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V ЮВІЛЕЙНИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС  

«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику 
охорони здоров’я України»

Організатори: 

www.medforum.in.ua

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНГРЕСУ:

   Організація і управління охороною здоров’я
   Дні приватної медицини
   Дні лабораторної медицини
   Медична радіологія
   Військова медицина
    Терапія: алергологія, гастроентерологія, гематологія, ендокринологія, імунологія, 

кардіологія, неврологія, нефрологія, урологія, офтальмологія, пульмонологія, 
ревматологія, сімейна медицина, трансфузіологія, сестринська справа

   Онкологія
   Офтальмологія
   Фізіотерапія та реабілітація
    Спеціальна програма «HEALTH BEAUTY»: дерматологія, дерматокосметологія, естетична 

медицина, пластична хірургія. Напрямок anti-aging
    Хірургія: абдомінальна хірургія, ортопедія, травматологія, ендоскопія, хірургія 

серця і магістральних судин, нейрохірургія, анестезіологія, торакальна хірургія, 
трансплантологія, комбустіологія

   Медицина невідкладних станів
    Акушерство та гінекологія,  неонатологія і  педіатрія: генетика, здоров’я дітей, 

перинатологія, репродуктологія
    Інфекційні хвороби і епідеміологія, ВІЛ/СНІД, туберкульоз, венерологія, паразитологія
   Організація і управління фармацією: клінічна фармакологія, загальна фармація
   Стоматологія 



ІV МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС
The IV INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS 

«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у 
практику охорони здоров’я України»

«Introduction of medical science advances into healthcare practice in Ukraine»

Конгрес внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-
практичних конференцій, які проводитимуться у 2015 році» затвердженому 

Міністерством охорони здоров’я  України та Національною академією 
медичних наук України(№ 3, с. 8, розділ «Конгреси»)

Congress which submitted for inclusion in the Register of congresses, symposiums and 
scientifi c  conferences held in 2015  (section “Congresses” #3, p.8) by the Ministry of Health 

of Ukraine and the National Academy of Medical Sciences of Ukraine

Організатори:
•  Міністерство охорони здоров’я України

•  Національна академія медичних наук України
•  Національна медична академія 

післядипломної освіти  імені П.Л. Шупика
•  Компанія LMT

Organizers:
•  Ministry of Health of Ukraine
•  National Academy of Medical Sciences of Ukraine
•   Shupyk National Medical Academy of 

Postgraduate Education 
•  LMT Company 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНГРЕСУ:
Спеціальна програма «Організація і управління 

охороною здоров’я»

Спеціальна програма «Дні приватної медицини»

Спеціальна програма «Дні лабораторної медицини»

Спеціальна програма «Медична радіологія» 

Спеціальна програма «Військова медицина»

Спеціальна програма «Онкологія»

Спеціальна програма «Терапія»: алергологія, 
гастроентерологія, гематологія, ендокринологія, 
імунологія, кардіологія, неврологія, нефрологія, 

урологія, офтальмологія, пульмонологія, 
ревматологія, сімейна медицина, трансфузіологія, 

сестринська справа

Спеціальна програма «Фізіотерапія та реабілітація»

Спеціальна програма «HEALTH BEAUTY»: 
дерматологія, дерматокосметологія, естетична 

медицина, пластична хірургія. Напрямок anti-aging

СПЕЦІАЛЬНІ НАПРЯМКИ:
Хірургія: абдомінальна хірургія, ортопедія, 
травматологія, ендоскопія, хірургія серця і 

магістральних судин, нейрохірургія, анестезіологія, 
торакальна хірургія, трансплантологія, комбустіологія

Медицина невідкладних станів

Акушерство та гінекологія,  педіатрія і 
неонатологія: генетика, здоров’я дітей, перинатологія, 

репродуктологія

Інфекційні хвороби і епідеміологія, ВІЛ/СНІД, 
туберкульоз, венерологія, паразитологія

Організація і управління фармацією: клінічна 
фармакологія, загальна фармація

Медичний туризм

THEMATIC DIRECTIONS OF THE CONGRESS:
Special program Healthcare fi eld organization and 
management 

Special program Days of private medicine 

Special program Days of Laboratory Medicine

Special program Medical Radiology

Special program Military Medicine

Special program Oncology

Special program Therapy: allergology, 
gastroenterology, hematology, endocrinology, 
immunology, cardiology, neurology, nephrology, 
urology, ophthalmology, pulmonology, 
rheumatology, family medicine, transfusiology, 
nursing

Special program Physiotherapy and Rehabilitation

Special program НEALTH ВEAUTY: dermatology, 
dermatocosmetology, aesthetic medicine, 
plastic surgery

SPECIAL DIRECTIONS:
Surgery: abdominal surgery, orthopedics, traumatology, 
endoscopy, surgery of the heart and great vessels, 
neurosurgery, anesthesiology, thoracic surgery, 
transplantation, combustiology

Emergency medical conditions 

Obstetrics and gynecology, pediatrics and 
neonatology: genetics, children health, perinatology, 
reproductology

Infectious diseases and epidemiology: HIV/AIDS, 
tuberculosis, venereology, parasitology

Organization and management of pharmacy: clinical 
pharmacy, general pharmacy

Medical Tourism

15–17 квітня • 2015 • April 15–17



IV МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки 

у практику охорони здоров’я України»

15-17 квітня 2015  року 

ПОДЯКА
організаторам та співорганізаторам науково-практичних заходів Конгресу

Організатори:

•   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 НАМН 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 
ім. В.Т. Зайцева 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»

Міністерство охорони здоров’я України 

Національна академія медичних 
наук України

Національна медична академія 
післядипломної освіти  імені П.Л. Шупика

Компанія LMT

•   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 спадкової патології НАМН України»

•  ДУ «Інститут стоматології 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

ДЕРЖАВНИМ УСТАНОВАМ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ:



•   Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика
Кафедрам:
Гематології і трансфузіології
Клінічної лабораторної діагностики
Комбустіології та пластичної хірургії
Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії
Медицини катастроф
Медицини невідкладних станів
Неврології - 2
Нейрохірургії
Неонатології
Нефрології та нирковозамісної терапії
Оториноларингології
Променевої діагностики
Терапії

•   Національний інститут раку

•   ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної 
реабілітації та курортології МОЗ України»

•   Асоціація клінічних нейрофізіологів
•  Асоціація дитячих оториноларингологів України
•  Асоціація кардіологів України
•  Асоціація Лікарів Медичного Туризму
•  Асоціація неонатологів України
•  Асоціація ортопедів-травматологів України
•  Асоціація педіатрів України
•   Асоціація працівників медицини невідкладних станів і 

медицини катастроф
•  Асоціація радіологів України 
•  Асоціація серцево-судинних хірургів України 
•  Асоціація урологів України
•  Британська консалтингова компанія «BRAYT»
•  БФ «Фонд протидії хворобам цивілізації»
•  Видавничий дім «Заславський» 
•  Військово-медична академія  МО України
•   Військово-медичний клінічний центр Північного регіону 

МО України
•   Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної 

медицини
•   Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів
•   Всеукраїнська громадська організація «Українська 

асоціація біомедичних інженерів і технологів»
•   Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та 

екстреної медичної допомоги
•  Газета «Медичні ініціативи»
•   Головний військово-медичний клінічний центр – «ГВКГ» 

МО України

•   Національний медичний  університет
імені О.О. Богомольця
Кафедрам:
Менеджменту охорони здоров'я
Акушерства та гінекології №2
Офтальмології 

•   Харківська  медична академія післядипломної освіти 
Кафедрам:
Медицини невідкладних станів 
Медицини катастроф

•   Запорізька   медична академія післядипломної освіти 
Кафедрам:
Медицини невідкладних станів 
Медицини катастроф 

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

•   Український науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги і медицини катастроф 

•  Газета «Новини медицини і фармації»
•   Громадська організація «Українська асоціація медичної 

освіти» 
•  Група компаній Авантіс
•  Журнал «Журнал головної медичної сестри»
•   Журнал «Практика управління медичним закладом»
•   Ірпінський військово-медичний клінічний центр 

професійної патології особового складу ЗС України
•  Кадрова компанія «Medical Personnel International»
•  Компанія Med WIO
•   Міжнародний благодійний фонд «Видавництво Сфера» 
•   Міжнародний благодійний фонд «Реабілітаційний центр 

«Шпиталь Майдану»
•   Науковий відділ виробничої та клінічної трансфузіології 

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

•  Товариство офтальмологів України
•   Українська академія реабілітації та здоров'я людини
•  Українська Асоціація Боротьби з Інсультом
•   Українська Асоціація Медичного Туризму
•  Українська Асоціація Нейрохірургів
•   Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики
•  Українська асоціація фізичної реабілітації
•  Українське товариство радіаційних онкологів
•   Український НДІ протезування, протезобудування та 

відновлення працездатності 
•  PlasmoliftingTM України

ВИЩИМ МЕДИЧНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДАМ УКРАЇНИ:

НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ УСТАНОВАМ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ:

ФАХОВИМ МЕДИЧНИМ АСОЦІАЦІЯМ ТА ГРОМАДСЬКИМ ОБ’ЄДНАННЯМ, ВІДОМЧИМ 
УСТАНОВАМ, ОРГАНІЗАЦІЯМ, БЛАГОДІЙНИМ ФОНДАМ, КОМПАНІЯМ:



ЗМІСТ:

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я 6

Науково-практична конференція «Загальнообов’язкове медичне страхування: проблеми та перспективи впровадження у 
медичну практику закладами ОЗ України»

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ДНІ ПРИВАТНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ» 6

IV Практична конференція «Приватна медицина: реалії практики»
Круглий стіл «Взаємодія приватних медичних установ зі страховими компаніями: переваги та недоліки»
Круглий стіл «Просування медичних послуг: правові та організаційні аспекти. Практичні поради »
Круглий стіл «Розробка та впровадження системи управління якістю в закладах охорони здоров’я»

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ДНІ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ» 8

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Лабораторна діагностика в клініці внутрішніх хвороб»
Круглий стіл «Кваліфікаційні вимоги та професійні компетенції  спеціалістів з лабораторної медицини»
Науково-практичні лекції «Лабораторне обладнання (URIT). Катриджні аналізатори (DRG, DIESSE)», «Лабораторна діагностика алергічний захворювань», 
«Біохімічні дослідження в лабораторній діагностиці», «Інновації в діагностиці Антимюллерового гормону»
Науково-практична конференція «Стрес та лабораторне супроводження»
Науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин»
УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА 

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «МЕДИЧНА РАДІОЛОГІЯ» 10

Науково-практична конференція «Інноваційні технології в медичній візуалізації»
ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
Засідання Асоціації клінічних нейрофізіологів. Секція «Функціональна діагностика захворювань нервової системи»
Семінар «Стратегії розвитку радіологічних та ядерних медичних технологій в Україні»

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА» 13

Науково-практична конференція «Впровадження наукових розробок НАМН України та особливості  
надання медичної допомоги учасникам АТО та постраждалому населенню»
ТАКТИЧНА МЕДИЦИНА
Міжгалузевий науково-практичний семінар «Бойові ушкодження опорно-рухової системи: госпітальний етап та медико-соціальна реабілітація»
Науково-практична конференція «Особливості надання нейрохірургічної допомоги в умовах АТО»
Науково-практична конференція «Невідкладні стани в кардіохірургії. Організація та надання екстреної медичної допомоги» 
Круглий стіл з медичної реабілітації учасників АТО
Науково-практична конференція «Нові організаційні та діагностично-лікувальні технології в дерматовенерологічній практиці»
Симпозіум «Медицина невідкладних станів та медицина катастроф»
Симпозіум «Інноваційні технології лікування поширених та глибоких опіків та ран не опікової етиології»
ШКОЛА ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
Науково-практична конференція «Актуальні питання біомедичної та реабілітаційної інженерії»

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ОНКОЛОГІЯ» 22

Науково-практична конференція «Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування злоякісних пухлин»
Семінар (майстер-клас) «Нові технології в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань»

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ТЕРАПІЯ» 35

Симпозіум «Проблеми діагностики та лікування хвороб органів травлення»
ТЕРАПЕВТИЧНА ШКОЛА «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів»
Українська кардіологічна школа ім. М.Д. Стражеска «Малосимптомний пацієнт з високим кардіоваскулярним ризиком: 
від первинної ланки до високоспеціалізованого лікування»
Науково-практична конференція «Невідкладні стани в кардіохірургії. Організація та надання екстреної медичної допомоги» 
Науково-практична конференція «Актуальні питання оториноларингології та дитячої оториноларингології»
Майстер-класи «Інфекції сечової системи», «Артеріальна гіпертензія при хронічній і діабетичній хворобі нирок», «Генетичні захворювання нирок»
Семінар «Актуальні питання офтальмології»
Міжнародна науково-практична конференція «Роль імунології в сучасній гематології та трансфузіології» 
Круглий стіл «Ожиріння у дітей: сучасні технології лікування та профілактики»
Семінар «Ендокринологічні, імунологічні, психоневрологічні аспекти (проблеми) стресових станів в сучасному світі»
Круглий стіл «Харчування та здоровий спосіб життя – основні пріоритети в формуванні громадського здоров’я»



Семінар «РАДОН: радіаційні ризики для здоров’я»
Науково-практична конференція «Проблеми профілактики неінфекційних захворювань та шляхи їх вирішення»
Семінар «Актуальні питання геронтології і геріатрії» 
Семінар «Нові методи діагностики, лікування і профілактики патології кістково-м’язової системи у людей літнього віку»
Конференція «Трансфер медичних технологій у широку медичну практику»
Семінар «Сучасні діагностичні підходи в неврологічній практиці: науково-практичні засади і дискусійні питання» 
Науково-практична конференція «Концептуальні основи сучасних принципів діагностики та лікування запальних захворювань сечовивідних шляхів»
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної трансфузіології та гематології: 
перспективи реалізації світового досвіду в Україні»
Семінар «Медико-екологічні проблеми збереження здоров’я дітей за час здобуття освіти в навчальних закладах України»
Вікторовські читання «Безпека лікарських засобів і раціональна фармакотерапія» в пам’ять видатного науковця, 
педагога і Людини Олексія Павловича Вікторова
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ФІЗІОТЕРАПІЯ  ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ» 90

Міжгалузевий науково-практичний семінар «Бойові ушкодження опорно-рухової системи: госпітальний етап та медико-соціальна реабілітація»
ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ 
Науково-практична конференція «Актуальні питання біомедичної та реабілітаційної інженерії»

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «HEALTH BEAUTY»: ДЕРМАТОЛОГІЯ, ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГІЯ, ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА, 
ПЛАСТИЧНА ХІРУРГІЯ. НАПРЯМОК ANTI-AGING 95

Науково-практична конференція «Нові організаційні та діагностично-лікувальні технології в дерматовенерологічній практиці»
Симпозіум «Інноваційні технології лікування поширених та глибоких опіків та ран не опікової етиології»
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Регенеративна медицина на основі аутологічної плазми»

МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 103

Науково-практична конференція «Невідкладні стани в кардіохірургії. Організація та надання екстреної медичної допомоги» 
Симпозіум «Медицина невідкладних станів та медицина катастроф»
ШКОЛА ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ХІРУРГІЯ: АБДОМІНАЛЬНА ХІРУРГІЯ, ОРТОПЕДІЯ, ТРАВМАТОЛОГІЯ, ЕНДОСКОПІЯ, ХІРУРГІЯ СЕРЦЯ І МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН, 
НЕЙРОХІРУРГІЯ, АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ, ТОРАКАЛЬНА ХІРУРГІЯ, ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ, КОМБУСТІОЛОГІЯ 112

Науково-практична конференція «Особливості надання нейрохірургічної допомоги в умовах АТО»
Пленум Української асоціації ортопедів-травматологів
Науково-практична конференція «Інновації в нейрохірургії»
Симпозіум «Інноваційні технології лікування поширених та глибоких опіків та ран не опікової етиології»
Науково-практична конференція «Сучасне анестезіологічне забезпечення періопераційного періоду»
Науково-практична конференція «Сучасні досягнення ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»
Круглий стіл «Нові підходи до ортопедичного лікування дітей та підлітків»

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ, ПЕДІАТРІЯ І НЕОНАТОЛОГІЯ  120

Науково-практична конференція «Вагітність і пологи високого ризику»
Круглий стіл «Ожиріння у дітей: сучасні технології лікування та профілактики»
Круглий стіл «Актуальні проблеми алергії у дітей»
Науково-практична конференція «Сучасні напрямки та технології післядипломної підготовки лікарів неонатологів»

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ І ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ВІЛ/СНІД, ТУБЕРКУЛЬОЗ, ВЕНЕРОЛОГІЯ, ПАРАЗИТОЛОГІЯ 126

Науково-практична конференція «Інновації в епідеміології, діагностиці та лікуванні інфекційних хвороб»

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦІЄЮ: КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ, ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦІЯ 132

Семінар «Сучасні підходи до проведення неклінічних досліджень з метою створення ефективних лікарських засобів»

МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ 133

Семінар «Медичний туризм в Україні і за кордоном. Стажування та працевлаштування лікарів за кордоном. 
Можливості українсько-польської співпраці. Практична медицина у Великобританії»



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

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

6  www.medforum.in.ua  тези доповідей

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я»

ШКОЛА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

В МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ ЗАКЛАДАМИ ОЗ УКРАЇНИ» 

15 квітня 2015 року • Час проведення: 12:30–18:00

Організатор: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра менеджменту охорони здоров’я НМУ ім. О.О. Богомольця

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ
Медичні заклади як суб’єкти самостійного господарювання у сфері охорони здоров’я
Сімейні лікарі як приватно практикуючі особи та суб’єкти підприємництва
Аналіз проекту Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування»: визначення слабких та сильних сторін нормативно-
правового регулювання
Стандартизація медичних технологій та послуг в системі охорони здоров’я України: стан, шляхи та перспективи розвитку
Лікарняні каси як реальні джерела залучення позабюджетних коштів
Сучасні принципи, інструменти  та механізми розподілу ресурсів щодо надання якісної та прогнозованої медичної допомоги

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ДНІ ПРИВАТНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ»
IV ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ПРИВАТНА МЕДИЦИНА: РЕАЛІЇ ПРАКТИКИ»

16 квітня 2015 року • Час проведення: 10:30–15:50

Організатори: Журнал «Практика управління медичним закладом»; 
Компанія LMT
Модератор конференції: Алла Кізім – головний редактор журналу 
«Практика управління медичним закладом, МВА

ПРОГРАМА
Вступне слово
Доповідач: Алла Кізім - головний редактор журналу «Практика управління 
медичним закладом», МВА
Реформування системи охорони здоров’я: можливі здобутки та втрати 
приватної медицини
Доповідач: Антоніна Нижник, директор компанії «МЕДКОНСАЛТИНГ»
Договірні стосунки в діяльності медичних закладів. Приклади 
складання договорів
Доповідач: Олена Беденко-Зваридчук, директор юридичної компанії 
«МедАдвокат», голова Комітету з медичного права Асоціації правників 
України, член Громадської ради при МОЗ України
Фінансування медичних закладів: як привернути увагу інвестора
Доповідач: Ольга Чумакова, виконавчий директор інвестиційної компанії 
«U.S.Invest Україна»
Практичні аспекти захисту прав лікарів в Україні
Доповідач: Олексій Харитонов, партнер юридичної компанії ILF
Перерва. Огляд експозиції
Як знайти найефективнішого працівника? Короткі практичні поради
Доповідач: Андрій Анучин, директор спеціалізованої консалтингової агенції 
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ»
Організація приватної клініки очима юриста. ТОП рейтинг юридичних 
«йой!» власників клінік
Доповідач: Микола Орлов, керуючий партнер Юридичної фірми ОМП
Грід-технології у телемедицині. Робоче місце лікаря функціональної 
діагностики (ЕКГ та спірометрія) як сервіс
Доповідачі: Віталій Вишневський, Віталій Осташко
Приватні лікарні у Польщі
Доповідачі: Анджей Соколовски, Андрій Мандраль, Всепольське об'єднання 
приватних клінік

КРУГЛИЙ СТІЛ «ПРОСУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ: ПРАВОВІ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ»

16 квітня 2015 року • Час проведення: 16:00–18:00

Організатори: Журнал «Практика управління медичним закладом»; 
Компанія LMT
Спікери заходу:
Олена Беденко-Зваридчук, директор ЮК «МедАдвокат», голова Комітету з 
медичного права Асоціації правників України
Костянтин Чекменьов, директор компанії «Медмаркетинг»
Інна Салата, головний лікар Стоматологічного центру «ІнДент»
Анна Меленко, партнер юридичної компанії MaSLegalGroup

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ:
• Просування послуг через Інтернет
• Створення та підтримка сайту медичного центру, основні розділи
• Основні помилки при створенні сайту
• Як оцінити ефективність продажу послуг через Інтернет
• Зовнішня реклама: моменти, на яких слід зупинятися обов’язково
• Реклама медичних послуг та чинне законодавство України

КРУГЛИЙ СТІЛ «ВЗАЄМОДІЯ ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 
ЗІ СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ»

16 квітня 2015 року • Час проведення: 14:00–17:00

Спікери заходу:
Юрій Мочалов, лікар-стоматолог приватного медичного центру, доцент 
кафедри стоматології Ужгородського національного університету, досвід 
роботи у страховій компанії
Марина Московко, начальник юридичного відділу ТДВ «Страхова компанія 
ОТЛ-Страхування», керівник юридичної служби Всеукраїнської громадської 
організації «Конгрес з безпеки медицини»
Олександр Капшук, генеральний директор страхової компанії «УНІК»
Галина Сидоренко, головний лікар залізничної лікарні ст. Дарниця
Микола Гуменюк, головний лікар Вознесенської центральної районної 
лікарні
Валентина Домінас, головний лікар першої міської клінічної лікарні м. Суми
Вікторія Журик, заступник генерального директора з лікувальної роботи 
Медичного центру «Санте»
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ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ:
• Конфліктні ситуації в роботі зі «страховими» пацієнтами
• Співпраця закладів зі страховими організаціями: стан в Україні
• Переваги та недоліки співпраці медичних закладів та страховиків
• Перспективи впровадження загальнообов’язкового медичного страхування
• Конфлікти із застрахованими пацієнтами та шляхи їх вирішення
• Конфлікти між страховими організаціями та лікувально-профілактичними 
закладами
• Недоліки розширення відповідальності страховика за програмами 
колективного добровільного медичного страхування
• Дотримання медичної таємниці у добровільному медичному страхуванні

УЧАСТЬ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА В РОЗВ’ЯЗАННІ 
КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ В РОБОТІ ЗІ «СТРАХОВИМИ» ПАЦІЄНТАМИ

Біляков А.М.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра 
судової медицини, Київ, Україна

Зазвичай, конфліктні ситуації з застрахованими пацієнтами виникають в 
разі відмови страхової компанії відшкодовувати вартість наданих медичних 
послуг, посилаючись на умови договору. Особливо часто це спостерігається 
при лікуванні за кордоном. Бажання пацієнта, який раптово захворів в іншій 
країні, лікуватися саме в їх медичних закладах призводить до виникнення 
майнових претензій не лише з боку пацієнта, а й від клініки, яка надавала 
дані послуги. Навіть співпраця з асистуючою компанією не дозволяє уникати 
конфлікту в разі первинної відмови пацієнту на оплату послуг, або ж в разі 
попередньої погодженості оплати за первинні послуги, що переростають в 
повномасштабне лікування. 
В подібних випадках незалежним арбітром в вирішенні даних спорів може 
стати судово-медичний експерт. Саме до його компетенції відноситься 
вирішення питань, що пов’язані зі станом здоров’я та відповідності 
надання об’єму медичної допомоги встановленим медичним протоколам 
чи їх відповідності поняттям, які зазначені в договорі медичного 
страхування.
Судово-медичний експерт, який має статус судового експерта, тобто 
має дозвіл на проведення судово-медичних експертиз за зверненням 
страхової компанії, або ж застрахованої особи на підставі вивчення 
медичної документації, що повноцінно відображає об’єм наданої медичної 
допомоги має право складати висновок спеціаліста в галузі судово-медичної 
експертизи, в якому надасть обґрунтовані відповіді на поставлені питання. 
В разі необхідності до складання висновку мають залучатися клініцисти 

відповідного профілю. Даний висновок стане підставою для врегулювання 
конфлікту, або ж звернення до суду в тому разі, коли сторони не знайдуть 
порозуміння. 

КРУГЛИЙ СТІЛ «РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

17 квітня 2015 року • Час проведення: 11:00–14:00

Спікери заходу:
Ольга Глухова, начальник науково-методичного центру сертифікації 
персоналу ДП «Укрметртестстандарт», кандидат хімічних наук, аудитор із 
сертифікації систем управління якістю за ДСТУ ISO 9001
Антоніна Нижник, директор юридичної команії «Медконсалтинг»
Олександр Трескунов, директор ТОВ «Інжинірингово-консультаційний центр 
«Рельянс», аудитор із сертифікації систем управління якістю за ДСТУ ISO 9001
Костянтин Карандєєв, заступник начальника науково-методичного центру 
сертифікації персоналу ДП «Укрметртестстандарт», аудитор із сертифікації 
систем управління якістю за ДСТУ ISO 9001
Юлія Марченко, юрист компанії «Медконсалтинг»

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ:
• Що таке система управління якістю?
• Нормативно-правова база для впровадження системи управління якістю за 
ДСТУ ISO 9001:2009 в закладах охорони здоров’я
• Переваги наявності системи управління якістю в закладах охорони здоров’я
• Практичні аспекти розроблення та впровадження системи управління 
якістю
• Документація системи управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2009
• Підготовка персоналу закладу охорони здоров’я до розроблення та 
впровадження системи управління якістю
• Сертифікація систем управління якістю
• Необхідність створення системи управління якістю в закладах охорони 
здоров’я: нормативні вимоги
• Особливості створення та впровадження системи управління якістю в 
закладах охорони здоров’я різного профілю
• Ключові документи в системі управління якістю, стандарти надання 
медичної допомоги, локальні клінічні протоколи
• Міжнародні та національні системи сертифікації
• Сертифікат про відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO серії 9001. Умови 
отримання

ПРОДОВЖЕННЯ
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СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ДНІ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА В КЛІНІЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ»

15 квітня 2015 року • Час проведення: 12:00–17:00
16 квітня 2015 року • Час проведення: 10:00–16:00

Організатори: Міністерство охорони здоров’я України, Всеукраїнська 
асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини, Національна медична 
академія післядипломної освіти України ім. П.Л. Шупика

ПРОГРАМА
15.04.2015

Привітання учасників науково-практичної конференції
Актова промова: Актуальні питання медичного та лабораторного 
забезпечення під час проведення антитерористичної операції на сході 
України
Доповідачі: Представники волонтерського руху та медичних рот
Пленарне засідання
Головуючі: проф. Глузман Д.Ф., д.мед.н. Скляренко Л.М., доц. Завадецька О.П.
Тема: Класичні та сучасні моделі кровотворення, їх значення для класифікації 
гемобластозів
Доповідач: Глузман Д.Ф., д.м.н., проф., керівник  відділу імуноцитохімії та 
онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології і 
радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України 
Тема: Лабораторна діагностика гострих лейкозів мієлоїдного і лімфоїдного 
походження
Доповідач: Іванівська Т.С., співробітник відділу імуноцитохімії та 
онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології і 
радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України 
Тема: Імуноцитохімічні дослідження клітин крові та кісткового мозку в 
діагностиці лейкемізації В-клітинних неходжкінських лімфом
Доповідач: Скляренко Л.М., д.мед.н., відділ імуноцитохімії та онкогематології 
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології 
імені Р.Є.Кавецького НАН України 
Тема: Підсумки роботи референтної лабораторії з діагностики 
онкогематологічних захворювань (2011-2014 роки)
Доповідач: Коваль С.В., к.б.н., відділ імуноцитохімії та онкогематології 
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені 
Р.Є.Кавецького НАН України 
Тема: Новітня діагностика спадкових захворювань – клінічне секвенування 
екзома
Доповідач: Осипов Д.В., PhD., менеджер з бізнес-розвитку компанії Centogene 
AG в Центральній і Східній Європі, м. Росток, Німеччина
Тема: Можливості застосування портативних гематологічних аналізаторів у 
воєнно-польових умовах та зоні АТО
Доповідач: Шуригіна Тетяна, керівник відділу маркетингу компанії 
«Фармаско» 
Тема: Сучасні технології вимірювання гематологічних показників на 
гематологічних аналізаторах
Доповідач: Пашкевич Анатолій, директор представництва компанії «Erba 
Lachema» в Україні 
Тема: Роль трансфузійного гепатиту обумовленого TTV серед інфекцій, що 
передаються через кров
Доповідачі: Стасенко А.А., д.б.н., зав. лаб. імунології Національного 
інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова; Кошель І.М., 
керівник відділу молекулярної діагностики ТОВ «Вектор-Бест-Україна»
Обговорення доповідей
Огляд експозиції виставки

15.04.2015 
Нарада-семінар головних обласних позаштатних фахівців з 
клінічної лабораторної діагностики та голів регіональних осередків 
Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини
1. Лабораторне забезпечення лікувально-діагностичного процесу у 
військових та хворих із зони АТО 
Доповідачі: Дніпропетровська, Харківська, Запорізька області
2. Проблемні питання в діяльності клініко-діагностичних лабораторій регіонів 
України у 2014 році 
Доповідачі: Черкаська, Чернігівська, Чернівецька та Миколаївська області

16.04.2015 
Круглий стіл: «Кваліфікаційні вимоги та професійні компетенції 
спеціалістів з лабораторної медицини»
Модератори: проф. Луньова, доц. Завадецька О.П., доц. Проценко В.М., 

доц. Ястремська О.О.
Важливо!!! Для участі в роботі круглого столу запрошуються викладачі 
кафедр клінічної лабораторної діагностики та клінічної біохімії академій та 
факультетів післядипломної освіти лікарів, обласні позаштатні спеціалісти 
з клінічної лабораторної діагностики та зав. клініко-діагностичними 
лабораторіями
Перерва та огляд експозиції виставки
Пленарне засідання
Головуючі: доц. В′юницька Л.В., доц. Проценко В.М., доц. Олійник О.А.
Тема: Від ідеї через експеримент до клініки
Доповідач: Берегова Т.В., д.б.н., проф. Київського національного університету 
імені Т.Шевченка 
Тема: Проблеми помилок в лабораторній медицині
Доповідач: Проценко В.М., к.мед.н., доц. кафедри судової токсикології та 
клінічної біохімії ХМАПО
Тема: Антимюллерів гормон: фізіологічні та патологічні аспекти, клініко-
діагностичне значення
Доповідачі: проф. Зябліцев С.В., к.мед.н. Чернобривцев П.А., Гаврюшенко 
Л.В. Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, 
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ 
Тема: Сучасні методологічні підходи діагностики системи гемостазу
Доповідач: Савчук О.М., д.б.н., ст.н.с. Київського національного університету 
імені Т.Шевченка 
Тема: Термочутливі йонні канали і проблеми болю
Доповідач: Жолос О.В., д.б.н., проф. Київського національного університету 
імені Т.Шевченка 
Тема: Сучасні тенденції у галузі методології біохімічного аналізу
Доповідач: Буденчук І.В., регіональний менеджер компанії «Медігран»
Тема: Пухлинні маркери в онкогінекології
Доповідач: Сіліна І.А., регіональний менеджер компанії «Fujirebio»
Обговорення доповідей

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ДОПОВІДІ

15 квітня 2015 року • Час проведення: 10:00–12:00

Організатор: Група компаній Авантіс

Лекція: Лабораторне обладнання (URIT). Картриджні аналізатори (DRG, 
DIESSE)
Доповідач: Аніщенко Ірина Юріївна
Лекція: Лабораторна діагностика алергічних захворювань 
Доповідач: представник «АлкорБио» Кочиш Людмила Тихонова
Лекція: Біохімічні дослідження в лабораторній діагностиці 
Лекція: Інновації в діагностиці Анти-Мюлерового Гормону
Доповідач: Зябліцев Сергій Володимирович

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«СТРЕС ТА ЛАБОРАТОРНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ»

16 квітня 2015 року • Час проведення: 10:00–16:00

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»

ПРОГРАМА
Президія: проф. Гавриленко Т.І., проф. Овсяннікова Л.М., проф. Коваленко В.М., 
проф. Леонтьева Ф.С.
Привітальні слова від Національної академії медичних наук України
Тема: Принципи надання психіатричної допомоги в умовах 
Антитерористичної операції
Доповідач: Друзь О.В.
Тема: Психологічна допомога особистості в кризових соціокультурних 
умовах
Доповідач: Литвиненко Л.І., Харченко Т.Д. 
Тема: Особливості імунних порушень в учасників Антитерористичної 
операції та поранених
Доповідач: Лисяний М.І. 
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Тема: Лабораторні критерії стану тканин скелету при дії різних стресорних 
чинників
Доповідачі: Леонтьєва Ф.С., Тимошенко О.П. 
Тема: Роль стресогенних факторів у процесах метаболізму в організмі
Доповідач: Коваленко В.М. 
Тема: Синдром хронічної втоми 
Доповідач: Кузнєцова Л.В. 
Тема: Подовжений робочий час і змінна праця як чинники стресу на 
робочому місці 
Доповідач: Бобко Н.А.
Тема: Фундаментальні механізми реалізації впливу стресу материнського 
організму на нейроендокринну систему і поведінку нащадків
Доповідач: Носенко Н.Д. 
Тема: Стрес-асоційовані гормони у розвитку акушерської патології
Доповідач: Хомінська З.Б. 
Тема: Стан системи гемостазу у пацієнтів на фоні стресу
Доповідач: В’юницька Л.В.
Тема: Вплив стресорних факторів на стан імунної системи у хворих на 
ішемічну хворобу серця
Доповідачі: Гавриленко Т.І., Рижкова Н.О., Пархоменко О.М., Підгайна О.А., 
Ломаковський О.М., Якушко Л.В.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНИЙ СТАН ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ГЕМОПОЕТИЧНИХ 

СТОВБУРОВИХ КЛІТИН»

17 квітня 2015 року • Час проведення: 10:00–14:00

Організатори: Національна академія медичних наук України, Лабораторна та 
метрологічна служби НАМН України, Референтна лабораторія НАМН України, 
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН»

ПРОГРАМА
Президія: професор Мінченко Ж.М., професор Клименко С.В., канд. мед. наук 
Хоменко В.І.
Тема: Сучасний стан розвитку трансплантації гемопоетичних стовбурових 
клітин
Доповідач: Хоменко В.І. 
Тема: Імуногенетичні чинники та трансплантація гемопоетичних стовбурових 
клітин при онкогематологічних захворюваннях
Доповідач: Мінченко Ж.М. 
Тема: Селекція CD34+ клітин і аутологічна трансплантація очищених 
периферичних гемопоетичних попередників після високодозової хіміотерапії
Доповідач: Клименко С.В.
Тема: Пухлини та гіперпластичні захворювання надниркових залоз 
Доповідач: Кваченюк А.М. 
Тема: Підбір гістосумісних пар донор-реципієнт для алогенних 
трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин 
Доповідач: Дмитренко О.О. 
Тема: Молекулярно-генетичний супровід трансплантації гемопоетичних 
стовбурових клітин при онкогематологічних захворюваннях 
Доповідач: Дмитренко І.В. 
Тема: Досвід застосування молекулярно-цитогенетичних методів діагностики 
хронічних лімфопроліферативних неоплазій у хворих – реципієнтів 
трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин
Доповідачі: Мішаріна Ж.А., Мінченко Ж.Н., Дягіль І.С., Сітько В., Костюкова Н.І., 

Ткаченко О.В., Мартіна З.В., Бебешко В.Г.
Тема: Цитокіновий статус в патогенезі та лікуванні хронічної мієлоїдної 
лейкемії 
Доповідач: Шляхтиченко Т.Ю. 

