЕД РІЗНИХ ВІКОВИХ 
ГРУП НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ЗА 2012 РІК

Брижата С.І.1, Демчишина І.В.2

1ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ

2Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України, м. Київ
Мета. Аналіз стану вивчення специфічного імунітету до збудника кору у різних 
вікових групах населення України.
Матеріали і методи. Статистична форма 40 «Державна галузева статистична 
звітність МОЗ України» за 2012 р.
Результати та обговорення. В 2012р. в областях України серологічно обстежено 
10629 сироваток крові в різних вікових групах населення. Кількість серонегативних 
становила 9,3%, серед дітей до 17 років – 9,3%, серед дорослих – 8,2%.
Як і в попередні роки (2005-2011 рр.), у 2012р., найбільша кількість серонегативних 
дітей була у віці до 1 року – 22,4%, у віковій групі 12-15 міс. – 24,9%, у віці 2 
роки показник знижується до 15,3%. Низькій рівень материнського імунітету 
у новонароджених та несвоєчасне проведення вакцинації сприяло зростанню 
захворюваності на кір у 2012 р. Саме у віковій групі 1-4 роки зареєстровано 2648 
випадків захворювання (136,9 на 100 тис. відповідного віку), з них 1614 дітей були 
не щеплені (61,0%). У віковій групі 5 років кількість серонегативних дітей складала 
9,8%. Найменша кількість серонегативних дітей була у віковій групі 7 років – 4,9% 
та 8-11 років – 7,2%. Починаючи з 12-річного віку кількість серонегативних зростає 

і в 14 років досягає 10,4%. У вікових групах 15-17 років питома вага серонегативних 
склала 9,8% (показник захворюваності 118,8 на 100 тис.). Серед дорослого населення 
кількість серонегативних становила 8,2% (показник захворюваності 12,8 на 100 тис.).
Висновки. Найбільш уразливими щодо кору віковими групами є діти до 1 року 
(22,4% серонегативних) 12-15 місяців (24,9%), 1-4 роки (13,7%). Порушення 
планового проведення вакцинопрофілактики обумовлює збільшення прошарку 
неімунних, що становить загрозу зростання захворюваності на кір.

СЕРОЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ВІТРЯНІЙ ВІСПІ
Чудна Л.М.1, Процап О.І.1, Маричев І.Л 1, Світа В.М.2

1ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ

2ДУ СЕС МОЗ України
Мета. Аналіз епідситуації з інфекції, викликаної вірусом вітряної віспи (VZV) в 
Україні.
Матеріали і методи. Серологічне обстеження 682 осіб, з них 35 дітей, які 
потребували підтвердження реактивації або первинного інфікування VZV. 
Обстежені діти віком 10-14 років, дорослі старше 35 років. Визначали специфічні 
антитіла класу G та М до VZV на комерційних тест-системах виробництва РФ 
методом імуноферментного аналізу.
Результати та обговорення. За останні 42 роки (1970-2012рр.) найвища 
захворюваність на вітряну віспу в Україні спостерігалась в 1986 р. – 549,20/0000. У 
подальші роки захворюваність поступово зменшувалась до 165,20/0000 в 1997 році, 
після чого знову почала підвищуватись. В 2012р. показник сягнув 387,90/0000. Перебіг 
та клінічні прояви VZV-інфекції досить різноманітні, що ускладнює діагностику і не 
дозволяє об’єктивно оцінити поширеність інфекції. Тяжкий перебіг вітряної віспи 
має місце у новонароджених і людей похилого віку. Особливо небезпечна вітряна 
віспа для новонароджених, чиї матері захворіли протягом останнього тижня до 
пологів. Інфекційний процес (інфікування або реактивація) часто супроводжує 
імунокомпромісні стани. Вітряна віспа зустрічається в будь-якому віці, але 
максимальна кількість захворювань припадає на дітей віком 2-7 років.
В групі дітей 54% (19 осіб) мали антитіла до VZV класу G, у 26,3% (9) визначались 
антитіла класу М, 7 дітей (20%) були серонегативними. Серед дорослих 7,5% (51 
особа) мали антитіла до VZV класу G, 1,3% (9) – класу М, що може свідчити про 
реактивацію інфекції.
Висновки. В Україні щеплення проти VZV не є обов’язковим. Впровадження 
серологічного моніторингу та вакцинації проти захворювання на вітряну віспу 
дозволить знизити не тільки захворюваність, але й зменшити кількість пов’язаних 
ускладнень.

РОЛЬ ГРИБКОВОЙ ИНФЕКЦИИ В СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ
Говорова Д.В., Панасюк Е.Л.

ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней 
имени Л.В. Громашевского НАМН Украины», г. Киев

Цель. Изучить частоту встречаемости и клинические особенности грибковых 
инфекций в сочетанной патологии.
Материалы и методы. За последние 7 лет в отделении интенсивной терапии и 
детоксикации было обследовано и пролечено 23 пациента (17 (73,9±8,8%) женщин 
и 6 (26,1±8,8%) мужчин, в возрасте от 23 до 65 лет) с инвазивными микозами, в том 
числе и с поражением центральной нервной системы (ЦНС). Диагноз установлен 
на основании данных анамнеза, физикального обследования, результатов 
лабораторной и инструментальной диагностики.
Результаты. У всех пациентов состояние расценивалось как тяжелое и крайне 
тяжелое, с нарушением сознания по шкале комы Глазго ШКГ 10±2,3 балла. В клинике 
доминировали гипертензионно-гидроцефальный, интоксикационный синдромы, 
базальные и стволовые нарушения. Микозы развились у 12 (52,17±10,6%) 
больных на фоне ВИЧ-инфекции (IV клиническая стадия), у 8 (34,78±10,2%) – 
онкопатологии (все из них ранее получали хирургическое лечение, лучевую и/
или химиотерапию), у 1 больной с сахарным диабетом в стадии декомпенсации. 
Среди общего количества пациентов с инвазивными микозами были отмечены 2 
больных с менингоэнцефалитом туберкулезной этиологии, длительно получавшие 
противотуберкулезные препараты. В качестве этиологического агента, наиболее 
часто определяются Cryptococcus neoformans (у 78,3%), Candida albicans (21,7%).
Выводы. Предиктором развития инвазивных микозов с поражением ЦНС 
является иммуносупрессия, наиболее часто ассоциированная с ВИЧ-инфекцией, 
онкопатологией. В этиологической структуре микозов ЦНС доминирует 
Cryptococcus neoformans. Основными клиническими признаками являются 
нарушение сознания, гидроцефальный синдром.

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА КРАСНУХУ В УКРАЇНІ
Красюк Л.С.1, Брижата С.І.1, Кисляк І.І.2, Алексєєва І.В.2

1ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ

2Київська міська санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України
Мета. Визначити тенденцію епідпроцесу краснухи в Україні.
Матеріали і методи. Статистичні форми МОЗ України за 1999-2013 рр.
Результати та обговорення. В Україні офіційна реєстрація краснухи введена 
з 1983р. Останні 15 років (1999-2013 рр.) характеризувалися тенденцією до 



III Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України»

III International Medical Congress  «Introduction of modern medical science advances   into healthcare practice in Ukraine»

88  WWW.MEDFORUM.IN.UA  ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

зниження захворюваності та нерівномірністю розподілення по регіонах. Рівень 
захворюваності серед населення коливався в межах від 212,6 у 1999р. до 2,8 у 
2013р., і був найвищим у 2002р. – 332,2 на 100 тис. населення.
Характерною рисою епідситуації є уповільнення темпів зниження захворюваності 
на краснуху: у 2007 р. цей показник становив 61,4%; 2008р. – 40,0%, 2009р. – 17,4%, 
2010р. – 42,8%, 2012р. – 46,7%, 2013р. – 34,9%. 
Серед дітей до 17 років захворюваність була в 6 разу вища, ніж серед дорослих – 
8,54 проти 1,53 на 100 тис. у 2013р.
Уповільнення темпів зниження захворюваності на краснуху, її нерівномірність по 
регіонах України пов’язані з незадовільним рівнем охоплення щепленнями, який 
до 2008р. складав 98,8%. З 2009 року цей показник знизився до 79,7 (вакцинація) та 
83,3% (ревакцинація); 2010р. – 56,1 та 40,7%; 2011р. – 67,0 та 55,6%; 2012р. – 83,7 та 
56,6%; 9 місяців 2013р. – 34,4% (вакцинація), 29,0% (ревакцинація у 6 років), 20,2% 
(ревакцинація у 7 років). Зниження рівня охоплення щепленнями свідчить про 
негативні тенденції та є несприятливим прогностичним фактором щодо перебігу 
епідемічного процесу.
Висновки. Уповільнення темпів зниження захворюваності на краснуху визначає 
необхідність впровадження серологічного моніторингу в системі епідеміологічного 
нагляду, що забезпечить стеження за епідпроцесом, який перебігає без явних ознак 
серед різних груп населення, виявлення груп та умов високого ризику інфікування, 
своєчасну діагностику.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІАГНОСТИЦІ РАННЬОЇ 
ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ 

Кислих О.М.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ

Мета. Оцінити здатність комерційно доступних діагностикумів визначати випадки 
ранньої ВІЛ-інфекції. 
Матеріали і методи. Проаналізовані дані щодо нових підходів до виявлення 
випадків нещодавнього інфікування ВІЛ.
Результати та обговорення. Пряме визначення рівня захворюваності на ВІЛ-
інфекцію шляхом проспективного стеження за когортою ВІЛ-негативних осіб є 
логістично складним і дорогим методом. Використання математичних моделей 
для оцінки захворюваності на ВІЛ- інфекцію має певні обмеження, оскільки 
вони ґрунтуються на припущеннях про смертність та якості вхідних даних щодо 
поширеності. Значні зусилля були спрямовані на розробку лабораторних підходів 
для ідентифікації нещодавно (протягом останніх 6 місяців) інфікованих осіб. Ці 
методи засновані на виявленні імунологічних біомаркерів прогресування ВІЛ-
інфекції з точки зору їх кількості, пропорції, авідності, изотипу або специфічності. 
BED Capture EIA-тест 1-ї генерації для визначення рівня захворюваності на ВІЛ-
інфекцію базується на детекції специфічних імуноглобулінів G до ВІЛ, відносно до 
їх загальної кількості. У подальшому була показана помилкова класифікація осіб з 
довготривалою ВІЛ-інфекцією, як нещодавно інфікованих (рівень хибно нещодавно 
інфікованих – ХНІ − в деяких дослідженнях сягав 40%) через особливості 
імунологічної відповіді, наявності осіб − елітних контролерів, проведення 
ретровірусної терапії. Протягом наступних років був розроблен тест 2-ї генерації, 
LAg-Avidity EIA, заснований на принципі авідності антитіл до ВІЛ протягом хвороби. 
Показано, що за допомогою цього тесту можна виявити нещодавно інфікованих 
осіб з рівнем ХНІ менш ніж 2%.
Висновки. Застосування лабораторних тестів, що діагностують ранню ВІЛ-
інфекцію, дасть змогу мати більш надійні оціночні дані щодо рівня захворюваності 
на ВІЛ-інфекцію.

АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ КОМПОЗИЦІЇ 
ЦЕФТРИАКСОНУ ТА НАНОЧАСТИНОК МІДІ

Марієвський В.Ф.1, Чекман І.С.2, Мовчан Б.О.3, Кролевецька Н.М.1, 
Рубан Н.М.1, Симонов П.А.2, Матошко Г.В.1, Дяченко О.П.1, Мельник О.В.1

1ДУ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
імені Л.В. Громашевського НАМН України, м. Київ

2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця НАМН 
України, м. Київ

3Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Мета. Визначення антибактеріальної активності зразків композиції цефтриаксону 
та субстанції наноміді в різних концентраціях.
Матеріали і методи. Досліджені зразки цефтриаксону та наноміді. Досліджувалася 
дія 3-х дослідних і 1-го контрольного (без наноміді) зразків у вигляді колоїдних 
розчинів різної концентрації при експозиції 2, 4, 8 год. Антимікробна активність 
зразків визначалася суспензійним методом. Дослідження проводилися на тест-
штамах мікроорганізмів – S.aureus ATCC 6538, E.coli ATCC 52922, P.aeruginosa ATCC 
15442. Інтенсивність росту мікроорганізмів оцінювалася в lg. Для кожного зразка 
визначався діапазон бактерицидної дії на окремий штам при певній експозиції.
Результати та обговорення. Встановлено, що колоїдні розчини трьох дослідних 
зразків нанокомпозиції цефтриаксону і наноміді (№1,2,3) мали виражену 
антибактеріальну бактерицидну активність щодо тест-штамів S.aureus, E.coli, 
P.aeruginosa. Найбільш виражена активність дослідних зразків композиції виявлена 
через 18 год. експозиції. Для кожного зразка визначено діапазон бактерицидної дії 
на окремий штам.
В межах кожного зразка антимікробна активність композиції знаходилась в 
прямо пропорційній залежності від концентрації цефтриаксону і наноміді в 
ньому. Введення до складу зразка субстанції наноміді підсилювало антимікробну 
активність щодо тест-штамів стафілококів, синьо гнійної палички.

Висновок. Досліджені зразки композиції цефтриаксону і субстанції наноміді 
можуть бути використані для створення лікарських засобів.

ВОДА – ПРОВІДНИЙ ФАКТОР ПЕРЕДАЧІ ІНФЕКЦІЇ ПРИ ХОЛЕРІ
Мурашко О.В.

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ

Мета. Показати роль водного фактору в розповсюдженні холери.
Матеріали і методи. Вивчені матеріали спалаху холери в Україні 1991р., епідемії 
1994-1995 рр. та спалаху 2011р.
Результати та обговорення. В Україні в 1991 році поширення інфекції відбулось 
внаслідок використання для пиття та господарських потреб води р. Дунай, що 
була контамінована збудниками холери. Інший водний шлях передачі збудника 
мав місце в Сімферополі в 1994 році. Холерний вібріон попав у водопровідну воду 
(на щастя, в кінцевих місцях водогону), а потім приєднались інші фактори передачі 
збудника інфекції. Розповсюдження холери в Миколаївській області відбувалось 
за рахунок води р. Південний Буг, а в Херсоні в епідемічний процес була залучена 
вода Дніпра та його заток. Головна роль води, як фактора передачі інфекції, наочно 
простежується на прикладі спалаху холери в Маріуполі, Донецької області у 2011 
році. На перший погляд, 42,4% захворювань виникли внаслідок дії харчового 
фактора – риби, але в даному випадку це була риба, щойно виловлена із р. Кальміус 
(з якої постійно за весь час спалаху висівали збудник холери). Таким чином, якщо 
риба була кінцевим фактором заражень холерою, то річкова вода була потужним 
проміжним фактором передачі збудника інфекції в місті. Ще однією особливістю 
спалаху холери в Маріуполі є те, що вперше в Україні виявлені інфіковані (6 
випадків) внаслідок зараження технічною водою на металургійному комбінаті.
Висновок. В кожному конкретному випадку водний фактор має свої особливості. 
Серед основних причин розповсюдження холери відмітимо наступні: 
незадовільний санітарно-технічний стан водопровідної та каналізаційної мереж, 
аварії на них, що призводять до забруднення джерел водопостачання стічними 
водами, які містять небезпечні для людини патогени.

ЛАЙМ – БОРЕЛІОЗ: НЕЙРООФТАЛЬМІЧНІ ПОРУШЕННЯ
Руденко А.О., Муравська Л.В., Дьяченко П.А., Пархомець Б.А., 

Сидорова Ж.П., Луценко В.Ю.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
імені Л.В. Громашевського НАМН України» м. Київ

Мета. Вивчити нейроофтальмічні порушення при Лайм-бореліозі.
Матеріали і методи. Під спостереженням знаходились 30 хворих на Лайм-
бореліоз з різною тяжкістю хвороби. За клінічними діагнозами: ураження шкіри 
у вигляді кільцеподібної еритеми (12 хворих), опорно-рухового апарату (10), 
нервової системи у вигляді розсіяного енцефаломієліту (2), полінейропатії (1), 
ураження очей (5), у тому числі ретробульбарний неврит (4), хоріоретиніт (1).
Результати та обговорення. Всі випадки Лайм-бореліозу з ураженням очей були 
діагностовані пізно, хворих лікували в різних стаціонарах (очних, неврологічних) 
і лише після консультації інфекціоніста призначалось обстеження на Лайм-
бореліоз.
Наводимо приклад. Хвора Я., 22 років, знаходилась на лікуванні в відділенні 
нейроінфекцій Інституту з 03.01.14 по 24.01.14р. з приводу Лайм-бореліозу, 
ретробульбарного невриту. На момент госпіталізації скарги: відчуття болю і 
печіння в обох очах, зниження гостроти зору в правому оці, напругу, виражену 
слабкість, іноді субфебрильну температуру. Захворіла гостро 19.12.2013р., коли 
на фоні загального благополуччя різко знизилася гострота зору правого ока. 
Звернулася до клінічної лікарні №9, перебувала на лікуванні з 19.12.13 по 28.12.13 
з приводу ретробульбарного невриту правого зорового нерва, visus OD=0,3-0,4 
OS=1,0, випадіння медіальних полів зору. Після отримання відповідного лікування 
поліпшення не було. Після консультації інфекціоніста проведено серологічне 
дослідження крові 30.12.13 та 31.12.13 і знайдено антитіла IgM до Borrelia 
burgdorferi. МРТ головного мозку, орбіт і очних нервів (20.12.13) – вогнищевих і 
об’ємних змін немає. З анамнезу виявлено, що хвора знімала з себе кліща.
Проведено лікування цефтриаксоном 2 грами двічі на добу – 28 днів. Після 
лікування: IgM до Borrelia burgdorferi – результат негативний. Хвора видужала. Зір 
відновився visus – OD=1,0, OS=1,0.
Висновки. При ураженнях очей у вигляді ретробульбарного невриту, 
нейроретиніту, хоріоретиніту, кератиту та інших, слід пам’ятати про Лайм-бореліоз 
і проводити відповідні дослідження крові на антитіла IgM, IgG до борелій.

МАНІФЕСТОВАНІ ТА ПРИХОВАНІ ПРОЯВИ ЕПІДЕМІЧНОГО 
ПРОЦЕСУ ГЕПАТИТІВ В І С В УКРАЇНІ

Сергеєва Т.А., Шагінян В.Р.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 

імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ
Мета. Порівняльний аналіз маніфестованих та прихованих проявів епідемічного 
процесу (ЕП) гепатитів В (ГВ) і С (ГС) в Україні.
Матеріали і методи. Дані звітних форм МОЗ України, Центральної СЕС. Описово-
оціночні та аналітичні прийоми епідеміологічного методу дослідження.
Результати та обговорення. Оцінка інтенсивності у ЕП ГВ і ГС не може бути 
вичерпною на базі лише матеріалів офіційної звітності. Ми проаналізували 
матеріали серологічного моніторингу, щодо поширення HBV- і HCV-інфекції серед 
деяких груп населення України щодо частоти виявлення маркерів інфікування HBV 
і HCV у зіставленні з матеріалами їх офіційної реєстрації. Протягом 2007-2012рр. 
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кожного року на наявність HBsAg обстежують 10000-20000 осіб, хворих на гострий 
ГВ, в той час, як в статистичних матеріалах фігурують цифри на порядок нижчі (1,8-
2,9 тис.). Кількість осіб з серологічною ознакою HBV-інфекції на популяційному 
рівні у 2007-2012 рр. була в 16-20 раз вищою, ніж тих, хто потрапив під облік з 
приводу гострого ГВ, а в перерахунку на кількість обстежених співвідношення 
маніфестованого компоненту ЕП ГВ до його прихованих проявів в середньому 
дорівнювало1:325. Аналогічний розрахунок маніфестованих та прихованих 
проявів ЕП ГС засвідчив, що на популяційному рівні їх співвідношення дорівнювало 
1:75, а при порівнянні захворюваності із рівнем інфікованості HCV ця пропорція 
складала 1:2892.
Висновки. Отримані дані щодо суттєвої невідповідності між показниками 
захворюваності на гострі і хронічні форми ГВ і ГС та рівнем поширення 
інфекції, оціненою за даними сероепідеміологічного моніторингу. Недоліки 
в обліку та реєстрації гострих і хронічних вірусних гепатитів ведуть за собою 
упущення в необхідних профілактичних та протиепідемічних заходах що сприяє 
неконтрольованому прихованому поширенню ГВ і ГС.

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ КИШКОВИМИ ГЕЛЬМІНТОЗАМИ 
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Сопіль Г.В., Вишнякова Г.В.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 

імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ
Мета. Вивчити структуру сучасної паразитофауни у населення України.
Матеріали і методи. Статистичні матеріали МОЗ, Центральної СЕС, 
епідеміологічний аналіз.
Результати та обговорення. В етіологічній структурі паразитозів у населення 
України понад 98% припадає на ентеробіоз, аскаридоз, трихуроз та лямбліоз. 
Відмічається тенденція до зниження захворюваності на гельмінтози на тлі 
зростання захворюваності на бластоцистоз.
Діти хворіли на гельмінтози частіше, ніж дорослі. У 2009-2013 рр. захворюваність 
на аскаридоз дітей була у 7 і більше разу вищою, чим дорослих.
Найпоширенішим гельмінтозом у 2009-2013 рр. був ентеробіоз, з поміж 
паразитозів, викликаних кишковими найпростішими – лямбліоз і бластоцитоз. До 
80% інвазованих були дітьми до 14 років.
З 340 проб річкової води Дніпра в межах Києва й області 76 вміщували яйця 
гельмінтів, цисти, ооцисти кишкових найпростіших; в рекреаційних зонах 
відпочинку – 14 зі 100; нижче місця скидання повністю біологічно очищеної води з 
Бортницької станції аерації (причал «Вишеньки») – 47 зі 100; води з річки Либідь в 
межах Києва – 15 зі 110.
У весняно-літній період виявилися забрудненими 17,7% проб води з Дніпра, в 
осінньо-зимовий – 6,4%. У 1 дм води вміщувалось 0,006 яєць токсокари, 0,003 – 
аскариди, 0,002 цист лямблій. 0,07 ооцист криптоспоридій. У донних відкладеннях 
кількість паразитів у 10-20 раз вища, ніж у воді.
За існуючих методів очищення та знезараження стічних вод, їх осадів пропагативні 
форми кишкових паразитів довгий час не гинуть, накопичуються у місцях збирання 
та утилізації, можуть потрапляти у відкриті водойми, так саме, як і під час повені, 
підтопленні сільськогосподарських угідь.
Висновки. У сучасний період знизилася зараженість населення гостриками, 
аскаридами, волосоголовцями, лямбліями, кишковими амебами і зросла 
зараженість бластоцистами.