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА

16 квітня 2015 року • Час проведення: 10:00–15:30

Організатори: Національна академія медичних наук України, Лабораторна 
та метрологічна служби НАМН України, Референтна лабораторія НАМН 
України, Компанія LMT

ПРОГРАМА
Майстер-клас: Новинки модельного ряду MINDRAY: ВС-5000/ВС5150 – 
сучасні 5-диф гематологічні аналізатори в дії
Проводить: Черновол П.А., асистент кафедри інфекційних хвороб 
епідеміології і лабораторної діагностики ДонНМУ ім. М. Горького, менеджер з 
маркетингу компанії «УКР ДІАГНОСТИКА»
У ході майстер-класу заплановано демонстрація автоматичних гематологічних 
аналізаторів 5-Diff . Буде проведено ознайомлення з особливостями 
виконання аналізів на аналізаторах ВС-5000 та ВС-5150 Mindray. Окрему 
увагу буде присвячено питанням калібрування та контролю якості, зокрема 
- вбудованим програмам контролю якості гематологічних досліджень. Під 
час презентації буде розглянуте клінічне значення  показників аналізу крові 
одержуваних на гематологічному аналізаторі, в тому числі клінічне значення 
розрахункових показників. Також буде акцентовано увагу на найчастіші 
помилки при виконанні аналізів на гематологічних аналізаторах і способи їх 
уникнення.
Майстер-клас: Особливості проведення біохімічних досліджень на 
автоматичному біохімічному аналізаторі «Miura» (I.S.E. S.r.l., Італія)
Проводить: Талалаєв Т.В., фахівець з аналітичних технологій ТОВ «Вектор-
Бест-Україна», лікар
«Miura» – автоматичні біохімічні аналізатори виробництва Італії (компанія ISE).
Основні переваги, які є визначальними для аналізаторів «Miura»: – низька 
собівартість аналізу (невелика витрата реагентів (об’єм реакційної суміші 
– 200-500 мкл)), висока продуктивність (240 тестів на годину), можливість 
використовувати реагенти від різних виробників (відкрита система), 
надійність і гарантія сервісного обслуговування.
В ході майстер-класу будуть представлені можливості автоматичного 
біохімічного аналізатора «Miura» з продуктивністю 240 тестів на годину, 
продемонстрована структура, проаналізовані переваги, надані настанови та 
рекомендації по роботі з біохімічним аналізатором.
Майстер-клас: Практичні прийоми та програмне забезпечення в побудові 
системи управління якості аналітичної лабораторії на принципах ISO 15189
Проводять: Саганенко В.О., Хабунь Р.Е. ТОВ «Організація медичного бізнесу»
Під час проведення майстер-класу будуть висвітлені підходи до виявлення 
та вирішення найбільш проблемних ділянок процесу клінічних досліджень 
в лабораторіях України. Фахівці компанії запропонують алгоритми побудови 
системи управління якості в медичний лабораторії, покажуть приклади 
розробки СОП, впровадження простих програм автоматизації процедури 
внутрішнього контролю якості та зовнішньої системи міжлабораторних 
порівнянь, будуть продемонстровані зразки малої автоматизації в 
гематологічних тестах.

ПРОДОВЖЕННЯ
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СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «МЕДИЧНА РАДІОЛОГІЯ»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В МЕДИЧНІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ»

15 квітня 2015 року ● Час проведення: 13:30–15:30

Організатори: ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики 
НАМН України», кафедра променевої діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика

ПРОГРАМА 
Тема: Новые технологии в МДКТ
Докладчик: Дыкан И.Н. 
Тема: Современная лучевая диагностика патологии лимфатических узлов 
шеи
Докладчик: Бабкина Т.М.
Тема: Лучевая диагностика фиброза печени у детей
Докладчик: Тарасюк Б.А.
Тема: ASQ в ультразвуковой диагностике стеатоза печени
Докладчик: Новикова М.Н.
Тема: 3Д-ангиография внутриплацентарного кровотока при осложненном 
течении беременности
Докладчик: Волик Н.К.
Тема: Новые технологии в диагностике патологии молочных желез
Докладчик: Божок Е.Н.
Тема: Сравнительная характеристика методов компрессионной 
соноэластографии и эластографии сдвиговой волны при раке предстательной 
железы
Докладчик: Коробко В.Ф.

ОСОБЛИВОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ МІОКАРДУ ТА МАГІСТРАЛЬНИХ 
АРТЕРІЙ ГОЛОВИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ

Дикан І.М., Козаренко Т.М., Глазовська І.І., Кравчук Е.Ю., Корсак І.С. 
ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМНУ», 

Київ, Україна
Мета. Вивчити особливості структурно-функціональних параметрів 
магістральних артерій голови (МАГ) та міокарду у хворих на цукровий діабет 
2-го типу (ЦД 2).
Матеріали і методи. Обстежено 26 хворих на ЦД2 у стадії компенсації. 
За допомого лінійного датчика 11-3 МГц проводилося ультразвукове 
дослідження магістральних артерій голови. Визначали товщину комплексу 
інтима-медіа (КІМ) (мм), враховували наявність стенозуючого ураження 
МАГ. Показник КІМ > 0,9 мм розглядали як потовщення інтими. При 
ехокардіографічному обстеженні хворих враховували наявність ущільнення 
стінок аорти, наявність гіпертрофії лівого шлуночка (за показниками товщини 
задньої стінки лівого шлуночка (ТЗСЛШ), міжшлуночкової перетинки 
(ТМШП).  Діастолічну функцію лівого шлуночка оцінювали за показниками 
співвідношення трансмітральних потоків Е/А, де Е- максимальна швидкість 
раннього діастолічного потоку, А – максимальна швидкість потоку 
передсердь, за часом ізоволюметричного розслаблення (IVRT). Діастолічне 
наповнення вважали нормальним при значеннях  Е/А >1, IVRTв межах 60-90 
мс. Показники Е/А < 1, IVRT>90 мс розцінювали як діастолічну дисфункцію 
по типу порушення релаксації. Дослідження проводили за допомогою 
ультразвукової системи Philips iE 33 за стандартною методикою . 
Результати та обговорення. Середні показники товщини КІМ становили 
1,04 ± 0,07 мм, що свідчить про потовщення комплексу інтима-медіа у 
обстежуваних пацієнтів. Атеросклеротичні бляшки в судинах каротидного 
басейну виявлені у 88 % хворих на ЦД 2, з них двостороннє ураження 
каротидних басейнів відмічалося у 38 % хворих. При ехокардіографічному 
обстеженні в усіх пацієнтів спостерігалося ущільнення стінок висхідної 
аорти, у 45,4 % – кальціноз мітрального та/або аортального клапанів. 
Спостерігалася тенденція до формування гіпертрофії лівого шлуночка 
(середні показники ТСЛШ – 1,12 ±0,09 мм, ТМШП – 1,21 ± 0,87 мм). У 54,5 % 
хворих на ЦД 2 за даними аналізу співвідношення трансмітральних потоків 
виявлено діастолічну дисфункцію лівого шлуночка.
Висновки. У хворих на цукровий діабет 2 типу спостерігається ремоделювання  
магістральних артерій голови пов’язане з їх атеросклеротичним ураженням 
(потовщення КІМ, висока частота стенозування каротид). Зміна геометрії 
міокарду зумовлена гіпертрофією лівого шлуночка, а функціональні 
особливості проявляються формуванням діастолічної дисфункції.  

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ МАГІСТРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ ГОЛОВИ, 
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОТЕЛІЮ, ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У 

ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ
 Глазовська І.І., Москаленко Н.Ю., Мазур С.Г., Коваленко А.В.

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

Мета. Оцінити особливості структурних змін магістральних артерій, 
функціональних особливостей ендотелію та ліпідного обміну  у хворих на 
цукровий діабет 2 –го типу.
Матеріали та методи. Обстежено 26 хворих на цукровий діабет 2-го 
типу (ЦД 2), 15 жінок, 11  чоловіків. Середній вік хворих – 55 ±11 років. 
Тривалість захворювання складала 15±7 років. Усі обстежувані знаходилися 
у стадії компенсації вуглеводного обміну завдяки медикаментозній корекції 
гіперглікемії. Для оцінки стану ліпідного обміну визначався загальний 
холестерин (ЗХ), холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ХЛПНЩ), 
холестерин ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), розраховувався 
коефіцієнт атерогенності (КА). Враховувалися антропометричні особливості 
за індексом маси тіла (ІМТ) (маса тіла (кг)/зріст2 (м)). Хворим проводилося 
ультразвукове доплерографічне обстеження магістральних судин шиї, 
з урахуванням наявності стенозуючого ураження каротид, визначалася 
товщина комплексу інтіма–медіа (КІМ) (мм). Оцінка функціональної 
вазомоторної функції ендотелію проводилася методом компресійної потік-
залежної вазодилатації a. brachialis. Використовувалася ультразвукова 
система Philips iE 33,  лінійний датчик – 11 мГц. 
Результати та обговорення. Усі хворі з обстеженої групи мали надмірну 
масу тіла або страждали на ожиріння.  ІМТ становив 37±9,8. Не дивлячись на 
те, що показники ЗХ – 5,5 ±0,7 Мм/л, ЛПНЩ – 3,35 ММ/л, ЛПВЩ – 1,15 Мм/л 
мали нормальні значення, високий  КА – 4,5 свідчив про високий атерогенний 
потенціал ліпідів крові у хворих на ЦД2. Цей факт підтверджує і наявність 
стенозуючого ураження каротин, що було виявлене у 88  % обстежуваних. 
При цьому, стенозування обох каротидних басейнів фіксувалося у 38  % 
хворих з ЦД 2, одного каротидного басейну – у 50  %. Товщина комплексу 
інтима-медіа склала 1,04 ± 0,07 мм (за даними літератури товщина КІМ > 
0,9 мм розцінюється як її потовщення). Приріст діаметру а. brachialis після 
проби з реактивною гіперемією склав 8,9 ± 0,7 %, що свідчить про зниження 
функціональної здатності ендотелію у регуляції судинного тонусу.
Висновки. У хворих на цукровий діабет 2-го типу на фоні проатерогенного 
вектору ліпідного спектру крові ( підвищений КА) виражені прояви 
церебрального атеросклерозу, що проявляються високою частотою 
стенозуючого ураження каротид, потовщенням комплексу інтима-медіа 
Недостатній приріст діаметру а. brachialis після компресійної проби з 
реактивною гіперемією свідчить про зниження функціональної активності 
ендотелію у хворих на ЦД 2. 

ЕХОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ВЕНОЗНОЇ ПРОТОКИ У ПЛОДА ТА НОВОНАРОДЖЕНОГО

Жадан О.Д.
ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМНУ», 

Київ, Україна
Мета. Визначити особливості стану венозної протоки (ВП) у плода та 
новонародженого за допомогою ехографії та допплерографії.
Матеріали та методи. Проведено огляд літературних джерел.
Результати та обговорення. ВП є однією з трьох фетальних комунікацій, які 
відповідають за адаптацію серцево-судинної системи до внутрішньоутробного 
існування та розвитку. ВП або протока Аранція являє собою венозний шунт, 
що об’єднує абдомінальну частину пупочної вени та нижню порожнисту 
вену. ВП минає пупочні вени (портальні синуси) у верхньо-задньому напрямі 
і досягає нижньої порожнистої вени на рівні злиття печінкових вен. Вивчення 
змін у функціонуванні ВП є однією з важливих озак, що характеризують стан 
розвитку плода. 
Допплерометрична пренатальна оцінка ВП дозволяє оцінити стан серцево-
судинної системи плода. Спектр венозного кровотоку відображає зміни 
об’єму та тиску в передсердях впродовж серцевого циклу. При спектральній 
допплерометрії венозної системи кількісно оцінюються усі фази кровотоку: 
шлуночкова систола (S-хвиля), шлуночкова кінцева систолічна релаксація 
(V-низхідна), пасивне діастолічне наповнення шлуночків  (D-хвиля) та активне 
наповнення шлуночків у систолу передсердь (а-хвиля). 
За винятком співвідношення S/a, напівкількісна допплерометрична оцінка 
показників спектру венозного кровотоку використовується у сучасній 
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клінічній практиці. Реєстрація змін  цих показників є безумовною ознакою 
розвитку гіпоксії плода.
Після народження, з припиненням кровотоку через пуповину та зниженням 
тиску у портальному синусі, кровоток у ВП знижується. ВП закривається і 
згодом перетворюється на венозну зв’язку. Спектр нормального кровотока 
у новонародженого має двохфазну криву, з напрямом від портального 
синуса до нижньої порожнистої вени. Швидкість кровотоку змінюється 
в залежності від фази дихання, набуваючи максимального значення на 
вдосі. Важливість вивчення ВП у неонатальному періоді обумовлена 
можливою персистенцією відкритої ВП (шунт між портальною системою та 
нижньою порожнистою веною) ,що призводить до виникнення ускладнень, 
пров’язаних з попаданням у мозок токсичних аммонієвих сполук. У 
результаті аномального шунтування виникають патологічні реакції з боку 
ЦНС дитини.
Висновки. Ехографічне та допплерографічне дослідження венозної протоки 
та визначення її функціонального стану є важливим діагностичним критерієм 
в оцінці стану плода та новонародженого.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПРЕССИОННОЙ 
ЭЛАСТОГРАФИИ И ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ ВОЛНЫ ПРИ РАКЕ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Коробко В.Ф., Глобенко Т.А., Коваленко А.В.

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

Цель.Определение специфических признаков злокачественных опухолей 
предстательной железы (РП) методом компрессионной соноэластографии и 
методом эластографии сдвиговой волны,а также сравнение диагностических 
возможностей этих методов.
Материлы и методы. Использовали ультразвуковые сканеры Aplio–500 
«Тошиба» (Япония) и Радмир «Ultima» (Украина), которые оснащены 
программой соноэластографии в режиме цветного картирования. 
Обследовано 18 больных РП и 24 пациентов контрольной группы.
Результаты и обсуждение.  Эластографическая картина рака РП зависела, 
как от стадии и характера процесса, так и от метода  ультразвуковой 
эластографии.
При РП в режиме компрессионной соноэластографии отмечали два основных 
симптома: 
– появление зоны высокой жесткости в месте локализации опухоли на фоне 
нормальной эластичности здоровой ткани железы, при этом линия перехода 
на границе жесткой и эластичной ткани  имела волнистый или фестончатый 
контур;  
– выраженная асимметричность эластографической картины без наличия 
участков очень высокой жесткости. 
Относительный индекс Юнга (индекс жесткости) при этом находился в 
диапазоне от 2,7 до 6,8. Иная эластографическая картина РП определялась 
в режиме соноэластографии сдвиговой волны. При РП   наблюдали 
феномен «надкушенного яблока» и «черной дыры». Этот феномен 
характеризовался двумя признаками: полным отсутствим цветового сигнала 
в зоне злокачественной опухоли и наличием ободка низкой жесткости 
по периферии патологической зоны. Указанные проявления никогда не 
встречались при доброкачественной патологии и простатитах. 
Выводы. Эластографическая картина рака простаты зависит от метода 
эластографии и от характера и степени распространенности процесса. 
Для компрессионной эластографии при неоплазмах железы характерно 
появление зоны резко повышенной жесткости на фоне здоровой ткани, а 
также асимметрия эластографической картины. При РП при эластографии 
сдвиговой волны регистрируются  специфические акустические феномены 
«надкушенного яблока» и «черной дыры». В отличие от компрессионной 
соноэластографии при эластография сдвиговой волны хуже выявляются 
неоплазмы переходной зоны. 

МОЖЛИВОСТІ МДКТ У ДІАГНОСТИЦІ УСКЛАДНЕНЬ ПАНКРЕАТИЧНИХ 
ПСЕВДОКІСТ

Дикан І.М., Логаніхіна К.Ю., Козаренко Т.М., Гордієнко К.П.
ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМНУ», 

Київ, Україна
Мета. Визначити МДКТ–семіотику ускладнень панкреатичних псевдокіст 
(ПП), виділити їх найхарактерніші ознаки.
Матеріали та методи. Обстежено 45 пацієнтів, із клінічним діагнозом, 
підтвердженим результатами подальших хірургічних втручань, на 
64-зрізовому комп’ютерному томографі LightSpeed VCT, GE; із пероральним 
контрастуванням петель кишківника (Треомбраст), внутрішньовенним 
контрастуванням (Томогексол-350, 100 мл).

Результати та обговорення. Була використана класифікація ПП «The Atlanta 
classifi cation system», згідно якої найчастіше діагностувалися рідиновмісні 
структури (тип а) – у 20 хворих (44,5 %),гострі ПП (тип b) – у 15 хворих (33,3 %); 
рідше-хронічні ПП (9 хворих, 20,0 %) – тип с, та панкреатичні абсцеси (тип d) 
– 1 хворий (2,2 %). Ускладнення ПП виявили у 5 хворих (11,1 %): нагноєння (1 
хворий, 2,2 %); компресія загальної жовчної протоки (із розвитком механічної 
жовтяниці) та тромбоз селезінкової вени – по 1 хворому (2,2 %); асцит (2 
хворих, 4,5 %); крововилив у кісту та її розрив – останні два ускладнення 
є досить рідкими та нами діагностовані не були. Більшість виявлених 
ускладнень (у 4 з 5 пацієнтів) спостерігали при діаметрі ПП понад 6 см; в цих 
випадках найчастіше діагностували асцит (2 пацієнти, 4,5 %).
Висновки. З 45 пацієнтів з ПП найчастіше були діагностовані тип а – 
рідиновмісні структури (20 пацієнтів, 44,5 %), та гострі ПП (тип b) – у 15 
пацієнтів, 33,3 %. Ускладнення ПП виявлені у 5 хворих (11,1 %), з яких 
переважно спостерігався асцит (2 хворих, 4,5 %). У 4 із 5 пацієнтів із 
ускладненнями ПП мали діаметр понад 6 см.

ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ (УЗ) ТА НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИХ 
МЕТОДИК В ДІАГНОСТИЦІ ХВОРИХ З АНОМАЛІЯМИ СУДИН 

ГОЛОВНОГО МОЗКУ  
Глоба М.В., Ващенко В.В.

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», 
Київ

Відомо, що зміни біоелектричної активності головного мозку при 
артеріовенозних мальформаціях (АВМ) та артеріальних аневризмах, які 
ускладнені САК, визначаються наявністю структурних та гемодинамічних 
змін у мозковій речовині. 
Мета роботи. оцінити зміни функціональної активності головного мозку 
у хворих з АВМ та аневризматичним САК та їх значення у комплексній 
діагностиці та динамічному спостереженні.
Матеріали і методи. Робота ґрунтується на результатах клініко-
інструментальних досліджень 120 хворих з АВМ та 52 хворих з розривом 
аневризми, які ускладнені САК та супроводжувалися церебральним 
вазоспазмом (ЦВС). Всі хворі проходили лікування в Інституті нейрохірургії 
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України. Середній вік хворих 40,7±9,8 років 
(від 19 до 68 років).
Клініко-неврологічне обстеження проводилось всім хворим до 
початку лікування та в динаміці периопераційного періоду. Комплекс 
інструментальних методів обстеження включав нейровізуалізаційні 
дослідження: спіральну комп’ютерну томографію (СКТ) мозку, 
рентгенконтрастну церебральну ангіографію (ЦАГ), дуплексне сканування 
з режимом кольорового допплерівського картування судин голови та шиї 
(Siemens Sonoline G-50), комп’ютерну ЕЕГ (BRAINTEST «DX системи»).
УЗ верифікацію АВМ та ЦВС здійснювали на підставі встановлених УЗ 
критеріїв.
Результати та обговорення. За даними клініко-неврологічного 
обстеження хворих з АВМ, у 65% був епілептичний перебіг захворювання. 
Складні парціальні напади в поєднанні з епілептичними автоматизмами, 
порушення когнітивних і вищих кіркових функцій вірогідно переважали 
в групі хворих з геморагічною маніфестацією АВМ. Приєднання 
епілептиформного синдрому свідчило про прогредієнтність 
захворювання з високою частотою трансформації клінічних проявів. У 
хворих з геморагічним перебігом АВМ, навіть без епілептиформного 
синдрому, виявлені більш грубі вогнищеві порушення, висока частота 
епілептиформної активності (68%) та пароксизмальної активності мозку 
(88%); у 52% випадків зона максимальної потужності тета-активності 
співпадала з локалізацією АВМ. При глибинно розташованих АВМ у хворих 
переважали дифузні зміни, які свідчили про залучення у патологічний 
процес підкіркових та діенцефальних структур. 
У хворих з вираженим церебральним вазоспазмом (ЦВС) загальномозкові 
зміни переважали значні та грубі; α- ритм характеризувався значним 
зниженням амплітуди, дезорганізованістю; повільнохвильова θ- та δ- 
активність мала більш грубий поліморфний характер з переважанням 
δ- активності; патологічна активність мала більш розповсюджений 
характер і реєструвалась у більшій кількості відведень.  Аналіз локалізації 
вогнищевих і латералізації дифузних ЕЕГ- змін не показав кореляції 
між стороною домінування ЕЕГ – порушень та стороною найбільш 
виражених гемодинамічних змін за даними УЗ, тим більш, що вазоспазм 
частіше реєструвався в обох каротидних басейнах. Проте, латералізація 
зареєстрованих загально мозкових та вогнищевих ЕЕГ- змін частіше 
відповідала локалізації розриву інтракраніальної аневризми.
Висновки. Використання комплексу УЗ та нейрофізіологічних методик 
у хворих з аномаліями судин головного мозку дозволяє більш детально 
аналізувати ступінь функціональних порушень головного мозку та може 
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бути використане з метою прогнозування ранньої ішемії, розвитку стійких 
вогнищевих неврологічних порушень, формування вогнищевих змін та 
контролю епілептиформного синдрому.

ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

16 квітня 2015 року ● Час проведення: 10:00–15:00

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

ПРОГРАМА
Засідання обласних позаштатних спеціалістів зі спеціальності «Ультразвукова 
діагностика» та Ради УАФУД
Головуючий: Динник О.Б., Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі 
спеціальності «Ультразвукова діагностика», Київ
Доповідь: Ультразвуковий скринінг новонароджених з перинатальною 
патологією: результати і перспективи впровадження
Доповідач: Закревський А.М., Клименко Т.М., Карапетян О.Ю., Сандуляк Т.В., 
ХМАПО 
Майстер-клас: Застосування допплерівського високочутливого кодування 
мікрокровотоків (режим SMI) в ультразвуковому дослідженні органів 
черевної порожнини
На обладнанні компанії УМТ+, TOSHIBA
Доповідачі: Новикова М.Н., НМАПО ім. П.Л. Шупика
Майстер-клас: Інтервенційні втручання під ультразвуковим контролем з 
використанням еластографії
На обладнанні компанії МЕД ЕКСІМ, Esaote 
Доповідачі: Чирков Ю.Е., Жайворонок М.М., Український НПЦ ендокринної 
хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, МНПО 
«Медбуд»
Майстер-клас: Місце компресійної еластографії в категоріях BI-RADS
На обладнанні компанії Здраво, Mindray
Доповідачі: Федусенко О.А., Кориченський О.М., НМАПО ім. П.Л. Шупика
Майстер-клас: Пункційна ендоваскулярна безперервно УЗ-контрольована 
лазерна абляція при варикозній хворобі вен нижніх кінцівок
На обладнанні компанії Техмедконтракт 
Доповідачі: Шимечко О.С., Медцентр «Життя – Київ»
Майстер-клас: Алгоритм дуплексного дослідження брахіоцефальних артерій
На обладнанні компанії Модем 1, GE
Доповідачі: Глоба М.В., Ващенко В.В., ДУ «Інститут нейрохірургії НАМН 
України»

СЕКЦІЯ «ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА 
ЗАХВОРЮВАНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ»

16 квітня 2015 року ● Час проведення: 16:00–18:00

Організатор: Асоціація клінічних нейрофізіологів

ПРОГРАМА
Головуючі: д.мед.н., професор Чеботарьова Л.Л., д.мед.н., професор 
Бачинська Н.Ю.,   к.мед.н. Диннік О.Б.
Установчі збори ГО «Асоціація клінічних нейрофізіологів» 
Виступ Президента Асоціації: Чеботарьової Лідії Львівни, д.мед.н., проф., 
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ»
Затвердження Статуту, обговорення
Тема: Сучасні методи електрофізіологічної діагностики уражень нервової 
системи. Клінічна інтерпретація результатів
Доповідачі: д.мед.н., проф. Чеботарьова Л.Л., д.мед.н. Третьякова А.І., 
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ», Київ
Тема: Клінічне значення полімодальних викликаних потенціалів
Доповідач: Солонович О.С., Сулій Л.М., ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. 
А.П. Ромоданова НАМНУ», Київ 
Тема: Нейрофизиологические методы исследования в офтальмологической 
практике
Доповідач: Белущенко Д.С, МЦ «Лікарська практика», Київ 
Тема: Нейрофізіологічні забезпечення хворих на туберозний склероз
Доповідач: Погребняк А.Б., МЦ «Лікарська практика», Київ
Тема: Використання допплерографічних та нейрофізіологічних методів 
діагностики в динамічному спостереженні хворих з аномаліями судин 
головного мозку

Доповідач: к.мед.н. Ващенко В.В., к.мед.н. Глоба М.В., ДУ «Інститут 
нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ», Київ
Тема: Особенности церебральной гемодинамики и биоэлектрической 
активности мозга у пациентов с мигренозными пароксизмами
Доповідач: к.мед.н. Калашников В.Й, Харківська медична академія 
післядипломної освіти, Харків

СЕМІНАР «СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РАДІОЛОГІЧНИХ І ЯДЕРНИХ 
МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ»

17 квітня 2015 року ● Час проведення: 10:00–13:00

Організатор: ДУ «Інститут медичної радіології ім.  С.П.  Григор’єва НАМН 
України»

ПРОГРАМА 
Тема: Переоснащення і модернізація відділень променевої терапії в 
сучасних умовах 
Автори: Старенький В.П., Сухіна О.М., Свинаренко А.В., Авер’янова Л.А.
Тема: Підготовка спеціалістів для високотехнологічної променевої терапії – 
командний підхід
Автори: Старенький В.П., Сухіна О.М., Свинаренко А.В., Авер’янова Л.А.
Тема: Системи планування і конформна променева терапія 
Автори: Васильєв Л.Л., Трофімов А.В., Старенький В.П., Сухіна О.М., 
Свинаренко А.В., Орлова Ю.О., Пшишевська Л.А.
Тема: Основні принципи проведення стереотаксичної радіохірургії 
новоутворень головного мозку
Автори: Сілаєва О.С., Удатова Т.В., Курило Г.О., Клінічна лікарня Феофанія, 
Всеукраїнський центр радіохірургії
Тема: Контроль якості стереотаксичної радіохірургії: фізичні аспекти
Автори: Підлубна Т.Г., Кісіль Ю.М., Підгорна Л.О., Ботвиновський Б.О., 
Черенько Н.В., Клінічна лікарня Феофанія, Всеукраїнський центр радіохірургії
Тема: Нестандартні схеми і режими променевої терапії окремих локалізацій: 
хемомодифікація, хронотерапія, фракціонування:
Тема: Хронорадіотерапія при лікуванні пухлин малого тазу
Автори: Сухіна О.М., Свинаренко А.В., Грищенко Т.П.
Тема: Нестандартний режим променевої терапії при лікуванні 
недрібноклітинного раку легені
Автори: Білозор Н.В., Старенький В.П., Сухіна О.М., Карвасарська В.В.

У РАМКАХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК НАМН УКРАЇНИ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО ТА 
ПОСТРАЖДАЛОМУ НАСЕЛЕННЮ»

Стендова доповідь: Біодозиметрія у постраждалих унаслідок локального чи 
широкомасштабного радіаційного інциденту в зоні АТО 
Автор: Мазнік Н.О. 
Доповідь: Реорганізація роботи служби променевої терапії в умовах 
підвищеного навантаження в умовах АТО 
Автор: Старенький В.П.
Доповідь: Особливості перебігу пухлинних захворювань геніталій у жінок із 
зони АТО 
Автор: Міхановський О.А. 
Стендова доповідь: Можливості радіологічного захисту в умовах 
надзвичайних ситуацій 
Автор: Узленкова Н.Є.

САТЕЛІТНИЙ ЗАХІД МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ 
ХІ ЮВІЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

 «ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ 
ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЯ, ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ 

ТА ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ»

17 квітня 2015 року ● Час проведення: 9:30–13:45

Організатор: Toshiba
Місце проведення: Тренінг центр Toshiba в Київській міській клінічній
лікарні швидкої допомоги, за адресою: Київ, вул. Братиславcька, 3

ПРОДОВЖЕННЯ
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СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ
 РОЗРОБОК НАМН УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО ТА ПОСТРАЖДАЛОМУ НАСЕЛЕННЮ»

15 квітня 2015 року • Час проведення: 11:30–18:00
16 квітня 2015 року • Час проведення: 10:00–17:00

Організатор: Національна академія медичних наук України
ПРОГРАМА

Президія: Сердюк А.М., Цимбалюк В.І., Міхньов В.А., Лазоришинець В.В., 
Гульчій О.П.

15 квітня 2015 року

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ 
Головуючі: Цимбалюк В.І., Міхньов В.А.
Привітання: А.М. Сердюка, Президента Національної академії медичних 
наук України, академіка НАН та НАМН України
Вступне слово:
Цимбалюк В.І., віце-президент Національної академії медичних наук України, 
відповідальний за координацію дій від НАМН України по забезпеченню надання 
медичної допомоги пацієнтам, які постраждали в зоні АТО
Педаченко Є.Г., Головний позаштатний спеціаліст МОЗ та НАМН України 
зі спеціальності «нейрохірургія», директор ДУ «Інститут нейрохірургії 
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» 
Тема: Вогнепальна рана
Доповідач: Заруцький Я.В., начальник кафедри військової хірургії Української 
військово-медичної академії
Тема: Особливості надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги при 
вогнепальній черепно-мозковій травмі в умовах АТО
Доповідач: Данчин О.Г., Головний нейрохірург Міністерства оборони України
Тема: Ендоваскулярне лікування травматичних уражень магістральних 
артерій голови та шиї: досвід лікування учасників АТО
Доповідач: Найда А.В., завідуючий консультативно-поліклінічного відділення 
ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії 
НАМН України»
Тема: Особливості реорганізації біоелектричної активності головного мозку 
і церебральної гемодинаміки у хворих, котрі перенесли закриту черепно-
мозкову травму і шляхи їх корекції
Доповідач: Кузнєцова С.М., завідувач відділення судинної патології головного 
мозку ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України
Тема: Досвід надання нейрохірургічної допомоги пораненим з черепно-
мозковою та хребетно-спинномозковою травмою в умовах масового 
поступлення
Доповідач: Сірко А.Г., завідуючий відділенням церебральної нейрохірургії №2 
Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова
Тема: Бойова травма хребта і спинного мозку
Доповідач: Поліщук М.Є., завідувач кафедри нейрохірургії НМАПО 
ім. П.Л. Шупика МОЗ України
Тема: Вогнепальні поранення периферичних нервів
Доповідач: Цимбалюк В.І., заступник директора ДУ «Інститут нейрохірургії 
ім. акад.  А.П. Ромоданова НАМН України»
Тема: Надання нейрохірургічної допомоги пораненим та травмованим в 61 
Військовому мобільному госпіталі під час АТО
Доповідач: Гафійчук Ю.Г., старший ординатор нейрохірургічного відділення 
клініки нейрохірургії та неврології Військово-медичного клінічного центру 
Південного регіону
Тема: Реконструктивна та відновлювальна нейрохірургія при наслідках 
вогнепальної хребетно-спинномозкової травми
Доповідач: Ямінський Ю.Я., лікар-нейрохірург відділення відновної 
нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН 
України»
Тема: Електростимуляція в лікуванні больових синдромів внаслідок травми 
кінцівок, отриманих в зоні АТО
Доповідач: Третяк І.Б., завідуючий відділенням відновної нейрохірургії 
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Тема: Діагностика та лікування компартмент-синдрому при вогнепальних 
пораненнях кінцівок
Доповідач: Страфун С.С., заступник директора з наукової частини 
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
Тема: Хірургія мінно-вибухових і вогнепальних ушкоджень серця і перикарда

Доповідач: Замятін П.М., завідуючий відділом травматичного шоку, 
військової хірургії, хірургії надзвичайних ситуацій ДУ «Інститут загальної та 
невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України»
Тема: Шляхи профілактики та хірургічного лікування серцево-судинної 
патології для учасників АТО
Доповідач: Попов В.В., завідувач відділення хірургічного лікування 
набутих вад серця ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії 
ім. М.М. Амосова НАМН України»
Тема: Можливості використання ендоваскулярної технології при 
травматичному ураженні судин черевного відділу аорти
Доповідач: Нікішин О.Л., судинний-хірург, ДУ «Науково-практичний центр 
ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»
Тема: Органозберігаючі технології в хірургії
Доповідач: Сухін І.А., головний хірург медичних закладів Укрзалізниці, 
завідувач відділу хірургії ДТГО «Південно-західна залізниця». Вузлова лікарня 
№1 ст. Дарниця 
Тема: Вплив активованих вуглецевих волокнистих матеріалів на процеси 
загоєння ран
Доповідач: Щербицька О.В. Інститут матеріалознавства ім. І.М. Франце-
вича НАН України 
Тема: Інфузійно-трансфузійне забезпечення постраждалих внаслідок 
бойових дій на етапах медичної евакуації
Доповідач: Новак В.Л., директор ДУ «Інститут патології крові та 
трансфузійної медицини НАМН України» 
Тема: Інфузійно-трансфузійна терапія у до- та післяопераційному періоді
Доповідач: Дзісь Б.Р., відділення хірургії та клінічної трансфузіології 
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»
Тема: Застосування інфузійно-трансфузійних препаратів комплексної дії у 
наданні медичної допомоги постраждалим внаслідок бойових дій
Доповідач: Тушницький О.М., відділення хірургії та клінічної трансфузіології 
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 
Тема: Новий колоїдно-гіперосмолярний інфузійний препарат Гекотон, як 
засіб для малооб’ємної ресусцитації на догоспітальному етапі
Доповідач: Кондрацький Б.О., зав. лабораторії технології трансфузійних 
препаратів ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної  медицини НАМН 
України»

16 квітня 2015 року

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
Головуючі: Лазоришинець В.В., Гульчій О.П.
Вступне слово Лазоришинець В.В., чл.-кореспондент НАМН України, 
начальник лікувально-організаційного управління НАМН України 
Тема: Тактика лікування осколкових поранень кінцівок з ушкодженнями 
магістральних судин
Доповідач: Іванова Ю.В., відділення поранень та ранових поверхонь 
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України» 
Тема: Алгоритм діагностики стану структури кісткової тканини та лікувально-
профілактичні заходи в учасників АТО з вогнепальними травмами та 
переломами кісток
Доповідач: Бруслова К.М., завідувач відділення радіаційної гематології 
дитячого віку ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини»
Тема: Особливі аспекти надання хірургічної допомоги в особливий період 
постраждалим з пошкодженням грудної клітки
Доповідач: Маєтний Є.М., відділення торакальної хірургії ДУ «Національний 
інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» 
Тема: Клінічні прояви травми грудної клітини та надання медичної допомоги 
постраждалим внаслідок цієї травми
Доповідач: Опанасенко М.С., зав. відділенням торакальної хірургії та 
інвазивних методів діагностики ДУ «Національний інститут фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» 
Тема: Досвід надання медичної допомоги постраждалим з травматичними 
ураженнями лицьового склету
Доповідач: Заболотний Д.І., директор ДУ «Інститут отоларингології 
ім. О.С. Коломійченка НАМН України»
Тема: Досвід надання медичної допомоги постраждалим з пораненнями 
ЛОР-органів
Доповідач: Ковтуненко О.В., Дніпропетровська обласна клінічна лікарня 
ім. І.І. Мечникова
Тема: Особливості діагностики та корекції слухових порушень у осіб, які 
знаходились у зоні проведення антитерористичної операції
Доповідач: Шидловська Т.В., завідувач лабораторією професійних порушень 
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голосу та слуху ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН 
України»
Тема: Оптимізація місцевого знеболення на нижній щелепі при лікуванні 
та реабілітації пацієнтів із травматичним пошкодженням щелепно-лицевої 
області
Доповідач: Анісімов М.В., відділ ортопедичної стоматології, 
матеріаловедення і випробувань виробів стоматологічного призначення 
ДУ «Інститут стоматології НАМН України»
Тема: Застосування резорбуючих та нерезорбованих конструкцій при 
дефектах та травмах щелепно-лицевої області
Доповідач: Гулюк А.Г., відділення вроджених незрощень лиця ДУ «Інститут 
стоматології НАМН України»
Тема: Особливості надання невідкладної допомоги при травмах очей в 
умовах проведення АТО
Доповідач: Красновид Т.А., завідуючий відділом посттравматичної патології 
ока ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН 
України»
Тема: Органозберігаючі операції при травмах селезінки
Доповідач: Євстахевич І.Й., завідуючий відділенням хірургії та клінічної 
трансфузіології ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини 
НАМН України» 
Тема: Моніторинг осіб після видалення селезінки (з післяопераційною 
спленектомією)
Доповідач: Семерак М.М., відділення хірургії та клінічної трансфузіології 
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 
Тема: Можливості консервативного лікування хворих із травмами нирки, 
постраждалих в зоні АТО
Доповідач: Возіанов С.О., директор ДУ «Інститут урології НАМН України» 
Тема: Лікування хворих із стриктурами уретри, які постраждали в зоні АТО
Доповідач: Возіанов С.О., директор ДУ «Інститут урології НАМН України»
Тема: Стрес та ендокринна система медичної допомоги учасникам АТО та 
постраждалому населенню
Доповідач: Сергієнко Л.Ю., завідуюча лабораторією патогістології 
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН 
України» 
Тема: Поранення душі: комплексна реабілітація особистості
Доповідач: Возніцина К.Б., зав. консультативно-поліклінічного відділення 
клініки ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», координатор Центру 
медико-психологічної реабілітації
Тема: Діагностика, терапія та профілактика медико-психологічних наслідків 
бойових дій в сучасних умовах
Доповідач: Марута Н.О., зав. відділом неврозів і граничних станів 
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» 
Тема: Медико-психологічна допомога дітям і підліткам в умовах надзвичайних 
ситуацій
Доповідач: Пушкарьова Т.М., відділення хвороб сполучної тканини у дітей 
(група психосоматики і психотерапії) ДУ «Інститут педіатрії, акушерства 
і гінекології НАМН України»
Тема: Про організаційні заходи по запобіганню дерматовенерологічних 
захворювань в надзвичайних ситуаціях
Доповідач: Кутасевич Я.Ф., д.м.н., директор ДУ «Інститут дерматології та 
венерології НАМН України»
Тема: Основні організаційні задачі дерматовенерології на сучасному етапі в 
Україні
Доповідач: Волкославська В.М., завідуюча відділом науково-аналітичної 
роботи, ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
Тема: Скринінг та облік факторів ризику неінфекційних захворювань в 
умовах надзвичайних ситуацій
Доповідач: Фадєєнко Г.Д., директор ДУ «Національний інститут терапії 
ім. Л.Т. Малої НАМН України»
Тема: Деякі аспекти надання медичної (ендокринологічної) допомоги 
учасникам АТО, мешканцям та переміщеним особам з АР Крим, Луганської та 
Донецької областей у 2014-2015 рр. 
Доповідач: Коваленко А.Є., завідувач хірургічного відділення ДУ «Інститут 
ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»
Тема: Біодозометрія у постраждалих унаслідок локального чи 
широкомасштабного радіаційного інциденту в зоні АТО
Доповідач: Мазнік Н.О., завідувач відділенням дистанційної поєднаної 
променевої та комплексної терапії ДУ «Інститут медичної радіології НАМН 
України»
Тема: Реорганізація роботи служби променевої терапії в умовах підвищеного 
навантаження в умовах АТО
Доповідач: Старенький В.П., завідувач відділенням дистанційної променевої 
та комплексної терапії ДУ «Інститут медичної радіології НАМН України»
Тема: Можливості радіологічного захисту в умовах надзвичайних ситуацій

Доповідач: Узленкова Н.Є., завідувач лабораторією протирадіаційних 
препаратів  ДУ «Інститут медичної радіології НАМН України»
Тема: Лікування гострої променевої хвороби
Доповідач: Клименко С.В., завідувач відділу медичної генетики 
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини» НАМН України

ТАКТИЧНА МЕДИЦИНА

15-16 квітня 2015 року • Час проведення: 11:00–16:40
17 квітня 2015 року • Час проведення: 10:00–14:00

Національний координатор: Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) 
та екстреної медичної допомоги

Стандарти Tactical Combat Casualty Care (TCCC)

ПРОГРАМА
15.04.2015

10.00-11.00 Відкриття конференції
Лекційна зона 
11.00-11.40 Що таке стандарти TCCC. ТССС&PHTLS Денис Сурков

12.00-12.40 Принципи допомоги пораненим в зоні під 
вогнем. Тактика&медицина Денис Сурков

15.00-15.40 Алгоритм допомоги пораненим «MARCH» Віталій Крилюк 
16.00-16.40 Принципи сортування та евакуації 

поранених
Віталій Крилюк

Зона МК 1 «Зупинка зовнішньої кровотечі» 
11.00-11.40

• Турнікети
• Тампонада рани, гемостатики
• Механічні пристрої  -  ITClamp

Олександр 
Моторний

Валерій Кузьмін

12.00-12.40
15.00-15.40
16.00-16.40
Зона МК 2 «Інфузійна терапія»
11.00-11.40

• Внутрішньовенний доступ – особливості 
встановлення в умовах бойових дій
• Внутрішньокістковий доступ

Костянтин 
Мадонов

Іван Кузьмінський

12.00-12.40
15.00-15.40
16.00-16.40
Зона МК 3 «Відновлення прохідності дихальних шляхів та 

забезпечення адекватного  дихання»
11.00-11.40

• Назофарингеальна трубка
• Конікотомія
• Пункція плевральної порожнини при 
напруженому пневмотораксі
• Дії при відкритому пневмотораксі

Володимир 
Звеняцький

Олексій 
Доморацький

Віктор Диховічний

12.00-12.40
15.00-15.40

16.00-16.40

16.04.2015
Лекційна зона
10.00-10.40 Що таке стандарти TCCC. ТССС&PHTLS Денис  Сурков

11.00-11.40 Принципи допомоги пораненим в зоні під 
вогнем. Тактика&медицина. Денис  Сурков

12.00-12.40 Алгоритм допомоги пораненим «MARSH». Віталій Крилюк 
15.00-15.40 Принципи сортування та евакуації 

поранених. 
Віталій Крилюк

16.00-16.40 Сучасні технології надання допомоги 
пораненим (комерційний).

Зона МК 1 «Зупинка зовнішньої кровотечі»
11.00-11.40

• Турнікети
• Тампонада рани, гемостатики.
• Механічні пристрої  -  ITClamp

Олександр 
Моторний

Валерій Кузьмін

12.00-12.40
15.00-15.40
16.00-16.40
Зона МК 2 «Інфузійна терапія»  
11.00-11.40

• Внутрішньовенний доступ – особливості 
встановлення в умовах бойових дій
• Внутрішньокістковий доступ

Костянтин 
Мадонов

Іван Кузьмінський

12.00-12.40
15.00-15.40
16.00-16.40
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Зона МК 3 «Відновлення прохідності дихальних шляхів та 
забезпечення адекватного  дихання»

11.00-11.40
• Назофарингеальна трубка
• Конікотомія
• Пункція плевральної порожнини при 
напруженому пневмотораксі
• Дії при відкритому пневмотораксі

Володимир 
Звеняцький

Олексій 
Доморацький

Віктор Диховічний

12.00-12.40

15.00-15.40

16.00-16.40

Вулиця Сценарії

13.30-14.30
Відпрацювання окремих елементів 
надання допомоги пораненим в умовах 
бойових дій – ЗОНА НА ПОЛІ БОЮ

Модератор:
Денис Сурков

МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «БОЙОВІ 
УШКОДЖЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ: ГОСПІТАЛЬНИЙ ЕТАП 

ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

15 квітня 2015 року • Час проведення 12:00–16:00

Організатор:  ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка 
НАМН України»
За участі: 
– Військово-медичної академії МО України;
– Українського НДІ протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності Мінсоцполітики України;
– Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України;
– ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»;
– Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України;
– Головного військово-медичного клінічного центру – «ГВКГ» МО України;
– Військово-медичного клінічного центру Північного регіону МО України;
– Ірпінського військово-медичного клінічного центру професійної патології 
особового складу ЗС України
За підтримки: ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів»

ПРОГРАМА
Вступне слово президента ВГО «Українська асоціація ортопедів–
травматологів», директора ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. 
М.І. Ситенка НАМН України», заслуженого діяча науки та техніки України, 
лауреата Державної премії України, проф. Коржа Миколи Олексійовича. 
Тема: Принципи та досвід надання допомоги постраждалим з вогнепальною 
скелетною травмою
Доповідачі: Бур’янов О.А., Ярмолюк Ю.О., Бородай О.Л., Савка І.С., Клапчук Ю.В., 
Цивіна С.А., Лакша А.М. 
Тема: Сучасна тактика лікування порушень репаративного остеогенезу, що 
розвинулись внаслідок високоенергетичних ушкоджень кісток кінцівок
Доповідачі: Корж М.О., Романенко К.К. 
Тема: Сучасні методи хірургічного лікування травматичних ушкоджень 
хребта
Доповідачі: Корж М.О., Радченко В.О., Попсуйшапка К.О., Попов А.І.
Тема: Компартмент-синдром при вогнепальних пораненнях кінцівок
Доповідачі: Страфун С.С., Долгополов О.В., Лисак А.С., Шипунов В.Г. 
Тема: Заміщення кістково-суглобових дефектів після вогнепальних 
ушкоджень та гнійно-некротичних ускладнень
Доповідачі: Вирва О.Є., Шевченко І.В., Малик Р.В., Голка Т.Г., Вирва О.О., 
Ютовець Ю.Г.
Тема: Апарати зовнішньої фіксації для лікування переломів кінцівок: 
розробка, виробництво і клінічне застосування
Доповідачі: Попсуйшапка О.К., Літвішко В.О. 
Тема: Формування кукс нижніх кінцівок з протезуванням на операційному 
столі–принципи та досвід ситенківської фахової школи
Доповідач: Диннік О.А. 
Тема: Особливості ампутацій та формування кукс при бойових ураженнях 
кінцівок 
Доповідачі: Бур’янов О.А., Ярмолюк Ю.О., Беспаленко А.А. 
Тема: Експрес-ортезування в системі лікування хворих з наслідками 
ушкоджень хребта та контрактурами суглобів кінцівок
Доповідачі: Диннік О.А., Тимченко І.Б., Трубаєва Т.В., Погоріла Г.В. 
Тема: Сучасний стан питання щодо виготовлення високофункціональних 
протезно-ортопедичних засобів в Україні
Доповідачі: Салєєва А.Д., Зайцев М.В., Ватолінський Л.Є., Щетинін В.В., 
Тимофєєв І.Л. 

Тема: Сучасні підходи та досвід протезування постраждалих внаслідок 
бойових дій з куксами нижніх кінцівок
Доповідачі: Ватолінський Л.Є., Юткін В.М. 
Тема: Сучасні підходи та досвід протезування постраждалих внаслідок 
бойових дій з куксами верхніх кінцівок 
Доповідачі: Литвиненко О.М., Кузін В.О. 
Тема: Сучасні підходи та досвід реабілітації хворих з ускладненою травмою 
хребта
Доповідачі: Кабаненко І.В., Варешнюк О.В., Федяй О.О. 

ОСОБЛИВОСТІ АМПУТАЦІЙ ТА ФОРМУВАННЯ КУКС ПРИ БОЙОВИХ 
УРАЖЕННЯХ КІНЦІВОК 

Бур’янов О.А.1, Ярмолюк Ю.О. 2,  Беспаленко А.А. 3

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

2Головний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» МО України
3Ірпінський військово-медичний клінічний центр професійної патології 

особового складу ЗС України, Ірпінь, Україна
Мета: покращення надання хірургічної допомоги пацієнтам з ампутаціями 
кінцівок після бойових травм. 
Матеріали і методи. Проаналізовано результати лікування 54 поранених з 
бойовими ампутаціями, які увійшли в основну клінічну групу яким надавалась 
допомогам згідно запропонованих нами стандартів. Групу для порівняння 
становили 45 осіб з бойовими ампутаціями, у яких мали місце помилки 
надання допомоги та не застосовувались запропоновані нами методи. 
Основній групі поранених хірургічна допомога надавалась із застосуванням 
сучасних засобів та методів, а саме: рани первинно не зашивались, 
проводилась тракція м’яких тканин, хірургічна обробка ран виконувалась 
ультразвуковим кавітатором. В якості акустичної рідини використовували 
розчин «Декасан», рани кукс первинно не зашивали, використовували VAC-
терапію та виконували бактеріологічне дослідження раньового вмісту. 
Результати та обговорення. В основній групі зменшилась кількість 
повторних хірургічних обробок з 2,3±0,2 до 1,4±0,1 операції на одного 
пораненого(травмованого), знизилась кількість реампутацій на 8,2±0,3 %, 
знизилась кількість інфекційних ускладнень з 22,4 % до 9,3 %, зменшився 
ліжко-день на 15,8. Покращення зазначених показників отримано за 
рахунок ультразвукової стимуляції регенераторних процесів, підвищення 
васкуляризації тканин, антимікробної дії, як наслідок – швидкого загоєння 
рани. Вакуум-терапія сприяла програмованому сталому видаленню 
раньового вмісту, зниженню інтерстиціального набряку м’яких тканин, 
покращенню мікроциркуляції. 
Висновки. Не зважаючи на складність бойової ампутації, використання 
ультразвукової кавітації та вакуум-терапії з бактеріальним контролем та 
комплексною консервативною терапією сприяє швидшому очищенню 
рани, зменшенню набряку тканин кукси та кількості ускладнень, тривалості 
лікування, що дає змогу прискорити повноцінну медичну реабілітацію.

ПРИНЦИПИ ТА ДОСВІД НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ З 
ВОГНЕПАЛЬНОЮ СКЕЛЕТНОЮ ТРАВМОЮ

Бур’янов О.А. 1, Савка І.С. 2, Ярмолюк Ю.О. 2, Бородай О.Л. 3, 
Клапчук Ю.В. 3, Цівина С.А.2, Лакша А.М. 4 Вакулич М.В. 1

1 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України
2 Головний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» МО України

3 Військово-медичний клінічний центр Північного регіону МО України
4 Військово-медична академія МО України

Мета. Покращення результатів лікування постраждалих з вогнепальною 
скелетною травмою.
Матеріали і методи. В травматологічному відділенні клініки ушкоджень 
ГВМКЦ «ГВКГ» МОУ з 2014 по 2015 роки прооперовано 252 постраждалі 
з вогнепальною скелетною травмою. Вік хворих від 19 до 45 років (всі - 
чоловіки). З загального числа пацієнтів у 42,1% були переломи гомілки, 
у 23,8% – переломи стегна, у 22.3% – переломи плеча, у 11.8% – переломи 
передпліччя. Для лікування пацієнтів використовувалась наступна хірургічна 
тактика: первинна хірургічна обробка ран, фасціотомія, АЗФ, ультразвукова 
кавітація, V.A.C.-терапія, з вивченням лабораторних показників крові та 
бактеріологічних властивостей рани для підготовки пацієнта до етапної 
заміни методу фіксації перелому.
Результати та обговорення. Оцінюючи результати лікування у найближчий 
період (3-6 міс), відмітили наявність хронічного вогнепального остеомієліту у  2 
пацієнтів,  що потребувало проведення фістулсеквестректомії, використання 
V.A.C.-терапії, та антимікробних «бус», у 65 пацієнтів контрактури суглобів, 
що потребувало продовження медичної реабілітації, у 46 пацієнтів відмічена 
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сповільнена консолідація, у 33 пацієнтів відмічені невропатії, що потребувало 
виконання невролізу та пластики нервів. 
Висновки. Проведення повноцінної хірургічної обробки вогнепальної рани 
у комбінації з  системою acti V.A.C., ультразвуковою кавітацією дає можливість 
зменшити мікробну контамінацію, запобігти інфекційним ускладненням та 
прискорити час загоєння рани.
Аргументована та своєчасна заміна методу фіксації вогнепального перелому 
довгих кісток кінцівок дає можливість впровадити індивідуальну програму 
медичної реабілітації, що забезпечить оптимальний функціональний 
результат.

ЕКСПРЕС-ОРТЕЗУВАННЯ В СИСТЕМІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З 
НАСЛІДКАМИ УШКОДЖЕННЯ ХРЕБТА ТА КОНТРАКТУРАМИ СУГЛОБІВ 

КІНЦІВОК
Диннік О.А., Тимченко І.Б., Трубаєва Т.В., Погоріла Г.В.

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН 
України», Харків, Україна

Вступ. На протязі 108-річної історії існування інституту ім. проф. М.І. Ситенка 
в ньому завжди активно функціонували медико-технічні підрозділи, які 
створювали засоби протезно-ортопедичної техніки. Останні 50 років такою 
структурою є лабораторія ортезування та біоматеріалів, яка на основі 
сучасних досягнень матеріалознавства, біомеханіки та фізіології, разом з 
клініцистами, створила та впровадила в широку практику застосування 
ортезів в системі лікування хворих з наслідками ушкоджень хребта та 
контрактурами суглобів кінцівок.
Мета. Віддзеркалення досвіду інституту в розробці та застосуванні ортезів 
указаного призначення, а також суті та результатів розробленого методу 
лікувально-профілактичного експрес-ортезування.
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 основі модульного принципу побудови 
розроблено оригінальні конструкції та технології виготовлення ортезів 
нового покоління на шийний, грудний та поперековий відділи хребта, а 
також редресувальні ортези на суглоби нижніх та верхніх кінцівок. 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 або суглоби 
та фізіологічною можливістю людини. Визначені показання до застосування 
ортезів з позицій клінічних особливостей, достатності та етапності 
ортезування, які забезпечують та оптимізують їх лікувальну дію в системі 
комплексного лікування хворих.
Висновки. Отримані позитивні клінічні результати підтвердили ефективність 
прийнятих медико-технічних рішень.

ФОРМУВАННЯ КУКС НИЖНІХ КІНЦІВОК З ПРОТЕЗУВАННЯМ НА 
ОПЕРАЦІЙНОМУ СТОЛІ – ПРИНЦИПИ ТА ДОСВІД СИТЕНКІВСЬКОЇ 

ФАХОВОЇ ШКОЛИ
Диннік О.А.

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН 
України», Харків, Україна

Вступ. У 70-роках минулого століття в інституті ім. проф. М.І.  Ситенка акад. 
О.О.  Коржем та учнями розроблено метод ампутацій гомілки та стегна з 
протезуванням на операційному столі (ПОС), як найбільш активний метод 
реабілітації хворих названої категорії.
Мета. Висвітлити досвід та сучасний стан проблеми формування кукс стопи, 
гомілки та стегна із ПОС.
Матеріали і методи. 510 хворих, яким у минулому проведено 
міофасціопластичні ампутації на рівні гомілки і стегна з ПОС та 153 хворих, 
оперованих автором на рівні стопи, гомілки, стегна. Застосовували клініко-
рентгенологічні, біомеханічні та фізіологічні методи досліджень.
Результати та обговорення. Розроблено простий, малогабаритний 
компресійний спице-стержневий пристрій (КССП) для остеосинтезу 
при кістково-пластичному формуванні кукс, який легко монтується та 
демонтується і дозволяє стабільно фіксувати кістковий аутотрансплантат, 
задавати йому при необхідності додаткову компресію та надягати на куксу 
розроблені, на основі вітчизняних вузлів та напівфабрикатів, оригінальні 
конструкції експрес- та лікувально-тренувальних протезів. Удосконалено 
відомі та розроблено нові способи кістково-пластичного формування кукс 

нижніх кінцівок на основі операцій за Д. Пироговим, А. Біром, В. Грітті, Б. 
Шимановським, екзартикуляції гомілки в колінному суглобі із збереженням 
надколінка, а також реконструктивно-відновні коригувальні операції на 
коротких та середніх куксах стоп. Запропонований медико-технічний 
комплекс виключає зміщення аутотрансплантата і забезпечує раннє, 
починаючи з 1–2 доби після операції, навантаження кукси, мобільність та 
побутову незалежність хворих, створює умови для консолідації кісткових 
і загоєння м’якотканинних структур кукс. А в цілому готовність хворих до 
постійного протезування через 2-2,5 місяці після операції, що вдвічі менше 
ніж у випадку кістковопластичного формування кукс нижніх кінцівок за 
традиційними підходами. 
Висновки. Багаторічний досвід інституту ім. проф. М.І.  Ситенка і сучасний 
стан проблеми свідчить на користь розробленого оригінального напрямку 
реабілітації хворих після ампутації нижніх кінцівок та може бути застосований 
при повторних операціях на куксах після утинання з приводу бойових 
ушкоджень.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ДОСВІД РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З УСКЛАДНЕНОЮ 
ТРАВМОЮ ХРЕБТА

Кабаненко І.В., Варешнюк О.В., Федяй О.О.
Український науково-дослідний інститут протезування, 

протезобудування та відновлення працездатності, Харків, Україна
Мета. Підвищення ефективності реабілітації пацієнтів з ускладненою 
травмою хребта на підставі використання технічних засобів
Матеріали і методи. У період з 2007 по 2014 роки у клініці 
УкрНДІпротезування проведено курс реабілітації 225 особам з наслідками 
травм хребта та спинного мозку, з них 4 особи після вогнепальних уражень. 
Визначено послідовність проведення фізичної реабілітації з застосуванням 
необхідних на певному етапі технічних засобів: динамічні вертикалізатори, 
параподіуми, роботизовані системи, тренажери RGO і медичні показання 
щодо призначення ортезних систем та допоміжних засобів пересування, 73,3 
% пацієнтів забезпечені відповідними ортезними системами.
Результати та обговорення. Результати проведених реабілітаційних 
заходів відстежені у 62,2 % хворих і оцінювалися за такими параметрами: 
відновлення спроможності стояти, ходити, тривалість перебування у 
вертикальному положенні, пересування у межах приміщення та поза ним, 
ступінь розширення функціональних можливостей. Найкращі результати 
були отримані у 140 (62,2 %) хворих з локалізацією ураження на рівні 
грудного та поперекового відділу хребта, з частковим порушенням функції 
проведення спинного мозку при збереженому сегментарно-периферійному 
нейромоторному апараті та в строки після травми від 6 місяців до 3-х років. 
Застосування технічних засобів дозволило у 58 (41,4 %) відновити функцію 
утримання рівноваги в положенні стоячи, здатність до пересування в 
ортезних системах строго обмеженого простору з опорою на брусся, у 82 
(58,6 %) – забезпечити замикання у колінних суглобах, відновити здатність 
до пересування в ортезних системах з додатковою опорою (ходунки, 
підлокітники), як в межах приміщення, так і поза ним.
Висновки. Впровадження сучасних підходів в реабілітації хворих з 
ускладненою травмою хребта з використанням технічних засобів з 
подальшим забезпеченням ортезними системами дозволяє підвищити 
соціально-побутову адаптацію хворого, розширити можливості пересування, 
обмежити залежність від оточуючих.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ДОСВІД ПРОТЕЗУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ 
ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ З КУКСАМИ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК 

Литвиненко О.М., Кузін В.О.
УкрНДІпротезування, Харків, Україна

Мета роботи: визначення підходів до забезпечення пацієнтів з ампутаційними 
дефектами верхніх кінцівок протезами для часткової компенсації втрачених 
функцій.
Матеріали і методи. Було проведено обстеження 5 пацієнтів з наслідками 
вогнепальних та вибухових поранень з ампутаційними дефектами на різних 
рівнях. Троє пацієнтів потребували оперативного втручання. Проведено 
протезування пацієнта з подвійною ампутацією кистей. В ході роботи були 
використані клінічний та рентгенографічний методи на етапі обстеження 
пацієнтів, оперативний метод – на етапі підготовки до протезування та оцінка 
рухових функцій на етапі протезування.
Результати та обговорення. Пацієнтам, що потребували оперативного 
лікування, було проведено реампутацію кукси передпліччя з приводу рани, 
що не загоювалась, висічення нейротизованого рубця і надлишку м´яких 
тканин торця кукси плеча з обробкою нервів. Всім пацієнтам був проведений 
етап підготовки до протезування, який включав лікувальний комплекс, 
спрямований на «виховання» кукси: усунення набряків, запальних процесів 
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та больового синдрому. Було проведено протезування пацієнта з подвійною 
ампутацією обох кистей. Пацієнт протезувався вперше після медичної 
реабілітації в закладах Міністерства охорони здоров´я. Був забезпечений 
протезами з тяговим керуванням. За допомогою протезів була реалізована 
значна частина операцій, що потребує функції схвату та просторового 
маніпулювання предметами, але операцій, що потребують дрібної моторики, 
пацієнт виконувати не міг. Тому під час адаптації до протезу та навчання 
користуванню була встановлена необхідність забезпечення пацієнта з 
парною ампутацією додатковими швидкозмінними пристосуваннями 
вузькоспрямованого призначення (для гігієни, письма, занять спортом, 
приготування та прийняття їжі), які конструктивно максимально адаптовані 
для виконання визначеної окремої операції. 
Висновки. Пацієнти з ампутаційними дефектами верхніх кінцівок, що 
постраждали в результаті бойових дій, потребують комплексного підходу 
до реабілітації: оперативного лікування, підготовки до протезування, 
нестандартного підходу до вибору конструкцій протезів та обов´язкового 
етапу навчання користування ними.

СУЧАСНА ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ РЕПАРАТИВНОГО 
ОСТЕОГЕНЕЗУ, ЩО РОЗВИНУЛИСЬ ВНАСЛІДОК ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ 

УШКОДЖЕНЬ КІСТОК КІНЦІВОК
Корж М.О.1, Романенко К.К.2, Прозоровський Д.В.1

1ДУ “Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка НАМНУ”
2Харківська медична академія післядипломної освіти

Мета: обгрунтувати принципи лікування різних видів порушень 
репаративного остеогенезу, що розвинулись внаслідок високоенергетичних 
ушкоджень кінцівок.
Матеріали і методи. Результати лікування 176 хворих (192 порушення 
репаративного остеогенезу), що були госпіталізовані в інститут від 6 міс до 
5 років після первинної травми. Оцінено загальний та локальний статуси 
(клінічний огляд, рентгендослідження, комп’ютерна томографія, МР-
томографія, електронейроміографія, допплеросонографія, УЗД).
Результати та обговорення. З’ясовані чинники, що негативно впливали на 
репаративний остеоегенез: 
- первинна травма (high-energy травма, уламковий та відкритий характер 
перелому, ушкодження декількох сегментів)
- лікувальна тактика (порушення технології позаосередкового, накісткового 
або інтремедулярного остеосинтезу, застосування скелетного витягу при 
відкритих уламкових переломах).
Наслідки дії означених чинників: нестабільність у системах «кістка-
кістка» та «кістка-імплант», порушення репаративного остеоегенезу, 
післятравматичний остеомієліт, формування післятравматичних деформацій, 
трофічні та/або рубцеві зміни м’яких тканин та вторинних змін у суглобах. 
Результати додаткових методів дослідження, дані анамнезу та клінічного 
обстеження, дозволили спланувати та провести всім хворим оперативне 
лікування зі застосуванням сучасних методів остеосинтезу (накістковий, 
інтремедулярний, позаосередковий).
Висновки. Сформульовано принципи лікування порушень репаративного 
остеогенезу, що розвинулись внаслідок високоенергетичних ушкоджень 
кінцівок:
•   передопераційне планування із урахуванням особливостей загального та 

локального статусів 
•  мінімальна додаткова травматизація ушкодженого сегменту
•   стабільна фіксація фрагментів на період, необхідний для відновлення 

функціональних властивостей сегменту
•   усунення деформації в залежності від її виду, локалізації та стану м’яких 

тканин
•   поєднання стабілізації уламків із сануючими операціями при кістково-

гнійних процесах та дефектах покровних тканин, за необхідності – етапне 
лікування.

КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ УШКОДЖЕНЬ ЗВ’ЯЗКОВОГО АПАРАТУ 
ГОМІЛКОВОСТУПНЕВОГО СУГЛОБА

Бондаренко С.В.1, Терон І.В. 2

1 Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, 
Україна

2 Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН 
України, м. Київ, Україна

Вступ. Травми зв‘язкового апарату гомілковоступневого суглоба складають 
до 20% всіх пошкоджень опорно-рухового апарату і призводять до тривалої 
втрати працездатності пацієнта, а іноді й до його інвалідизації. У теперішній 
час лікування цієї патології передбачає накладення тугої пов‘язки (або 
гіпсової пов‘язки типу «чобіток») з наступним проведенням усього комплексу 

відновного лікування. Такі пошкодження, залежно від специфіки виконуваних 
робочих функцій та конкретних умов роботи, призводять до втрати пацієнтом 
працездатності від 20 до 50 днів.
Мета. Визначення  клінічної ефективності нового методу лікування 
зв’язкового апарату гомілковоступневого суглоба, спрямованого на 
мінімізацію запального процесу, оскільки він погіршує загоєння тканин.
Матеріали і методи. Проведено ретроспективне суцільне дослідження 
власних результатів амбулаторного лікування 37 хворих, здійсненого одним 
із співавторів.
Результати та обговорення. Обґрунтована авторська методика лікування 
полягає в одночасному впливі на область пошкодженого суглоба 
діадинамічних струмів у режимі «короткий період» при поперечному 
розташуванні електродів. При цьому катод поміщається зовнішньо на 
місце набряку і найбільшої болючості; вище і нижче катода фіксуються 
вібрафони від апарату «Вітафон», в якому використовується 4 режим. 
Перед процедурою проводиться підшкірне введення суміші дексаметазону 
і 2  %-розчину лідокаїну в область ушкодження. Тривалість комплексного 
впливу складає 20-30 хвилин. Курс лікування – 10 процедур щоденно. Вже 
після 2-3 процедур хворі відчувають значне зменшення больових відчуттів 
в області пошкодження, а до кінця курсу лікування можуть приступати до 
трудової діяльності в повному обсязі, передбаченому професіограмою 
робочого місця.
Висновки. Ефективність авторської методики, заснованої на 
комплексному впливі фармакотерапії та електровіброакустики, полягає 
у 2-3 – разовому скороченні періоду непрацездатності й відповідному 
покращенні якості життя хворих з ушкодженнями зв’язкового апарату 
гомілковоступневого суглоба. Відтак, в умовах значного ресурсного 
обмеження державних програм охорони здоров‘я ця методика заслуговує 
на широке впровадження у практику госпітального лікування та медико-
соціальної реабілітації пацієнтів з бойовими ушкодженнями опорно-
рухової системи.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТРАВМАТИЧНИХ 
УШКОДЖЕНЬ ХРЕБТА

Корж М.О., Радченко В.О., Попсуйшапка К.О., Попов А.І. 
ДУ “Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка НАМН 

України”, Харків, Україна
Мета. Віддзеркалення досвіду ситенківської школи вертебрологів щодо 
хірургічного лікування хворих з травматичними ушкодженнями хребта, а 
також погляди на тактику і методи хірургічних втручань.
Матеріали і методи. Наші клінічні спостереження базувалися на 146 
хворих з травматичними ушкодженнями хребта. Для передопераційної 
діагностики використовували клінічно-неврологічне, рентгенологічне, 
магніторезонансне та комп’ютерно-томографічне обстеження, за відомими 
загальноприйнятними методиками. Основним завданням передопераційної 
діагностики було чітке розуміння морфології ушкодження хребтового 
сегмента. В роботі орієнтувалися на універсальну класифікацію ушкоджень 
хребта, запропоновану F.Magerl та ін., (1994 р.). Хворим виконували 
наступні декомпресійно-стабілізуючі хірургічні втручання: задній 
окціпітоцервікальний спондилодез – 8 хворих, передній міжтіловий 
спондилодез шийного відділу хребта – 32 хворих, а в комбінації з задньою 
трансартикулярною фіксацією – 15 хворих, задній транспедикулярний 
спондилодез грудного відділу хребта – 14 хворих, транспедикулярний 
спондилодез нижньо-грудного та поперекового відділу хребта – 77 хворих 
та у 21 хворого з даної групи використовували передній міжтіловий 
спондилодез.
Результати та обговорення. Оцінку результатів лікування ушкоджень 
хребта  проводили за наступними критеріями:

Критерії оцінки результатів лікування хребта

Критерії Добрий Задовільний Незадовільний

Рентгенологічні
Зрощення,  

деформація до 
5-7

Зрощення,  
деформація 

до 15

Незрощення або 
груба деформація.

The Oswestry 
Disability Index 0-20 21-40 41 і більше

Інтенсивність 
больового 

синдрома по 
ВАШ

немає 0-4 5 і більше

У 121 хворого отримано добрий результат, у 20 – задовільний, а у 5 – 
незадовільний, що потребувало повторних хірургічних втручань.
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Висновки. Отримані клінічні результати свідчать, що запропоновані тактика 
та методи хірургічних втручань у хворих з травматичними ушкодженнями 
хребта зазвичай забезпечують відновлення опороздатності хребтового 
сегменту та повноцінну декомпресію нервових структур.

ПРИСТРОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ФІКСАЦІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ 
КІНЦІВОК: РОЗРОБКА, КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО.