ЧУТЛИВІСТЬ САЛЬМОНЕЛ ДО ДІЇ МЕТАБОЛІТІВ 
ЛАКТОБАКТЕРІЙ

Вишнякова А.В., Лисенко З.А.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 

імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ
Мета. Вивчення чутливості штамів сальмонел до дії метаболітів лактобактерій.
Матеріали і методи. Вивчали 60 штамів S.enteritidis, S.typhimurium (з музею 
патогенних для людини мікроорганізмів Інституту); штами лактобацил L.plantarum 
8РА-3, L.sporogenes та L.acidophilus  були виділені з комерційних пробіотиків 
(Лактобактерин сухой, Лактовіт форте, Ацидолакт); 40 штамів лактобацил – з 
самоквасних продуктів та від людей.
Результати та обговорення. Штами L.planlarum 8Р-АЗ та L.sporogenes виявляли 
ферментативну активність до більшої кількості субстратів. Штами L.рlantarum, 
L.acidophilus та L.sporogenes продукували молочну кислоту в більших кількостях 
порівняно з іншими культурами.
Всі культури сальмонел були чутливими до дії метаболітів лактобацил вже через 48 
год. сумісного культивування. Найсильнішим антагоністом для сальмонел виявився 
спороутворюючий штам L.sporogenes: середні значення КУО/мл при культивуванні 
з S.typhimurium через 48 год. – 8,2±0,4x106, 72 год. – 1,8±0,6x103 (штами, виділені з 
навколишнього середовища) та 1,8±0,5x107 і 2,0±0,4x103 (штами від хворих). Більш 
чутливими виявились S.еnteritidis: КУО/мл для штамів, виділених з навколишнього 
середовища та від хворих, через 48 і 72 год. становила (2,3±0,6x102 та 7,8±0,5x102) 
і (5,5±0,7x102 та 2,9±0,6x102). Меншу антагоністичну активність проявив штам 
L.plantarum: через 72 години культивування з S.typhimurium КУО/мл для штамів 
з навколишнього середовища були 1,4±0,7x104, від хворих – 5,7±0,6x103; після 
культивування з S.enteritidis – відповідно (3,1±0,7x103 та 4,1±0,5x102) і (1,8±0,7x103 
та 2,3±0,6x103). Антагоністична активність штамів, виділених від здорових людей та 
з самоквасних продуктів тестових культур була на рівні L.аcidophilus.
Висновки. Різна здатність сальмонел протистояти антагоністичній дії лактобацил, 
має штамозалежний характер.

ПРОБЛЕМИ ВАКЦИНОКЕРОВАНИХ ІНФЕКЦІЙ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Задорожна В.І., Чудна Л.М., Маричев І.Л., Шагінян В.Р.

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
 імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ

Мета. Аналіз епідситуації з інфекцій, що керуються засобами специфічної 
імунопрофілактики.
Матеріали і методи. Статистичні форми МОЗ України та Центральної СЕС.
Результати та обговорення. Проблема поліомієліту залишається однією з 
провідних у світі. У 2010 р. в Європейському регіоні відновилась циркуляція 
«дикого» поліовірусу (у Таджикистані 458 випадків, 29 – летальних; випадки в Росії, 
Туркменістані, Казахстані). У Китаї у 2011р. вперше за 11 років зареєстрований 
спалах поліомієліту (4 випадки у дітей віком від 4 міс. до 2 років). У 2013р. вперше 
за тривалий час у неендемічних країнах (Ефіопія, Камерун, Сомалі, Сирія, Кенія, 
Нігерія, Чад) зареєстровано 63,9% із загальної кількості випадків поліомієліту 
(2012 рік – 2,6%). Встановлена циркуляція «дикого» поліовірусу на території 
Ізраїлю.
За результатами 25 наради Європейської регіональної комісії з сертифікації 
ліквідації поліомієліту (Копенгаген, серпень 2011р.), Україну визнано територією 
з високим ризиком передачі «дикого» поліовірусу в разі його завезення. Низький 
рівень охоплення щепленнями проти поліомієліту викликає занепокоєння у 
фахівців та міжнародної спільноти.
В Україні за останні роки зростає захворюваність на керовані інфекції, епідемічний 
процес яких на кінець 2010р. перебував у стані спаду, як результат ефективності 
імунопрофілактики в минулі роки, коли охоплення щепленнями сягало 97,0-99,0%, 
завдяки чому був досягнутий напружений рівень популяційного імунітету, що 
сприяло стримуванню росту та поширення вказаних інфекційних хвороб.
Висновки. Зростання захворюваності на інфекції, керовані засобами специфічної 
імунопрофілактики, при значному зниженні обсягів щеплень в останні роки 
в Україні (найбільше – 2010-2012 рр.) свідчить про поступове накопичення в 
популяції прошарку сприйнятливих осіб.

РОЛЬ ВОДНОГО ФАКТОРУ ПЕРЕДАЧІ ЗБУДНИКІВ У 
РОЗПОВСЮДЖЕННІ ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ (ГКІ) І 

ІНВАЗІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Зарицький А.М.

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ

Мета. Проаналізувати причини поширення в Україні ГКІ, пов’язаних з водним 
фактором передачі збудників.
Матеріали і методи. Статистичні матеріали МОЗ, епідеміологічний, статистичний 
аналіз.
Результати та обговорення. В Україні протягом останніх 10 років зареєстровано 
75 «водних» спалахів ГКІ, під час яких постраждало біля 9 тис. осіб. У 2011р. у 
Донецькій області (м. Маріуполь) виник спалах холери, і у 83% хворих мав місце 
водний фактор передачі збудника інфекції.
Спостерігається тенденція до погіршення стану води у р. Дніпро, яка забезпечує 
майже 75% населення. Найбільший відсоток відхилень за санітарно-хімічними 
показниками (31,6-66,0 проти 18,0% по Україні) зафіксований в Луганській, 
Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській областях; за мікробіологічними 
показниками – у Севастополі, Одеській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській 
областях (30,4-67,2 проти 19,3%).
В містах причинами забруднення водойм є перевантажені каналізаційні очисні 
споруди, незадовільний технічний стан мереж каналізування і водопостачання. 
Понад 33% господарсько-побутових і 38% промислових стоків випускаються у 
водойми без очищення або з очищенням, що не відповідає санітарнім вимогам. 
У зоні промислових підприємств гірничодобувних і металургійного комплексів 
Дніпропетровщини і Західного Донбасу забруднення стоків сягає 90%.
В сільській місцевості зростає забруднення ґрунтових вод нітратами 
через ненормоване використання мінеральних та органічних добрив. За 
децентралізованого водопостачання практично не існує методів видалення 
нітратів з води.
Висновки. Існуючий санітарно-гігієнічний стан водопостачання населенню України 
не здатен попередити поширення ГКІ водним фактором. Необхідно вивчити зміни 
біологічних властивостей збудників під впливом хімічних і біологічних факторів 
забрудненої води.

ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ ГОСТРИХ 
КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ В УКРАЇНІ

Зарицький А.М., Алексеєнко В.В., Глушкевіч Т.Г.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 

імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ
Мета. Визначити особливості епідемічного процесу і етіологічної структури 
гострих кишкових інфекцій (ГКІ) в Україні за 2003-2013 рр.
Матеріали і методи. Ретроспективний епідеміологічний аналіз захворюваності.
Результати та обговорення. В останні роки покращилось виявлення та 
діагностика ГКІ. Має місце тенденція на зміну збудників з бактеріальних на вірусні 
(не тільки рота вірусні, але й ентеро-, аденовірусні та ін.).
Протягом останніх років, дещо зменшилась кількість спалахів ГКІ – від 35 до 45 
на рік з кількістю захворілих від 740 до 1150, але відсоток дітей, які захворіли, 
залишався значним. 33,9% спалахів зареєстровано у побуті, 15,7% – у закладах 
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освіти, дитячих дошкільних закладах – 9,4%, оздоровчих – 13,8%, об’єктах 
громадського харчування – 11,3%, пов’язаних з водопостачанням – 11,9%.
Значно зменшилась кількість спалахів ГКІ, обумовлених збудниками шигельозів 
– до 1-9 на рік з найбільшим рівнем захворюваності серед дітей, особливо до 
2-х років. Періодичні підйоми захворюваності характерніші для захворювань, 
викликаних шигелами Зоне, ніж Флекснера.
Число спалахів захворювань на сальмонельози суттєво не змінилось, а доля дітей, 
які захворіли, складала понад 25%.
Серед сероварів сальмонел, виділених від хворих до 2002р., S.enteritidis та 
S.typhimurium мали рівні відсотки. Після цього відбулось зменшення долі 
S.typhimurium до 16,21% у 2008р. та збільшення долі S.enteritidis до 74%. Така 
ж тенденція спостерігалась в етіологічній структурі сальмонел, виділених від 
бактеріоносіїв. Зпоміж сальмонел, виділених з м’яса і м’ясопродуктів, яєць і 
яйцепродуктів, переважали S.enteritidis; з води поверхневих водоймищ та із стічної 
води – S.typhimurium.
Висновки. Захворюваність на ГКІ зберігає тенденцію до зниження. В епідемічному 
процесі перевагу набувають бактеріальні інфекції, збудники яких мають низьку 
вірулентність та високу стійкість до чинників довкілля, та вірусні інфекції.

ОСОБЛИВОСТІ СЕРОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ ХВОРИХ НА 
ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С ТА ПАЦІЄНТІВ ЗІ СПОНТАННИМ 

КЛІРЕНСОМ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ С
Жандарова Н.О. 

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ

Мета. Порівняти дані клініко-біохімічного та сонографічного досліджень у хворих 
на хронічний гепатит С (ХГС) та пацієнтів зі спонтанним кліренсом (СК) вірусу 
гепатиту С (ВГС). 
Матеріали і методи. Під спостереженням перебувало 192 пацієнта з HCV-
інфекцією з південно-східного та центрального регіонів України. До першої групи 
були включені 161 пацієнт з ХГС, до другої – 31 зі СК ВГС. Біохімічні та загально 
клінічні дослідження проводили за загальноприйнятими методиками. 
Результати та обговорення. При дослідженні HCV-інфікованих пацієнтів СК 
ВГС виявлено у 16,1% з них, у інших 83,9% пацієнтів, − діагностовано ХГС. У 
пацієнтів зі СК ВГС у 3-6 раз рідше зустрічалися прояви аcтеновегетативного 
та диспептичного синдромів, ніж у хворих на ХГС: загальна слабкість – у 9,6% та 
57,1% (р<0,01), дискомфорт у правому підребер’ї – у 12,9% та 57,8% (р<0,01), біль 
у правому підребер’ї – у 6,4% та 29,2% (р<0,01) відповідно. Скарги пацієнтів зі СК 
ВГС переважно відображали супутню патологію. Помірне або значне збільшення 
розмірів печінки є характерним для 67% пацієнтів з ХГС та 12,9% зі СК ВГС (р<0,01). 

У 37% хворих з тривалим перебігом ХГС визначилися дифузні зміни печінки, у 
пацієнтів зі  СК ВГС – 12,9% (р<0,01). Активність печінкових трансаміназ збільшена в 
5 раз для пацієнтів з ХГС у порівнянні зі СК ВГС. Середні показники активності АлАТ 
склали 340+67 Од/л у хворих на ХГС та 47+37 Од/л у пацієнтів із СК ВГС (р<0,01). ХГС 
з трансформацією у цироз печінки (ЦП) діагностовано у 7,4% пацієнтів. СК ВГС на 
стадії трансформації у ЦП зазначений у 3,2% пацієнтів.
Висновки. Таким чином, дані нашого дослідження свідчать про яскраву клініко-
біохімічну та сонографічну характеристику хронічного захворювання в порівнянні 
з тьмяними її проявами у пацієнтів зі СК ВГС.

СЕРОЛОГІЧНА КАРТИНА ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 
ГЕПАТИТ С, ПАЦІЄНТІВ ЗІ СПОНТАННИМ КЛІРЕНСОМ ТА 

ХИБНОПОЗИТИВНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИЯВЛЕННЯ АНТИ-HCV
Жандарова Н.О. 