Попсуйшапка О.К.1, Літвішко В.О.2

1Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Україна
2Комунальний заклад «Чугуївська центральна районна лікарня 

ім. М.І. Кононенка», Чугуїв, Україна
3 Приватне підприємство «Ортопак», Харків, Україна 

Завдяки попередньому досвіду застосування в травматології і ортопедії 
апарату Ілізарова нами була в 1986 р. запропонована конструкція апарату 
зовнішньої фіксації. Його особливістю було застосування стрижнів з 
оригінальною різьбовою частиною замість шпиць. В подальшому, в 1988 
р., професором О.К. Попсуйшапкою був розроблений спеціальний апарат 
зовнішньої фіксації відламків після перелому довгих кісток, який був вперше 
використаний для функціонального лікування переломів кінцівок. Методика 
лікування переломів гомілки та стегна за допомогою даного пристрою була 
клінічно обґрунтована та удосконалена в двох кандидатських дисертаціях: В.І. 
Дубаса (2002), І.М. Боровіка (2010).
Пристрій має ряд ознак, які відрізняють його від інших відомих апаратів.
1. Зовнішня опора виготовлена з пружного композитного матеріалу, що 
створює умови для стимуляції періостального кісткового регенерату з 
достатнім запасом міцності, а також знижує вірогідність поламки конструкції 
«апарат–відламки» при циклічних навантаженнях.
2. Різьблення стрижнів та методика вгвинчування їх в кістку забезпечує 
максимально надійне та тривале збереження міцного з’єднання «стрижень-
відламок».
3. Конструкція з’єднувального вузла дозволяє фіксувати стрижні до 
зовнішньої опори у широкому просторовому діапазоні, що, в свою чергу, дає 
змогу побудови геометрично раціональної та механічно надійної конструкції, 
що ефективно протидіє навантаженням. Методика використання засобу 
передбачає дозоване навантаження пошкодженої кінцівки з перших днів 
після операції.
З метою широкого впровадження розробленого пристрою в медичну 
практику авторами було створено приватне підприємство «Ортопак», 
організовано виробництво даних пристроїв та отримано свідоцтво про їх 
державну реєстрацію з дозволом застосування в медичній практиці України.
На даний час наші пристрої широко використовуються в травматологічних 
відділеннях ряду лікарень в Полтаві і області, Харкова і області, обласній 
лікарні Дніпропетровська та Харківському військовому шпиталі.

КОМПАРТМЕНТ СИНДРОМ ПРИ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕННЯХ 
КІНЦІВОК

Страфун С.С.1, Долгополов О.В.1, Лисак А.С.1, Шипунов В.Г.2

1ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», Київ, Україна
2Головний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий 

клінічний госпіталь» МО України, Київ, Україна
Вступ. Компартмент синдром – стан, при якому зростання підфасціального 
тиску в закритому кістково-фіброзному просторі зменшує перфузію тканин до 
рівня, нижчого за життєво необхідний. Вогнепальні поранення, особливо ті, 
що супроводжуються переломами кісток, входять до групи високого ризику 
щодо розвитку компартмент синдрому. Так при вогнепальному пораненні має 
місце високоенергетична травма у поєднанні з малими ранового каналами. 
Створюється ситуація, при якій розмір ранового каналу недостатній для 
декомпрессії вираженого набряку що супроводжує вогнепальну травму. У 
патогенезі компартмент синдрому, що має характер замкненого «вадного 
кола» основну роль відіграють: підвищення підфасціального тиску, та 
локальна ішемія тканин.
Мета: Визначити особливості діагностики та лікування вогнепальних 
компартмент синдромів.
Матеріали та методи: Спостерігали 28 хворих з вогнепальним компартмент 
синдромом та його наслідками. При вогнепальних переломах проксимальних 
епіметафізів гомілки, та передпліччя, а також політравмі з тривалим 
зниженням артеріального тиску – ризик виникнення компартмент синдрому 
сягає 40 %. Найголовнішим з критеріїв діагностики компартмент синдрому – є 
показник підфасціального тиску. В залежності від його величини розрізняють 
три ступені тяжкості компартмент синдрому.
Консервативна терапія: адекватне знеболення, охолодження, гіперволемічна 
гемодилюція, зняття спазму переферичних судин, покращення реологічних 
властивостей крові, стабілізація судинних мембран, збільшення 

толерантності м’язів до ішемії, зменшення набряку, та покращення венозного 
та лімфовідтоку.
Лікувальна фасціотомія – декомпрессія кістково-фасціальних футлярів 
шляхом розсічення фасції. Виконують при розвитку клінічних проявів 
компартмент синдрому, та за відсутності позитивного ефекту від 
консервативної терапії або високих цифрах підфасціального тиску. Її 
доцільно поєднувати з остеосинтезом АЗФ, та ревізією магістральних судин. 
Найбільша ефективність у перші 6–8 годин.
Всі вогнепальні пошкодження потребують: антибіотикотерапії, контролю 
електролітного балансу, при переломах – стабілізацію АЗФ, видалення 
нежиттєздатних тканин, декомпрессійну фасціотомію.

СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ ЩОДО ВИГОТОВЛЕННЯ 
ВИСОКОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНИХ ЗАСОБІВ В 

УКРАЇНІ
Салєєва А.Д., Зайцев М.В., Ватолінський Л.Є., Щетинін В.В., Тимофєєв І.Л.

Український науково-дослідний інститут протезування, 
протезобудування та відновлення працездатності, Харків, Україна

Мета. Максимальне відновлення втрачених функцій опорно-рухового 
апарата за рахунок використання при виготовлені протезно-ортопедичних 
засобів сучасних технологій та високофункціональних комплектуючих 
протезних виробів.
Матеріали і методи. Відновлення втрачених функцій опорно-рухового 
апарата забезпечується комплексною програмою реабілітації пацієнтів, в якій 
вирішальне значення мають протезно-ортопедичні засоби, які в повній мірі 
враховують індивідуальні особливості, потенціал, соціально-побутові умови, 
тощо. Рівень відновлення в значній мірі визначається застосуванням сучасних 
технологій та використанням  високофункціональних комплектуючих. В 
протезах нижніх кінцівок високофункціонального виробу забезпечується 
використання штучних стоп з рекуперацією енергії та колінних механізмів 
з гідравлічною та електронною системами регулювання протезу в фазу 
опори та переносу. Протягом останніх 3-х років парк високофункціональних 
комплектувальних виробів, які сертифіковані та дозволені для використання, 
значно зріс. Це відомі в світі фірми-виробники напівфабрикатів: OTTO-BOCK 
(Німеччена) поставляє 7 найменувань високофункціональних колінних 
механізмів та 6 найменувань штучних стоп; Streifeneder (Німеччена) – 4 
колінних механізма; Uniprox (Німеччина) – 3 колінних механізма та 3 
штучні стопи; Colleqe Park – 3 штучні стопи. Окремі високофункціональні 
комплектуючі вироби поставляються з Японії, Великобританії. Про 
дієвість провідних підприємств свідчить досвід протезування учасників 
антитерористичної операції (АТО). З позитивними результатами протезовано 
високо функціональними протезами понад 20 пацієнтів протезами стегна 
та понад 25 гомілки ( Київське та  Львівське підприємства,  фірма ОРТОТЕХ-
Сервіс, тощо).
Висновки. Матеріально-технічна база підприємств України, професійна 
підготовка фахівців та можливість застосувати сучасні технології та 
комплектуючі дозволяє в значній мірі забезпечити максимальне відновлення 
втрачених функцій пацієнтів за допомогою  високофункціональних технічних 
засобів реабілітації. 

ЗАМІЩЕННЯ КІСТКОВО-СУГЛОБОВИХ ДЕФЕКТІВ ПІСЛЯ 
ВОГНЕПАЛЬНИХ УШКОДЖЕНЬ І ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ

Вирва О.Є., Шевченко І.В., Малик Р.В., Голка Т.Г., Вирва О.О., 
Ютовець Ю.Г.

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН 
України», Харків, Україна

Вступ. Особливості лікування масивних вогнепальних поранень кінцівок 
полягають не тільки в санації ранових м’якотканинних ушкоджень, боротьбі 
з інфекційними ускладненнями та гнійно-некротичними процесами, а і в 
заміщенні утворених кістково-суглобових дефектів на віддалених етапах 
лікування, коли йдеться мова про відновлення функції пошкодженої кінцівки 
та суглоба. 
Мета: провести аналіз етапу реконструктивного хірургічного втручання 
у хворих з масивними кістково-суглобовими дефектами, ускладненими 
інфекційними процесами.
Матеріал і методи: проведено аналіз реконструктивних оперативних 
втручань у 38 хворих з дефектами кісток та суглобів кінцівок різних локалізацій, 
після вогнепальних поранень та масивних гнійно-некротичних процесів. 
Всі хворі проходили лікування у відділенні невідкладної травматології та 
відновної хірургії інституту ім. проф. М.І.  Ситенка в період 2013-2015 рр. 
Найбільш поширеними методами хірургічних втручань були двоетапні 
некректомії з використанням металево-цементних спейсерів, що насичені 
антибіотиками, різновиди кісткової ауто- та алло- пластики, модульне 
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ендопротезування кісток та суглобів індивідуальними мегаендопротезами.
Результати та обговорення: головною метою першого етапу лікування було 
ліквідувати запальний гнійно-некротичний процес. Для цього виконували 
секвестрнекректомії, лаваж і дренування рани, а також заміщення кістково-
суглобового дефекту металево-цементними спейсерами з антибіотиками. 
Кращі результати давали двохкомпонентні «рухливі» офіцінальні спейсери, 
які дозволяли не тільки замістити дефект кістки, а і відновити обсяг рухів у 
суглобі. У разі необхідності, використовували індивідуальні, виготовлені 
інтраопераційно спейсери з цементу, що насичені двома антибіотиками. На 
другому етапі, через 6-9 місяців після отримання стійкої ремісії інфекційного 
процесу, були проведені різні види реконструкцій з використанням 
ендопротезів, кісткових трансплантатів та комбінацій даних методів 
відновлення кісток та суглобів. Жодного інфекційного або ортопедичного 
ускладнення у післяопераційному періоді протягом до 2-х років після 
закінчення лікування у всіх прооперованих хворих не спостерігали.
Висновки: найбільш позитивні результати спостерігали при використанні 
офіцінально виготовлених спейсерів з антибіотиками, які дозволяли 
відновити функцію суглоба і кінцівки вже на першому етапі лікування та 
досягнути повної ліквідації інфекційного процесу. Метод заміщення кістково-
суглобового дефекту, тобто кінцевий етап лікування, потрібно вибирати суто 
індивідуально для кожного випадку, що дає максимальний ефект лікування.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ДОСВІД ПРОТЕЗУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ 
ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ З КУКСАМИ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Ватолінський Л.Є., Юткін В.М.
Український науково-дослідний інститут протезування, 

протезобудування та відновлення працездатності, Харків, Україна
Мета. Реабілітація постраждалих пацієнтів в результаті бойових дій з куксами 
нижніх кінцівок.
Матеріали і методи. У період з листопада 2014 року по теперішній час до 
клініки УкрНДІпротезування звернулося 11 постраждалих з ампутаційними 
куксами нижніх кінцівок внаслідок вогнепальних або мінно-осколкових 
поранень. Усі пацієнти мали травми різного ступеню важкості і були поділені 
на три групи: ізольовані, множинні та сполучені і комбіновані. В клініці 
було визначено послідовність проведення курсу фізичної реабілітації, 
підготовки кукс нижніх кінцівок до протезування, лікування супутньої 
патології, забезпечення протезами нижніх кінцівок та опанування навичок 
ходьби.
Результати та обговорення. При протезуванні усіх потерпілих 
застосовувались сучасні підходи та методи протезування, 
високофункціональні комплектуючі. Найбільш складною групою були 
пацієнти з множинною та сполученою травмою 5 осіб (45,5 %), у яких з 
наявністю ампутаційного дефекту нижньої кінцівки були вогнепальні 
багатоуламкові переломи кісток збережених кінцівок та осколкові поранення 
грудної або черевної порожнини, 5 пацієнтів (45,5 %) мали ізольовані 
ампутаційні дефекти внаслідок вогнепальних поранень неускладнених 
травмою інших органів та систем, одна особа (9 %) мала комбіноване 
ураження обох нижніх кінцівок внаслідок мінно-вибухового поранення та 
термічного опіку. Із загальної кількості постраждалих – 2 пацієнти (18 %) були 
забезпечені протезами гомілки та стегна, протезами стегна були забезпечені 
7 пацієнтів (64,0 %), 1 пацієнт (9 %) був забезпечений протезом гомілки, 1 
пацієнт (9 %) був забезпечений ортезами на стопи.
Висновки. Впровадження сучасних методів протезування та ортезування 
хворих з куксами нижніх кінцівок дає можливість відновити здатність до 
пересування, самообслуговування та подальшої їх інтеграції у суспільство.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ 
НЕЙРОХІРУРГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ АТО»

15 квітня 2015 року • Час проведення 11:30–14:15

Організатори: Кафедра нейрохірургії Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Українська асоціація боротьби з 
інсультом, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»

ПРОГРАМА
Вступне слово
Педаченко Є.Г., Головний позаштатний спеціаліст МОЗ та НАМН України зі 
спеціальності «нейрохірургія», директор ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. 
А.П.Ромоданова НАМН України»
Тема: Вогнепальна рана
Доповідач: Заруцький Я.В., начальник кафедри військової хірургії Української 
військово-медичної академії

Тема: Особливості надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги при 
вогнепальній черепно-мозковій травмі в умовах АТО
Доповідач: Данчин О.Г., Головний нейрохірург Міністерства оборони України 
Тема: Бойова травма хребта і спинного мозку
Доповідач: Поліщук М.Є., завідувач кафедри нейрохірургії НМАПО 
ім. П.Л.Шупика МОЗ України 
Тема: Вогнепальні поранення периферичних нервів
Доповідачі: Цимбалюк В.І., заступник директора ДУ «Інститут нейрохірургії 
ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України», Пічкур Л.Д., Лузан Б.М.
Тема: Досвід надання нейрохірургічної допомоги пораненим з черепно-
мозковою та хребетно-спинномозковою травмою в умовах масового 
поступлення
Доповідач: Сірко А.Г., завідуючий відділенням церебральної нейрохірургії №2 
Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова
Тема: Надання нейрохірургічної допомоги пораненим та травмованим в 61 
Військовому мобільному госпіталі під час АТО
Доповідач: Гафійчук Ю. Г., старший ординатор нейрохірургічного відділення 
клініки нейрохірургії та неврології Військово-медичного клінічного центру 
Південного регіону
Тема: Реконструктивна та відновлювальна нейрохірургія при наслідках 
вогнепальної хребетно-спинномозкової травми
Доповідачі: Ямінський Ю.Я., лікар-нейрохірург відділення відновної 
нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН 
України», Гацький О.О., Пічкур О.Л.
Тема: Електростимуляція в лікуванні больових синдромів внаслідок травми 
кінцівок, отриманих в зоні АТО 
Доповідачі: Третяк І.Б., завідуючий відділенням відновної нейрохірургії 
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України», 
Сапон М.А., Цимбалюк Ю.В., Татарчук М.М.
Запитання і відповіді. Обговорення. Підведення підсумків

КРУГЛИЙ СТІЛ З МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО

15 квітня 2015 року • Час проведення 10:00–13:00

Організатори: ДУ «Український науково–дослідний інститут медичної 
реабілітації та курортології МОЗ України», Всеукраїнська асоціація 
фізіотерапевтів та курортологів, Українська академія реабілітації та здоров’я 
людини, Міжнародний благодійний фонд «Реабілітаційний центр Шпиталь 
Майдану»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В 
КАРДІОХІРУРГІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ»

15 квітня 2015 року • Час проведення: 11:00–17:00

Організатори: ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. 
Амосова НАМН України», Асоціація серцево-судинних хірургів України

ПРОГРАМА
Тема: Стан надання екстреної кардіохірургічної допомоги в Україні
Доповідач: Сіромаха С.О.
Тема: Організація та здійснення серцево-легеневої реанімації на 
догоспітальному етапі
Доповідач: Гур’єв С.О.
Тема: Тактика та лікування при гострих аортальних синдромах
Доповідач: Кравченко В.І.
Тема: Пухлини серця. Екстрені стани в кардіології та кардіохірургії
Доповідач: Вітовський Р.М.
Тема: Стандарти лікування інфаркту міокарда у Польщі
Доповідачі: Анджей Соколовски, Ярослав Пінкас
Тема: Особливості надання домедичної та екстреної медичної допомоги 
постраждалим в умовах ведення бойових дій
Доповідач: Сурков Д.
Тема: Гострий коронарний синдром. Сучасні методи діагностики та лікування
Доповідач: Сало С.В. 
Тема: Критичні вроджені вади серця
Доповідач: Труба Я.П.
Тема: Раптова серцева смерть
Доповідач: Парацій О.З.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«НОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ»

15 квітня 2015 року • Час проведення: 10:00–15:00

Організатор: ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

ПРОГРАМА
Тема: Про організаційні заходи із запобігання дерматовенерологічних 
захворювань у надзвичайних ситуаціях
Доповідач: д.мед.н., професор не треба Кутасевич Я.Ф. 
Тема: Основні організаційні задачі дерматовенерології на сучасному етапі в 
Україні
Доповідач: д.мед.н. Волкославська В.М. 
Тема: Нові підходи до лікування ускладнень інфекцій шкіри, спричиненої 
Herpes simplex virus I, II 
Доповідачі: професор Мавров Г.І., к.мед.н. Щербакова Ю.В.
Тема: Герпес-вірусна інфекція: сучасний підхід до вирішення проблем 
діагностики та лікування
Доповідачі: проф. Бондаренко Г.М., к.мед.н. Унучко С.В.
Тема: Синдром дефіциту маннан-зв'язуючого білку і його діагностика
Доповідачі: д.мед.н. Білозоров О.П., Сокол О.А., Частій Т.В., Мілютіна О.Й.
Тема: Сучасний стан проблеми діагностики сифілісу
Доповідачі: к.мед.н., ст.н.с. Кутова В.В., м.н.с. Білоконь О.М. 
Тема: Проблеми розповсюдження та профілактики венеричних інфекцій 
серед дітей і підлітків
Доповідач: к.мед.н. Гутнєв О.Л.
Тема: Сучасний погляд на проблему ІПСШ в місцях позбавлення волі
Доповідачі: проф. Бондаренко Г.М., к.мед.н. Осінська Т. В. 
Тема: Акне: складності ведення пацієнта в практичній діяльності дерматолога
Доповідач: Бронова І.М. асистент кафедри дерматовенерології та ВІЛ/
СНІДу ХМАПО
Тема: Терапія хворих на лікарську хворобу та поширені дерматози з 
ускладненим алергологічним анамнезом
Доповідач: проф.  Солошенко Е.М.
Тема: Оптимізація клініко-лабораторної діагностики ІПСШ в групах населення 
з урахуванням уразливості щодо зараження ІПСШ/ВІЛ
Доповідачі: к.мед.н. Щербакова Ю.В, к.мед.н. Джораєва С.К.

СИМПОЗІУМ 
«МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ»

16 квітня 2015 року • Час проведення: 10:00–17:00

Організатори: 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 
(кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф), 
Харківська медична академія післядипломної освіти (кафедра медицини 
невідкладних станів і медицини катастроф), 
Запорізька медична академія післядипломної освіти (кафедра медицини 
невідкладних станів), 
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги і 
медицини катастроф, 
ВГО «Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та 
медицини катастроф

ПРОГРАМА
Модератори: Зозуля І.С., Рощин Г.Г., Вершигора А.В., Гур’єв С.О., Стрельніков 
О.М., Ніконов В.В., Голдовський Б.М.
Тема: Основні нормативно-правові документи викладення медицини 
невідкладних станів лікарям-інтернам
Доповідачі: Зозуля І.С., Боброва В.І., Іващенко О.В., Ганджа Т.І. 
Тема: Особливості викладання медицини невідкладних станів для керівників 
інтернів на базах стажування
Доповідачі: Іващенко О.В., Зозуля І.С., Ганджа Т.І. 
Тема: Неотложная помощь при острых отравлениях кардиотоксичными 
суррогатами алкоголя
Докладчики: Шкурат А.Н., Курсов С.В., Яковцов И.З., Белецкий А.Л. 
Тема: Алкогольна інтоксикація у пацієнтів з травмою та полісистемними 
ушкодженнями
Доповідачі: Марков Ю.І., Фенько К.В., Орел В.В. 
Тема: Лікування гострого мозкового інсульту: сьогодення та майбутнє
Доповідачі: Зозуля І.С., Зозуля А.І. 

Тема: Гипертонические кризы на догоспитальном этапе – оказание помощи
Докладчик: Никонов В.В. 
Тема: Надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі пацієнтам з 
фібриляцією передсердь
Доповідачі: Ганджа Т.І., Супрун А.О., Оліференко А.С. 
Тема: Особливості реанімаційних заходів (BLS) у дітей
Доповідачі: Орел В.В., Марков Ю.І.
Тема: Клинико-эпидемиологические особенности сочетанной кранио-
торакальной травмы
Докладчик: Полторацкий В.Г. 
Тема: Острая нейроинфекция – вопросы диагностики на догоспитальном 
этапе
Докладчик: Савицкая И.Б. 
Тема: Абдомінальний сепсис – шляхи усунення негативних тенденцій та 
наслідків лікування
Доповідачі: Слонецький Б.І., Тутченко М.І., Ахмед М.О. Батові, Березенко І.М. 
Тема: Принципи діагностико-лікувальної тактики у пацієнтів з гострою 
судинною патологією кишківника
Доповідачі: Максименко М.В., Вербицький І.Б., Фірсова А.В.
Тема: Гострий перитоніт – місце ятрогенії у фатальності діагностики та 
лікування
Доповідачі: Слонецький Б.І., Тутченко М.І., Ахмед М.О. Батові, Березенко І.М. 
Тема: Принципи організації медичного захисту цивільного населення в зоні 
проведення антитерористичної операції
Доповідачі: Гур’єв С.О., Близнюк М.Д., Гуселетова Н.В. 
Тема: Функції та завдання служби медицини катастроф в особливий період 
(військовий час) та при проведенні контртерористичних операцій
Доповідачі: Танасієнко П.В., Знахарчук В.М., Ткаченко Д.Г. 
Тема: Принципи та система цивільно-військового співробітництва в процесі 
надання медичної допомоги постраждалим внаслідок бойових дій
Доповідачі: Печиборщ В.П., Вацик С.П., Мостіпан О.О.
Тема: Лікування постраждалих з переломами довгих кісток внаслідок ДТП на 
догоспітальному етапі надання медичної допомоги
Доповідачі: Вацик С.П., Євдошекно В.П., Нацевич Р.О.
Тема: Організація і принципи навчання волонтерів і військовослужбовців 
наданню домедичної допомоги при бойових діях в умовах антитерористичних 
операцій
Доповідачі: Крилюк В.О., Кузьмінський І.В. 
Тема: Концептуальні засади цивільно-військової взаємодії при подоланні 
наслідків надзвичайних ситуацій
Доповідачі: Рощін Г.Г., Мазуренко О.В., Волошин О.В.
Тема: Введення програм військово-тактичної медицини в екстрену медичну 
допомогу
Доповідачі: Рощін Г.Г., Мазуренко О.В., Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Іскра Н.І., 
Слічко І.Й. 
Тема: Сучасні аспекти само- та взаємодопомоги за умов проведення АТО
Доповідачі: Деніел Смайлі, Синельнік С.В., Іскра Н.І., Мазуренко О.В., Назаренко 
І.І., Лобода Г.Г. 
Тема: Перспективи та основні проблеми впровадження світового досвіду 
створення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги в Україні
Доповідачі: Гур’єв С.О., Рощін Г.Г., Гуселєтова Н.В., Печиборщ В.П., 
Михайловський М.М. 
Тема: Муляжування – необхідний елемент тренінгу фахівців 
ризиконебезпечних професій
Доповідачі: Назаренко І.І., Кузьмін В.Ю., Сличко І.Й., Лобода Г.Г., Гонтаренко В.О. 
Тема: Вплив переохолодження на розвиток коагулопатії у постраждалих з 
закритою поєднаною абдомінальною травмою
Доповідачі: Рощін Г.Г., Пенкальський О.О., Дорош В.М., Крилюк В.О., 
Кузьмін В.Ю., Іванов В.І. 
Тема: Сучасні підходи до проведення інфузійно–трансфузійної терапії на 
догоспітальному етапі
Доповідачі: Рощін Г.Г., Вершигора А.В., Пенкальський О.О., Близнюк М.Д., 
Лобода Г.Г., Гонтаренко В.О. 
Тема: Тактика «DAMAGE CONTROL» на этапах медицинской эвакуации
Докладчики: Ярешко В.Г., Голдовский Б.М., Михеев Ю.А., Отарашвили К.Н., 
Поталов С.А., Сидь Е.В. 
Тема: Возможности кардископа в условиях оказания экстренной 
медицинской помощи
Докладчики: Сидь Е.В., Голдовский Б.М., Поталов С.А. 
Тема: Методы диагностики и интенсивной терапии ишемического инсульта
Докладчики: Сериков К.В., Голдовский Б.М., Поталов С.А., Лёвкин О.А., 
Сидь Е.В. 
Тема: Диагностика и коррекция мультиорганных повреждений при 
политравме на догоспитальном этапе
Докладчики: Лёвкин О.А., Голдовский Б.М. 
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СИМПОЗІУМ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКУВАННЯ ПОШИРЕНИХ 
І ГЛИБОКИХ ОПІКІВ І РАН НЕОПІКОВОЇ ЕТІОЛОГІЇ»

16 квітня 2015 року • Час проведення 10:00–14:00

Організатор: Кафедра комбустіології і пластичної хірургії Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

ПРОГРАМА 
Тема: Сучасний стан надання комбустіологічної допомоги хворим з опіками в 
Україні та впровадження інноваційних технологій лікування
Доповідач: Козинець Г.П.
Тема: Клітині технології при лікуванні ранових дефектів шкіри
Доповідачі: Григор’єва Т.Г., Олійник Г.А., Щегільська О.А., Маркелова О.В., 
Грязін О.Є., Супрун А.С.
Тема: Інноваційні технології лікування дермальних опіків 
Доповідачі: Козинець Г.П., Коваленко О.М., Коваленко А.О.
Тема: Сучасні тактико-технологічні підходи при хірургічному лікуванні 
хворих з опіками
Доповідач: Ковальчук А.О.
Тема: Інноваційні технології кріофілізації ксеноімплантатів та застосування їх 
в клінічній практиці
Доповідачі: Бігуняк В.В., Цимбалюк Г.В.
Тема: Застосування ксеноімплантатів насичених нанокристалами срібла в 
лікуванні ран різної етіології
Доповідачі: Савчин В.С., Стояновський І.В.
Тема: Інноваційна технологія префабрикації клаптів при лікуванні наслідків 
тяжких опіків
Доповідач: Жернов О.А.
Тема: Сучасні технології преламінації складних клаптів в реконструктивній 
пластичній хірургії 
Доповідачі: Галич С.П., Огородник Я.П., Дабіжа О.Ю.
Тема: Сучасні методи діагностики при плануванні реконструктивних 
операцій з використанням перфорантних клаптів
Доповідачі: Бадюл П.О., Слесаренко С.В., Слесаренко К.С., Чередніченко Н.А.

Тема: Відновні оперативні втручання при поєднаних травматичних 
ушкодженнях тулуба та кінцівок
Доповідачі: Перцов В. І., Пономаренко О.В., Івахненко Д.С., Перцов І.В.
Тема: Використання Еr (YAG) 2940 лазера для омолодження шкіри обличчя
Доповідачі: Пінчук В.Д., Старцева М.С., Ткач О.С., Тимофій О.В., Замковий В.В.
Тема: Діагностика функціонального стану вегетативної нервової системи у 
хворих з опіками 
Доповідач: Нагайчук В.І.
Нарада головних обласних позаштатних фахівців із комбустіології

ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

15-17 квітня 2015 року 

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

МАЙСТЕР-КЛАСИ
Майстер-клас: Особливості надання екстреної медичної допомоги за умов 
проведення АТО
Проводять: Рощін Г.Г., Кузьмін В.Ю., Крилюк В.О., Мазуренко О.В. (Київ)
Майстер-клас: Методика проведення муляжування травм та захворювань
Проводять: Кузьмін В.Ю., Назаренко І.І. (Київ)
Майстер-клас: Контроль прохідності дихальних шляхів на догоспітальному 
етапі
Проводять: Марков Ю.І., Орел В.В.(Київ)

ПРОДОВЖЕННЯ
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СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ОНКОЛОГІЯ»
ОНКОГІНЕКОЛОГІЯ, ОНКОХІРУРГІЯ, ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЯ, ХІМІОТЕРАПІЯ, 

ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ, ОНКООФТАЛЬМОЛОГІЯ, ОНКОНЕЙРОХІРУРГІЯ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО 
ПРОФІЛАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН»

15 квітня 2015 року • Час проведення 10:00–18:00
16 квітня 2015 року • Час проведення 10:00–13:30

Організатор: Національний інститут раку МОЗ України

ПРОГРАМА

15 квітня 2015
Привітання директора Національного інституту раку. Відкриття конференції

І СЕКЦІЯ 
Головуючі: Колеснік О.О., Крячок І.А.
Тема: Віддалені результати хірургічного лікування хворих на нейроендокринні 
пухлини ободової та прямої кишки
Доповідачі: І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, А.В. Лукашенко, Д.Е. Махмудов, 
А.А. Бурлака, М.О. Волк, В.В. Приймак, Ю.О. Жуков 
Тема: Застосування мультимодальної програми швидкого відновлення при 
хірургічному лікуванні раку ободової кишки
Доповідачі: І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, А.В. Лукашенко, Д.Е. Махмудов, 
А.А. Бурлака, М.О. Волк, В.В. Приймак, Ю.О. Жуков 
Тема: Вплив периопераційних гемо трансфузій на безпосередні результати 
хірургічного лікування раку ободової кишки
Доповідачі: І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, А.В. Лукашенко, Д.Е. Махмудов, 
А.А. Бурлака, М.О. Волк, В.В. Приймак, Ю.О. Жуков 
Тема: Алгоритм лікування хворих на колоректальний рак із синхронним 
метастатичним ураженням печінки
Доповідачі: Щепотін І.Б., Колеснік О.О., Бурлака А.А., Лукашенко А.М., 
Приймак В.В.
Тема: Багатофакторний аналіз морфо-функціонального стану ядерного 
апарату клітин аденокарциноми товстої кишки
Доповідачі: Грабовий О.М., Антонюк С.А., Савчин Т. М.
Тема: Лікування пухлин верхніх відділів стравоходу 
Доповідачі: Крахмалев П.С., Кіркілевський С.І., Крахмалев С.М., Фридель Р.І.
Тема: Лікування пухлин грудної стінки
Доповідачі: Борисюк Б.О., Ганул В.Л., Ганул А.В., Совенко В.М., Шевченко А.І., 
Семиволос А.В.
Тема: Застосування лінійного прискорювача при комплексному лікуванні 
хворих з пухлинами верхніх дихальних шляхів 
Доповідачі: Скоморохова Т.В., Іванкова В.С., Столярова О.Ю., Макаренко А.А.
Тема: Терапія рефрактерних і рецидивних форм неходжкінських лімфом и 
лімфоми Ходжкіна
Доповідачі: Кущевий Є.В., Крячок І.А., Каднікова Т.В., Філоненко К.С., Титоренко 
І.Б., Алексик О.М., Новосад О.І., Пастушенко Я.В., Мартинчик А.В.
Тема: Попередні результати лікування первинної медіастинальної 
В-крупноклітинної лімфоми
Доповідачі: Крячок І.А., Степанішина Я.А., Титоренко І.Б., Новосад О.І., 
Філоненко К.С.

ІІ СЕКЦІЯ 
Головуючі: Болгова Л.С., Воробьйова Л.І., Грабовий О.М.
Тема: Об`єктивізовані цитоморфологічні ознаки мезотелію з різним ступенем 
проліферації при пухлинах яєчника
Доповідачі: Л.С. Болгова, С.В. Мариненко, Т.М. Туганова, Т.М. Ярощук, 
М.Г. Махортова
Тема: Результаты оценки сократительной функции мочевого пузыря путем 
проведения цистоманометрии у больных инфильтративным раком шейки 
матки
Докладчики: Дерменжи Т.В., Свинцицкий В.С., Воробьйова Л.И., Неспрядько С.В., 
Кабанов А.И.
Тема: Инновационные технологи в лучевой диагностике заболеваний 
женской репродуктивной системы
Докладчики: Головко Т.С., Бакай О.А., Крахмалева А.С.
Тема: МРТ в диагностике и оценке эффективности лечения рака мочевого 
пузиря
Докладчики: Гаврилюк О.Н., Коровина А.С., Ганич А.В.
Тема: Оцінка ступеня проявів місцевої токсичності при застосуванні сучасних 
методик дистанційної променевої терапії при радикальному лікуванні 
пацієнтів хворих на рак передміхурової залози

Доповідачі: Сафронова О.В., Удатова Т. В., Кметюк Я.В. КЛ «Феофанія» ДУС 
Всеукраїнський центр радіохірургії
Тема: Вміст нуклеїнових кислот у ядрах клітин уротеліального раку сечового 
міхура різного ступеню диференціювання
Доповідачі: Грабовий О.М., Великошапко С.Д. 

ІІІ СЕКЦІЯ 
Головуючі: Солодянникова О.І., Сивак Л.А., Смоланка І.І.
Тема: Технічний прогрес у радіотерапії та його клінічні наслідки
Доповідач: Бану Аталар 
Тема: Детекція сторожового лімфатичного вузла у хворих на РГЗ. Нові 
перспективи
Доповідачі: Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Костриба О.І., Лігірда О.Ф.
Тема: Радіонуклідна детекція сторожових лімфатичних вузлів: можливості та 
проблеми
Доповідачі: Сукач Г.Г., Солодянникова О.І., Cаган Д.Л., Трацевський В.В.
Тема: Радіонуклідна терапія кісткових метастазів, ефективність при раку 
грудної залози та простати
Доповідачі: Солодянникова О.І., Даниленко В.В., Сукач Г.Г., Саган Д.Л.
Тема: Селективна хіміотерапія в комплексному лікуванні місцевопоширеного 
раку грудної залози
Доповідачі: Супруненко О.А., Смоланка І.І., Ляшенко А.О., Новак О.М., 
Досенко І.В.
Тема: Шляхи підвищення ефективності лікування набряковими формами 
раку грудної залози
Доповідачі: Смоланка І.І., Досенко І.В., Ляшенко А.А., Молід С.А.
Тема: Підвищення ефективності лікування хворих на первинно 
неоперабельний рак грудної залози 
Доповідачі: Смоланка І.І., Іванкова В.С., Іванкова О.М., Скляр С.Ю., Досенко І.В., 
Лігірда О.Ф.
Тема: Досвід комплексного лікування хворих на місцево поширений рак 
грудної залози з використанням магнітотермії
Доповідачі: І.І.Смоланка, В.Е.Орел, І.В.Досенко, А.Д.Лобода
Тема: Профілактика кардіотоксичності хіміотерапії у хворих на рак грудної 
залози
Доповідачі: Сивак Л.А., Аскольський А.В., Лялькін С.А., Майданевич Н.М., 
Кліманов М.Ю., Касап Н.В., Верьовкіна Н.О.
Тема: Прогнозування токсичності хіміотерапії у хворих на рак грудної залози
Доповідачі: Сивак Л.А., Майданевич Н.М., Лялькін С.А., Аскольський А.В., 
Кліманов М.Ю., Касап Н.В., Верьовкіна Н.О.
Тема: Лікування хворих на рак грудної залози з метастазами у печінку з 
використанням магнітотермії
Доповідачі: Л.А. Сивак, М.Ю. Кліманов, С.А. Лялькін, Н.Н. Майданевич, 
Н.В. Касап, А.В. Аскольський, Н.О. Верьовкіна
Тема: Вплив магнітної нанотерапії на розподіл заліза у карциносаркомі 
уокер-256 та сироватці крові 
Доповідачі: Орел В.Е., Мельник В.О., Романов А.В., Рихальський О.Ю., 
Бурлака А.П., Лукін С.М., Щепотін І.Б. 

16 квітня
Тема: Роль інформаційних технологій в системі реформування охорони 
здоров’я 
Доповідачі: Федоренко З.П., Гулак Л.О.,  Горох Є.Л., Рижов А.Ю., Сумкіна О.В., 
Куценко Л.Б.
Тема: Необхідність розробки критеріальних показників оцінки якості та 
ефективності виконання державних програм з онкології
Доповідачі: Михайлович Ю.Й., Журбенко А.В.
Тема: Протипухлинна ефективність вакцини на основі дендритних клітин в 
комбінації з низькими дозами циклофосфаміду
Доповідачі: Горбач О.І., Храновська Н.М., Скачкова О.В., Сидор Р.І., Свергун Н.М.
Тема: Остеосаркома. Современное состояние проблемы
Доповідачі: Ковальчук П.А., Дедков А.Г., Паливец А.Ю., Бойчук С.И., Костюк В.Ю.
Тема: Принципи лікування кісткових метастазів
Доповідачі: Бойчук С.І., Волков І.Б., Ковальчук П.А., Костюк В.Ю., Кукушкіна М.М.
Тема: Хірургічне лікування пухлин кісток тазу
Доповідачі: Дєдков А.Г., Костюк В.Ю., Ковальчук П. А., Бойчук С. І., Палівець А.Ю.
Тема: Прогнозирование лечебного патоморфоза при остегенных саркомах
Докладчики: Новак Е.М., Дедков А.Г., Супруненко А.А.
Тема: Проблеми хірургічного лікування реґіонарних метастазів у хворих на 
рак голови та шиї 



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

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

тези доповідей www.medforum.in.ua  23

Доповідачі: Процик В.С., Трембач О.М., Коробко Є.В., Руденко Д.М., 
Петренко Л.І.
Тема: Ефективність хіміо-променевої терапії при реґіонарних метастазах у 
хворих на рак слизової порожнини рота та ротоглотки 
Доповідачі: Коробко Є.В., Процик В.С.,Трембач О.М., Руденко Д.М., Петренко 
Л.І., Чичула Р.Є.
Тема: Лікування нейробластоми високого ризику у дітей
Доповідачі: Білоконь О.В., Климнюк Г.І., Павлік С.В., Шайда Е.В., Іжовський А.Й.
Тема: Епігенетичні зміни при нейробластомі
Доповідачі: Іномістова М.В., Храновська Н.М., Свергун Н.М., Климнюк Г.І., 
Скачкова О.В.
Тема: Вплив анальгетиків парекоксибу та омнопону на стан імунної системи 
хворих на рак нирки при периопераційному знеболюванні
Доповідачі: Сидор Р.І., Лісний І.І., Храновська Н.М., Скачкова О.В., Горбач О.І., 
Климчук Л.В.
Тема: Влияние различных аналгетиков на показатели, характеризующие 
состояние клеточного звена иммунной системы при периоперационном 
обезболивании в онкохирургии
Докладчики: Лесной И.И., Климчук Л.В., Сидор Р.И., Ушаков С.В., Стаховский А.Э.
Тема: Применение диализованного лейкоцитарного экстракта для 
коррекции иммунных нарушений у больных генерализованной формой 
меланомы кожи в процессе химиотерапии
Докладчики: Лён А.Д., Фильчаков Ф.В., Коровин С.И., Шумилина Е.С., Кукушкина 
С.Н., Кукушкина М.Н., Остафийчук В.В.
Тема: Локальный противоопухолевый иммунный ответ у больных меланомой 
кожи: связь с эффективностью интерферонотерапии
Докладчики: Кукушкина С.Н., Фильчаков Ф.В., Грабовой А.Н., Лён А.Д., 
Коровин С.И., Кукушкина М.Н., Весельская В.Н., Таран Л.Н. 
Тема: Ад’ювантна інтерферонотерапія меланоми шкіри ІІІ стадії з додаванням 
низькодозового циклофосфану
Доповідачі: Остафійчук В.В., Коровін С.І., Кукушкіна М.М., Палівець А.Ю.
Тема: Дослідження ко-мутагенних властивостей деяких медичних препаратів 
з метою профілактики раку
Доповідачі: Пилипчук О.П., Дьоміна Е.А. Інститут експериментальної 
патології, онкології і радіобіології ім. Р.Е. Кавецького НАН України, м. Київ
Обговорення. Закриття конференції

ПРОФІЛАКТИКА КАРДІОТОКСИЧНОСТІ ХІМІОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА 
РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

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

Вступ. Переважна більшість хворих на злоякісні пухлини молочної 
залози (ЗПМЗ) в процесі сучасного комплексного лікування отримують 
поліхіміотерапію (ПХТ) із застосуванням антрациклінів. Тривалість життя 
таких пацієнтів досить велика для розвитку як ранніх, так і пізніх ускладнень 
ПХТ. Антрациклінова кардіотоксичність – клінічно значиме і часте побічне 
явище поліхіміотерапії. 
Мета. Поліпшення результатів хіміотерапевтичного лікування та якості 
життя хворих на ЗПМЗ шляхом профілактики і лікування ранньої кардіальної 
токсичності.
Матеріали і методи. В дослідження включено 130 хворих на рак молочної 
залози віком 38-71 років, у яких в комплексному лікуванні застосовували 
ПХТ за схемою FAC (4-6 курсів, в середньому 5). На початку, після кожних 2-х 
курсів ПХТ та після закінчення лікування досліджували клінічні (скарги, пульс, 
артеріальний тиск) а також інструментальні маркери кардіотоксичності: 
наростання корегованого інтервалу QT (QTс), зменшення  кінцевого 
діастолічного об’єму та фракції викиду лівого шлуночка. 
Результати та обговорення. 38 (29,2 %) пацієнтів були віднесені до 
групи високого ризику розвитку кардіотоксичності, які мали хоча б один з 
несприятливих факторів: вік понад 60 років, попередня променева терапія 
на межистіння, наявність супутньої серцево-судинної патології. Застосовано 
розроблений алгоритм терапії супроводу подолання кардіотоксичності 
хіміотерапевтичного лікування (триметазидін щоденно в дозі 60 мг на добу 
протягом всього курсу хіміотерапії, при наявності синусової тахікардії та 
нормального або підвищенного тиску додатково призначався атенолол 
в дозі 50 мг на добу, за наявності нормокардії або брадикардії – еналапріл 
в початковій дозі 5 мг на добу). Використання алгоритму у хворих з групи 
високого ризику дозволило зменшити прояви кардіотоксичності: клінічні 
на 56 %, подовження корегованого інтервалу QT (QTс) зустрічалося на 48 % 
рідше, збільшення кінцевого діастолічного об’єму лівого шлуночку – на 35 %, 
зменьшення фракції викиду лівого шлуночка на – 32 % рідше.
Висновки. Отже, застосування адекватної та ефективної терапії супроводу 
хіміотерапевтичного лікування дозволяє уникнути кардіотоксичної дії ХТ, 
поліпшує якість життя хворих та ефективність лікування.

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙНОГО МЕТОДА – ЭЛАСТОГРАФИИ, ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Головко Т.С., Бакай О.А, Крахмалева А.С.
Национальный институт рака, Киев, Украина

Целью работы было исследование возможностей новой методики 
эластографии для диагностики рака шейки матки.
Материал и методы. Обследовано 62 пациентки с раком шейки матки 
(РШМ). Структура распределения  по стадиям РШМ: рак in situ – у 4 (6,5 %) 
пациенток,  Іа стадия – у 5 (11,3 %), Ів – у 9 (14,5 %), ІІа – у 9 (14,5 %), ІІб – у 8 (12,9 
%), ІІІа – у 14 (22,6 %), ІІІб – у 11 (17,7 %), ІVа – 2(3,2 %). Контрольна група – 10 
практически здоровых женщин. Всем пациенткам проводили комплексное 
ультразвуковое исследование (УЗИ) с применением эластографии. 
Результаты и обсуждения. В норме и при начальных стадиях рака (са in 
situ, Іа стадия) шейка матки оставалась эластичной, при эластографии во 
всех случаях регистрировались эластичные типы эластограмм, а начиная з Іб 
стадии РШМ опухоли у 52 пациентов (98,1 %) окрашивались соответственно 
жестким (75,5 %) и очень жестким (22,7 %) типам картирования. В 1(1,9 %) 
случае при ІІІа стадии РШМ определялся мозаичный тип с наличием зон 
различной эластичности, что было связано со значительным некрозом в 
новообразовании и большим количеством жидкостных включений (зон 
распада с гноем).
Применение эластографии при выявлении инвазии опухоли в параметрий 
повысило чувствительность УЗИ с 77,1 до 91,4 %, специфичность с 85,1 до 
96,2 %, точность с 80,6 до 93,5 %; на влагалище с 75 до 83,3 %, с 76,9 до 88,4 %, 
с 75,8 до 85,4 %; на тело матки с 82,9 до 85,3 %, с 85,7 до95,2 %, с 83,8 до 88,7 
% соответственно.
Выводы. Эластография информативна при распространенном раке шейки 
матки, помагает в оценке степени распространенности неопроцесса, но при 
начальных стадиях заболевания возможности ее ограничены. 

ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ КІСТКОВИХ МЕТАСТАЗІВ
Бойчук С.І.,  Волков І.Б., Ковальчук П.А., Костюк В.Ю., Кукушкіна М.М.

Національний інститут раку, Київ, Україна
Вступ. Актуальність проблеми зумовлена високою частотою розвитку 
кісткових метастазів (40-60 %) в онкологічних хворих.  
Мета дослідження: оптимізувати результати лікування хворих з 
метастатичним ураженням кісток.
Матеріали і методи. Під спостереженням в НІР знаходиться 245 хворих з 
кістковими метастазами. Комплексне лікування проводилось в залежності від 
типу первинної пухлини, виявлених поодиноких чи множинних метастазів, 
локалізації процесу та соматичного статусу хворого. Методами лікування 
хворих з КМ є терапевтичний (хіміотерапія, гормонотерапія, бісфосфонати), 
променевий (в тому числі радіоізотопний), хірургічний. Хірургічне лікування 
залежить від визначення прогностичних факторів. Доцільність активної 
хірургічної тактики визначалася за бальною системою, розробленою 
Тепляковим В.В. 
Результати та обговорення. Бісфосфонати та таргетні препарати були 
основними терапевтичними засобами лікування КМ при всіх нозологічних 
формах. Хірургічне лікування проводилося переважно у хворих з солітарними 
кістковими метастазами (22 хворих), або в комплексному лікуванні після 
патологічного перелому (30 хворих). Променева терапія ефективна у хворих 
з КМ раку грудної залози, легень, передміхурової залози. Радіоізотопи 
застосовувалися для лікування хворих з множинними кістковими 
метастазами раку грудної, передміхурової, щитоподібної залоз. Хіміотерапія 
проводилась в залежності від стандартів лікування метастатичних форм раку 
(грудної залози, товстого кишковика, сечового міхура). Ремісія була досягнута 
у всіх хворих від 6 до 64 місяців.
Висновки. Виявлення КМ різних нозологічних форм раку потребує 
мультидисциплінарного та індивідуального підходу для вибору оптимальної 
комбінації лікувальних методів, які призводять до відновлення функції 
ураженої кінцівки, покращення результатів лікування та якості життя хворих.  

ОБ`ЄКТИВІЗОВАНІ ЦИТОМОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ МЕЗОТЕЛІЮ З 
РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ПРОЛІФЕРАЦІЇ ПРИ ПУХЛИНАХ 

Болгова Л.С., Мариненко С.В., Туганова Т.М., Ярощук Т.М., 
Махортова М.Г. 

Національний інститут раку, Київ, Україна
Вступ. Цитологічна діагностика ступеня проліферації мезотелію і його 
диференційна діагностика з вторинними пухлинами залозистого типу часто 
викликає значні складності. Імуноцитохімічні методи не завжди доступні, а 
діагностика рідини з черевної чи грудної порожнин є надзвичайно важлива 
для тактики лікування. 
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Мета – визначити об‘єктивізовані цитоморфологічні ознаки, характерні для 
мезотелію з різним ступенем проліферації.  
Матеріали і методи: вивчені цитологічні препарати, виготовлені з 
центрифугата асцитичної рідини і пофарбовані за Паппенгеймом від 15 
хворих на новоутворення яєчника. Оцінку клітинного складу проводили 
за розробленою “Схемою цитологічних ознак для формалізованої оцінки 
якісного і кількісного складу  досліджених клітин”.
Результати та обговорення: мезотеліальні клітини розташовані порізно 
(50 %), рідше в групах (30 %), у вигляді великих пластів (9 %), в скубченнях 
(8 %). Клітини мезотелію можуть утворювати структури у вигляді ”розеток“, 
в центрі яких, може бути оксифільна субстанція, що викликає труднощі в 
диференційній діагностиці з залозистим раком. Клітини мають середні (62 %) 
та дрібні (35 %) розміри, форма їх округла(60 %) і овальна (40 %). Цитоплазма 
розвинена помірно (62 %), переважно виявляється (60 %), з чітким контуром 
(71), слабобазофільна (43 %), помірно базофільна (43 %). Незрілі клітини 
мезотелію мали вузьку (26 %) інтенсивно базофільно забарвлену (13 %) 
облямівку цитоплазми. Клітини мезотелію частіше (81 %) мали одно ядро, 
ексцентрично (57 %) і центрально (43 %) розташоване, дрібного (56 %) і 
середнього (41 %) розмірів, округлої (63 %) і овальної (37 %) форми з рівним  
контуром (80 %), нормохромним (59 %) рівномірним дрібнозернистим 
хроматином (100 %). 
Висновок. Виявлені об`єктивізовані цитологічні ознаки мезотелію, які 
можуть слугувати для підвищення рівня його цитологічної діагностики.    

ЛІКУВАЛЬНІ ПІДХОДИ ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИНАХ ГРУДНОЇ СТІНКИ 
Борисюк Б.О., Ганул В.Л., Ганул А.В., Шевченко А.І., Совенко В.М., 

Семиволос А.В.
Національний інститут раку, Київ, Україна

Мета. Покращити результати лікування. Злоякісні пухлини грудної стінки 
представлені широким спектром як первинних пухлин скелету і м’яких 
тканин, як і вторинних, метастатичних, а також пухлин, які вростають в грудну 
стінку із сусідніх органів і анатомічних структур. Різні за ґенезом пухлини 
потребують різних лікувальних підходів, які об’єднанні єдиними тактичними 
прийомами – хірургічне лікування і або променевою і хіміотерапією.
Матеріали і методи. Проаналізований досвід комплексного і хірургічного 
лікування 49 хворих з первинними і вторинними пухлинами грудної стінки. 
Вперше в клінічній практиці при пухлинах грудної стінки застосований 
метод внутрішньо–артеріальної селективної хіміотерапії (ВАХТ). В режимі 
неоад’ювантного лікування ВАХТ застосована у 9 пацієнтів, як самостійний 
метод лікування – у 12 хворих. Всього прооперований 31 пацієнт, із них 16 
– з пластичним заміщенням дефекту грудної стінки: комбінація титанових 
пластин з проленовою сіткою, аутопластика частиною крила здухвинної 
кістки, або переміщенням ребер і м’язів. 
Результати та обговорення. Лікувальний ефект – частковий або повний 
регрес пухлини після трьох циклів ВАХТ зареєстрований у 94,4 % пацієнтів. 
Після реконструктивних операцій у всіх пацієнтів отриманий хороший 
клінічний і косметичний результат. Лише у 1 пацієнта після видалення 
пухлини великих розмірів (вага видаленої пухлини більше 7 кг, розміри 25х26 
см) з резекцією 9 ребер, купола діафрагми, частини перикарду і нижньою 
білобектомією з права після операції спостерігалась дихальна недостатність 
2 ступеня. 
Висновки. Комплексне лікування хворих на злоякісні  пухлини грудної 
стінки із застосуванням ВАХТ в неоад’ювантному режимі в поєднанні із 
радикальною,  реконструктивно-пластичною операцією дозволяє досягти 
позитивних безпосередніх та віддалених результатів значно покращивши 
якість життя пацієнтів.

АЛГОРИТМ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МЕТАСТАТИЧНИЙ 
КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК З СИНХРОННИМ УРАЖЕННЯМ ПЕЧІНКИ 

Щепотін І.Б., Колесник О.О., Бурлака А.А., Лукашенко А.В., Приймак В.В. 
Національний інститут раку, Україна, Київ

Вступ. Синхронне метастатичне ураження печінки при колоректальному 
раку (сМ-КРР) є вкрай несприятливим прогностичним фактором, оскільки 
медіана загальної виживаності у таких хворих без хірургічного лікування 
перебуває в межах від 6 до 12 місяців, а при застосуванні самостійного 
хіміотерапіотерапевтичного лікування цей показник покращується до 
19 місяців. Хірургічне лікування метастатичного колоректального раку 
залишається єдиним методом, який достовірно покращує загальну 5-річну 
виживаність таких пацієнтів. Однак, до цього часу відсутня оптимальна 
хірургічна тактика у лікуванні хворих із резектабельними формами 
метастатичного колоректального раку та синхронним ураженням печінки 
(сМ-КРР). 
Мета: порівняння результатів хірургічного лікування сМ-КРР із застосуванням 

одномоментних та двоетапних резекцій первинної пухлини та синхронних 
метастазів в печінці. 
Матеріали і методи: клінічні та патоморфологічні дані лікування 110 пацієнтів 
із сМ-КРР, які перенесли одномоментні (n=62, група А) чи двоетапні (n=63, 
група В)  резекції товстого кишківника та печінки в клініці Національного 
інституту раку у період із 2008-2015 рр.    
Результати та обговорення: медіана часового проміжку затраченого 
для хірургічного лікування та перебування хворих після завершення 
хірургічного лікування в умовах стаціонару в групі І була достовірно меншою 
(p < 0,001) ніж у хворих, які перенесли двоетапне лікування. Безпосередні (р 
= 0,19) та віддалені (р = 0,85) результати хірургічного лікування хворих, які 
отримали повторні резекції не мали достовірної різниці в групах порівняння. 
Сумарний рівень післяопераційних ускладнень, зареєстрованих в 30-денний 
післяопераційний період склав 33,3 % та 21,7 % у хворих групи І та ІІ відповідно 
(р = 0,38). Основні серйозні ускладнення (≥ ІІІа рівня за шкалою Clavien-
Dindo) були саме в у когорти пацієнтів, які перенесли “велику” резекцію 
печінки, зокрема в групі І, n = 13 (20,9 %), тоді як при “малих резекціях” – 3 
(4,8 %), р = 0,007. В групі ІІ такої тенденції не було вивлено – 4 (8,3 %) та 6 
(12,5 %) відповідно при “великих” та “малих” резекціях, р = 0,5. Крім того, при 
резекціях ≥3 сегментів печінки в групі І вивлено високі рівні розвитку гострої 
печінкової недостатності (n = 7, (11,3 %)), тоді як в при “малих” резекціях 
даного ускладнення не було виявлено (р = 0,016).
Висновки. У хворих на сМ-КРР комбіновані резекції мають бути застосовані 
при можливості видалення ≤ 3 сегментів печінки. “Великі” резекції печінки 
(> 3 сегментів) можуть виконуватись із біологічно допустимим рівнем 
післяопераційних ускладнень та смертності як при комбінованому, так і 
при двоетапному хірургічних підходах за умови дотримання персоніфікації 
лікування. Повторні резекції є безпечними та покращують віддалені 
результати лікування хворих на сМ-КРР.

МРТ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ РАКУ 
СЕЧОВОГО МІХУРА  

Гаврилюк О.М., Ганіч О.В., Коровіна А.С.
Національний інститут раку, Київ, Україна

Вступ. Рак сечового міхура (РСМ) займає одне з провідних місць в загальній 
онкологічній захворюваності і смертності в світі. Магнітно-резонансна 
томографія (МРТ) все ширше застосовується в діагностиці пухлин сечового 
міхура, стану суміжних органів, лімфатичних вузлів, нирок та сечовивідних 
шляхів. 
Мета: оцінити можливості МРТ в діагностиці та оцінці ефективності лікування 
раку сечового міхура.
Матеріали і методи: результати променевих методів дослідження 
та оперативного лікування 250 хворих на РСМ, які були обстежені та 
прооперовані на базі Національного інституту раку з 2009 по 2014 роки. 
Вік хворих склав від 25 до 72 років. Для діагностики та оцінки ефективності 
лікування РСМ використовували комплекс променевих методів дослідження.  
МРТ з МР-урографією та діурезним навантаженням. 
Результати та обговорення. Можливості променевих методів діагностики 
РСМ оцінені на двох етапах: І етап - виявлення утворення сечового міхура, ІІ 
етап - визначення поширення пухлинного процесу. В результаті для метода 
МРТ виявлені найвищі показники діагностичної ефективності: чутливість 
– 99,9 %, специфічність – 98,4 %, точність – 98,2 %. Всі обстеженні пацієнти 
були розділені на 3 групи: низького, проміжного та високого ризику 
прогресування та ускладнень лікування РСМ. В післяопераційному періоді 
пацієнти обстежені за алгоритмами, відповідно до груп ризику, оцінена 
діагностична ефективність всіх променевих методів обстеження та порівняні 
можливості високо-специфічних методів. МРТ з застосуванням методики 
МР-урографії з діурезним навантаженням  мала стабільно високі показники: 
специфічність – 99,1 %, чутливість – 99,7 %, точність – 98,3 %.
Висновки. Спосіб МРТ з МР-урографією та діурезним навантаженням 
являється методом вибору в променевому моніторингу стану сечовивідних 
шляхів у хворих на рак сечового міхура, дозволяє комплексно оцінити 
анатомо-функціональні зміни, скоротити час діагностичного пошуку, 
зменшити променеве навантаження на пацієнта. 

ПРОТИПУХЛИННА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАКЦИНИ НА ОСНОВІ ДЕНДРИТНИХ 
КЛІТИН В КОМБІНАЦІЇ З НИЗЬКИМИ ДОЗАМИ ЦИКЛОФОСФАМІДУ 
Горбач О.І., Храновська Н.М., Скачкова О.В., Сидор Р.І., Свергун Н.М.

Національний інститут раку, Київ, Україна
Вступ. Комбіноване застосування вакцини на основі дендритних клітин 
(ДК) та низьких доз хіміопрепаратів активно досліджується у всьому світі. 
Застосування низьких доз хіміопрепаратів сприяє зменшенню кількості 
Т-регуляторних клітин з імуносупресорними властивостями. Метою роботи 
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було дослідити вплив ДК-вакцинотерапії та низьких доз циклофосфаміду (ЦФ) 
на імунну систему мишей лінії С57Bl/6 з перещепленою карциномою легені 
Льюїс (КЛЛ). 
Матеріали та методи. В експериментальних дослідженнях було використано 
80 мишей лінії С57Bl/6 з перещепленою КЛЛ. ЦФ в дозі 2  мг/кг вводили 
тваринам інтраперитонеально 10 раз або 4 рази щоденно. ДК-вакцину 
вводили внутрішньовенно в орбітальний синус ока в концентрації 0,2 х 106 
ДК на тварину, починаючи з 11-ї доби після перещеплення пухлини, три рази 
з інтервалом в 3 доби. 
Результати та обговорення. Обидві схеми хіміоімунотерапії (ХІТ) показали 
виражений анти метастатичний ефект у мишей лінії C57Bl/6 з перещепленою 
КЛЛ. Встановлено, що застосування ХІТ у групі комбінованої терапії з 4 
разовим введенням ЦФ значно посилює цитотоксичну активність лімфоцитів 
як у сингеній, так і в аллогеній системах мішень-ефектор. В даній групі 
тварин відмічено зниження системної пухлино-асоційованої імуносупресії 
за рахунок зменшення експресії мРНК TGF-β та IL-10 та переключенні імунної 
відповіді з гуморальної на клітинну, шляхом посилення рівня експресії мРНК 
IFN-γ та зниження – IL-4. 
Висновки. Застосування циклофосфаміду в низьких дозах зменшує вплив 
супресорної ланки імунної системи, тим самим підсилюючи протипухлинний 
ефект імунотерапії на основі  дендритних клітин. 

ВМІСТ ДНК У ЯДРАХ КЛІТИН УРОТЕЛІАЛЬНОГО РАКУ СЕЧОВОГО 
МІХУРА РІЗНОГО СТУПЕНЮ ДЕДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ

Грабовий О.М.1, Великошапко С.Д.2

1Національний інститут раку, Київ, Україна
2Державний патологоанатомічний центр України, Хмельницький, 

Україна
Мета роботи – виявити особливості вмісту ДНК в ядрах клітин уротеліального 
раку сечового міхура (УРСМ) різного ступеня дедиференціювання.
Матеріали і методи. Досліджено матеріал від 66 пацієнтів з УРСМ 
з використанням гістологічних, гістохімічних, денсіометричного та 
статистичного методів
Результати та обговорення. Показано, що в УРСМ по мірі зменшення 
ступеня диференціювання збільшуються середній вміст ДНК в ядрах клітин. 
Однак серед пухлин різного ступеня анаплазії маються ди- і поліплоїдні, 
що свідчить про різні патогенетичних механізмах їх розвитку і робить 
неправомірним використання цього показника як самостійного критерію 
для уточнення ступеня диференціювання і прогнозу. Разом з тим, зміст ДНК 
в ядрах клітин і клітинний склад можуть бути важливою складовою при 
багатофакторної оцінці властивостей і прогнозу при УРСМ. Невідповідність 
розмірів ядер клітин вмісту в них ДНК, а також зменшення відносного 
вмісту РНК в ядрах клітин УРСМ можуть виступати як непрямі показники 
життєздатності пухлинних клітин і виділення їх морфо-функціональних типів, 
здатних до подальшого розвитку. Наявність прямої залежності між вмістом 
нуклеїнових кислот в ядрі клітин УРСМ і його розмірами, робить можливим 
використання даного показника для непрямого визначення плоїдності 
клітин при рутинних дослідженнях, без використання складних методів 
забарвлення і устаткування.
Висновки. Вміст ДНК в ядрах клітин уротеліального раку сечового міхура є 
показником, що відображує ступінь змін геному пухлинних клітин та може 
бути використаний при багатофакторній оцінці ступеня злоякісності.

БАГАТОФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 
ЯДЕРНОГО АПАРАТУ КЛІТИН АДЕНОКАРЦИНОМ ТОВСТОЇ КИШКИ

Грабовий О.М., Антонюк С.А., Савчин Т.М.
Національний інституту раку, Київ, Україна

Мета роботи – встановити особливості експресії bcl-2 і p53 серед клітин 
аденокарцином товстої кишки (АК) з різним вмістом ДНК у ядрах. 
Матеріали і методи. Досліджено 88 АК та аденом (А) товстої кишки 
з використанням гістологічних, гістохімічних, імуногістохімічного та 
статистичного методів.
Результати та обговорення. Вміст ДНК у АК зменшується у ряду G1-
G2-G3, та достовірно більший у АКG1 ніж у А і, а між різними G він не є 
достовірним. У 55,7 % пухлинах експресується bcl-2, і в 71,6 % – p53. Для 
всієї вибірки показана пряма залежність між G та частотою експресії p53, 
між частотою експресії bcl-2 та p53. Виявлена кореляція між % пухлин p53+ 
у G1-G2. Зі зростанням G наростає частка p53+-пухлин, а для bcl-2 така 
залежність відсутня. Не виявлено зв’язку між % експресії bcl-2 та р53 та 
середнім вмістом ДНК. Пухлини були розділені на 3 групи: диплоїдні (D), 
проміжної плоїдності (D+) та поліплоїдні (T+). Для D і D+ показаний зв’язок 
між середнім вмістом ДНК та частотою експресії p53 для D+, і частотою 
експресії bcl-2 для T+. Для D+ наявна кореляція між G та % p53+-клітин. 

Для пухлин p53+/bcl-2- не виявлено зв’язків з G та вмістом ДНК. Це свідчить 
про вторинне значення p53, у порівнянні з bcl-2, для зв’язку з кількістю 
ДНК. Отже, кореляції, що виявлені, повинні визначатися насамперед її 
наявністю чи відсутністю у тій, чи іншій підгрупі. Для bcl-2+-пухлин у T+ 
визначена її кореляція з середнім вмістом ДНК. Для D+ виявлена негативна 
кореляція між частотою експресії bcl-2 та G. У bcl-2--пухлинах вміст ДНК 
корелює з частотою експресії p53 у D+ і T+. Для bcl-2+/p53+-пухлин 
показана залежність між середнім вмістом ДНК від G, а також кореляція G 
з частотою експресії bcl-2.
Висновки. Оцінка стану ядер АК потребує диференційованого підходу з 
урахуванням патогенетичних механізмів та набутих ознак.

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН КІСТОК ТАЗУ
Дєдков А.Г., Костюк В.Ю., Ковальчук П.А., Бойчук С.І., Палівець А.Ю.

Національний інститут раку, Київ, Україна
Вступ. Хірургічне лікування пухлин кісток тазу (ПКТ) є однією з самих 
складних завдань в онкоортопедії,  завдяки складним анатомотопографічним 
особливостям і гіршим прогнозом перебігу захворювання. 
Мета. Поліпшення якості життя хворих на ПКТ за рахунок виконання 
органозберігаючих операцій.
Матеріали і методи. В дослідження включено 110 пацієнтів з ПКТ із  
злоякісними пухлинами та умовно доброякісними (місцевоагресивними), які 
отримали хірургічне лікування з 2000 по 2014 рр.  Серед них:  хондросаркома 
(ХС) – у 66 (60,0 % ), остеосаркома (ОС)– 15 (13,6 %), саркома Юїнга (СЮ) – 6 (5,5 
%), гігантоклітинна пухлина – 5 (4,5 %) , хордома – 18 (16,4 %). Діагностичні  
процедури для визначення розповсюдженості ПКТ і вибору хірургічної 
тактики включали компютерну тамографію з тривимірним моделюванням. 
Пацієнти з ОС і СЮ отримували комбіноване  лікування, згідно прийнятих 
протоколів по високому ризику. Основні типи хірургічних втручань в 
залежності від збереження кінцівки: 1) внутрішня резекція тазу (І-IV тип за 
Enneking) (медіана спостереження – 36 міс); 2) зовнішня резекція тазу (I-III 
тип) (медіана спостереження – 59 міс.)
Результати та обговорення. Внутрішні резекції тазу виконано у 42 хворих, 
зних у 16 – з реконструкцією тазового кільця. Зовнішня – у 68 хворих. 
Кількість рецидивів в першій групі склала 33,4 % , в другій – 23,5 %. Найбільша 
кількість рецидивів виявлена у хворих на ХС – 84,0 % від кількості рецидивів. 
Після зберігаючих втручань функціональна придатність кінцівки частково 
відновлена у 29 хворих. 
Висновки. Вибір тактики хірургічного лікування хворих вимагає 
індивідуального підходу з подальшою розробкою критеріїв індивідуалізації 
лікування. Зберігаючи кінцівку втручання призводять до більшої кількості 
локальних рецидивів, але залишаються найбільш перспективним  напрямом 
розвитку клінічної онкоортпедіїї.

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ФУНКЦИИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
У БОЛЬНЫХ ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ ПОСЛЕ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Дерменжи Т.В., Свинцицкий В.С., Воробъева Л.И., Неспрядько С.В., 

Кабанов А.В.
Национальный институт раку, Киев, Украина

Цель: оценить динамику функции мочевыделительной системы у больных 
инфильтративным раком шейки  матки после хирургического лечения. 
Материалы и методы. В 2012–2015 гг. в отделении онкогинекологии 
Национального института рака с целью оценки динамики функции 
мочевыделительной системы проведено исследование, в котором 56 
больным инфильтративным РШМ (средний возраст больных 32,7 ± 4,9 
года) выполнена РГЭ с последующим проведением цистоманометрии: из 
них 28 больным (I – группа) РГЭ производилась с сохранением тазового 
вегетативного нервного сплетения (ТВНС) и 28 больным РГЭ проводилась 
по стандартной методике, без сохранения ТВНС (II – группа, контрольная). 
Пациенты I и II группы были разделены по гистологическому типу и 
гистологической дифференциации опухоли. 
Результаты и обсуждение. У пациенток I и II групп мы оценивали основные 
симптомы нарушений функции мочевыделительной системы (ОСНФМС) 
такие как: затруднение опорожнения мочевого пузыря (ЗОМП); недержание 
мочи разной степени проявления (НМРСП). У пациенток I группы: ЗОМП были 
установлены у 4 (14,2 %) пациенток;  НМРСП – у 2 (7,2 %). ОСНФМС составили 
21,4 %. У пациенток II группы ЗОМП были установлены в 17 (60,7 %) случаев, 
а НМРСП – в 5 (17,9 %), что составило 78,6 % ОСНФМС. Удаление катетера 
у пациенток с сохранением ТВНС осуществляли на 3–7 сутки. Койко-день 
составил при этом 6-12 дней, в то время как пациенткам контрольной группы 
удаляли мочевой катетер на 8-21 сутки, койко-день составил при этом 15-25 
суток.
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Выводы: Таким образом, у пациенток I группы процент осложнений со 
стороны функций мочевыделительной системы составил 21,4 % против 
контрольной группы – 78,6 %, что доказывает существенное влияние 
нейросохраняющей (РГЭ-С1) на динамику функций. Удаление катетера у 
пациенток I группы осуществляли на 3–7 сутки, в то время как во II группе на 
8–21, что существенно указывает нам на качество жизни пациентки.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПЕРВИННО 
НЕОПЕРАБЕЛЬНИЙ РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

Смоланка І.І., Іванкова В.С., Іванкова О.М., Скляр С.Ю., Досенко І.В., 
Лігірда О.Ф.

Національний інституту раку, Київ, Україна
Вступ. Незважаючи на успіхи в ранній діагностиці, у понад 20 % хворих на 
момент встановлення діагнозу реєструють місцево поширені форми раку 
грудної залози (РГЗ), які часто є первинно неоперабельними. На першому 
етапі їх лікування є доцільним застосування хіміопроменевої терапії (ХПТ). Для 
підсилення променевого впливу на пухлину та подолання первинної і набутої 
резистентності злоякісних клітин використовують радіомодифікатори. 
Одним із таких є тегафур, який завдяки впливу на механізми репарації ДНК 
та синхронізації клітинного циклу, має здатність посилювати променеву 
деструкцію пухлинних клітин.
Мета – підвищення ефективності комплексного лікування хворих на місцево 
поширений первинно неоперабельний РГЗ шляхом подолання хіміо- та 
радіорезистентності та підсилення контролю над пухлиною.
Матеріали та методи. У дослідження були включені 93 хворих на первинно 
неоперабельний РГЗ II b – III c стадії захворювання. 47 пацієнткам контрольної 
групи проведено 4 курси поліхіміотерапії за схемою FAC і курс дистанційної 
променевої терапії (ПТ), 45 пацієнткам основної групи ХПТ була доповнена 
використанням радіомодифікаторів (фторпіримідинів). Застосовувався 
цитостатичний препарат тегафур (перорально 800 мг вранці і 400 мг ввечері 
протягом усього курсу ПТ), всім хворим проводилась відповідна терапія 
супроводу.
Результати та обговорення. Ефект від цитостатичної терапії, за даними 
моніторингових досліджень, був більш вираженим у хворих основної групи, 
яким проводилася ПТ на фоні фторпіримідинів, з них у 32 хворих (71,11 ± 
6,76 %) спостерігалася часткова і повна регресія пухлини грудної залози. У 
пацієнток контрольної групи часткова і повна регресія спостерігалася у 21 
(44,68 ± 7,25 %) хворої (р <0,05). При вивченні лікувального патоморфозу 
встановлено, що в основній групі залишковий об’єм життєздатної пухлинної 
тканини склав - 13,02 ± 2,3 %, в контрольній групі – 31,44 ± 2,9 % відповідно. 
При вивченні показників 2-річної безрецидивної виживаності виявлена 
тенденція до її збільшення у хворих основної групи (76,9 ± 7,1 %), порівняно з 
контрольною (61,8 ± 7,9 %).
Висновок. Застосування хіміопроменевої терапії в поєднанні з 
фторпіримідинами сприяє посиленню циторедуктивного ефекту 
протипухлинної терапії та подоланню резистентності пухлин і доцільне при 
лікуванні первинно неоперабельного раку грудної залози.