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ

Мета. Визначити особливості серологічної картини у пацієнтів з хронічним 
гепатитом С (ХГС), спонтанним кліренсом (СК) вірусу гепатиту С (HCV) та 
хибнопозитивною реакцією (ХПР) виявлення анти-HCV.
Матеріали і методи. Під спостереженням перебувало 203 пацієнта (18-67 років) 
з підозрою на HCV-інфекцію за результатами скринінгового дослідження на анти-
HCV (total). Як конфірмаційний тест застосовували імуноферментний аналіз на 
стрипах (SIA) та імуноблотінг (RIBA). Реактивність сироваток до кожного з білків 
HCV (NS3-NS5 та corе-протеїну) оцінювали за коефіцієнтом позитивності (R). 
Наявність РНК-HCV у сироватці крові визначали методом ПЛР (чутливість 50 МО/
мл). Відмінності вважали достовірними при p<0,05.
Результати та обговорення. ХГС був діагностований у 161 пацієнта (83,9%), СК 
ВГС – у 31 (16,1%), ХПР – у 11 (5,4%). ХГС діагностувався за виявленням антитіл (АТ) 
до індивідуальних білків та РНК-HCV у сироватці крові; СК – за виявлення АТ до 
індивідуальних протеїнів (corе-протеїну, та, як мінімум, одного з не структурних 
білків) за відсутності РНК-HCV. Характерною серологічною особливістю пацієнтів 
зі СК HCV була низька частота виявлення анти-HCV NS5 (38,7%) порівняно з 
високими показниками (88,8%) у хворих на ХГС. Реактивність АТ до corе-протеїну 
та не структурних білків HCV була достовірно вищою у хворих на ХГС, порівняно 
з пацієнтами зі СК ВГС та ХПР: анти-HCV corе – (13,7+5,3), (10,2+4,1) та (7,1+3,3) 
відповідно; аnti-HCV NS5 – (16,4+6,2), (8,5+4,2) та 2,2+0,21. У пацієнтів з ХПР частота 
виявлення та реактивність анти-HCV corе були значно меншими (54,7%), ніж у 
хворих на ХГС та осіб зі СК (100%).
Висновки. Частота виявлення та реактивність АТ істотно вищі у хворих на ХГС у 
порівнянні з пацієнтами зі СК HCV. 
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ПРОГРАМА
Тема: Сучасні перспективи біомедичної інженерії в Україні
Доповідач: Максименко В.Б.
Тема: Співробітництво задля розвитку освіти і науки
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Тема: Аналіз результатів впровадження медичних інформаційних систем і 
технологій в клінічну практику
Доповідач: Злепко С.М.
Тема: Інформаційні системи в рентгенодіагностиці, як основа її динамічного 
розвитку 
Доповідач: Коваленко Ю.М.
Тема: Перспективи застосування медичних радіаційних технологій в Україні
Доповідач: Авер’янова Л.О.
Тема: Пристрій контролю працездатності приладів вимірювання парціального 
тиску кисню
Доповідач: Довженко О.П.
Тема: Металокерамічні рентгенівські трубки для медичної діагностики 
Доповідач: Котовський В.Й.
Тема: Оптоелектронні пристрої та системи. Взаємодія лазерного випромінювання 
з біооб’єктами
Доповідач: Каньшин І.О.
Тема: Ультразвукове розпилення в системах штучного мікроклімату медичного 
призначення
Доповідач: Луговський О.Ф.
Тема: Перспективні методи регулювання дискретності аерозолю лікарських 
препаратів, що застосовуються в пульмонології

Доповідач: Мовчанюк А.В.
Тема: Технологія фільтрування рідини в ультразвуковому полі
Доповідач: Луговський О.Ф.
Тема: Технологія ультразвукової кавітаційної очистки тканинних виробів 
медичного призначення 
Доповідач: Луговська О.Є.
Тема: Апарат для оперативної високоінтенсивної ультразвукової кавітаційної 
обробки медичного інструменту
Доповідач: Мовчанюк А.В.
Тема: Технологія ультразвукового кавітаційного знезараження рідинних 
середовищ 
Доповідач: Гришко І.А.
Тема: Термографічна діагностика в оцінці стану опорно-рухового апарату 
спортсменів 
Доповідач: Назарчук С.С.
Тема: Діагностика діабетичної ретинопатії за результатами аналізу характеристик 
кольору зображення очного дна
Доповідач: Кресюн Н.В.
Тема: Амплітудне модулювання стимулів у фізіологічних експериментах
Доповідач: Шугуров О.О.

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІЗ ЗАГОСТРЕННЯМ У НЕЙРОННІЙ 
МЕРЕЖІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛІТИННИХ 

АВТОМАТІВ
Білошицька О.К.1, Настенко Є.А.1,2

1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут», Факультет біомедичної інженерії

2 Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова 
НАМНУ, м. Київ, Україна

Мета. Моделювання та дослідження процесів із загостренням у нейронній мереж 
головного мозку на основі клітинно-автоматної моделі.
Матеріали і методи. Проведено моделювання мозкової діяльності та порівняно 
їх з реальними даними електроенцефалограм (ЕЕГ) нормальної та патологічної 
мозкової активності за допомогою клітинних автоматів. 
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Результати та обговорення. Для моделювання нормального стану мозку та 
переходу до епілептичного стану використовувався двовимірний клітинний 
автомат у програмі Cellular Automata 5.0, розміри матриці − 48*48 клітин. При 
моделюванні епілептичного нападу було відображено на матриці двовимірного 
клітинного автомату три ділянки, які не містять «ситих» клітин (насичених 
киснем), а лише «голодні» клітини (стан гіпоксії). Після підбору потрібних значень 
параметрів дисипації, значень відкриття та закриття порогу активації, кроку 
сітки, було отримано відповідні графіки динаміки змін кровотоку та середнього 
заряду тканинної клітини у тактованому часі при епілептичному стані. Після 
проміжку звичайного вигляду частоти, відбуваються сплески (стрибки) значень, 
після певної кількості ітерацій ці сплески припиняються, але через деякий 
проміжок часу знову повторюються, що відповідають епілептичному нападу. 
Отримані результати моделювання можна порівнювати з справжніми ЕЕГ 
сигналами.
Висновки. Клітинно-автоматна модель дала можливість дослідити різноманітні 
залежності постачання кисню до клітин мозку та дослідити поведінку нейронної 
мережі при загостреннях. Модель є ефективною для дослідження складності 
поведінки нейронної мережі у навчальній та науково-дослідницькій роботі 
студентів.

СИСТЕМА АНАЛІЗУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМ В СЕРЕДОВИЩІ NI LABVIEW

Чеховой М.В., Матвійчук А.О., Кисельова О.Г., Кучерява О.В.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут», м. Київ, Україна
Мета. Розробити програмну систему аналізу та підвищення якості ЕКГ-сигналів. 
Електрокардіографія є одним з провідних методів інструментального дослідження 
серцево-судинної системи, яка залишається найбільш поширеним і доступним для 
широкого кола людей.
Електрокардіографічні сигнали потребують видалення шумів з метою підвищення 
якості діагностичних висновків. Для забезпечення даної задачі, проводиться 
відповідна попередня математична обробка вихідного ЕКГ-сигналу для усунення з 
сигналу завадових складових, тренду даних тощо. 
Матеріали і методи. Для реалізації поставленої мети, використані методи 
цифрової фільтрації та статистичного аналізу. В якості середовища розробки 
обрано де-факто стандарт для наукової та вимірювальної діяльності – середовище 
графічного програмування NI LabVIEW. 
Результати та обговорення. Розроблена програмна система має наступні 
можливості: 1) аналіз параметрів складових кардіограми з використанням 
спектральних та кореляційних методів; 2) усунення широкосмугових шумів та 
завад за допомогою цифрового смугового фільтра із заданими параметрами 
або з використанням методу рухомого середнього; 3) усунення вузькосмугових 
промислових електромагнітних завад за допомогою цифрового режекторного 
фільтру із заданими параметрами.
Висновки. Розроблена система аналізу та підвищення якості електрокардіограм 
може бути використана, як в навчальних цілях, так і для вирішення конкретних 
робочих медичних задач.

ОБРОБКА ДАНИХ ТЕРМОГРАМ СЕРЦЯ
Шликов В. В., Данілова В.А.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут», м. Київ, Україна

Мета. Проаналізувати застосування методу термографії під час операцій на 
відкритому серці і встановити зв’язок розповсюдження електричного збудження 
і механічного скорочення м’язів серця із коливаннями температури на поверхні 
міокарда.
Матеріали і методи. Метод безконтактного контролю температури серця 
допомагає виявити взаємозв’язок між електромеханічними характеристиками 
міокарду та коливаннями температури на поверхні міокарда. Випробування 
методів дистанційного контролю температури дозволяє вдосконалити методику 
термічного впливу на серце при операціях в умовах штучного кровообігу. 
Інтерпретація термограм є досить складним завданням. Це обумовлено, як 
специфікою тепловізійного методу, за допомогою якого надається інформація 
лише про розподіл температури по поверхні тіла, так і складністю різних процесів, 
що приймають участь в формуванні температури.
Результати та обговорення. Зображення операційного поля з тепловим 
портретом міокарду в інфрачервоному спектрі реєструється тепловізором на 
ділянках відкритої поверхні міокарда в точках з порівняно високої та порівняно 
низькою температурою в зоні. Отже, найменша температура операційного поля, 
що реєструється тепловізором в точці Sp2 – 28,2°C, а порівняно висока в точці 
Sp1 – 32,6°C, тобто на ділянках відкритої поверхні міокарда різниця температур 
може досягти 6-7°С. Аналізуючи отримане зображення ми можемо підтвердити, 
що розповсюдження електричного збудження і механічного скорочення м’язів 
серця обумовлює коливання температури на поверхні міокарда, що мають певну 
періодичну закономірність зміни температури від 28,1°C в мінімумі до 32,1°C в 
максимумі.
Висновки. Узагальнюючи можна зазначити, що дистанційний контроль 
температури є головними факторами захисту від гіпоксичного ураження органів 
при виключенні їх з кровообігу під час операції на відкритому серці. 

СИСТЕМА ОБРОБКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РЕНТГЕНІВСЬКИХ 
ЗОБРАЖЕНЬ В СЕРЕДОВИЩІ NI LABVIEW

Чеховой М.В., Матвійчук А.О., Кисельова О.Г., Кучерява О.В.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут», м. Київ, Україна
Мета. Спроектувати спеціалізовану комп’ютерну систему для обробки 
рентгенівських зображень.
Розповсюдженим методом діагностики в клінічній практиці є рентгенографія. 
Від якості рентгенівського знімка і його інформативності залежать точність 
і своєчасність діагностики. Основним клінічним вимогам, які ставляться до 
рентгенівського зображення, є його інформативність. Вона оцінюється об’ємом 
корисної інформації, роздільною здатністю. До фізичних параметрів зображення 
належать: контрастність, чіткість, шум, співвідношення сигнал/шум та інші якісні 
характеристики. 
Матеріали і методи. Для реалізації поставленої мети було використано методи 
статистичного аналізу.
Результати та обговорення. В результаті проведених досліджень розроблено 
програмну систему обробки рентгенівських зображень в середовищі розробки NI 
LabVIEW. Для реалізації алгоритму обробки зображень застосовано інструментарій для 
роботи із зображеннями NI LabVIEW Vision Development Module. Розроблена програмна 
система реалізовує наступні дії над завантаженими (в вигляді градацій сірого) 
зображеннями: 1) інверсію яскравості; 2) лінійне контрастування (при необхідності 
для малонасичених зображень); 3) автоматичне контрастування (для максимального 
використання діапазону яскравостей графічного зображення); 4) побудову гістограми 
щільності розподілу яскравостей та відповідної кумулятивної гістограми (для аналізу 
якості поточних зображень); 5) збереження модифікованих зображень.
Висновки. За результатами проведених досліджень був запропонований метод 
покращення якості рентгенівських зображень, та для його реалізації, розроблено 
просте у використанні програмне забезпечення.

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ 
НЕЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ КРОВООБІГУ 

Настенко Є.А.1,2, Логвіненко М.В.2, Білошицька О.К.2

1Відділ інформаційних технологій та математичного моделювання 
фізіологічних процесів, ДУ Національний Інститут Серцево-Судинної 

Хірургії ім. М.М. Амосова, м. Київ, Україна
2Кафедра біомедичної кібернетики, Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, 
Україна

Мета. Аналіз методів побудови загальної моделі потоку крові в серцево-судинній 
системі.
Матеріали і методи. Комплексні моделі гемодинаміки повинні оперувати великою 
кількістю даних і здійснювати над ними безліч операцій, що вимагає використання 
сучасних високопродуктивних чисельних методів:
- метод граничних інтегральних рівнянь (дозволяє уникнути побудови адаптивної 
розрахункової сітки, зручний для масштабування);
- метод решітчастих рівнянь Больцмана (метод розрахунку складних потоків, 
дозволяє моделювати неньютонівську рідину, придатний для розпаралелювання);
- метод скінченних елементів (один з найефективніших методів розв’язання 
завдань в області складної форми); 
- метод дисипативної динаміки частинок (дозволяє здійснювати декомпозицію 
розрахункової області на P частин, які можуть розподілятися між P процесорами);
- метод агентного моделювання (метод імітаційного моделювання, в якому 
поведінка окремих агентів визначає поведінку системи в цілому). 
Результати та обговорення. Описані методи прагнуть поєднати в собі опис 
суцільного середовища та сукупності частинок, що робить особливо ефективним 
використання високопродуктивних обчислень. Зважаючи на те, що від моделей 
даного класу не вимагається висока точність розрахунку, ефективними 
виявляються кластери з гібридною архітектурою і застосування Graphics Processing 
Units.
Висновки. Моделі агентного типу, наприклад складні моделі клітинних автоматів, 
представляються найбільш перспективними для теоретичних досліджень 
складних нелінійних процесів гемодинаміки.