ЕПІГЕНЕТИЧНІ ЗМІНИ ПРИ НЕЙРОБЛАСТОМІ
Іномістова М.В., Храновська Н.М., Свергун Н.М., Климнюк Г.І., 

Скачкова О.В.
Нейробластома є однією з найбільш специфічних солідних злоякісних 
пухлин дитячого віку. Характеризується високою гетерогенністю клінічного 
перебігу, що свідчить про різноманіття біологічних особливостей пухлини, 
в тому числі, складність їх геномних аномалій. НБ із агресивним перебігом 
характеризуються множинними сегментними абераціями хромосом та 
ампліфікаціями окремих генів, зокрема, гена MYCN в 25 % випадків первинних 
пухлин. За результатами попередніх досліджень встановлено, що негативний 
статус гена MYCN  встановлено у 66 % випадків НБ з несприятливим перебігом 
захворювання, що свідчить про доцільність досліджень регуляції активності 
цього гену на епігенетичному рівні.
Було опрацьовано біологічний матеріал 91 хворого з верифікованим 
діагнозом НБ. Вік хворих коливався в межах від 1 місяця до 17 років. Середній 
вік склав (39,6 ± 2,54) міс. Вік 34 % хворих (31 особа) не перевищував 18 
місяців. За стадіями хворі на НБ розподілилися наступним чином: І-ІІ стадії – 
17,6 % хворих (16 осіб), ІІІ стадія – 23,1 % хворих (21 особа), ІVстадія – 59,3 % 
хворих (54 особи). Всі пацієнти отримували лікування з урахуванням групи 
ризику відповідно до міжнародних стандартів лікування НБ. Відповідь на 
терапію оцінювали згідно INRG.
В якості біологічного матеріалу для аналізу використовували біоптати 
пухлинної тканини, отримані методом пункційної біопсії чи резекції пухлини. 
Встановлено, що рівень експресії мікроРНК miR-380-5p не має самостійного 
впливу на клінічну поведінку НБ, тоді як низький рівень експресії мікроРНК 

miR-885-5p та miR-137 асоціюється з несприятливим перебігом захворювання. 
Так, низький рівень екпресії miR-885-5p та miR-137 в пухлинних клітинах НБ 
корелював з наявністю ампліфікації гена MYCN, високим рівнем експресії гена 
MDM2 та достовірно частіше зустрічаються у пацієнтів з 3-4 стадіями НБ, ніж 
у хворих з І-ІІ стадіями. Крім того, низький рівень екпресії miR-137 асоціював 
з хіміорезистентною НБ. Показник 2-річної безрецидивної виживаності 
хворих з низьким рівнем експресії  miR-137 становив 41 % тоді як у пацієнтів 
з високим рівнем – 67 % .
Одержані результати  свідчать про те, що порушення фукціонування 
сигнального шляху p53-MDM2 за рахунок гіперекспресії гена, а 
також  зниження експресії мікроРНК miR-885-5p, miR-137 асоціюється 
з несприятливим перебігом НБ. Вищезазначені маркери можуть бути 
рекомендовані для включення до молекулярно-генетичного компоненту  
системи стратифікації хворих на НБ за групами ризику.

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ З МЕТАСТАЗАМИ У 
ПЕЧІНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ МАГНІТОТЕРМІЇ

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

Вступ. 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. Проліковано 104 хворих на рак грудної залози (РГЗ) 
з метастазами у печінку у віці від 28 до 67 років (у середньому 57,42±1,28). 
Застосовували клініко-гематологічні, цитологічні, морфологічні, гістологічні, 
імуногістохімічні, рентгенологічні молекулярно-генетичні, статистичні 
методики та оцінку якості життя за шкалою Карновського, опитувальником 
EQ-5D. Методом рандомізації хворих поділено на дві групи: основну, яку 
склали 54 пацієнтки, які отримували ХТ та магнітотермію за схемами FAC або 
ТС та контрольну 50 пацієнтів, що отримали тільки ХТ.
Результати та обговорення. Часткову регресію частіше спостерігали у 
хворих основної групи, порівняно з контрольною 15,9 ± 1,3 % хворих та 4,0 
± 0,6 % відповідно (χ2= 13,370; р<0,01). Стабілізацію процесу досягнуто у 32 
(60,38±6,1) % пацієнток основної та у 19 (38,0 ± 6,2) % контрольної(р<0,05). 
Прогресування 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). Після 
закінчення лікування загальний стан повністю нормалізувався, покращився 
та став відповідати 100 % за Карновським у 14 (25,92 %) хворих, та в цілому 
покращився у 19 (35,18 %) хворих. 
Висновки. Застосування магнітотермії достовірно покращує результати 
лікування хворих на рак грудної залози з метастазами у печінку ( χ2=12,182; 
р<0,01). 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 РГЗ з метастазами у 
печінку, які в комплексному лікуванні отримували магнітотермію, була 
кращою на 17,4 %.

ЛІКУВАННЯ НЕЙРОБЛАСТОМИ ВИСОКОГО РИЗИКУ У ДІТЕЙ
Білоконь О.В., Климнюк Г.І., Павлик С.В., Шайда Е.В., Іжовський О.Й.

Національний інститут раку, Київ, Україна
Вступ. Досягнення кращих результатів лікування хворих на нейробластому 
в провідних країнах світу пов’язують із пошуком та впровадження в клінічну 
практику нових прогностичних критеріїв, що забезпечує можливість 
оптимізації програми терапії вже на початку лікування. 
Мета. Оптимізувати методики комбінованого лікування  дітей, хворих на 
нейробластому, з урахуванням нових прогностичних критеріїв визначення 
групи ризику.
Матеріали та методи. Проведено лікування 68 дітей з діагнозом 
нейробластома у віці від 1 місяця до 15 років. До групи стандартного ризику 
віднесено 21 хворий (30,9 %), високого – 47 дітей (69,1 %).
Результати та обговорення. Дослідження рівня експресії гену глутатіон 
S-трансферази Р1 (GSTP1) проведене у 75 хворих. 2-річна безрецидивна 
виживаність (БВ) у групі хворих з низьким рівнем експресії гену GSTP1 
становила 71 %, тоді як у групі хворих з високим рівнем експресії – лише 38 
% (p=0,042). Впровадження нового прогностичного критерія дозволило у 
47  пацієнтів групи високого ризику досягти 2-річної загальної виживаності 
(ЗВ) 70 %. 2-річна БВ склала 60 % відповідно. 13 пацієнтам групи високого 
ризику було проведено тандемну подвійну високодозову хіміотерапію з 
трансплантацією аутологічних стовбурових клітин периферичної крові 
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ТСКПК). ЗВ хворих яким був проведений  тільки один елемент ВДХТ з 
аутологічною ТСКПК складає 44,4 %, БВ – 38,5 %. ЗВ пацієнтів, яким була 
проведена подвійна (тандемна) ВДХТ з аутологічною ТСКПК складає 69,2 %, 
БВ – 46,8 %.
Висновки. Високий рівень експресії гену GSTP1 є ознакою несприятливого 
перебігу захворювання.Впровадження нових прогностичних критеріїв 
та точне визначення групи ризику хворих дозволяє значно покращити 
результати лікування дітей, хворих на нейробластому групи високого ризику 
(пацієнти з вкрай несприятливим прогнозом).

ОСТЕОСАРКОМА. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ
Ковальчук П.А., Дєдков А.Г., Палівец А.Ю., Бойчук С.И., Костюк В.Ю.

Національний інститут раку, Київ, Україна
Вступ. Остеосаркома (ОС) – первинна злоякісна пухлина кістки, яка 
характеризується швидким ростом та раннім метастазуванням, займає перше 
місце серед всіх інших первинних пухлин кісток. В Україні захворюваність на 
ОС складає 0,6 на 100 тис., в світі – 0,8 на 100 тис. Загальна 5-річна виживаність 
хворих з ОС в Европі при неметастатичних формах складає 65-70% .
Мета. Продемонструвати результати лікування ОС одного центру  
онкоортопедії в Україні в  порівнянні з результатами ведучих світових клінік. 
Матеріали та методи. Проведені результати лікування 76 хворих з 
гістологічно підтвержденим діагнозом ОС, які знаходились на лікуванні 
в НІР з 2000 по 2013  рр., та мали стадію захворювання  IIБ. Лікування 
включало хіміотерапію (ХТ) в неоад’ювантному та ад’ювантному режимах з 
використанням метотрексату (12 г/м²), цисплатину (120 мг/м²), доксорубіцину 
(60 мг/м²) (в групі високого ризику – іфосфаміду 8 г/м²)  Всім пацієнтам 
виконано радикальне хірургічне  лікування, з них в 92,0 % із зберіганням 
кінцівки та відновленням функції суглоба з використанням різних 
реконструктивних методик. 
Результати: Безрецидивна 5-річна виживаність хворих склала 59,4 %; 
загальна 5-річна  – 64,4 %. Локальний рецидив выявлено у 5,3 % хворих. За 
результатами світового кооперативно-аналітичного дослідження (COSS), 
в яку увійшли 1702 пацієнта з ОС аналогічні показники виживаності: без 
рецидивна 5-річна – 66,0 %; загальна 5-річна виживаність – 69,0 %, локальний 
рецидив 4,9 %.
Висновки. Використання запропонованої схеми лікування  пацієнтів з ОС дає 
змогу доссягти задовільних результатів виживаності, що  співвідноситься з 
результатами лікування ведучих онкологічних центрів Европи, Америки та 
Азії.

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА 
НЕЙРОЕНДОКРИННІ ПУХЛИНИ ОБОДОВОЇ ТА ПРЯМОЇ КИШКИ

Щепотін І.Б., Колесник О.О., Бурлака А.А., Лукашенко А.В., Приймак В.В., 
Махмудов Д.Е., Волк М.О., Жуков Ю.О.

Національний інститут раку, Київ, Україна
Мета: оцінити клініко-морфологічні характеристики та віддалені 
результати хірургічного лікування хворих на гастро-ентеро-панкреатичні 
нейроендокринні пухлини  (далі – ГЕП-НП) ободової та прямої кишки. 
Матерілаи і методи. Проведено ретроспективний аналіз лікування 56 
пацієнтів із ГЕП-НП ободової та прямої кишки, яким виконувались радикальні 
оперативні втручання в період з 1994 по 2014 роки. Оцінено середній вік, 
локалізація та ступінь злоякісності ГЕП-НП, частоту метастатичних форм, 
загальну та безрецидивну 5-річну виживаність.
Результати та обговорення. Середній вік пацієнтів склав 58±13 років. Серед 
скарг переважали первинні симптоми – в жодного хворого маніфестація 
захворювання не проявлялась карциноїдним кризом. ГЕП-НП з низьким 
ступенем злоякіснсті (NET-G1) були у 23 (40 %) хворих (експресія Ki-67 ≤ 2 %); 
середнім (NET-G2) – у 13 (24 %) (експресія Ki-67 3–20 %); високим (NEC-G3) – 
у 20 (36 %) (експресія Ki-67 ≥ 20 %). Локалізація пухлини в ободовій кишці 
спостерігалась у 36 хворих (64 %), в прямій – у 20 (36 %). ГЕП-НП ободової 
кишки найбільш часто визначались у апендиксі та сліпій кишці (26 %), прямої 
кишки – у нижньоампулярному відділі (16 %). Первинно метастатична форма 
спостерігалась у 12 хворих (22 %) – метастази в печінку (18 %) та позапечінкові 
метастази (4 %). Станом на січень 2013 року 17 (31 %) хворих загинули – 11 (20 
%) від пухлинної прогерсії, 6 (11 %) – від непухлинних захворювань. Рівень 
загальної та 5-річної виживаності для хворих з локалізованою формою 
пухлин становив 72±11,4 % та 53±7,8 %, з метастатичною формою – 28±6,7 
% та 19±12,7 %. 
Висновки. ГЕП-НП ободової та прямої кишки демонструють значну 
клініко-морфологічну гетерогенність в порівнянні з аденокарциномами. 
Радикальне хірургічне лікування виступає як оптимальний та раціональний 
метод. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ХІМІО-ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ РЕҐІОНАРНИХ 
МЕТАСТАЗАХ У ХВОРИХ НА РАК СЛИЗОВОЇ ПОРОЖНИНИ РОТА ТА 

РОТОГЛОТКИ.
Коробко Є.В., Процик В.С., Трембач О.М., Руденко Д.М., Петренко Л.І., 

Чичула Р.Є.
Національний інститут рака, Київ, Україна

Мета. Підвищити ефективність лікування реґіонарних метастазів у хворих 
на рак порожнини рота та ротоглотки шляхом використання індукційної 
поліхіміотерапії та променевої терапії.
Матеріали і методи. Вивчені результати комплексного лікування 63 хворих 
на рак порожнини рота та 18 хворих на рак ротоглотки з T3-4N1-2M0 у віці від 
32 до 77 років. Індукційна ПХТ проводилась препаратами цисплатин (100 мг/
м2) у 1й день та 5-фторурацил 1000 мг/ м2 з 1го по 5й день. Променева терапія 
виконувалась безпосередньо після закінчення ПХТ методом дробного 
фракціонування на первинну пухлину та реґіонарні лімфатичні вузли (РЛВ) 
І-ІІ рівнів РВД 2 Гр до СВД 30 Гр. Через 3 тижні виконувався аналогічний 
курс хіміо-променевої терапії. Шийна дисекція виконувалась через 4-6 
тижнів після завершення хіміо-променевої терапії одночасно з видаленням 
первинної пухлини.
Результати та обговорення. Із 89 хворих на рак порожнини рота та 
ротоглотки, які отримали передопераційну хіміопроменеву терапію у 
13 (16,1 %) при морфологічному дослідженні видалених лімфовузлів 
був констатований виражений лікувальний патоморфоз із значними 
склеротичними змінами без виявлення пухлинних клітин. У 83,9 % хворих 
були виявлені метастази в РЛВ, що свідчить про необхідність обов’язкового 
проведення шийної лімфодисекції у цієї категорії хворих, обсяг якої залежить 
від ураження відповідних рівнів ЛВ шиї. У всіх хворих виконані модифікована 
радикальна лімфодисекція або селективна шийна лімфодисекція із 
збереженням додаткового нерва, кивального м’яза та яремної вени, що 
дозволило уникнути виникнення ускладнень до загоєння рани, фіброзів та 
едеми. В строки спостереження до 2 років випадків рецидиву не виявлено.
Висновок. Використання передопераційної хіміо-променевої терапії 
приводить до значного лікувального патоморфозу метастатичної пухлини, 
що розширює можливість використання органозберігаючих шийних 
лімфодисекцій та покращує результати лікування хворих на рак порожнини 
рота з реґіонарними метастазами.

ДЕТЕКЦІЯ СТОРОЖОВОГО ЛІМФАТИЧНОГО ВУЗЛА У ХВОРИХ НА РАК 
ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ. НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ 

Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Костриба О.І., Лигирда О.Ф.
Національний інституту раку, Київ, Україна

Метою роботи було покращення якості життя пацієнток, оперованих з 
приводу раку грудної залози (РГЗ).
Матеріали і методи. Донедавна вважалося, що наявність НПХТ в 
анамнезі є протипоказанням до детекції сторожового лімфатичного вузла 
у хворих на рак грудної залози. В світі розпочато дослідження в цьому 
напрямку. Попередні результати дають оптимістичні прогнози. Нами 
досліджено 95 хворих на початкові стадії РГЗ при розмірі пухлини менше 
3 см та 7 пацієнток з ІІа-ІІб стадією при розмірі пухлини більше 3 см віком 
від 39 до 65 років. Пацієнтам до операції проводилося КТ дослідження та 
лімфосцинтіграфія з метою встановлення стану реґіонарних лімфовузлів. 
При встановленні РГЗ Тin situ, Т1N0M0 та T2N0M0 (Т < 3 см) інтраопераційно 
проводилося дослідження сторожового лімфатичного вузла (СЛВ). 
Пацієнткам з ІІа-ІІб стадією (T2N0M0 де Т > 3 см, T3N0M0) спочатку 
проводили неоад'ювантну поліхіміотерапію (НПХТ) (2-4 курси), а потім 
інтраопераційно проводилося дослідження сторожового лімфатичного 
вузла. Методика сцинтіграфічної візуалізації та інтраопераційної 
детекції СЛВ за допомогою гама-лічильника (25 хворих початкових 
стадій) складалася з двох етапів. Для проведення статичної сцинтіграфії 
мічений 99мТс нанокол (0,4 мл, активністью 200-400 МБк) вводився 
перітуморально (підшкірно, над пухлиною). 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 (70 хворих 
початкових стадій) під час операції було використано 1 % водний 
розчин метиленового синього, 3 мл якого вводили навколо пухлини. 
Накопичення препарату в місцях розташування СЛВ спостерігали 
через 15 хв., забарвлений СЛВ вилучали та проводили гістологічне 
експрес-дослідження, за результатами якого проводилась регіонарна 
лімфодисекція в необхідному обсязі. Аналогічним хромографічним 
методом було проведено детекцію СЛВ у 7 хворих після пронеденої НПХТ.
Результати та їх обговорення. Візуалізація СЛВ з використанням 99mTc-
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наноколу була успішною у 92 %. При візуалізації СЛВ у хворих з початковими 
стадіями розчином барвника ефективність методу склала 91,4 %. 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. У хворих після НПХТ невдала детекція СЛВ 
спостерігалась в 1 випадку, ефективність методу склала 85,7 %.
Висновки. 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. Дослідження детекції СЛВ у хворих після НПХТ 
продовжувати доцільно і перспективно.

РАДИКАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ВЕРХНЬО-ГРУДНОЇ 
ЧАСТИНИ  СТРАВОХОДУ

Кіркілевський С.І., Крахмальов П.С., Крахмальов С.М., Фридель Р.І.
Національний інститут раку, Київ, Україна

Мета. Щороку в Україні захворює на рак стравоходу біля 2  000 осіб, 
серед  них біля 300 – на рак верхньо-грудної частини стравоходу (10-
15%). Традиційно, цьому контингенту пацієнтів застосовують паліативне 
консервативне лікування (радіохіміотерапія). Метою роботи було  
покращання ефективності лікування хворих на рак верхньо-грудної 
частини стравоходу за рахунок радикального видалення пухлини після  
неоад’ювантної радіохіміотерапії.
Матеріали і методи. Дослідну групу склали 9 хворих на рак верхньо-
грудної частини стравоходу, яким було проведено комплексне лікування 
із застосуванням радикального оперативного  втручання у об’ємі 
субтотальної езофагоєктомії після неоад`ювантної радіохіміотерапії (2 
цикли променевої терапії з сумарною вогнищевою дозою 60 Гр, та 2 цикли 
внутрішньоартеріальної селективної поліхіміотерапії за схемою цисплатин-
5фторурацил).
Результати та обговорення. Використання 2 циклів неоад’ювантної 
радіохіміотерапії під час операції дозволило відступати від пухлини 
у оральному напрямку на 1-2 см, замість традиційних 4 см. За даними 
післяопераційного патоморфологічного дослідження вогнища пухлинного 
росту у краї резекції не визначалися. Оперативне втручання суттєво 
поліпшило безпосередні результати та якість життя хворих. Відзначається 
тенденція до покращання віддалених результатів, але дані у зв’язку з малим 
терміном спостереження ще не є достовірними. 
Висновки. Комплексне лікування хворих на рак верхньо-грудної частини 
стравоходу із застосуванням радикального оперативного  втручання у 
об’ємі субтотальної езофагоєктомії після неоад`ювантної радіохіміотерапії 
дає змогу провести радикальне лікування таким пацієнтам, отже покращити 
якість життя та результати лікування.  

ЛОКАЛЬНА ПРОТИПУХЛИННА ІМУННА ВІДПОВІДЬ У ХВОРИХ НА 
МЕЛАНОМУ ШКІРИ: ЗВ’ЯЗОК З ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНТЕРФЕРОНОТЕРАПІЇ
Кукушкіна С.М., Фільчаков Ф.В., Грабовий О.М., Льон Г.Д., Коровін С.І., 

Кукушкіна М.М., Весельська В.М., Таран Л.М.
Національний інститут раку, Київ, Україна

Мета. Пошук прогностичних критеріїв оцінки ефективності 
інтерферонотерапії (ІФН-терапії) у хворих на меланому шкіри (МШ) є 
актуальним. Вивчити фенотипічні особливості лімфоцитів, що інфільтрують 
пухлину, у хворих на первинно-локалізовану МШ для визначення 
прогностичної цінності імунологічних показників при проведенні ад’ювантної 
ІФН-терапії.
Матеріали і методи. У дослідження залучено 12 хворих з ІВ-ІІС стадією МШ, 
що отримали стандартну терапію (хірургічне лікування та ад’ювантну α2b-
ІФН-терапію – підшкірно по 3 млн МЕ 3 рази на тиждень протягом 12 міс). 
Імуногістохімічне дослідження (CD3-, CD8-, CD4-, CD20-, CD56-, CD45RA-, 
CD45RO-, CD95-, CD25- та HLA-DR-антигени) первинної пухлини проведено на 
матеріалі, отриманому при хірургічному лікуванні хворих. 
Результати та обговорення. На клітинах лімфоїдного інфільтрату 
пухлини спостерігалась експресія CD3-, CD8-, CD45RA-, CD45RO- та CD20-
антигенів. Т-лімфоцити (CD3+) були представлені у всіх випадках і тільки 
в 3 з 12 випадків, крім CD3+-клітин, виявлені В-лімфоцити (CD20+). Всі 
Т-лімфоцити експресували виключно корецептор CD8, що дозволило 
віднести їх до субпопуляції цитотоксичних Т-лімфоцитів (ЦТЛ). Більшість 
ЦТЛ локалізувались в стромі пухлини і були представлені як наївними 
Т-клітинами (CD45RA+), так і клітинами імунологічної пам’яті (CD45RO+). 
Встановлено, що у хворих зі сприятливим перебігом захворювання, на 
відміну від пацієнтів з рецидивом МШ, який розвинувся у 4 з 12 пацієнтів 
протягом першого року після видалення первинної пухлини, спостерігалась 

більш виражена інфільтрація строми пухлини CD45RO+-клітинами, а 
паренхіми – CD8+-лімфоцитами. 
Висновки. Збільшення частки ЦТЛ та/або ефекторних Т-клітин пам’яті серед 
лімфоцитів, що інфільтрують пухлину, у хворих на первинно-локалізовану 
МШ асоціюється зі сприятливим перебігом захворювання на тлі ад’ювантної 
ІФН-терапії. Отримані результати відкривають нові можливості застосування 
імунологічних параметрів в прогнозуванні відповіді на ІФН-терапію у цієї 
категорії хворих.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВОВ И ПЕРВИЧНО-
РЕФРАКТЕРНОГО ТЕЧЕНИЯ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ И ЛИМФОМЫ 

ХОДЖКИНА СХЕМАМИ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ II ЛИНИИ
Кущевой Е.В., Крячок И.А., Кадникова Т.В., Филоненко Е.С., Титоренко И.Б., 

Алексик Е.М., Новосад О.И., Пастушенко Я.В., Мартынчик А.В. 
Национальный институт рака, Киев, Украина

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ эффективности 
и токсичности ПХТ II линии по схемам DHAP, GVP, MINE у 134 пациентов с 
первично-рефрактерном течением (РЕФ) и рецидивами (РЕЦ) лимфомы 
Ходжкина (ЛХ). Мужчины составили 65,7 % (76), женщины – 43,3 % (58). 
ЛХ – у 55,2 % (74) пациентов, неходжинских лимфом (НХЛ) – у 44,8 % (60). 
Большую опухолевую массу (БОМ) при диагностике имели 43,2 % пациентов 
(n=58), В-симптомы – 31,4 % (n=42). Ранний рецидив (РР) имели 31,4 % (n=42) 
пациентов, поздний рецидив (ПР) – 20,8 % (n=28), рецидив ≥2 –12,0 % (n=16), 
РЕФ –35,8 % (n=48.) При несоответствии стандартам предшествующей 
диагностики и терапии пациент относился к группе «неадекватные подходы 
к диагностике и терапии» (lost).
Выводы. ОО на терапию в группе лимфом составил 62,6 %. ОО выше при 
ЛХ в сравнении с НХЛ (p<0.05). ОО выше при ПР в сравнении с РР во все 
исследуемой группе (78,5 % и 47,6 %, соответственно, p<0.05) и отдельно 
в группе НХЛ (83,4 % и 30 %, соответственно, p<0.05). ОО у пациентов всей 
группы с РЕФ и ПР был сопоставим. В группе ЛХ была тенденция к лучшему 
ОО при РЕФ в сравнении с ПР – 90 % и 75 %, соответственно (p >0.05). При 
сравнении групп пациентов с РЕФ и ПР было выявлено отличие по критерию 
«lost». Он составил 19 % в группе РЕФ и 71,4 % при ПР (p<0.05), что объясняет 
высокий ОО в самой неблагоприятной группе РЕФ. На эффективность 
ПХТ влияло отсутствие БОМ при диагностике (ОО 80 % vs. 35 %, p<0.05) и 
отсутствие В-симптомов на момент диагностики лимфомы (ОО 71 % vs. 42 
%, p<0.05). Гематологическая токсичность III/IV степени диагностирована в 
60-83 % случаев в зависимости от курса ПХТ. Таким образом, лечение РЕЦ 
и РЕФ НХЛ и ЛХ по схемам ПХТ II линии DHAP, GVP, MINE имеет высокую 
эффективность при приемлемой токсичности.

ЗАСТОСУВАННЯ ДІАЛІЗОВАНОГО ЛЕЙКОЦИТАРНОГО ЕКСТРАКТУ 
ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ІМУННИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНУ 

ФОРМУ МЕЛАНОМИ ШКІРИ В ПРОЦЕСІ ХІМІОТЕРАПІЇ 
Льон Г.Д., Фільчаков Ф.В., Коровін С.І., Шуміліна К.С., Кукушкіна С.М., 

Кукушкіна М.М., Остафійчук В.В.
Національний інститут раку, Київ, Україна

Вступ. 5-річна виживаність хворих на генералізовану форму меланоми 
шкіри (МШ) становить 1-4 %. Стандартним методом лікування є системна 
хіміотерапія (ХТ) дакарбазином, ефективність якої не перевищує 12 %. Тому 
розробка нових методів лікування цієї категорії хворих є актуальною.
Мета. Вивчити вплив імунотерапії діалізатом лейкоцитів людини на 
показники імунної системи хворих на генералізовану форму МШ в умовах 
проведення стандартної ХТ.
Матеріали і методи. Хворим контрольної групи (n=10) проводили 
стандартну ХТ дакарбазином, хворим основної групи (n=10) додатково 
до цього лікування призначали діалізат лейкоцитів людини (Імодин, 
«Севафарма», Чеська Республіка) – підшкірно по 1  дозі 1 раз на тиждень, 
починаючи з 3-ї доби після закінчення 1-го курсу ХТ (3 дози); 4-та доза – через 
1 міс після 3-ї дози. Імунологічне дослідження в динаміці лікування включало 
визначення популяційного/субпопуляційного складу та функціональної 
активності лімфоцитів периферичної крові.
Результати та обговорення. Для хворих на генералізовану форму МШ 
характерна дисфункція імунної системи, яка посилюється в процесі ХТ. 
Клініко-лабораторними критеріями діагностики цих порушень є: розвиток 
лімфоцитопенії з ознаками Т-клітинного імунодефіциту (за рахунок зниження 
вмісту цитотоксичних Т-лімфоцитів), істотне підвищення частки регуляторних 
Т-лімфоцитів і активованих лімфоцитів в циркуляції, пригнічення мітоген-
індукованої проліферації та цитотоксичної активності лімфоцитів in vitro. В 
результаті проведення комбінованої хіміо-імунотерапії показано відновлення 
чисельності лімфоцитів в периферичній крові, в тому числі субпопуляції 
цитотоксичних Т-лімфоцитів, зниження в циркуляції регуляторних 
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Т-лімфоцитів та збереження функціональної активності Т-клітинної популяції.
Висновок. Діалізований лейкоцитарний екстракт, діючи виключно на 
Т-клітинні механізми імунного гомеостазу, перешкоджає розвитку глибоких 
порушень в імунній системі хворих на генералізовану форму МШ у процесі 
ХТ, що може вплинути на ефективність основного лікування даної категорії 
хворих.

ДОСВІД КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МІСЦЕВО 
ПОШИРЕНИЙ РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ З ВИКОРИСТАННЯМ 

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

Біля 25 % випадків раку грудної залози (РГЗ) в Україні діагностується в 
занедбаних стадіях, що призводить до зростання витрат на лікування у 
25-30 разів порівняно з тим, коли пухлина виявляється на ранній стадії. 
При таких стадіях захворювання виникає необхідність проведення 
неоад’ювантних передопераційних методів лікування, для збільшення 
кількості органозберігаючих операцій (ОЗО) та можливості проведення 
реконструктивних операцій з метою підвищення якості життя пацієнток. 
Одним із методів підсилення дії неоад’ювантної поліхіміотерапії (НПХТ) 
є застосування магнітотермії (МТ). За розробленою методикою у клініці 
Національного інституту раку проліковано 127 хворих на місцево 
поширений (МП) РГЗ, що склали основну групу дослідження, за стандартною 
методикою проліковано 117 пацієнток. У подальшому порівняно результати 
їх лікування.
Повна регресія пухлини виявлена у 6,3±3,1 % пацієнток основної групи, 
часткова регресія пухлини встановлена у 49,2±6,3 % хворих. Стабілізацію 
процесу виявлено у 38,1±6,1 % пацієнток. Регресію метастатично уражених 
реґіонарних лімфатичних вузлів (ЛВ) відзначали у 55,6±6,3 % пацієнток 
основної групи. 
Проведення НПХТ з використанням МТ при комплексному лікуванні хворих 
на МП РГЗ сприяє вірогідному збільшенню об’єктивної відповіді пухлини на 
лікування (дозволяє збільшити на 13,3 % кількість випадків часткової регресії 
первинної пухлини та на 14,9 % регресію метастатичних ЛВ).
Застосування НПХТ на фоні МТ дозволяє на 13,4 % збільшити відсоток 
проведення ОЗО та на 14,5 % проведення реконструктивно-відновних 
операцій.
Вивчення лікувального патоморфозу у хворих, є необхідним критерієм оцінки 
ефективності лікування та прогнозування перебігу захворювання. Остаточне 
значення об’ємної частки життєздатної пухлинної тканини (ОЧЖПТ) у хворих 
основної групи склало 24,4±0,2 %. У групі хворих, що отримували НПХТ тільки 
за традиційною схемою, значення ОЧЖПТ становило більше 35,4±0,25 %.
Отримані результати свідчать про ефективність застосування МТ при 
комплексному лікуванні хворих на МП РГЗ.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОТЕЧНЫХ ФОРМ 
РАКА ГРУДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Смоланка И.И., Досенко И.В., Ляшенко А.А., Молид С.А.  
Лечение отечных форм рака грудной железы (РГЖ) является сложной 
проблемой, что связано с поздней обращаемостью пациенток, 
резистентностью опухоли к неоадъювантному лечению, быстрым 
прогрессированием процесса, низкими сроками общей и безрецидивной 
выживаемости пациенток. Лечение отечных форм РГЖ проводится 
по тем же принципам, что и других форм местно-распространенного 
РГЖ.  Но нередко при этих формах РГЖ неоадъвантная химио-лучевая 
терапия малоэффективна. При этом актуальна проблема интенсификации 
лечения. Предлагалось большое количество методик, призванных усилить 
воздействие химиопрепаратов на опухоль или снизить резистентность 
опухолевой ткани к лечению. Наиболее известные: локальная 
магнитотермия, эндолимфатическая ПХТ, высокодозовая ПХТ при поддержке 
колониестимулирующих факторов, использование различных модуляторов 
ПХТ. К сожалению, ни один не показал абсолютных преимуществ перед 
стандартом лечения. 
Привлекательной альтернативой вышеперечисленным методам является 
способ внутриартериальной полихимиотерапии (ВАПХТ), позволяющий 
создать в опухолевой ткани концентрацию химиопрепаратов в разы 
превосходящую таковую в перефирической крови при внутривенном 
введении лекарственных веществ. Нами проведена оценка результатов 
лечения более 300 пациенток, страдающих отечными формами РГЖ. 
Больные были распределены на две группы. В первой группе наблюдались 
153 пациентки, из них у 141 диагностирован рак грудной железы T4bN1-
3M0, у оставшихся диагностирована первично-отечный рак грудной 
железы (T4dN1-2M0). Cхема неоадъювантного лечения для этой группы 
предусматривала проведение системной ПХТ, выполняемой путем 

внутривенной инфузии, по схеме CAР в формате адриобластин 50мг/м2, 
циклофосфан 600мг/м2,карбоплатин 450мг/м2. Второй группе больных 
(152 пациентки) лечение проводили по той же схеме изменяя путь 
доставки препаратов на внутриартериальный.  У 142 пациентки этой 
группы диагностирован рак грудной железы T4bN1-3M0, у оставшихся 
диагностирована рак грудной железы T4dN1-2M0. Внутривенные инфузии 
были проведены в 1-ый день четырьмя последовательными курсами, 
внутриартериальная инфузия производилась после предварительного 
оперативного вмешательства – катетеризации питающего опухоль 
сосуда в течении 2 суток четырьмя последовательными курсами с 
интервалом 21 день. Производили оценку результатов неоадъювантного 
лечения согласно критериям Recist, наблюдением статуса регионарных 
лимфоузлов, степени отека грудной железы. Установлено, что в группе 
ВАПХТ наблюдался высокий процент полных регрессий (12,1±2,7 %), тогда 
как в группе системной ПХТ этот показатель был равен только 2,94±3,7%. 
Частичная регрессия отмечена у 54,5±5,8 % пациенток ВАПХТ группы и у 
35,2±5,6% больных группы системной полихимиотерапии. Стабилизация 
процесса наблюдалась в 33,2±4,1 % основной группы и у 52,9±4,6 
% пациенток контрольной группы. Прогрессирования заболевания 
наблюдали лишь в контрольной группе (8,8±3,2 %). Следует отметить, что 
после четырех курсов ВАПХТ регионарные лимфоузлы уменьшились у 88 
% пациенток группы ВАПХТ и только у 58 % пациенток группы системной 
полихимиотерапии. Отек грудной железы уменьшился примерно у 
половины пациенток основной и контрольных групп. Полученные 
результаты показывают преимущество метода неоадъювантной ВАПХТ 
при лечении отечных форм рака грудной железы и являются четким 
свидетельством необходимости  включения метода в стандарты 
неоадъювантного лечения отечного и местно рапространенного рака 
грудной железы. 

ПРОГНОЗУВАННЯ  ТОКСИЧНОСТІ ХІМІОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА РАК 
ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

Сивак Л.А., Майданевич Н.М., Лялькін С.А., Аскольский А.В., 
Кліманов М.Ю., Касап Н.В., Верьовкіна Н.О.