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ТА АЛГОРИТМ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
СТАТИСТИЧНОЇ ДОСТОВІРНОСТІ ВИСНОВКІВ 

ІРИДОДІАГНОСТИКИ
Лучицький Р.Ю., Соломін А.В.

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна
Мета. Реалізація інструментальних засобів для дослідження статистичної 
достовірності висновків іридодіагностики шляхом аналізу даних карток хворих, 
поєднаних з даними іридобіомікроскопічного обстеження. 
Матеріали і методи. Середовищем функціонування інструментальних засобів 
є програмне забезпечення АРМ лікаря-іридолога «eyesee». Для дослідження 
статистичної достовірності та оцінки отриманих результатів використано методи 
таблиць спряженості та «ідеальних» таблиць спряженості. Їх перевага полягає в тому, 
що всі обчислення можна проводити незалежно від вигляду закону розподілу даних. 
Результати та обговорення. Головний модуль програми виконує обробку даних 
про пацієнта згідно медичної картки стоматологічного хворого (форма 043/о), 
результати лабораторних досліджень, фотознімки. 
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Модуль «Статистика» проводить аналіз даних та дозволяє отримувати статистичні 
звіти за різними критеріями. У модулі реалізовано методи перевірки статистичних 
гіпотез, наявності зв’язків між параметрами об’єктів.
Результати обробки даних наявних пацієнтів виявили, що існує статистично 
достовірний зв’язок між: жовчнокам’яною хворобою та сектором радужної 
оболонки (РО) «сечовий міхур»; хронічним панкреатитом та сектором РО 
«підшлункова залоза»; ураженням сполучної тканини та сектором РО «Серце».
Висновки. Застосування методики та програмного забезпечення дозволить 
провести дослідження, що вирішать кілька актуальних проблем. Насамперед 
це стосується підтвердження чи спростування доцільності використання 
іридодіагностики.
Програмний продукт надає можливість накопичувати дані тривалий час для 
виявлення закономірностей в часовій площині. Це дасть змогу більш якісно 
оцінити достовірність іридодіагностики завдяки дослідженню кореляцій між 
даними іридо-діагнозів та реальними захворюваннями пацієнтів.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЛІОФІЛІЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ДАТЧИКІВ ТЕМПЕРАТУРИ

Лиса Я.П.1, Беспалова О.Я.1, Тиндик В.С.2

1Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут», м. Київ, 

2Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів 
мікроорганізмів (ДНКІБШМ), м. Київ, Україна

Мета. Дослідження шляхів оптимізації процесу ліофілізації за допомогою контролю 
температурних параметрів. Аналіз існуючих датчиків для вимірювання та контролю 
температури та обґрунтування подальшого напрямку розробки.
Матеріали і методи. Виходячи із тенденцій світового розвитку суспільства, 
еритроцити є незамінним в трансфузіології. Вони можуть зберігатись в умовах 
гіпотермії тільки до 42 днів. В умовах лабораторії ДНКІБШМ проводили ліофілізацію 
біологічних об’єктів за допомогою приладу LyoQuest-50 (Telstar). 
Результати та обговорення. Моделювання, оптимізація та оволодіння методикою 
контролю, зокрема температури, в процесі ліофілізації є дуже актуальними, 
оскільки в подальшому може допомогти як при скороченні процесу, так і в 
покращенні якості вихідних зразків. 
Температура продукту є один із найважливіших параметрів, який в подальшому 
визначає ознаки якості ліофілізованих об’єктів. Тому, досліджена можливість 
використання термодатчиків для постійного контролю температури продукту та 
камери.
Розглянуто два типи датчиків: сильфонні датчики та датчики температури. 
Датчики температури є дуже чутливими до найменших змін у температурі, а 
високий коефіцієнт надійності дозволяє використовувати їх для довгострокового 
моніторингу.
Висновки. Існує велика вірогідність пошкодження дослідного зразка, коли його 
температура не збалансована між температурою повного замерзання об’єкту 
та температурою точки максимальної сублімації. Датчики температури, на 
основі яких зроблений порівняльний аналіз, мають недостатні властивості для 
застосування їх при оптимізації процесу ліофілізації. Пропонується розробка 
датчика температури для вдосконалення системи, що потребує подальших 
досліджень.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИДІЛЕННЯ 
ПУХЛИН НА МАМОГРАМАХ

Яценко В.П., Чеховой М.В., Матвійчук А.О., Кисельова О.Г.
Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна

Мета. Розробити програмну систему для обробки мамографічних зображень, 
а саме, для  виявлення, виділення та аналізу значимих для постановки діагнозу 
об’єктів.
Мамографія − рентгенівський метод дослідження молочних залоз, що дозволяє 
виявити пухлинне утворення мізерно малих розмірів, яке не виявляється клінічно.
Ґрунтуючись на одних тільки результатах мамографії, лікар не може з упевненістю 
сказати, рак це чи ні, так, як ці утворення мають однакові ознаки на мамограмах. 
Тому, при масовому скринінгу необхідно використовувати комп’ютерну обробку 
цифрових мамографічних зображень. Це дозволяє виявляти на мамограмах 
патологічні осередки, встановлювати їх кількість, розташування, величину, форму, 
контури, структуру та площу.
Матеріали і методи. Для реалізації поставленої мети були використані методи 
статистичного аналізу. 
Результати та обговорення. В результаті проведених досліджень розроблено 
програмну систему автоматизованої кластеризації мамографічних зображень 
для виділення пухлини шляхом бінаризації. Систему реалізовано в середовищі 
розробки програмних засобів NI LabVIEW. Додатково для реалізації алгоритму 
аналізу застосовано інструментарій для роботи із зображеннями NI LabVIEW Vision 
Development Module.
Розроблена програмна система дозволяє виконувати:
1) завантаження, перегляд та первинну обробку графічних зображень;
2) бінаризацію графічних зображень за заданими параметрами для виділення 
частини зображення, що відповідає пухлині;
3) збереження бінаризованих зображень за необхідності.
Висновки. В результаті проведених досліджень розроблена програмна система 
для обробки мамографічних зображень та виділення меж об’єктів, яка є 
ефективним та точним інструментом для виявлення уражених областей.

ЕФЕКТИВНІ ТА БЕЗПЕЧНІ ПАРАМЕТРИ РАДІОЧАСТОТНОЇ 
КАТЕТЕРНОЇ АБЛЯЦІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ТАХІАРИТМІЙ

Сичик М.М.1,2, Максименко В.Б.1,2, Кравчук Б.Б.1, Леончук В.Л.1, 
Юр’єва К.О.2 

1Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН 
України, 

2Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут», м. Київ, Україна

Мета. Дослідити параметри руйнівного ефекту для різних типів електродів, 
проаналізувати процес ефективної радіочастотної абляції міокарда для різних 
морфо-функціональних зон субстратів аритмій. 
Матеріали і методи. Робоча ідея дослідження – проаналізувати взаємозв’язок 
температури, потужності, типу абляційного електрода та місця розташування 
радіочастотного впливу при різних типах аритмій. 
Результати та обговорення. У ході клінічних спостережень складена база 
даних для 119 пацієнтів з різними типами аритмій: синдромі Вольфа-Паркінсона-
Вайта (ВПВ), атріовентрикулярної вузлової реципрокної тахікардії, передсердної 
тахікардії (ПТ), тріпотіння передсердь (ТП), фібриляції передсердь (ФП), 
шлуночкової тахікардії (ШТ), екстрасистолії (ШЕ).
Кожній аритмії відповідає певна аритмогенна ділянка з різними морфометричними 
параметрами: ВПВ – передсердно-шлуночкова борозна, додатковий шлях 
проведення (1-8 мм); АВУРТ – «повільний шлях» АВ-вузла (довжина 5-6 мм, ширина 
2-4 мм, товщина 1,5 мм); ТП – кава-трікуспідальний перешийок (товщина стінки 
2-3мм); ФП – гирла легеневих вен (товщина стінки 1-3 мм); ШТ, ШЕ – правий і лівий 
шлуночки (товщина стінки 4-6 мм та 9-11 мм).
Визначено ефективні параметри радіочастотного впливу (р<0,05): ВПВ – 30±10 
Вт, 48±7°С, абляційний електрод 4 мм; АВУРТ – 24±7 Вт, 44±5°С, електрод 4 мм; 
ТП – 50±16 Вт, 47±8°С, електрод 8мм; ФП – 30±8 Вт, 45±8°С, електрод 3,5-4 мм 
зрошувальний, інтенсивність зрошення 17 мл/хв; ШТ, ШЕ – 50±15 Вт, 46±10°С, 
електрод 4 мм.
Висновки. Виконане дослідження дозволить більш методично підходити до 
вибору безпечних та ефективних параметрів катетерного радіочастотного впливу. 

РОЗРОБКА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ 
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Яковенко А.В., Настенко Є.А.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут», Кафедра біомедичної кібернетики, м. Київ, Україна
Мета. Важливою задачею на дооперацйному етапі є виявлення пацієнтів з 
високим ризиком розвитку гострої серцевої недостатності (ГСН) і систематизація 
факторів ризику та пов’язаних з ними ознак, що характеризують стан хворих. Це є 
необхідним для вдосконалення та зміни тактики лікувального процесу.
З цією метою було розроблено інформаційну систему підтримки прийняття рішень, 
в основі якої лежить застосування алгоритмів і методів прогнозу для виявлення 
структури факторів, які призводять до розвитку ГСН у хворих з ішемічною 
хворобою серця в ранньому післяопераційному періоді після аорто-коронарного 
шунтування.
Матеріали і методи. Одним з основних блоків в інформаційній системі є база 
даних, в яку вносяться дані, що містять послідовні спостереження в ході планового 
лікування і зберігаються у стандартному форматі медичних даних.
Підвищення ефективності лікування можна добитися за рахунок застосування 
методів інтелектуального аналізу даних (ІАД). Доцільним тут є використання 
засобів прикладної статистики, серед яких обрано методи бінарної логістичної 
регресії, дискримінантного аналізу та ентропійний підхід при використанні методу 
Multifactor dimensionality reduction.
Результати та обговорення. Підсистема ІАД реалізується на основі розрахованих 
моделей прогнозу розвитку ускладнення. Розроблений блок підтримки прийняття 
рішень на основі ІАД, для користувача представлений окремою формою.
Висновки. У результаті аналізу даних, виконаному по окремих роках, і їх зв’язку 
зі структурою основних ускладнень хірургічного лікування, можуть формуватися 
рішення, щодо вдосконалення лікувального процесу шляхом виявлення факторів, 
вплив яких недостатньо компенсується лікувальними заходами перед, під час та 
після хірургічних втручань.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМІОСТИМУЛЯЦІЇ 
ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КОЛІННОГО СУГЛОБА

Глиняна О.О., Ярошик І.І.
Національний технічний університет України «КПІ», Факультет 

біомедичної інженерії, Кафедра фізичної реабілітації, м. Київ, Україна
Мета. Проведення дослідження по ефективності застосування методу 
багатоканальної електростимуляції м’язів (МЕСМ) в ходьбі у хворих після 
ендопротезування колінного суглоба.
Матеріали і методи. Дослідження проводилося на базі Київської обласної 
клінічної лікарні №1 в 2013 році. Було обрано дві групи хворих по 10 чоловік. 
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Одній групі проводили МЕСМ в спокої, другій групі в ходьбі. У хворих першої групи 
спостерігається щажування кінцівки при ходьбі, в результаті чого на цій кінцівки 
розвивається дефіцит м’язової функції. У хворих другої групи основний ефект 
досягається за рахунок вироблення більш раціонального стереотипу ходьби, 
що дозволяє знизити витрату енергії при ходьбі. Для оцінки ефективності курсу 
електростимуляції до і після лікування проводилося біомеханічне обстеження 
хворих. Курс лікування складав 10 процедур. Одночасно з вирівнюванням 
навантаження на обидві кінцівки відбувається різке зниження варіативності її 
зміни від кроку до кроку при ходьбі (з +2,20% до 0,54%). 
Результати та обговорення. Таким чином, у другій групі де МЕМС проводилося 
при ходьбі, було відмічено, більш раціональний стереотип ходьби, покращення 
координації рухового апарату, що виражається в зменшенні нестабільності 
біомеханічних параметрів ходьби внаслідок підвищення аферентації від 
рецепторного апарата м’язів нижніх кінцівок. В першій групі навпаки було 
відмічено значно більше біомеханічних параметрів нестабільності.
Висновки. Проведене дослідження дало змогу отримати збільшення об’єму рухів 
в суглобі, корекцію дефіциту функції в м’язових групах, зменшення больового 
синдрому та нейротрофічних порушень, що дозволяє рекомендувати подібну 
методику до широкого практичного застосування в реабілітаційній схемі після 
ендопротезування колінного суглобу.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ 
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ЗІ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
Яценко В.П.