Національний інститут раку, відділення хіміотерапії солідних пухлин, 
Київ, Україна

Вступ. Хіміотерапія в сучасній онкології є одним з основних методів 
лікування поряд з хірургічним та променевим методами. На сьогодні все 
більшої актуальності набуває індивідуальний підхід до вибору препаратів 
та їх доз, спрямований на зниження токсичності хіміотерапії та покращення 
якості життя хворих.  
Мета дослідження. Визначення факторів прогнозу гастроінтестинальної 
токсичності для покращення якості життя та результатів лікування  хворих на 
рак грудної залози.
Матеріали та методи. Проліковано 130 хворих на РГЗ віком від 28 до 66 років. 
Використовували клініко-лабораторні, інструментальні та молекулярно 
– генетичні (визначення поліморфізму генів GSTP1 та MTHFR) методи 
дослідження. Хворі отримали від 4 до 6 курсів ПХТ за схемою ТC. Токсичність 
хіміотерапії оцінювали за критеріями NCIC - СТС перед лікуванням, на 7 -й та 
14 -й дні кожного курсу.  
Результати та обговорення. Результати дослідження свідчать, що у 113 
пацієнток (86,9 %), найчастіше спостерігали гастроінтестинальну токсичність. 
Серед проявів  гастроінтестинальної токсичності найбільш часто спостерігали  
нудоту - 76,2 %,  блювання - 34,6%, закрепи – 42,3 %, діарею – 12,8 %, стоматит 
– 3,9 % хворих. У 58,3 % хворих відмічали зміну смаку. На основі проведених 
досліджень нами виділено прогностичні фактори ризику розвитку 
гастроінтестинальної токсичності ХТ у хворих на РГЗ. Гастроінтестинальна 
токсичність мала пряму кореляційну залежність з наявністю хронічних 
захворювань  шлунково-кишкового тракту  (r = 0,51; р < 0,05), молодим віком 
хворих (до 45 років,  r = 0,62; p < 0,05), кількістю проведених курсів ХТ (понад 3 
курсів, r = 0,41; p < 0,05), гомозиготний тип успадкування  (G/G) гену GSTP1 (OR 
= 10,00; 95 % CI = 1,18-84,78; p < 0,04. На підставі отриманих даних виділено 
групу хворих високого ризику розвитку гастроінтестинальної токсичності 
ХТ. Для цієї групи хворих було розроблено алгоритм терапії супроводу, який 
відрізнявся більш тривалішим застосуванням антиеметичних препаратів 
на протязі 3-х днів. Методом рандомізації хворих розподілено на дві 
групи: основна – 37 (50,6 %) хворих – терапію супроводу отримували за 
розробленим алгоритмом та контрольна група – 36 (49,3 %) хворих, терапію 
супроводу призначали за потребою.  Нами визначено, що найбільша кількість 
ускладнень ХТ спостерігалась після 4-х курсів ХТ. Основними проявами 
токсичності були нудота (основна група – 18 (48,6 %) випадки,  контрольна 
група – 29 (80,5 %) випадків; р < 0,001);  блювання (тільки в контрольній  групі  
– 14 (38,8 %) випадків; р < 0,001); закрепи (основна група – 8 (21,6 %) випадків,  
контрольна група – 16 (44,4 %) випадків; р < 0,05), стоматит (основна група 
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– 1 (2,7 %) випадок,  контрольна група – 2 (5,5 %) випадки); діарея (тільки в 
контрольній групі – 2 (5,5 %) випадки). Зміну смаку спостерігали частіше в 
контрольній групі – 20 (55,5 %) та 15 (40,5 %), випадків відповідно; р < 0,001.  
Тобто, проведення терапії супроводу ХТ за розробленим алгоритмом у 
хворих на РГЗ значно зменшило як частоту виникнення, так і ступінь проявів 
гастроінтестинальної токсичності. Так, прояви еметичного синдрому у хворих 
на РГЗ, які отримували ХТ з застосуванням розробленого алгоритму терапії 
супроводу знизилися на 31,9 % (з 80,5 % до 48,6 %). Симптомів блювання в 
основній групі, в жодному випадку відмічено не було. Отже хворі отримували 
від 4 до 6 курсів ХТ з мінімальними проявами токсичності. 
Висновки. Таким чином виявлення прогностичних маркерів 
гастроінтестинальної токсичності, виділення групи хворих високого ризику 
розвитку токсичності   ще до початку лікування дозволить попередити або 
послабити токсичну дію цитостатичних препаратів шляхом призначення 
лікарських препаратів з профілактичною метою, а воєчасне лікування 
даних ускладнень значно покращить якість життя хворих, попередить 
розвиток тяжких наслідків, сприятиме своєчасному проведенню курсів 
хіміотерапії.

ВПЛИВ ПЕРИОПЕРАЦІЙНИХ ГЕМОТРАНСФУЗІЙ НА БЕЗПОСЕРЕДНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ОБОДОВОЇ КИШКИ

Щепотін І.Б., Колесник О.О., Бурлака А.А., Лукашенко А.В., Приймак В.В., 
Махмудов Д.Е., Волк В.В., Жуков Ю.О.

Національний інститут раку, Київ, Україна
Мета: оцінити вплив вторинної анемії та периопераційних гемотрансфузій 
(далі – ПГТ) на безпосередні результати хірургічного лікування хворих на рак 
ободової кишки (далі – РОК).
Матеріали і методи. В дослідження включено пацієнтів, яким в період з 
2008 по 2013 роки проводилось хірургічне лікування РОК (pT1-4aN0-2M0-1a), 
ускладненого анемією середнього та важкого ступеня. До основної групи 
(ОГ) увійшли хворі, яким ПГТ не проводились. Хворим контрольної групи (КГ) 
проводились ПГТ еритроцитарної маси. Досліджувались ступінь тяжкості 
анемії, трансфузійний статус та їх вплив на безпосередні результати лікування.
Результати та обговорення. Включено 159 пацієнтів. З них ОГ – 73 (ПГТ не 
проводились) та КГ – 86 (трансфузія 1 – 3 доз еритроцитарної маси). Групи 
репрезентативні за віком, статтю, індексом маси тіла хворих, локалізацією 
пухлини, стадією та обсягом операції. В ОГ 49 (67 %) хворих мали анемію 
середнього ступеня, 24 (33 %) – важкого, в КГ - 52 (61 %) та 34 (39 %) (p=0,236 
та 0,172). Післяопераційних ускладнень відмічалось більше в КГ ніж в ОГ – 17 
(21 %) та 8 (10 %) (р<0,05). Післяопераційна летальність в КГ склала 4,7 %, в 
ОГ – 0 (р<0,05). Відносний ризик (ВР) розвитку післяопераційних ускладнень 
в залежності від наявності анемії важкого ступеня виявився незначним – 0,43 
(1,125 – 2,9) для ОГ та 0,96 (1,66 – 2,86) для КГ. Для хворих, яким проводились 
ПГТ, ВР розвитку ускладнень становив 1,42 (1,03 – 2,01). 
Висновки. Супутня анемія середнього та тяжкого ступеня у хворих на РОК 
не впливала на розвиток післяопераційних ускладнень, в той час як ПГТ 
виступали значимим фактором ризику. 

ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ШВИДКОГО 
ВІДНОВЛЕННЯ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ РАКУ ОБОДОВОЇ 

КИШКИ
Щепотін І.Б., Колесник О.О., Бурлака А.А., Лукашенко А.В., Приймак В.В., 

Махмудов Д.Е., Волк В.В., Жуков Ю.О.
Національний інститут раку, Київ, Україна

Мета: оцінити вплив мультимодальної програми швидкого відновлення на 
безпосередні результати хірургічного лікування хворих на рак ободової 
кишки (далі – РОК). 
Матеріали і методи. Проведене рандомізоване багатоцентрове дослідження, 
до якого залучено 280 хворих на РОК pT1-4aN0-2M0-1a. Пацієнтам основної 
групи (далі – ОГ) проведене хірургічне лікування РОК за мультимодальною 
програмою швидкого відновлення, двох контрольних груп (далі – КГ 1 та КГ 2) 
– за стандартною програмою. Оцінені загальний період відновлення, частота 
післяопераційних ускладнень та летальності, їх відносні ризики.
Результати та обговорення. До ОГ включено 115 пацієнтів, до КГ 1 – 85, 
до КГ 2 – 80.  Групи репрезентативні за віком, статтю, індексом маси тіла, 
локалізацією пухлини, стадією та обсягом операцій. Рівні післяопераційних 
ускладнень для пацієнтів ОГ, КГ 1 та КГ 2 склали 10 (8,7 %), 16 (20 %) та 
15 (18 %) відповідно. Післяопераційна летальність становила 0,9 %, 6,25 
% та 1,2 % для ОГ, КГ 1 та КГ 2 відповідно. Відносний ризик розвитку 
післяопераційних ускладнень для пацієнтів КГ 1 та КГ 2 в порівнянні із ОГ 
склав 2,198 (при 95 % довірчому інтвервалі 1,122-4,305). Загальний період 
відновлення склав 6,3±3,4 діб для пацієнтів ОГ, 18,4±8,7 – для КГ 1 та 15±7 
– для КГ 2. 

Висновки. Застосування мультимодальної програми швидкого відновлення 
при хірургічному лікуванні хворих на РОК дає можливість зменшити 
загальний період реабілітації, рівні післяопераційних ускладнень та 
летальності в порівнянні з стандартною методикою.

НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ КРИТЕРІАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ 
ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ З 

ОНКОЛОГІЇ
Михайлович Ю.Й., Журбенко А.В.

Національний інститут раку, Київ, Україна
Близько 90 тисяч жителів України щороку помирають від раку, при чому 
35 % померлих від раку – особи працездатного віку. Через запізнілу 
діагностику онкологічних захворювань залишається високим відсоток 
онкологічних хворих – 32,5 %, які помирають протягом першого року після 
встановлення діагнозу. Рівень онкологічної допомоги населенню України 
все ще не відповідає реальним потребам і сучасним вимогам. Лише 69% 
первинних хворих охоплені спеціальним лікуванням, одна з причин – його 
висока собівартість. Міжнародний досвід показує, що практично в жодній 
країні світу середній житель не спроможний самостійно покривати витрати 
на високовартісне лікування онкологічної патології. В усьому світі широко 
застосовується практика створення фондів, громадських організацій, а також 
державних цільових програм.
Державна цільова програма – це комплекс взаємопов’язаних завдань і 
заходів, спрямованих на розв’язання найважливіших проблем розвитку 
держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних 
одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету 
України та узгоджені за термінами виконання, складом виконавців, ресурсним 
забезпеченням. Одночасно з розробкою та затвердженням на законодавчому 
рівні державної програми постає питання оцінки її ефективності.  Важливим 
є те, що бюджетні програми в онкології, як і в інших галузях охорони 
здоров’я України, на сьогодні, фінансуються недостатньо або частково. 
Тому проблема недофінансування державних програм в умовах дефіцити 
бюджету призводить до невиконання в повному обсязі завдань та заходів, та 
як наслідок, зниження якості надання медичної допомоги населенню. 
На сьогодні критеріїв оцінки ефективності виконання державних програм 
з онкології в Україні немає. Розроблення вищезазначених показників дасть 
можливість отримати точну інформацію про хід і проміжні результати 
виконання поточних завдань, а також прийняти вивірені нові рішення щодо 
коригування подальшого процесу реалізації заходів з визначенням термінів 
їх виконання в умовах недостатнього фінансування.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛЕЧЕБНОГО ПАТОМОРФОЗА ПРИ ОСТЕГЕННЫХ 
САРКОМАХ

Новак Е.М., Дедков А.Г., Супруненко А.А.
Национальный институт рака, Киев, Украина

Цель. По динамике выраженности неоваскуляризации у пациентов с 
остеогенной саркомой во время проведения неоадъювантной химиотерапии 
прогнозировать гистологический ответ на проведённое лечение.
Материалы и методы. Объект исследования – 47 пациентов с остеогенной 
саркомой. Для ангиографических исследований применяли прямые 
катетеры с боковыми отверстиями фирмы «Cordis». Внутриартериальные 
инфузии цисплатина 150 мг/м² осуществляли инфузоматом fms «В|Вraun». 
Результаты. На исходной ангиограмме у 34 пациентов (72 %) наблюдалась 
выраженная неоваскулярная сеть опухоли, у 9 (19 %) – умеренная и 
у 4 пациентов (9 %) неоваскулярная сеть не визуализировалась. По 
окончанию неоадъювантной химиотерапии отмечались динамические 
изменения неоваскулярной сети опухоли, изучалась их корреляция 
с полученным после иссечения опухоли лечебным патоморфозом 
(ЛП). ЛП считается хорошим, если в иссечённом материале объёмная 
доля жизнеспособных опухолевых тканей составляет не более 10 %. У 
гиперваскулярных остеосарком полная ингибиция неоваскуляризации 
(ИНВ) в 1 случае (100 %)  привела  к хорошому ЛП, значительная 
– в 13 случаях (93 %) к хорошему ЛП и в 1 случае (7 %) к плохому ЛП. 
Частичная ИНВ у гиперваскулярных остеосарком в равной степени 
позволяла  прогнозировать как хороший, так и плохой ЛП. Слабая ИНВ 
у гиперваскулярных остеосарком в 5 случаях (100 %) привела  к плохому 
ЛП. У остеосарком с умеренной васкуляризацией полная ИНВ в 2 случаях 
(100 %) привела  к хорошему ЛП, значительная – в 2 случаях (67 %) к 
хорошему ЛП и в 1 случае (33%) к плохому ЛП. Слабая ИНВ у остесарком 
с умеренной васкуляризацией в 2 случаях (100 %) привела  к плохому ЛП. 
Гиповаскулярные остеосаркомы при полной ИНВ имели  в 2 случаях (100 
%) хороший ЛП и при слабой ИНВ.
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ВПЛИВ МАГНІТНОЇ НАНОТЕРАПІЇ  НА РОЗПОДІЛ ЗАЛІЗА
 У КАРЦИНОСАРКОМІ УОКЕР-256 ТА СИРОВАТЦІ КРОВІ 

Орел В.Е.1,Мельник В.О. 1,Романов А.В. 1,Рихальський О.Ю. 1, 
Бурлака А.П. 2, Лукін С.М.2

1Національний інститут раку, Київ, Україна
2Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології

ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ
Мета – дослідження розподілу заліза під впливом магнітної нанотерапії 
(МТ) тварин з карциносаркомою Уокер-256 при використані магнітного 
нанокомплексу (МН) з різними магнітними характеристиками.
Матеріали і методи. Вміст комплексів вільного заліза у пухлині вивчали 
методом радіоспектроскопії. Концентрацію сироваткового заліза, субстратів 
та ферментів визначали колориметричним і кінетичним методами.
Результати та обговорення. МТ при використанні МН з площею петлі 
гістерезису 1135, 4 ерг/г ,в склад якого входили наночастинки Fe3O4 та 
доксорубіцин ініціювала більший коефіцієнт гальмування росту пухлини 
на 20 % ніж при використанні нанокомплексу з меншою площею петлі 
гістерезису 136, 3 ерг/г. Вміст комплексів вільного заліза був мінімальний у 
пухлинах тварин після МТ при використанні МН з площею петлі гістерезису 
1135, 4 ерг/г. Максимальний рівень вільного заліза спостерігався у 
пухлині після впливу офіцинального доксорубіцину. Концентрація іонів 
заліза в сироватці крові зростала в усіх досліджених групах незалежно 
від особливостей проведеної терапії. Концентрація сечової кислоти, 
аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, лужної фосфатази та 
креатинину у сироватці крові під впливом МТ у тварин не мала статистично 
значущих відмінностей порівняно з експериментами, де використовували 
офіцинальний доксорубіцин.
Висновки. Протипухлинний ефект та розподіл заліза у карциносаркомі 
Уокер-256  після МТ залежать від магнітних властивостей МН. МТ не ініціює 
додаткової загальної токсичності. Отримані результати відкривають 
перспективи для подальшої розробки технології керованої локальної 
токсичності в межах гранично допустимих доз активних інградієнтів МН. 

АД’ЮВАНТНА ІНТЕРФЕРОНОТЕРАПІЯ МЕЛАНОМИ ШКІРИ ІІІ СТАДІЇ З 
ДОДАВАННЯМ НИЗЬКОДОЗОВОГО ЦИКЛОФОСФАНУ

Остафійчук В.В., Коровін С.І., Кукушкіна М.М., Палівець А.Ю.
Національний інститут раку, Київ, Україна

Метою даного дослідження є покращення результатів лікування хворих 
на меланому шкіри ІІІ стадії за рахунок доповнення стандартної схеми 
ад’ювантної інтерферонотерапії циклофосфаном.
У дослідження включено 86 хворих на меланому шкіри ІІІВ-ІІІС стадії, які 
після реґіонарної лімфодисекції з/без радикальним видаленням первинної 
пухлини рандомізовані в основну та контрольну групи в співвідношенні 
1:1. Після радикальної лімфодисекції, хворим обох груп був призначений 
курс середньодозової α2b інтерферонотерапії. Пацієнти основної групи 
додатково, впродовж перших 6 місяців, отримували низькодозовий 
циклофосфан по 50 мг per os тричі на тиждень.
Під час дослідження та після його завершення проводився моніторинг 
пацієнтів із обов’язковим клінічним обстеженням, контролем лабораторних 
показників, рентгенографією органів грудної порожнини (ОГП), 
ультразвуковим дослідженням органів черевної порожнини (ОЧП), у разі 
необхідності КТГ ОГП, ОЧП, малого тазу та МРТ головного мозку.  Проведення 
ад’ювантної терапії як в основній, так і в контрольній групі супроводжувалось 
типовими для інтерферонотерапії ускладненнями (гіпертермія, озноб, 
міальгія, загальна слабкість, нудота та блювання) та дані прояви були легко 
куповані. 5-річна безрецидивна виживаність у хворих основної групи склала 
18,4 %, а контрольної групи – 16,8 % (р=0,237). 5-річна загальна виживаність в 
дослідній групі склала 22,7%, в контрольній 19,1 % (р=0,263).
Встановлено, що доповнення режиму інтерферонотерапії низькодозовим 
циклофосфаном, не покращує віддалених результатів лікування хворих 
меланомою шкіри ІІІ стадії. 

ДОСЛІДЖЕННЯ КО-МУТАГЕННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕЯКИХ МЕДИЧНИХ 
ПРЕПАРАТІВ З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ РАКУ

Пилипчук О.П., Дьоміна Е.А.
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології 

ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
Згідно сучасним уявленням, радіаційно-індукована дестабілізація геному 
людини являється потенційно канцерогенною. Онкогенна небезпека малих 
доз іонізуючої радіації (ІР) диктує необхідність вдосконалення профілактики 
раку, при плануванні та здійсненні якої доцільно враховувати вплив деяких 

препаратів з ко-мутагенною активністю, наприклад, аскорбінової кислоти 
(АК). Нами досліджено вплив АК на формування радіаційно-індукованих 
аберацій хромосом в соматичних клітинах умовно здорових донорів. 
Показано, що АК (20,0 мкг/мл крові) при комбінованій дії малих доз ІР (0,3 
Гр) проявляє радіопротекторні властивості, знижуючи загальну частоту 
аберацій в порівнянні з променевим ефектом ~ в 1,5 рази. З підвищенням 
дози опромінення (2,0 Гр) АК потенціює ефект ІР, збільшуючи рівень аберацій 
хромосом ~ в 1,4 рази, що свідчить про ко-мутагенні властивості препарату. 
Отримані результати являються підґрунтям для подальшого дослідження 
впливу АК на реалізацію радіаційно-індукованих пошкоджень хромосом в 
соматичних клітинах онкологічних хворих. З урахуванням екологічної ситуації, 
одержані дані щодо ко-мутагенних властивостей АК в залежності від величини 
поглиненої дози ІР доцільно враховувати для первинної профілактики раку. 

ПРОБЛЕМИ 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 інституту раку, Київ, Україна

Мета. Визначити обсяги шийних лімфодисекцій у хворих на рак голови та шиї.
Матеріали і методи. Дослідження базується на вивченні результатів 
комбінованого та комплексного лікування 106 хворих на рак голови та 
шиї у віці від 31 до 80 років (T2-4N0M0 – 24, T1-3N1M0 – 48, T1-4N2M0 – 31, T4N3M0 
– 3). Середній вік хворих склав 55,9 ± 4,8 років. Осіб чоловічої статі 81 
(76,4 %), жіночої – 25 (23,6 %). У 51 (48,1 %) хворого проведена індукційна 
поліхіміотерапія (ПХТ) та променева терапія (ПТ),тільки ПТ – у 28 (26,4 %) на 
первинну пухлину та зони реґіонарних метастазів (РМ). У 27 (25,5 %) хворих 
на першому етапі лікування виконувалось хірургічне втручання на первинній 
пухлині та реґіонарних лімфатичних вузлах (РЛВ). Виявлення сторожових ЛВ 
у 24 хворих на рак ротової порожнини проводили шляхом використання 
барвника метиленового синього. 
Результати та обговорення. Питання шийної лімфодисекції (ШЛД) та її 
обсягу вирішувались індивідуалізовано з врахуванням стану РЛВ до початку 
лікування, через 3-4 тижні після проведеної передопераційної терапії, 
локалізації, ступеню регресії первинної пухлини та можливості проведення 
хірургічного втручання на первинній пухлині. Із 106 хворих на рак голови та 
шиї селективна ШЛД виконана у 56 (52,8 %), модифікована радикальна ШЛД – 
у 41 (38,7 %), радикальна ШЛД – у 6 (5,7 %) та розширена радикальна ШЛД – у 
3 (2,8 %) хворих. Із 24 хворих на рак порожнини рота з відсутністю РМ (N0), у 
яких проведено одночасне хірургічне видалення первинної пухлини та ШЛД 
приховані метастази виявлені у 20,8 %. Встановлено, що опромінення зони 
реґіонарного метастазування рака порожнини рота та ротоглотки сприяє 
більш пізній реалізації метастазів. У 83,6 % хворих на рак голови та шиї з N+, які 
отримували передопераційну ПТ на первинну пухлину та РВЛ І-ІІ рівнів у 83,9 
% виявлені метастази  в РЛВ та у 16,1 % – виражений лікувальний патоморфоз 
без виявлення пухлинних клітин. При ідентифікації «сторожового» ЛВ 
виконувались селективні ШЛД, обсяг яких визначався їх локалізацією у 
відповідних рівнях. У всіх випадках видалялись ЛВ наступного рівня за 
рівнем ідентифікованого «сторожового» ЛВ. При локалізації «сторожового» 
ЛВ в ІV рівні та при негативних результатах ідентифікації «сторожового» ЛВ 
виконувалась модифікована радикальна ШЛД. За період спостереження до 2 
років випадків реґіонарних рецидивів на шиї не виявлено. 
Висновок. При лікуванні реґіонарних метастазів необхідні індивідуалізовані 
підходи до обсягу ШЛД в залежності від N-стадії плоскоклітинного раку 
голови та шиї. При ідентифікації «сторожового» ЛВ можливі менш травматичні 
функціонально-зберігаючі селективні ШЛД, обсяг яких визначається їх 
локалізацією у відповідних рівнях ЛВ шиї. 

ОЦІНКА СТУПЕНЯ ПРОЯВІВ МІСЦЕВОЇ ТОКСИЧНОСТІ ПРИ 
ЗАСТОСУВАННІ СУЧАСНИХ МЕТОДИК ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ 

ТЕРАПІЇ ПРИ РАДИКАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ ХВОРИХ НА РАК 
ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ 

Сафронова О. В., Удатова Т. В., Кметюк Я. В.
КЛ «Феофанія» ДУС Всеукраїнський центр радіохірургії, Київ, Україна

Вступ. Висока променева резистентність пухлини передміхурової залози (ПЗ) 
вимагає підведення великої сумарної осередкової дози (СОД) для досягнення 
лікувального ефекту, в результаті чого можуть виникати побічні явища, що 
спричиняють  ураження сечового міхура та прямої кишки.
Мета: порівняння ступеня проявів променевого циститу (ПЦ)  та променевого 
ректиту (ПР) при застосуванні 3D – конформної променевої терапії (3D-КПТ) 
та променевої терапії з модульованою інтенсивністю дози (IMRT) при 
радикальному лікуванні хворих на рак ПЗ. 
Матеріали та методи. На базі ВЦРХ КЛ «Феофанія» було проліковано 49 
пацієнтів із РПЗ ІІ-ІІІ (Т2-3N0M0) стадій: 23 хворих, які отримували 3D-КПТ – 
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РОД 2 Гр, СОД на лімфатичні вузли малого тазу (ЛВМТ)  46 – 50 Гр, на ПЗ - СОД 
76 Гр; 26 –  із застосуванням IMRT – РОД 2 Гр до СОД на ЛВМТ 46 – 50 Гр, на 
ПЗ – 76 Гр.
Результати та обговорення. При 3D-КПТ виявлено: ПЦ І ступеня токсичності 
у 20 пацієнтів, ІІ ступеня – у 3-х. ПР І ступеня токсичності – у 19-ти, ІІ ступеня – у 
4-х. При використанні методики IMRT діагностовано: цистит І ступеня у 18-ти, 
ІІ ступеня не було, відсутні прояви у 6-х. ПР І ступеня у 19-и, ректиту ІІ ступеня 
не було, відсутні прояви у 5-х.
Висновки. Застосування методики опромінення IMRT у порівнянні з 
використанням 3D-КПТ достовірно зменшувало відсоток виникнення гострої 
променевої токсичності І ступеня, у жодного пацієнта не було діагностовано 
проявів гострої місцевої токсичності ІІ ступеня, що дало можливість провести 
лікування без вимушеної перерви. 

ВПЛИВ АНАЛЬГЕТИКІВ ПАРЕКОКСИБУ ТА ОМНОПОНУ НА 
СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА РАК НИРКИ ПРИ 

ПЕРИОПЕРАЦІЙНОМУ ЗНЕБОЛЮВАННІ
Храновська Н.М.1, Скачкова О.В.1, Лісний І.І.2, Катриченко М.О.2 , 

Горбач О.І. 1, 3, Сидор Р.І.1, 3

1Національний інститут раку, науково-дослідна лабораторія 
експериментальної онкології, Київ, Україна

2Національний інститут раку, науково-дослідний відділ анестезіології 
та інтенсивної терапії, Київ, Україна

3Київський національний університет імені Тараса Шавченка, ННЦ 
«Інститут біології», кафедра мікробіології та загальної імунології, Київ, 

Україна
Вступ. Хірургічний метод є основним в лікуванні більшості нозологічних 
форм раку. Низка периопераційних стресових факторів, в тому числі 
аналгезія, здатні прямо або опосередковано впливати на стан імунної 
системи хірургічних хворих. Оптимізація методів анестезії та периопераційної 
аналгезії, спрямована на зменшення вираженості периопераційної 
імуносупресії, може знизити ризик розвитку метастазів і пухлинної прогресії 
у онкологічних хворих, а також зменшити кількість післяопераційних 
ускладнень.
Мета роботи було порівняти вплив опіоїдного анальгетика омнопон та 
нестероїдного анальгетика парекоксиб на клітини імунної системи хворих на 
рак нирки в динаміці периопераційного періоду. 
Матеріали та методи. Одна група хворих (n = 15) отримувала в премедикації 
та для післяопераційного знеболювання омнопон, друга група (n = 16) 
отримувала парекоксиб. Забір периферійної крові проводили на 4 етапах: до 
премедикації, безпосередньо перед операцією, одразу після оперативного 
втручання та на 3 добу після операції. Кількісний склад популяцій лейкоцитів 
периферійної крові визначали на гематологічному аналізаторі. Кількість 
HLA-DR+ активованих лімфоцитів та моноцитів визначали методом проточної 
цитофлюориметрії.
Результати та обговорення. У хворих обох груп після операції спостерігалось 
значне зростання кількості лейкоцитів, в основному за рахунок нейтрофілів. 
Так, абсолютна кількість нейтрофілів в периферійній крові хворих обох груп 
на 3-ю добу після операції була в 2 рази вищою порівняно із значеннями на 
етапі до премедикації, в той час як абсолютна кількість лімфоцитів знизилася 
на 30% (р<0,05). Відносна кількість HLA-DR+ лімфоцитів практично не 
змінювалась в динаміці периопераційного періоду в обох групах. З іншого 
боку, відносна кількість HLA-DR+ моноцитів в периферійній крові хворих, 
що отримували омнопон, почала знижуватись уже після премедикації і на 
3 добу після операції становила (77,1±2,1)% проти (90,5±1,1)% на етапі до 
премедикації (p<0,05), в той час як у хворих, що отримували парекоксиб, 
даний показник знижувався незначно і на 3 добу після операції становив 
(86,6±3,3)%. Зниження експресії HLA-DR на моноцитах є характерним для 
стану імуносупресії і корелює з негативним перебігом захворювання при 
раку нирки (Hase et. al. 2011). 
Висновки. Отже, застосування парекоксибу на противагу омнопону дозволяє 
знизити рівень периопераційної імуносупресії у хворих на рак нирки.

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМЕНЕВОГО ЛІКУВАННЯ 
ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

Скоморохова Т.В., Іванкова В.С., Столярова О.Ю., Макаренко А.А.
Національний інститут раку, Київ, Україна

Вступ. Злоякісні пухлини верхніх дихальних шляхів (ВДШ) належать 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. Усі хворі знаходились на стаціонарному лікуванні у 
відділеннях радіаційної онкології і 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.

РАДІОНУКЛІДНА ТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ 
МЕТАСТАТИЧНОГО УРАЖЕННЯ КІСТОК

Солодянникова О.І., Даниленко В.В., Сукач Г.Г., Саган Д.Л.
Національний інститут раку, Київ, Україна

Вступ. Метастази в кістки – найбільш часта зона віддаленого метастазування, 
особливо при раку грудної залози (РГЗ) та раку передміхурової залози 
(РПЗ). На різних етапах захворювання частота їх може досягати 80-85 %. На 
початкових стадіях метастатичне ураження кісток часто клінічно протікає 
безсимптомно, проте пізніше проявляється злоякісною гіперкальциємією, 
переломами і больовим синдромом, що значно знижує якість життя пацієнтів.
Матеріали і методи. У відділенні ядерної медицини Національного інституту 
раку проведено лікування 89 хворих з різними первинними пухлинами та 
метастатичним ураженням кісток за допомогою самарію 153Sm оксабіфору. 
Оцінка ефективності лікування проводилась з допомогою остеосцинтиграфії 
з 99mTc-MDP на ОФЕКТ (Siemens, Німеччина).   
Результати та обговорення. Серед пролікованих у 21 пацієнта метастази в 
кістки виявлені на фоні РПЗ, у 60 – РГЗ, у 3 – раку легені, у 3 – раку нирки, 
у 2 – раку тіла матки. П’яти пацієнтам терапія самарієм 153Sm оксабіфором 
проведена повторно з інтервалом у 6 місяців. Після першого курсу лікування 
у 46 пацієнтів відмічалась відсутність больового синдрому, у 40 хворих 
суттєво знизилась інтенсивність болю, у 3 – характер та інтенсивність болю 
не змінились. У 20 пацієнтів больовий синдром пройшов у перші 14 днів 
після введення радіофармпрепарату (РФП), у 66 – до кінця першого місяця. 
Протягом першого тижня після введення РФП спостерігались зміни з боку 
крові. Так, у 65 пацієнтів відмічалось 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 самостійно без додаткової терапії. На 
контрольних сканах, які проводились через чотири місяці після лікування 
у 72 пацієнтів відмічалось суттєве зниження накопичення РФП в кісткових 
вогнищах (в середньому від 35 до 67 %), у 14 – зменшення кількості вогнищ (в 
середньому від 2 до 5).  
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Висновки. Отже, клінічний досвід використання самарію 153Sm оксабіфору у 
хворих з метастатичним ураженням кісток, підтверджує відсутність важких 
побічних реакцій при його введенні, а також сцинтиграфічно доведено 
високий рівень кумуляції лікувального РФП в осередках кісток скелета.

РАДІОНУКЛІДНА ДЕТЕКЦІЯ СТОРОЖОВИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ: 
МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ

Сукач Г.Г., Солодянникова О. І., Саган Д.Л., Трацевський В.В.
Національний інститут раку, Київ, Україна

Вступ. Поширеність злоякісних пухлин на лімфатичні вуз ли відіграє важливу 
роль не тільки у виживанні пацієнтів, але й виборі тактики їх лікування. Точність 
різноманітних методів візуалізації у діагностиці метастатичних уражень 
лімфатичних вузлів обмежена і, частіше за все, при певних локалізаціях 
пухлин для стадіювання процесу рутинно використовується комп’ютерна 
томографія. З прийняттям концепції сторожових лімфатичних вузлів (СЛВ) 
в онкології значно зросла роль лімфосцинтиграфії, оскільки анатомо-
фізіологічні особливості лімфатичної системи і механізми лімфогенного 
метастазування зумовили основні принципи концепції СЛВ вузлів.
Мета роботи – дослідити з допомогою ручного гама-датчика Europrobe стан 
сторожових лімфатичних вузлів під час їх інтраопераційної детекції.
Матеріали і методи. Обстежено 168 хворих на меланому шкіри та 20 на 
рак грудної залози (РГЗ), яким проведена лімфосцинтиграфія в поєднанні з 
інтраопераційною детекцією СЛВ. Методику проводили з використанням 
99mTc-наноколу, який в дозі з розрахунку 10 МБк на кг маси пацієнтки 
та об’ємі 0,2 – 0,3 мл вводився перитуморально та інтрадермально. 
Наступний етап дослідження проводили за допомогою ОФЕКТ «Е. САМ» 
(Seimens). Одержували ранні (20 хв.) і пізні (2 години з моменту введення 
РФП) зображення. Через одну добу ручним гама-датчиком проводили 
інтраопераційну детекцію СЛВ.
Результати та обговорення. Лімфосцинтиграфія була успішна в 162 зі 168 
пацієнтів з меланомою, що склало 96,4 %. У 6 хворих не вдалося виявити СЛВ: у 
2 мало місце виражене запалення навколо первинної пухлини, у 3 – меланома 
розташувалася близько від зони реґіонарного лімфо колектора (пахвова 
і пахвова ділянки), у 1 хворого лімфасцинтиграфія була неінформативна з 
невідомих причин. Серед 162 хворих при лімфосцинтиграфії у 99 (61,2 %) 
виявлено 1 СЛВ, у 58 (35,8 %) – 2 СЛВ і у 5 (3,0 %) хворих – 3 лімфовузли. В 
середньому в 1 хворого знаходили 1,4 СЛВ. Після гістологічного дослідження 
32 хворим встановлена IA стадія захворювання, 28 – IB, 31 – IIA, 33 – IIB, 8 
– IIC стадія. Мікрометастази в СЛВ виявлені у 30 хворих, що склало 18,5 %. 
Серед них 16 (9,9 %) пацієнтам встановлена IIIA стадія захворювання і 14 
(8,6 %) – IIIB стадія. При обстеженні пацієнток з РГЗ встановлено, що у 17 із 
20 візуалізовані лімфатичні вузли аксилярного басейну на боці ураження. 
У 2 виявлені лімфатичні вузли з контрлатеральної сторони. У 14 пацієнток 
з візуалізованими лімфатичними вузлами за результатами гістологічного 
дослідження СЛВ були ідентифіковані. У 11 – вони виявились метастатично 
ураженими, у решти – не містили злоякісних пухлин.
Висновки. Дослідження СЛВ з допомогою ручного гама-датчика може 
використовуватись для оцінки шляхів метастазування, ступеня злоякісного 
ураження лімфатичних вузлів та студіювання у хворих на меланому і РГЗ. 
Використання лімфосцинтиграфії в комбінації з гама-детекцією і подальшою 
біопсією СЛВ – перспективний напрямок в розвитку органозберігаючих 
хірургічних втручань та студіювання при раку грудної залози і меланомі 
шкіри.