Кафедра біомедичної кібернетики, Факультет біомедичної інженерії, 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут» ( НТУУ «КПІ»), м. Київ, Україна
Мета. Створення програми «Наш перший курс (гармонізація особистості)», яка 
базується на технологіях психологічної кібернетики та дозволяє підвищити рівень 
гармонійного стану студентів та викладачів, які також були б мотивовані та реально 
здатні забезпечити достатній та відповідний до міжнародних стандартів рівень 
навчання студентів.
Матеріали і дослідження. В НТУУ «КПІ» розроблена анкета «Соціо+ 13» та 
проведено відкрите анкетування студентів першого курсу Факультету біомедичної 
інженерії НТУУ «КПІ» (всього 156 осіб) з подальшим порівняльним системним 
аналізом для груп чотирьох випускових кафедр факультету.
Результати та обговорення. Отриманий методично-виховний матеріал для 
кураторів навчальних груп, завідувачів кафедрами, декана факультету та 
адміністрації університету; на основі технологій когнітивної кібернетики та 
психотерапії розроблена програма антистресової спрямованості для полегшення 
негативного впливу факторів адаптації студентів до нових умов навчання у вищому 
навчальному закладі. Розроблений майстер-клас, основу котрого складає метод 
використання внутрішнього екрану задля антистресової корекції, набуття навичок 
покращення властивостей особистості (пам’ять, сила волі, рішучість, витримка, 
стратегічна цілеспрямованість тощо); підвищення мотивації навчання, покращення 
здатності до формування адаптивних властивостей до комунікації з викладачами 
та формування особистої форми позитивної психоемоційної поведінки.

Висновки. Отримані дані можуть бути рекомендовані для застосування практично 
в усіх вищих навчальних закладах України та увійти до складу Державної програми 
у форматі «Творчий гармонічний розвиток молоді України».

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКА СЕГМЕНТАРНОЇ ЕЛЕК-
ТРОМЕХАНІЧНОЇ ЗАТРИМКИ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПРИ ЙОГО 

ЗМІЩЕННІ І ДЕФОРМАЦІЇ
Білинський Є.О.1, 2, Захарчук Н.В.2, Пунщикова О.О.2, Сичик М.М. 1,2

1 ДУ Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова 
НАМН України, м. Київ, Україна

2 Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут», м. Київ, Україна

Мета. Можливість застосування показника сегментарної електромеханічної 
затримки (далі − ЕМЗ) лівого шлуночка (далі − ЛШ) для діагностики і оцінки 
електричної і механічної дисинхронії шлуночків.
Матеріали і методи. Обстежено 10 пацієнтів з гіпертрофічною кардіоміопатією та 
6 пацієнтів без кардіологічної патології (контрольна група). Для оцінки дисинхронії 
використовувались методи електровекторкардіографії та ехокардіографії із 
застосуванням методики «speckle tracking».  
Результати та обговорення. Визначення нового неінвазивного клінічного 
показника сегментарної ЕМЗ відкриває нові можливості для поглибленого 
розуміння електромеханічних процесів міокарда. Проведені дослідження 
та розрахунки виявили більші значення ЕМЗ при гіпертрофії в порівнянні з 
контрольною групою; виявлене збільшення більш виражене для радіальної 
деформації та зміщення, в порівнянні з аналогічними показниками поздовжнього 
напрямку. Отримані значення сегментарної ЕМЗ наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Показники сегментарної ЕМЗ

Сегменти ЛШ Серце без патоло-
гічних змін

Серце з гіпертро-
фією ЛШ

Характеристики меха-
нічної активності

Апікально-бо-
ковий

327 мс 400 мс Поздовжня деформація

169 мс 310 мс Радіальна деформація

347 мс 340 мс Поздовжнє зміщення

331 мс 500 мс Радіальне зміщення

Середньо-задній

327 мс 400 мс Поздовжня деформація

169 мс 310 мс Радіальна деформація

349 мс 395 мс Поздовжнє зміщення

347 мс 360 мс Радіальне зміщення

Висновки. Використання запропонованого нами показника сегментарної ЕМЗ у 
форматі просторового аналізу поглибить розуміння складного явища дисинхронії. 
Діагностичне значення сегментарної ЕМЗ потребує подальших досліджень.

КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЯДЕРНОЇ 
МЕДИЦИНИ ТА ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ»

 

МОЖЛИВОСТІ МСКТ ТА МРТ В ДІАГНОСТИЦІ ХРОНІЧНИХ 
ГНІЙНИХ СЕРЕДНІХ ОТИТІВ ТА ОТОГЕННИХ УСКЛАДНЕНЬ 

Скорохода А.О.
ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН 

України», діагностичний центр МРТ «Медекс», м. Київ, Україна
Мета. Вивчити можливості МСКТ та МРТ в діагностиці хронічних гнійних 
середніх отитів (ХГСО) та отогенних ускладнень. ХГСО залишається актуальною 
проблемою діагностики, складаючи 27,2% в структурі захворювань вуха та у 3,2% 
є передумовою розвитку отогенних ускладнень (інтра- та екстракраніальних). 
У 24-63% пацієнтів розвивається холестеатома, що веде до деструктивних змін в 
порожнині середнього вуха. 
Матеріали і методи. Проаналізовано результати обстеження 58 пацієнтів з 
ХГСО. МСКТ виконувалося на 64-зрізовому комп’ютерному томографі в програмі 

ДОПОВНЕННЯ

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «МЕДИЧНА РАДІОЛОГІЯ»
скроневих кісток, МРТ на апараті Magnetom Avanto (1,5Т).
Результати та обговорення. У всіх пацієнтів методом МСКТ вивчено семіотику 
ХГСО у вигляді склеротичних та продуктивних змін в структурах середнього вуха, у 
46 пацієнтів визначено деструктивні зміни в слухових кісточках, стінках порожнини 
середнього вуха. 45 пацієнтам виконано МРТ із застосуванням методики DWI, за 
допомогою якої у 38 пацієнтів діагностовано холестеатому, у 17 пацієнтів після 
оперативного втручання з приводу ХГСО з холестеатомою виявлено резидуальні 
елементи холестеатоми. На МСКТ у 17 пацієнтів виявлено фістулу лабіринту, 
у 8–апікальний петрозит. Після МРТ з контрастуванням у 16 пацієнтів виявлено 
лабіринтит, у 11 пацієнтів абсцеси (епідуральний-4, внутрішньомозковий-7). У 5 
пацієнтів виявлено тромбоз сигмовидного синусу із застосуванням МР венографії. 
Висновки. Пацієнти з ХГСО першочергово повинні обстежуватися методом МСКТ, 
яка володіє високою інформативністю виявлення запальних та деструктивних змін 
в порожнинах середнього вуха. МРТ з в/в контрастуванням є невід’ємною частиною 
діагностики внутрішньомозкових ускладнень. Методика дифузійно-зваженої МРТ є 
методом вибору діагностики первинних та резидуальних холестеатом. 
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ТЕРАПІЯ

КРУГЛИЙ СТІЛ «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІАГНОСТИКИ 
ЗБУДНИКІВ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ НИРОК, СЕЧОВИВІДНИХ 

ШЛЯХІВ І СТАТЕВИХ ОРГАНІВ, А ТАКОЖ ПІДХОДИ 
ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ»

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЦИТОКІНУ ФАКТОРУ НЕКРОЗУ ПУХЛИН-
АЛЬФА (ФНП-Α) У СЕЧІ ДІТЕЙ З РІЗНИМИ КЛІНІЧНИМИ 

ВАРІАНТАМИ МЕГАУРЕТЕРА
Драннік Г.М., Петербугський В.Ф., Калініна Н.А., Савченко В.С.,

Каліщук О.А., Головкевич В.В.
ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ, Україна

Мета. Оцінка функціонального стану нирки до- та після відновлення уродинаміки 
верхніх сечових шляхів за рівнем протизапального цитокіну фактора некрозу 
пухлин-альфа (ФНП-α) у сечі хворих на мегауротер (МУ). 
Матеріал і методи. Обстежено 76 хворих віком від 1 до 14 років та 22 здорових 
дітей (контрольна група). Пацієнти були поділені на слідуючи групи: обструктивний 
МУ (ОМУ) без пієлонефрита – 16 паціентів, МУ з гідронефрозом нирки – 15 

хворих, рефлюксуючий МУ (РМУ) – 14 хворих без пієлонефрита, ОМУ та РМУ з 
пієлонефритом – 14 хворих, стан після операції (СПО) − через 1 рік − 17 чоловік. 
Рівень ФНП-α реєстрували імуноферментним методом. 
Результати та обговорення. Показано, що до операцій найбільший рівень ФНП-α 
був зареєстрований у паціентів на ОМУ та РМУ з пієлонефритом – 89,4+10,8 пг/мл, 
проти 9,7+2,12 пг/мл – у нормі (Р<0,01). При обстежені дітей на ОМУ, РМУ та МУ, 
ускладненим гідронефрозом, показники ФНП-α у 5-6 разів перевищували рівень 
норми (відповідно, 66,2+25,6 пг/мл; 63,5+15,2 пг/мл; 51,2+14,0 пг/мл).
Етапна корекція некомпенсованих форм ОМУ призводить до покращення 
уродинаміки, тоді як у 75% пацієнтів функціональна здатність нирок не 
відновлювалась. При цьому рівень прозапального цитокіну ФНП-α дорівнювався 
91,2+17,6 пг/мл (Р<0,001). 
Висновки. Таким чином, значне підвищення ФНП- α у сечі після відновлення 
уродинаміки може бути критерієм для формування груп ризику розвитку 
нефросклерозу. 

ОНКОЛОГІЯ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА МІЖНАРОДНОЇ 
УЧАСТІ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМЕНЕВИХ 

МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В ОНКОЛОГІЇ»

СОВРЕМЕННАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГРУДНЫХ ЖЕЛЕЗ

Крахмалёва Л.П.
Национальный институт рака, г. Киев

Материалы и методы. За период с 2011 по 2014 год в Национальном институте 
рака обследовано 709 женщины в возрасте от 20 до 60 лет. Непальпируемые 
образования выявлено у 412 пациенток, им всем проведено рентгенологические и 
ультразвуковые исследования. Допплерография и элластография 470 женщинам, 
15 пациенткам – МРТ-исследование с динамическим контрастированием. 
Верификация диагноза проводилась взятием материала тонко-, толстоигольной 
биопсией, под контролем УЗИ и при помощи стереоскопической приставки. 
Результаты и обсуждения. Диагноз рака грудных желез (непальпируемая 
форма) был установлен 96 пациенткам. Определены наиболее характерные 
рентгенологические признаки: частота выявления - 100%, нечеткие (46,2%), 
неровные контуры (73,1%) неправильная форма (61,2%), неоднородная 
структура (74,6%) за счет фиброзного компонента (23,9%), размеры до 0,3-1,0 
см (32,8%), отсутствие реакции окружающей ткани (54%). При ультразвуковой 
диагностике частота выявления непальпируемого злокачественного узла 
составила 45,6-53,1%. Определеы основные УЗ-признаки: нечеткие (46,3%), 
неровные контуры (86,6%), неправильная форма (73,1%), неоднородная 
структура (80,6%). При ЦДК образования аваскулярны (43,3%). В 14,9% случаев 
при ЭДК выявлено единичные интранодулярные сосуды. На эластограммах 
исследуемые узловые образования очагово окрашивались в красный цвет, что 
свидетельствовало о значительной плотности и менее эластичной структуре, 
чем в окружающих тканях (51,4%). МРТ-признаками непальпируемого рака 
(частота выявления 89,9%) являлись асимметричные единичные (60%) 
гиперденсные участки неоднородной структуры (100%), с нечеткими контурами 
(96%), умеренным накоплением (80%) и быстрым выделением контрастного 
вещества (86,6%).
Выводы. Кроме традиционных методов диагностики (маммография, УЗИ) 
оптимальный комплекс диагностических методов для выявления непальпируемых 
злокачественных образований требует выполнения полипозиционной и 
прицельной маммографии, ЦДК, ЭДК, эластографии и МРТ, дополнительных 
верификаций диагноза при помощи стереотаксической биопсии.

ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА АНАТОМО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
ЗМІН ПРИ НИРКОВО-КЛІТИННОМУ РАКУ

Гаврилюк О.М., Стаховський О.Е.
Національний інститут раку України, м. Київ.

Мета. Визначити можливості променевих методів дослідження для вибору 
хірургічної тактики при нирково-клітинному раку (НКР).
Матеріали та методи. Проаналізовано результати обстеження та лікування 221 
хворого на НКР в відділенні онкоурології Національного інституту раку. 171 (77,4 %)  

хворому було виконано резекцію нирки (1 група), 50 (22,6 %) хворим нефректомію 
(2 група). 
Всім пацієнтам проведено комплексну променеву діагностику за допомогою 
ультразвукової діагностики (УЗД), спіральної комп’ютерної томографії (СКТ) 
магнітно-резонансна томографії (МРТ), для встановлення резектабельності 
пухлини за допомогою N.C.I. Ukraine – нефрометрії, яка базується на визначенні 
об’єму функціонуючої паренхіми нирки (ФПН) на стороні ураження та локалізації 
пухлини відносно 4-х сегментів нирки (верхній, нижній медіальний та латеральний).
Результати та обговорення. Полярне (верхній чи нижній сегмент) розташування 
пухлини діагностовано у 143 (64,7%), латеральне – у 18 (8,1%), медіальне – у 60 
(27,2%) випадках. В 1 групі дослідження розміри пухлини варіювали від 10 до 208 
мм. Пухлина 4см і менше діагностовано у 67 (39,2%) хворих, від 4 до 7 см – у 77 
(45%), а 7 см і більше – у 27 (15,8%) хворих. В 2 групі пацієнтів у 27 (54%) випадках, 
причиною виконання нефректомії було розміщення пухлини в середньому 
сегменті, у 10 (20%) – повністю ендофітний ріст, в 7 (8%) – розповсюджена інвазія 
пухлини в порожнисту систему нирки, в 6 (12%) – інтраопераційне виявлення 
тромбу в нирковій вені. При полярному розташуванні пухлини та збереженій ФПН 
на стороні ураження більше ніж 55% проводили резекцію нирки. При медіальному 
розташуванні пухлини, відсотку ФПН на стороні ураження менше 70% та 
максимальному розмірі пухлини 4 см і більше, операцією вибору була нефректомія. 
Висновок. Застосування розробленого комплексу променевого обстеження 
дозволило скоротити діагностичний період, зменшити променеве навантаження, 
скорегувати тактику оперативного лікування. 

ДОЦІЛЬНІСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ 
ПРИ НИРКОВО-КЛІТИННОМУ РАКУ

Вітрук Ю.В., Гаврилюк О.М., Стаховський О.Е.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета. Оцінити значення ультразвукової діагностики (УЗД) в тактиці лікування 
хворих на нирково-клітинний рак (НКР).
Матеріали та методи. Проведений аналіз 929 пацієнтів, яким в період з 2008 по 
2013 роки було проведено обстеження та лікування з приводу НКР. Вік хворих 
коливався від 19 до 83 років. Чоловіків було 543 (58,4%), жінок – 386 (41,6%). Розміри 
пухлини становили від 10 до 210мм. Всім пацієнтам проведено ультразвукове 
дослідження нирок.
Результати та обговорення. Всі 929 (100%) хворих госпіталізовані в клініку 
із встановленим діагнозом пухлини нирки на основі УЗД. Ехосеміотика НКР 
характеризувалась наявністю утворення округлої чи овальної форми з нерівними 
контурами різної ехогенності. Нирка була деформована, її розміри збільшені у 870 
(93,7%) хворих. У 59 (6,3%) пацієнтів інтраренальна пухлина до 4 см, діагностовано, 
як гіпоехогенне інтраренальне утворення. У 128 (13,8%) випадках тотального 
ураження нирки зображення ниркового синуса було відсутнє. При інвазії ниркової 
капсули та фіксації, у 35 (3,8%) хворих відмічалось зменшення екскурсії при 
диханні. Зміни у внутрішньо нирковій васкуляризації виявлені у всіх пацієнтів. 
Основною ознакою НКР, була наявність вираженої внутрішньо пухлинної судинної 
сітки, яка виявлена у 856 (92,1%) пацієнтів. Ознаки тромбозу ниркової чи нижньої 
порожнистої вени було виявлено у 48 (5,2%) хворих. В 474 (51%) випадках виконана 
резекція нирки, в 445 (47,9%) – нефректомія, в 7 (0,7%) двостороння резекція 
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та в 3 (0,4%) – резекція з однієї сторони та нефректомія – з іншої. Оперативне 
втручання було доповнене тромбектомією ниркової чи нижньої порожнистої 
вени у 98 (10,5%) пацієнтів. За результатами гістологічного дослідження, злоякісну 
пухлину діагностовано у 902 (97,1%) випадках, однак у 28 (3%) хворих встановлено 
доброякісне захворювання. 
Висновки. Чутливість УЗД стосовно первинного виявлення пухлини нирки складає 
100 %, специфічність в діагностиці НКР – 97,1%, проте чутливість у виявленні 
пухлинного венозного тромбозу – лише 49%. Безперечним фактом є – доцільність 
виконання даного методу в скринінгових програмах. 

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
МЕТОДИКИ IMRT ПРИ ЛІКУВАННІ ПУХЛИН МАЛОГО ТАЗУ 

МЕТОДОМ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ
Котуза І.А.

Всеукраїнський центр радіохірургії, Клінічна лікарня «Феофанія» 
Державного управління справами

Вступ. Променева терапія з модульованою інтенсивністю дози (IMRT) є однією 
із сучасних методик дистанційної променевої терапії. Методика використовує 
велику кількість полів опромінення складної конфігурації з різною інтенсивністю 
та потужністю дози, які точно відповідають формі пухлинного вогнища. Завдяки 
цьому досягається гомогенний дозовий розподіл, який прицільно охоплює весь 
об’єм пухлини, не пошкоджуючи здорові оточуючі тканини. 
Мета. Порівняти та оцінити дозове навантаження на плануємий об’єм опромінення 
(пухлинний осередок) та здорові оточуючі тканини (критичні органи) при 
застосування методики IMRT перед 3D – конформною променевою терапією (3D–
КПТ). 
Матеріали і методи. На базі Всеукраїнського Центру Радіохірургії Клінічної 
лікарні «Феофанія» ДУС пацієнту з діагнозом рак передміхурової залози ІІ стадії 
(T2N0M0) були розраховані два плани променевого лікування на апараті лінійний 
прискорювач Clinac iX (Varian, США) із застосуванням методики IMRT та 3D–КПТ. В 
обох планах курс лікування складався із 38 фракцій по 2,0 Гр, ритм опромінення 
– 5 разів на тиждень. Сумарна осередкова доза в обох планах складала 76,0 Гр 
на передміхурову залозу та 50,0 Гр на лімфатичні вузли малого тазу (загальні 
здухвинні, зовнішні здухвинні, внутрішні здухвинні та пресакральні).
Результати та обговорення. При оцінці дозового навантаження на передміхурову 
залозу було виявлено, що при обох способах планування доза складала по 76,0 
Гр, доза на лімфатичні вузли малого тазу при 3D–КПТ складала в середньому 53,4 
Гр, а при застосуванні методики IMRT – в середньому 50,7 Гр. Середня кількість 
полів при 3D–КПТ – 7 полів, при використанні методики IMRT – 14. Променеве 
навантаження на сечовий міхур при 3D-КПТ склало в середньому 50,1 Гр, при 
плануванні за методикою IMRT було значно нижчим та дорівнювало в середньому 
39,2 Гр. При 3D-КПТ пряма кишка отримувала  в середньому 47,1 Гр, тоді як при 
методиці IMRT – в середньому 36,4 Гр
Висновки. Таким чином, планування із використанням методики IMRT має значні 
переваги перед 3D – конформною променевою терапією за рахунок зниження 
променевого навантаження на нормальні тканини та зведення до мінімуму 
ступінь виникнення променевих реакцій, пов’язаних із лікуванням. Цю методику 
планування можна застосовувати для опромінення пухлин практично всіх 
локалізацій, найчастіше, для пухлин голови, шиї та малого тазу.

АЛГОРИТМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ДИФФУЗНЫХ МАСТОПАТИЙ У ЖЕНЩИН РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ
Францевич К.А.

Национальный институт рака, г. Киев,
Главный военно-медицинский клинический ордена Красной Звезды 

центр «Главный военный клинический госпиталь»
Актуальность. В последнее десятилетие отмечается увеличение числа 
доброкачественных заболеваний грудных желёз (ГЖ), в том числе диффузной 
фиброзно - кистозной мастопатии (ДФКМ), которая диагностируется в 60-80% 
женщин репродуктивного возраста (И.И. Смоланка, А.О. Ляшенко, 2007; И.А. 
Жабченко, О.М. Бондаренко, 2008). Любое заболевание ГЖ может стать фактором 
риска развития рака грудной железы (РГЖ) (И.И. Смоланка, 2007). Сходство 
этиопатогенеза, корреляция изменений в ГЖ при мастопатиях и РГЖ, а также факт 
перехода мастопатий в РГЖ – важный повод для пристального внимания к данной 
патологии (И.И. Смоланка, 2007). 
В отрасли лучевой диагностики сегодня благодоря современным методам лучевой 
визуализации есть возможность не только выявить ранние формы заболеваний 
ГЖ, но и максимально сократить термин обследования женщин в амбулаторных 
условиях, а при создании стандартизованного комплексного алгоритма лучевой 
диагностики ДФКМ у женщин разных возрастных групп, проконтролировать 
состояние ГЖ в динамике и оценить результаты комплексного консервативного 
или хирургического лечения.
При высокой информативности лучевых методов исследования ГЖ, нельзя 

недооценивать использование нелучевых методов исследования при мониторинге 
состояния ГЖ пациентов, особенно – радиотермометрию, таким образом, получая 
важную информацию и избегая лишней лучевой нагрузки на пациента.
Цель. Повысить эффективность лучевой диагностики ДФКМ у женщин разных 
возрастных категорий за счёт разработки алгоритмов.
Материалы и методы. На базе ГВМКЦ «ГВКГ» обследовано 120 пациенток в возрасте 
от 25 до 65 лет с клиническим диагнозом диффузная мастопатия. Контрольную группу 
составили 100 пациенток без патологии грудных желёз. Предварительно пациентки 
были обследованы у маммолога, гинеколога, эндокринолога. Обследование 
проводилось в 3 этапа. На 1-м этапе пациенткам до 35 лет выполнялось 
ультразвуковое исследование в В-режиме обеих грудных желёз на 2-3 день после 
менструации для исключения гормонозависимых состояний грудных желёз. На 1-м 
этапе пациенткам после 35 лет выполнялась рентгеновская маммография обеих 
грудных желёз в прямой и косой проекциях на 2-3 день после менструации, или в 
любой выбранный день пациенткам с физиологической, или послеоперационной 
менопаузой. На 2-м этапе исследования с целью получения полной характеристики 
мастопатии пациенткам всех возрастных групп со средней и резкой степенью 
выраженности диффузной мастопатии выполняли ультразвуковое исследование 
в В-режиме, допплерографии, эластографии. Также всем пациенткам выполняли 
РТМ-маммографию. З-й этап динамического наблюдения осуществлялся через 6 
месяцев – пациенткам с резкой степенью выраженности диффузной мастопатии, 
через 12 месяцев – всем остальным пациенткам. На данном этапе выполняли 
соответственно контрольную рентеновскую маммографию, ультразвуковое 
исследование в В-режиме, в режимах: допплерографии, эластографии, а также РТМ 
– маммографию, контрольное обследование у гинеколога и эндокринолога.
Результаты и обсуждения. В результате исследования у женщин 26-35 лет 
диффузная мастопатия клинически проявлялась выраженной болезненностью 
ГЖ, которая соотносилась со степенью выраженности ДФКМ, определяемой при 
ультразвуковом исследовании. У женщин после 35 лет клинически выраженная 
болезненность ГЖ наблюдалась при резко выраженной ДФКМ с преобладанием 
кистозного компонента и при смешанной форме ДФКМ. При пальпации отмечалось 
отсутствие узловых образований. Рентгеновская маммография у женщин после 35 
лет показала средней степени выраженности и резко выраженную симметричную 
плотность железистых треугольников мелкоузлового (до 0,5 см) и среднеузлового 
(0,5-0,8 см) характера.
У пациенток с ДФКМ с преобладанием железистого компонента (n=32) выявлено 
увеличение толщины железистого слоя до 19 (16-23) мм, имеющего смешаную 
эхогенность, с уменьшением толщины пре- и ретромаммарной клетчатки. 
Дуктэктазия отмечена у 8% (n=4) пациенток этой группы. При допплерографии 
выявлено увеличение количества сосудов и увеличение скоростей кровотока. 
Средние значения скоростей кровотока составили Vmax-0,16 (0,15-0,17) м/с, Vmin 
-0,06 (0,05-0,07) м/с, RI-0,6 (0,5-0,7), PI-1,13 (1,11-1,15). У всех пациенток с ДФКМ 
с преобладанием кистозного компонента (n=18) выявлены кисты, размерами 
5 (4-7) мм, чаще в обеих железах (n=16,89%), у 11% (n=2) женщин в одной из 
желез. Увеличение толщины железистого слоя до 16 (14-18) мм было у 77% 
(n=14) пациенток, что достоверно ниже, чем при железистом варианте ДФКМ 
(r=0,73; р<0,05), отмечено наличие перидуктального фиброза, и дуктэктазия в 
30% (n=6). Показатели кровотока при кистозной форме ДФКМ достоверно не 
отличались от железистого варианта ДФКМ. У пациенток с ДФКМ с преобладанием 
фиброзного компонента (n=6) толщина фиброгландуляной ткани составила 
15 (13-17) мм с повышением ее эхогенности, перидуктальным фиброзом и 
утолщением связок Купера, увеличением количества жировых включений и 
толщины пре- и ретромаммарной клечатки. Дуктэктазия выявлена нами у 67% 
(n=4), это достоверно чаще, чем в двух других группах (r=0,76; р<0,05). Показатели 
кровотока при ДФКМ с преобладанием фиброзного компонента достоверно не 
отличались от аналогичных в других группах. Сравнительный анализ показал, 
что в группе пациенток 46-55 лет увеличение толщины железистой ткани 
значимо ниже, чем в группе больных 26-35 лет (r=0,81; р<0,05) и не отличается от 
толщины фиброгландулярного слоя пациенток группы 36-45 лет (r=0,47; р>0,05). 
Совокупность вышеперечисленных признаков характеризовало смешанную 
форму ДФКМ, которая часто встречалась в возрастной категории 46-55 лет. 
Ультразвуковое исследование, в режиме эластографии, выявило очаги аденоза, 
равномерно окрашенные в сине-голубые оттенки (эластичность в пределах 30 
кПа), которые по сравнению с окружающей тканью, ригидностью 4 балла, имели 
3 балла.
Комплексное применение В-режима, различных видов допплерографии, 
эластографии дает дополнительные возможности оценки изменений в 
железистой ткани грудной железы, изучения особенностей кровотока в ней, 
определения ригидности гиперплазированной ткани и повышает эффективность 
дифференциальной диагностики мастопатий у женщин разных возрастных 
категорий
При РТМ – маммографии в динамике лечения ДФКМ снижение температуры 
относительно стандарта в контролируемых сегментах на величину 0,3°С и более, 
позволяет судить о снижении выраженности патологических дисфункциональных 
процессов и эффективности проводимого лечения. Степень выраженности 
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диффузной мастопатии диагностируют по величине превышения температуры 
относительно стандарта, по значению которой устанавливают очаг гипертермии 
и при значении этого показателя 0,3°С и менее диагностируют невыраженную 
диффузную мастопатию и рекомендуют динамическое наблюдение, при 
его значении в отдельных сегментах 0,31°С-0,6°С диагностируют умеренно 
выраженную степень диффузной мастопатии и рекомендуют монотерапию, 
0,61°С-0,9°С − выраженную степень диффузной мастопатии и рекомендуют 
комплексную терапию, а при его значении более 0,9°С диагностируют резко 
выраженную степень диффузной мастопатии и рекомендуют дополнительное 
исследование для исключения опухолевого или воспалительного процесса. 

Выводы. Алгоритмы комплексной лучевой диагностики диффузных мастопатий 
у женщин разных возрастных категорий позволили вовремя выявить 
разные варианты диффузных мастопатий с разной степенью выраженности, 
проанализировать взаимосвязь с эндокринной и гинекологической патологией, 
проследить преимущества и недостатки современных лучевых и не лучевых 
методов визуализации грудных желёз, не пропустить наличие узловых 
образований на фоне диффузной мастопатии, своевременно начать лечение 
пациенток, проконтролировать динамику патологического процесса. Данные 
алгоритмы могут быть частью организационной модели диагностики и лечения 
заболеваний грудной железы с целью профилактики рака грудной железы.

ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА: ДЕРМАТОЛОГІЯ, 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ, ПЛАСТИЧНА ХІРУРГІЯ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ: ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ»

МОНОЦИТАРНИЙ ХЕМОТОКСИЧНИЙ ПРОТЕЇН-1 У ХВОРИХ НА 
ПОШИРЕНІ ДЕРМАТОЗИ З УСКЛАДНЕНИМ АЛЕРГОЛОГІЧНИМ 

АНАМНЕЗОМ
Солошенко Е.М., Ярмак Т.П., Шевченко З.М.

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМНУ», м. Харків, Україна
Моноцитарний хемотоксичний протеїн-1 (МСР-1) відноситься до хемокінів і є 
не тільки потужним хемотоксичним, але й активуючим фактором моноцитів/
макрофагів, а його синтез  індукується ІЛ-1β та ІЛ-6. 
Мета. Дослідити у хворих на поширені дерматози з ускладненим алергологічним 
анамнезом вміст МСР-1, ІЛ-1β і ІЛ-6. 
Матеріали і методи. Під наглядом знаходилось 58 хворих на поширені дерматози 
з ускладненим алергологічним анамнезом (29 хворих на лікарську хворобу, по 8 
− на екзему та харчову токсидермію, 7 − на псоріаз, 6 − на атопічний дерматит). 
Вміст МСР-1, ІЛ-1β, ІЛ-6 визначали імуноферментним методом за допомогою тест-
системи виробництва ЗАО «Вектор Бест» (Росія). 
Результати та обговорення. Результати дослідження свідчили, що в гострий 
період захворювання у всій групі хворих вміст МСР-1 (222,82±20,50 пг/мл) вірогідно 
перевищував відповідний показник практично здорових осіб (25,8± 12,4 пг/мл) 
у 8-10 разів. Високий вміст МСР-1 реєстрували у хворих на атопічний дерматит 
(299,63±66,32 пг/мл), лікарську хворобу (213,52±32,66 пг/мл), екзему (205,22±46,68 
пг/мл), псоріз (190,02±37,79 пг/мл). В цей же період у всіх обстежених виявляли 
також підвищення вмісту ІЛ 1 β та ІЛ 6. В період клінічної ремісії відмічали лише 
тенденцію до нормалізації всіх показників. Так, зокремо, вміст МСР-1 залишався 
вірогідно високим як у всій групі хворих (120,24±15,58 пг/мл), так і в кожній групі 
окремо (відповідно 177,35±56,82 пг/мл; 108,38±21,82 пг/мл; 89,90± 36,48 пг/мл; 
88,07± 24,54 пг/мл). 
Висновки. Розлади продукції і рецепції інтерлейкінів, як комунікаційних 
посередників між різними взаємодіючими клітинами в імунному відгуку, 

являються підставою для розвитку у хворих на поширені дерматози полівалентної 
сенсибілізації до лікарських засобів, харчових, побутових і пилкових алергенів. 

ОКСИД АЗОТУ У ХВОРИХ НА ПОШИРЕНІ ДЕРМАТОЗИ З 
УСКЛАДНЕНИМ АЛЕРГОЛОГІЧНИМ АНАМНЕЗОМ

Солошенко Е.М., Ярмак Т.П., Шевченко З.М., Стулій О.М., Жукова Н.В.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМНУ», м. Харків, Україна

Оксид азоту − один із біологічних медіаторів, який регулює  різні функції організму 
від нервової діяльності до імунної системи. 
Мета. Порівняльний аналіз вмісту оксиду азоту і показників гуморального імунітету 
у хворих на поширені дерматози з ускладненим алергологічним анамнезом в 
динаміці їх спостереження. 
Матеріали і методи. Під наглядом знаходилось 58 хворих (чоловіків − 16, жінок − 
42) на поширені дерматози з ускладненим алергологічним анамнезом. Найбільшу 
групу складали хворі на лікарську хворобу – 29. Іншу групу обстежених складали 
хворі на екзему та харчову токсидермію (по 8 осіб), псоріаз (7), атопічний дерматит 
(6). Оксид азоту визначали імуноферментним методом з використанням тест-
системи фірми «RD systems» США, вміст імуноглобулінів − тест-систем виробництва 
ТОВ НВЛ «Гранум» (Україна), вміст інтерлейкінів − тест-системи виробництва ЗАО 
«Вектор Бест» (Росія).
Результати та обговорення. Аналіз результатів дослідження свідчів, що в гостру 
стадію захворювання у всієї групи обстежених і у кожній групі окремо реєструвався 
вірогідно високий вміст оксиду азоту,  при цьому, найвищий − у хворих на псоріаз 
(15,4±5,0) мкмоль/л (у практично здорових осіб – 3,55±0,78 мкмоль/л). Після 
терапії вміст оксиду азоту нормалізувався лише у хворих на атопічний дерматит, 
а у інших обстежених відмічалася переважно тенденція до його нормалізації. При 
порівняльному аналізу виявлена однонаправленість змін оксиду азоту і показників  
гуморального імунітету, що дозволяє розцінювати ці дані, як вплив оксид азоту 
на регуляцію імунного гомеостазу. Висновки. Дослідження дають підставу 
вважати, що оксид азоту  відіграє важливу роль в механізмах розвитку поширених 
дерматозів з ускладненим алергологічним анамнезом з впливом на регуляторну 
функцію імунітету.
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