СЕЛЕКТИВНАЯ ПОЛИХИМИОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ГРУДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Супруненко А.А., Смоланка И.И., Новак Е.М., Ляшенко А.А., Досенко И.В.
Актуальность. Особенную актуальность преобретает поиск новых методов 
локорегионального воздействия на опухоль для повышения эффективности 
лечения больных на местнораспространенный рак грудной железы (МР РГЖ).
Цель. Оптимизировать селективную полихимиотерапию (СПХТ) как метод 
лечения с целью  максимального  локорегионарного воздействия на МР РГЖ. 
Разработать алгоритм ведения больных данной категории.
Материалы и методы. Таргетная селективная химиотерапия была 
проведена 75 больным с МР РГЖ по методу Сельдингера 30 пациентам 
трансфеморальным и 45 трансаксилярным доступами. Для катетеризации 
афферентных артерий использовали наборы инструментов:пункционная 
игла І9 G длиной 7 см, металлические проводники 0,32 или 0,35 J 
конфигурации, инфузионные катетеры F–5 типу “Соbra” IR–4,0-5 длиной 100 
-105 см, 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. Проведена селективная химиотерапия в 

течение 2 суток и контрольное ангиографическое исследование таргетных 
сосудов опухоли и метастазов в регионарных лимфоузлах для оценки 
непосредственного эффекта СПХТ. Проанализированы осложнения в период 
и после проведения химиоинфузии. Выполняли селективную катетеризацию: 
боковой грудной, внутренней грудной, подлопаточной артерий в 
зависимости от локализации опухоли для визуализации  ткани опухоли и 
метастазов в  лимфатических узлах. Разработан алгоритм ведения больных 
данной категории. Описаны основные положения  ангиографической 
семиотики МР РГЖ. 
Выводы. Селективная полихимиотерапия позволяет достичь значительного 
клиникорентгеноморфологического эффекта, увеличивает девитализацию 
местнораспространенного процесса, позволяет уменьшить возможность 
диссеминации клеток опухоли во время оперативного вмешательства, 
повысить его радикализм, увеличить выживаемость пациентов.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕФОРМУВАННІ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ

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

Національний інститут раку, Київ, Україна
Мета роботи. Впровадження сучасних інформаційних технологій для 
здійснення моніторингу ураження населення України злоякісними 
новоутвореннями, аналіз динаміки, прогнозні оцінки онкоепідеміологічного 
процесу; супровід та інформаційне забезпечення рандомізованих та 
кооперованих наукових досліджень в галузі клінічної онкології, вивчення 
виживаності хворих; інформаційно-аналітична підтримка діяльності органів 
управління охороною здоров’я та онкологічною службою.
Матеріали і методи. Дослідження проведено на основі персоніфікованої 
інформації бази даних Національного канцер-реєстру України з 
використанням сучасних методів статистичного аналізу, прийнятих в 
онкології та дескриптивній епідеміології; на основі принципів і методів 
медичної інформатики.
Результати та обговорення. Реформування охорони здоров’я України 
неможливе без корінної зміни системи організації та управління. Важливою 
складовою цього процесу є впровадження в практику інформаційних 
технологій. Необхідність запровадження інформаційних технологій полягає 
передусім в тому, що вони є найбільш дієвим механізмом, який дозволяє 
отримувати достовірну інформацію для оптимізації процесу управління як 
галуззю взагалі, так і діяльністю окремої медичної установи. Впровадження 
інформаційних технологій забезпечує підвищення ефективності та якості 
лікувально-діагностичного процесу, а також є вагомим інструментом 
психологічної перебудови  ставлення до якості даних та їх аналізу на засадах 
доказової медицини. Особливе місце в процесі впровадження інформаційних 
систем в медичну практику належить створенню реєстрів, яке можливе, перш 
за все, в галузях, яким притаманна державна система реєстрації випадків 
захворювання, в тому числі захворювань на рак. 
Висновки. Аналітичні матеріали діяльності реєстру щорічно видаються у 
вигляді довідника „Бюлетень Національного канцер-реєстру України” та 
широко використовуються як в наукових дослідженнях, так й для прийняття 
управлінських рішень з питань організації протиракової боротьби.

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПЕРВИННУ МЕДІАСТАЛЬНУ 
В-ВЕЛИКОКЛІТИННУ ЛІМФОМУ 

Крячок І.А., Степанішина Я.А., Титоренко І.Б., Новосад О.І., 
Філоненко К.С.

Національний інститут раку, Київ, Україна
Мета. Оцінити ефективність та токсичність ПХТ за схемою R-DA-EPOCH у 
пацієнтів з первинною медіастинальною В-великоклітинною лімфомою 
(ПМВВКЛ). 
Матеріали і методи. В дослідну групу включено 31 хворого на ПМВЛ. 
Середній вік хворих становив 34 роки, 67,7 % – жінки та 32,3 % – чоловіки, I-II 
стадії – 74,2 %, III-IV стадії – 25,8 %, “bulky”в средостінні спостерігались у 87,1 % 
хворих. Усі хворі отримали 6 курсів ПХТ за схемою  R-DA-EPOCH. 
Результати та обговорення. 23 пацієнта завершили запланований об’єм 
лікування. 2 пацієнта виключені з дослідження (1 пацієнт у зв’язку з прогресією 
на терапії, 1 пацієнт помер у зв’язку з вторинним ураженням головного мозку). 
Рівень загальної відповіді склав 100 %. Повна відповідь (ПВ) була досягнута 
у 15 пацієнтів (65,2 %), часткова - у 8 пацієнтів (34,8 %). У 5 пацієнтів (при 
рестадіюванні з ПЕТ-КТ) була зафіксована повна морфологічна регресія, але із 
залишковою метаболічної активністю резидуальної пухлини. 2 з них пройшли 
курс променевої терапії на зону середостіння і ПЕТ-КТ-контроль через 3 
місяці після завершення. Патологічного накопичення радіофармпрепарату 
(Deauville 4-5) не відзначено. Лікування супроводжувалося помірною 
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гематологічною та не гематологічною токсичністю. Анемія 4 ступеню 
спостерігалася у 8,6 %, фебрильна нейтропенія з необхідністю госпіталізації – 
у 4,3 % пацієнтів, у 1 розвинулася порт-асоційована інфекція. Тромбоцитопенії 
4 ступеня зафіксовано не було. Нудота та блювання спостерігалися вкрай 
рідко; нейропатія 1-2 ст спостерігалася у 10-35 % випадків, здебільшого на 
4-6 курсі ПХТ та легко коригувалася прийомом вітамінів групи В та альфа-
ліпоєвої кислоти.
Висновки. Отже, на основі попереднього аналізу отриманих даних можна 
стверджувати, що R-DA-EPOCH є високоефективним режимом лікування 
паці єнтів з ПМКЛ та має прийнятний профіль токсичності.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ ЦИСПЛАТИНА В 
КОМБИНАЦИИ С ГОРМОНАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Ткаля Ю.Г.1, Воробьева Л.И.1, Грабовой А.Н.1, Свинцицкий В.С.1,
Тарасова Т.А.1, Лукьянова Н.Ю.2, ТодорИ.Н.2, Чехун В.Ф.2

1Национальный институт рака, Киев, Украина
2Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии 

им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, Киев, Украина
Цель. Изучить противоопухолевую активность агониста гонадотропин-
рилизинг гормона трипторелина и ингибитора ароматазы экземестана 
в монотерапии и в комбинации с цитостатиком цисплатином на модели 
перевиваемой злокачественной асцитной эстроген- и прогестерон-
рецепторпозитивной опухоли яичника (ОЯ); оценить лечебный патоморфоз 
и экспрессию VEGF в опухолевых клетках при использовании различных 
комбинаций цитостатика и гормональных препаратов. 
Материалы и методы. В опыте использованы 72 крысы-самки линии Wistar, 
которым произведена внутрибрюшинная перевивка асцитной формы 
ОЯ, по 5×106  клеток/животное. Крысы были разделены на 8 групп по 9 в 
каждой: 1 группа – контрольная, животные получили физиологический 
раствор внутрибрюшинно и перорально; 2 группа – крысы, которым 
вводили цисплатин внутрибрюшинно; 3 группа – животные, пролеченные 
трипторелином внутримышечно; 4 группа – крысы, которым вводили 
экземестан перорально; 5 группа – животные, получившие комбинацию 
цисплатина и трипторелина; 6 группа – крысы, пролеченные комбинацией 
цисплатина и экземестана; 7 группа – животные, которым вводили 

комбинацию цисплатина, трипторелина и экземестана; 8 группа – крысы, 
получившие комбинацию трипторелина и экземестана. Проведено 
гистологическое исследование с оценкой лечебного патоморфоза в 
ОЯ (объемная доля жизнеспособной опухолевой ткани – ОДЖОТ) и 
иммуногистохимическое – для анализа экспрессии VEGF в клетках ОЯ. 
Оценена выживаемость животных исследуемых групп. 
Результат ы. Среди животных, пролеченных монотерапией (2-я, 3-я и 4-я 
группы) наиболее выраженная антиангиогенная активность в ОЯ отмечена 
при использовании гормональных препаратов (трипторелина – 39,4±1,9% 
и экземестана – 33,9±1,4%, р<0,01), при этом наиболее высокая степень 
лечебного патоморфоза в ОЯ наблюдалась при лечении цисплатином 
(ОДЖОТ=11,7%, р<0,01). Комбинация трипторелина и экземестана усилила 
антиангиогенную активность в ОЯ (12,2±0,9%, р=0,001), достоверно не 
изменив показатели лечебного патоморфоза (ОДЖОТ=22,1±0,4%, р<0,01) 
и выживаемости животных (32,2%, р=0,01) по сравнению с таковыми 
показателями у крыс, пролеченных этими гормональными препаратами в 
монотерапии. Комбинация цитостатика с трипторелином или экземестаном 
продемонстрировала достоверно высокие показатели лечебного 
патоморфоза (10,1±0,1% и 16,2±0,3%, соответственно) и антиангиогенной 
активности в ОЯ (21,4±1,4% и 15,0±1,3%, соответственно), а также самую 
высокую выживаемость животных (100% и 85,7%, соответственно) по 
сравнению с таковой у крыс, пролеченных монотерапией цисплатином, 
трипторелином, экземестаном или комбинацией гормональных препаратов. 
Выводы. Трипторелин и экземестан повышают противоопухолевую 
активность цисплатина в отношении перевиваемой злокачественной 
асцитной ОЯ и достоверно значимо выживаемость животных, особенно при 
использовании комбинации цисплатина и трипторелина. 

СЕМІНАР (МАЙСТЕР-КЛАС) «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДІАГНОСТИЦІ 
ТА ЛІКУВАННІ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ»

16 квітня 2015 року • Час проведення 14:00–18:00

Організатор: компанія Mеd WIO

ПРОДОВЖЕННЯ
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СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ТЕРАПІЯ»: 
АЛЕРГОЛОГІЯ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ,  ГЕМАТОЛОГІЯ, ЕНДОКРИНОЛОГІЯ, ІМУНОЛОГІЯ, 

КАРДІОЛОГІЯ, НЕВРОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ, УРОЛОГІЯ, ОФТАЛЬМОЛОГІЯ, ПУЛЬМОНОЛОГІЯ,

 РЕВМАТОЛОГІЯ, СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ, СЕСТРИНСЬКА СПРАВА

СИМПОЗІУМ «ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 
ХВОРОБ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ»

15 квітня 2015 року • Час проведення 16:30–18:00

Організатор: ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

ПРОГРАМА
Вступне слово проф. Степанов Ю.М. (Дніпропетровськ)
Тема: Сучасне розуміння ефективної діагностики фіброзу печінки
Доповідач: к.м.н. Діденко В.І. (Дніпропетровськ)
Тема: Проблемні питання ефективності діагностики та лікування захворювань 
панкреато-біліарного тракту
Доповідач: проф. Степанов Ю.М. (Дніпропетровськ)
Тема: Безінтерферонова ера лікування хронічного вірусного гепатиту С – 
кінцеве рішення проблеми? 
Доповідач: проф. Шипулін В.П. (Київ)
Тема: Досвід застосування комп’ютерної морфометрії в діагностиці фіброзу 
при захворюваннях печінки та підшлункової залози
Доповідач: Ошмянська Н.Ю. (Дніпропетровськ)
Тема: Принципи ферментної терапії хронічного панкреатиту 
Доповідач: доцент Будзак І.Я. (Дніпропетровськ)
Тема: Сучасні аспекти хірургічного лікування ускладнених форм хронічного 
панкреатиту
Доповідач: д.м.н. Ратчик В.М. (Дніпропетровськ)
Тема: Мініінвазивні технології в ендоскопічній хірургії 
Доповідач: Тарабаров С.О. (Дніпропетровськ)
Тема: Застосування водневого дихального тесту в діагностиці синдрому 
надлишкового бактеріального росту
Доповідач: к.м.н. Зигало Е.В. (Дніпропетровськ)
Тема: Сучасні аспекти кандидозу слизової оболонки верхнього відділу 
шлунково-кишкового тракту 
Доповідач: к.м.н. Кушніренко І.В. (Дніпропетровськ)

СТАН МІКРОБІОЦЕНОЗУ ТОНКОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ 
ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ КИШЕЧНИКУ

Степанов Ю.М., Коненко І.С., Бойко Т.Й., Сорочан О.В., Стойкевич М.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, 

Україна
Мета: визначити наявність синдрому надлишкового бактеріального росту 
(СНБР) у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику (ХЗЗК). 
Матеріал і методи. Обстежено 30 хворих на ХЗЗК віком від 18 до 60 років, 
в тому числі 22 хворих на неспецифічний виразковий коліт (НВК), 8 – на 
хворобу Крона (ХК). Показники стану мікрофлори тонкої кишки оцінювали 
за рівнем водню у видихаємому повітрі за допомогою газоаналізатора 
Gastro+ Gastrolyzer (Великобританія). Для визначення наявності СНБР тест 
проводився з навантаженням глюкозою. Пороговий рівень виділення водню 
становив 10 ppm. В залежності від відсотку жиру в організмі за даними 
біоімпедансметрії хворі були розділені на 2 групи – 22 пацієнти зі зниженим 
нутритивним статусом (НС) та 8 – зі збереженим НС.
Результати та обговорення. Середній рівень виділення водню в загальній 
групі хворих склав (16,9±5,2 ppm), що перевищувало нормальний поріг 
в 1,7 раза та свідчило про наявність СНБР. Аналіз результатів ВДТ за 
нозологіями показав, що рівень виділення водню був більшим у хворих на 
НВК – (18,5±6,0 ppm) в порівнянні з ХК – (12,7±4,2 ppm), проте відмінності 
між групами не були достовірними. Зміни у стані мікрофлори тонкої 
кишки спостерігались у половини обстежених, декілька переважали 
при НВК (52,3%) в порівнянні з ХК (44,4%). Аналіз ВДТ в залежності від 
НС хворих показав, що зміни концентрації водню у видихаємому повітрі 
спостерігались лише у пацієнтів зі зниженим НС, серед яких переважали 
хворі з тяжким перебігом хвороби. 
Висновки. Половині хворих на ХЗЗК притаманні порушення у складі 
мікробіоценозу тонкої кишки у вигляді СНБР. Стан мікрофлори тонкої кишки у 
досліджених пацієнтів залежить від тяжкості перебігу хвороби та НС.

РІВЕНЬ МАРКЕРІВ ФІБРОЗУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ДИФУЗНІ 
ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ

Діденко В.І., Кудрявцева В.Є.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, 

Україна
Мета: вивчити та удосконалити методи оцінки стану цитокінів і маркерів 
фіброзу у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки (ХДЗП). 
Матеріали і методи. Обстежено 78 хворих на ХДЗП. У І групу увійшли 7 
хворих з відсутньою портальною гіпертензією (ПГ), у ІІ групу – 24 хворих з 
субклінічною ПГ, у ІІІ групу – 27 хворих з початковою клінічною ПГ, у ІV групу 
– 20 хворих з клінічно значимою ПГ. Рівень ММП-1, ТІМР-1, ІЛ-6, ІЛ-10, ламінін, 
ТGF, γ-ІФН визначали імуноферментним методом.
Результати та обговорення. Проведені нами дослідження показали, що 
в усіх групах хворих відмічається достовірне зниження ММП-1 (р<0,05), 
в той же час, ТІМП мало відрізнявся від норми. Враховуючи, що перебіг 
захворювання залежить не тільки від рівня ММП, але і від ТІМП нами було 
визначено коефіцієнт співвідношення цих показників. Отримані дані 
свідчать, що у хворих І і ІІ груп коефіцієнт ММП-1/ТІМП-1 було знижено 
майже у 2,5 рази, у ІІІ і ІV групі – у 3 і 3,5 рази відповідно. ММП-1 активно 
синтезується під впливом запальних цитокінів. Нами встановлено 
достовірне підвищення α-ФНО у ІІ, ІІІ і ІV групах хворих (р<0,05). У хворих ІІІ 
і ІV груп було визначено достовірне підвищення ІЛ-6 (р<0,05). Рівень ІЛ-10 
було достовірно знижено (р<0,001) у всіх групах хворих. Нами визначено 
коефіцієнт імунної регуляції – співвідношення про- і противозапальних 
цитокінів. Коеф. α-ФНО/ІЛ-10 зростав з 0,08 в контрольній групі до 
2,7 в ІІ, 3,4 – в ІІІ і до 7,6 – в ІV групі хворих, що підтримує імунопатоло-
гічний процес, який приводить до прогресування хронічного вірусного 
гепатиту С.
Висновки. Оцінка балансу цитокінів показала значне порушення 
коефіцієнтів ММП-1/ТІМП-1 та α-ФНО/ІЛ-10, що вказує на прогресування 
імунопатологічного процесу і є патогенетичними ознаками неадекватності 
функціонування імунної системи при прогресуванні ПГ.

УЛЬТРАЗВУКОВІ ОЗНАКИ ФІБРОЗУ ПАРЕНХІМИ ПІДШЛУНКОВОЇ 
ЗАЛОЗИ

Гравіровська Н.Г., Шевченко Б.Ф.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, 

Україна
Мета: визначити ультразвукові ознаки ступеня фіброзу підшлункової залози 
(ПЗ). 
Матеріал і методи. Ультразвукове дослідження проведено 66 пацієнтам з 
ускладненим панкреатитом в В-режимі на апараті Kransbuller Sonoscop 30. 
Відповідно до отриманих морфологічних даних, пацієнти були розділені на 4 
групи залежно від ступеня фіброзу ПЗ: 9 пацієнтів з І ступенем фіброзу, 10 – з 
ІІ, 13 – з ІІІ та 34 – з ІV ступенем фіброзу. 
Результати та обговорення. Розміри ПЗ не залежали від ступеня фіброзу, 
контури органу були нерівними та чіткими у понад половини хворих з І 
ступенем фіброзу та майже у всіх пацієнтів з ІІ-ІV ступенем, що свідчило про 
загострення панкреатиту з прогресуванням фіброзу. Ехоструктура ПЗ була 
неоднорідною, крупнозернистою. Прояви фіброзу у вигляді лінійних та 
овальних структур високої щільності збільшувалися від 55,6 % при I ступені 
фіброзудо 73,5 % (IV ступінь), при цьому розмір тілець фіброзу (понад 4 мм) 
є найбільшим при вираженому процесі фіброзу. Загальна панкреатична 
протока розширюється, стає звитою по мірі прогресування фіброзу ПЗ. 
Найбільш широкою протока була при IV ступені фіброзу, середній діаметр 
її склав (7,27±0,62) мм, що достовірно відрізнялося від показників І-ІІІ груп 
(р<0,05). Поряд з цим з’являються її локальні розширення, які найчастіше 
зустрічаються також при фіброзі IV ступеня (47,1 %).
Висновки: Фіброз паренхіми ПЗ характеризують такі сонографічні 
ознаки: нерівність контурів органу, збільшення відносної щільності ПЗ, 
неоднорідність у вигляді грубозернистої структури з наявністю щільних 
лінійних або овальних включень і прогресуюча дилатація загальної 
панкреатичної протоки з локальними розширеннями.
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СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ОРГАНІВ 
ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ У ХВОРИХ НА ГЕРХ

Крилова О.О., Кушніренко І.В., Демешкіна Л.В., Тарабаров С.О., 
Фещенко С.І., Бєлова Л.І., Саусь-Качанова І.О.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, 
Україна

Мета: вивчити особливості стану слизової оболонки (СО) органів 
езофагогастродуоденальної зони (ЕГДЗ) у хворих на ГЕРХ із застосуванням 
вузькосмугового спектру (NBI) і збільшення.
Матеріал і методи. Проведено ендоскопічне обстеження 77 хворих, вік 
пацієнтів (45,8±1,7) років, чоловіків було 36 (46,8  %), жінок – 41 (43,6  %). 
Ендоскопію проводили гастроскопом Olympus 190 EVIS EXERA III, Японія. 
Для поліпшення візуалізації змін СО застосовували NBI і хромоскопію 0,2 % 
розчином індигокарміну, 3,0 % оцтової кислоти.
Результати та обговорення. Зміни СО стравоходу встановлені в 83,1  % 
хворих, а ерозивний рефлюкс-езофагіт виявлено в 18,7  % випадків. 
Наявність columnar-lined esophagus (CLE) встановлено в 31,4  % хворих, 
причому у 20,0  % пацієнтів палісадні судини визначалися нижче Z-лінії 
на відстань, менше 1 см – (0,34±0,07) см, в результаті чого судили про 
наявність CLE в esophago-gastric junction (EGJ). У 11,4 % хворих визначено 
розташування палісадних судин нижче Z-лінії, причому у половини з них 
встановлені короткий сегмент CLE (1,7±0,2) см, в іншої половини – довгий 
(9,0±1,0). У одного пацієнта з довгим сегментом CLE (C9M10см) на тлі 
метаплазованого епітелію стравоходу визначалися 2 виразки Барретта. 
Проведена хромоскопія 0,2  % розчином індигокарміну, після чого із 
застосуванням збільшення і NBI були виявлені ділянки з світло-блакитними 
гребенями (Light blue crests – LBC), наявність яких корелює з кишковою 
метаплазією слизової. Розвитку запальних змін СО стравоходу сприяло 
неповне змикання сфінктеру – у більшості хворих (66,2  %), шлунково-
стравохідний рефлюкс – у 14,3  %, наявність грижі стравохідного отвору 
діафрагми – у 19,5 %. ДГР виявили у 33,8 % випадків, дифузну гастропатію 
– в 20,8 %, антральну – у всіх хворих. У 14,4 % хворих виявлено ерозії СО 
антрального відділу шлунка. Запальні зміни СО ДПК виявлені в 14,3  % 
випадків, а ерозії – в 18,8 % випадків.
Висновки. Ендоскопія в вузькосмуговому спектрі (NBI) зі збільшенням і 
хромоскопія – ефективні методи діагностики патології слизової оболонки 
стравоходу у хворих на ГЕРХ.

ПЕЧІНКОВА ЕНЦЕФАЛОПАТІЯ ТА ЖОРСТКІСТЬ ПАРЕНХІМИ 
ПЕЧІНКИ ПРИ ХРОНІЧНИХ ДИФУЗНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПЕЧІНКИ, 

АСОЦІЙОВАНИХ З ВІРУСОМ С 
Меланіч С.Л.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, 
Україна

Мета: оцінити наявність та ступінь печінкової енцефалопатії (ПЕ) у хворих на 
хронічні дифузні захворювання печінки (ХДЗП), асоційовані з вірусом С (HCV) 
залежно від жорсткості паренхими печінки (ЖПП).
Матеріал і методи. Обстежено 78 хворих (42 жінки та 36 чоловіків) віком від 
23 до 70 (48,9±11,4) років, які були розподілені на 4 групи за показниками 
ЖПП, що визначалась за допомогою фіброскану. I групу склали 7 хворих на 
ХДЗП із ЖПП, що відповідала ступеню фіброзу F0-1 за шкалою METAVIR. В II 
групу увійшли 24 хворих на ХДЗП із ЖПП F1-2, в  ІІІ – 27 хворих на ХДЗП із 
ЖПП F2-3 та в IV – 20 пацієнтів з ХДЗП та ЖПП F4, тобто цирозом печінки. У 
всіх обстежених були відсутні ознаки явної ПЕ за критеріями West-Haven. 
Наявність і вираженість ПЕ оцінювалася за допомогою тесту зв’язування 
чисел (ТЗЧ).
Результати та обговорення. Частота діагностики ПЕ зростала з підвищенням 
ЖПП. Так, у хворих І групи ПЕ реєструвалась в 57,1 % випадків, в ІІ групі – у 62,5 %, 
в ІІІ та ІV групах – у 85,2 % та 85,0 % випадків. Відзначено зростання частоти та 
ступеня вираженості ПЕ зі посиленням ЖПП з переважання мінімальної (М) 
ПЕ у хворих усіх груп. Так, в І групі у 42,9 % хворих спостерігалась МПЕ і лише 
в одному випадку – 2 ступінь тяжкості ПЕ. В ІІ групі МПЕ встановлена у 37,5 % 
обстежених, ПЕ 1-3 ступеня – у 25 %, з переважанням у 12,5 % 1 ступеня ПЕ. 
Серед хворих ІІІ та ІV груп спостерігались більш важкі порушення мозкової 
діяльності: у 55,6 % та 55,0 % пацієнтів спостерігалась МПЕ (р<0,05), у третини 
хворих – ПЕ 1-3 ступеню, з переважанням 2 ступеню – у 14,8  % та 15,0 % 
хворих груп, що в 1,8 рази частіше, ніж в ІІ групі. 
Висновки. Результати ТЗЧ у хворих на ХДЗП, асоційовані з HCV, показали 
необхідність дослідження ПЕ при відсутності її клінічних проявів та 
зростання частоти виявлення ПЕ з підвищенням ЖПП. Посилення ЖПП 
супроводжувалось зростанням частоти та ступеня вираженості ПЕ з 
переважання МПЕ у хворих усіх груп.

ОЦІНКА ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ 
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ В УКРАЇНІ ОРГАНІЗАТОРАМИ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Пантелєєва Т.І., Буренко А.М., Зав’ялова І.Ю.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, 
Україна

Мета: проаналізувати відношення організаторів охорони здоров’я щодо 
якості медичної допомоги (ЯМД) хворим гастроентерологічного профілю.
Матеріал і методи. За допомогою спеціально розробленої анкети (9 питань) 
було проведено у 2012 р. соціологічне дослідження серед 78 організаторів 
охорони здоров’я у мм. Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, 
Кіровоград. Серед опитаних були завідувачі відділень – 41 (52,5 %), головні 
лікарі – 8 (10,3 %), їх заступники – 5 (6,4 %), головні обласні гастроентерологи 
– 1 (1,3 %) особа.
Результати та обговорення. Більшості респондентів було важко чітко 
визначити основні критерії ЯМД, під якими розумілись задоволеність 
пацієнтів, санітарний стан лікувально-профілактичних установ (ЛПУ), 
кваліфікація персоналу, умови догляду за хворими, адекватність, 
ефективність, економічність, науково-технічний рівень. Згідно думки 
57,7  % респондентів ЯМД в ЛПУ повинні оцінювати внутрішні та зовнішні 
експерти, за думкою 35,9  % – пацієнти. В якості критеріїв оцінки ЯМД у 
порядку їх впливу на рівень захворюваності населення на першому місці 
47,4  % опитаних розташували охоплення профілактичними заходами, 
39,7 % респондентів віддало перевагу адекватній діагностиці та лікуванню 
та 20,5 % – економічній ефективності медичної допомоги. Серед основних 
критеріїв оцінки ЯМД у порядку їх важливості 51,3  % респондентів 
відзначили рівень кваліфікації медичного персоналу, 46,2 % – повний об’єм 
лікувальних та діагностичних послуг. На останніх позиціях розташувались 
задовільні умови догляду та дотримання деонтологічних принципів 
медичним персоналом.
Висновки.  В теперішній час організатори охорони здоров’я розуміють 
необхідність впровадження системи забезпечення якості у діяльність ЛПУ. 
В той же час отримані результати указують на необхідність підвищення 
рівня підготовки керівників усіх ланок з питань забезпечення, управління та 
удосконалення якості медичних послуг.

МОРФОЛОГІЧНЕ СТАДІЮВАННЯ ЖИРОВОЇ ДИСТРОФІЇ ПЕЧІНКИ В 
ЕКСПЕРИМЕНТІ

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

Україна
Мета: вивчення морфологічних особливостей жирового гепатозу печінки 
щурів залежно від дії додаткових ушкоджуючи факторів.
Матеріал і методи. Дослідження проводились на 42 білих лабораторних 
щурах-самцях масою 180-230 г лінії Вістар. Для моделювання гепатозу різного 
ступеню вираженості тварини отримували алкоголь (I група; n=12), алкоголь 
та донатор NO натрій нітропрусид (II група; n=12), або 50  % розчин ССl4  (ІІІ 
група; n=6). Контрольну групу склали інтактні щури (n=12), яким протягом 
всього терміну дослідження вводили 0,9  % фізіологічний розчин. Для 
гістологічних досліджень біоптати фіксували в 10,0 % розчині нейтрального 
формаліну, збезводнювали в спиртах висхідної концентрації та заливали 
в парафін. Для цілей комп’ютерної морфометрії біоптати фотографували і 
здійснювали вимірювання за допомогою програми ImageJ 1.45S (розроблена 
в «National Institutes of Health», USA).
Результати та обговорення. В експериментальному дослідженні нами 
було змодельовано хронічний гепатоз з трьома ступенями поширеності 
(мікровезикулярна, дрібнокрапельна та крупнокрапельна жирова дистрофія) 
та активності, які супроводжувалися різним ступенем апоптозу гепатоцитів. 
В перших двох групах спостерігалося збільшення середнього діаметру 
синусоїдів  до (27,48±11,67) мкм та (32,11±8,65) мкм, відповідно, у той час, як в 
ІІІ цей параметр не відрізнявся від контрольних значень.
Висновки. Хронічна алкоголізація обумовлює у щурів розвиток жирового 
гепатозу, який супроводжується розширенням синусоїдів і значним 
підвищенням апоптотичної активності. В умовах надлишку оксиду азоту 
жирова дистрофія стає більш вираженою, у той час, як апоптотична активність 
знижується, що є негативним фактором для подальшої регенерації. У щурів ІІІ 
групи у відповідь на вплив тетрахлористого вуглецю в печінці розвиваються 
найбільш несприятливі зміни: виражений жировий гепатоз, без ознак 
запалення або апоптозу.  
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СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ СТРАВОХОДУ, ШЛУНКА ТА 
ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ

 ПАНКРЕАТИТ З КІСТОЗНИМИ УТВОРЕННЯМИ 
ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ 

Крилова О.О., Тарабаров С.О., Бабій О.М., Пролом Н.В., Тузко Г.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, 

Україна
Мета: вивчити макроскопічний стан слизової оболонки (СО) стравоходу, 
шлунка та дванадцятипалої кишки (ДПК) у хворих на хронічний панкреатит 
(ХП) з кістозними утвореннями підшлункової залози (ПЗ).
Матеріал і методи. Гастродуоденоскопію виконано у 31 пацієнта з ХП 
(чоловіків 61,3  %, жінок 38,7  %) віком (48,1±1,7) років. Всі хворі були 
розподілені на 2 групи: І група – 19 хворих з псевдокістою ПЗ запального 
характеру, ІІ група – 12 пацієнтів з кістозними пухлинами ПЗ. 
Результати та обговорення. Ознаки рефлюкс-езофагіту встановлені у 
19,4  % хворих, причому, в поодиноких випадках з однаковою частотою 
(3,2 %) виявляли ерозування СО дистального відділу, кандидозне ураження 
слизової та варикозно-розширені вени н/3 стравоходу. У 32,3  % хворих 
виявляли дифузну гастропатію, у 96,8  % – антральну, причому у 32,3  % 
з них – з ознаками загострення, в тому числі – ерозування СО (3,2  %). 
Дуодено-гастральний рефлюкс виявлено у 9,6 % випадків, причому в І групі 
– помірно виражений, в ІІ – легкого та різко вираженого ступеня. Ознаки 
дуоденопатії виявлені у 22,6 % хворих, частіше – в ІІ групі (p>0,05). Запальні 
зміни дуоденального соска (гіперемія) визначались тільки в пацієнтів І 
групи (10,5  %). Деформація просвіту шлунка різного ґенезу встановлена 
в 16,1  % випадків, частіше у хворих І групи (p>0,05), що більш характерно 
для псевдокісти ПЗ. Деформація (рубцева) цибулини ДПК  виявлена у 12,9 % 
випадків, запальні зміни СО ДПК – у 22,6 % випадків. Деформація просвіту 
ДПК за рахунок здавлення ззовні та запальних змін медіальної стінки 
позацибулинного відділу (що свідчило за патологію ПЗ) визначалась у 19,4 % 
випадків.
Висновки. Для хворих на ХП характерні запальні зміни СО антрального 
відділу шлунка та ДПК, більш виражені у хворих на ХП, ускладнений 
псевдокістою ПЗ. Можливість ендоскопічного дренування псевдокісти ПЗ 
визначена у 9,5 % хворих. 

ОСОБЛИВОСТІ РЕГЕНЕРАЦІЇ ГЕПАТОЦИТІВ В УМОВАХ ХРОНІЧНОГО 
ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ «С» 

Галенко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, 

Україна
Мета: вивчити особливості експресії маркера клітинної проліферації (PCNA) 
в ядрах гепатоцитів і співставити з основними типами фіброзу печінки у 
хворих на хронічний вірусний гепатит С (ХВГС). 
Матеріал і методи. Обстежено 14 хворих, що проходили лікування у 
відділенні захворювань печінки та підшлункової залози ДУ «Інститут 
гастроентерології НАМН України» з приводу ХВГС. Стадію фіброзу печінки та 
відносну площа фіброзної тканини визначали за допомогою комп’ютерної 
морфометрії. Імуногістохімічне дослідження проліферації в печінці 
проводилося з використанням моноклональних антитіл до PCNA (1:200) 
(“Chemicon”, USA).
Результати та обговорення. При дослідженні було встановлено, що у 
випадку відсутності фіброзних змін печінки (стадія F0 за Metavir) та при 
перипортальному фіброзі без септ (стадія F1) спостерігалась низька 
активність регенерації. У 21,4  % хворих, при стадія фіброзу F2 виявлена 
помірна активність регенерації. У 21,4 % хворих подальшого прогресування 
фіброзу печінки (стадія F3), серед великої кількості гепатоцитів у стані 
білкової дистрофії, зустрічалися поодинокі PCNA-позитивні клітини. 
Розвиток цирозу печінки супроводжувалося високою активністю гепатиту, 
з порушенням цілісності прикордонної платівки та фокальними некрозами 
гепатоцитів. При цьому позитивна експресія PCNA спостерігалась в ядрах 
більшості гепатоцитів. Варто відзначити, що транслокація PCNA до ядра часто 
відзначалася нами в клітинах, які перебували у стані вираженої білкової, а не 
жирової дистрофії.
Висновки. Активація регенерації гепатоцитів при ХГВС залежить від 
прогресування фіброзу печінки, що підтверджується сильним прямим 
зв’язком між відносною кількістю PCNA-позитивних клітин та комп’ютерним 
індексом фіброзу (r=0,604; p<0,05), та не залежить від індексу гістологічної 
активності гепатиту (p>0,05). 

ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПОШИРЕНОСТІ ТА 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА БІЛІАРНУ ПАТОЛОГІЮ В УКРАЇНІ 

Петішко О.П., Скирда І.Ю., Зав’ялова І.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, 

Україна
Мета: проаналізувати динаміку поширеності і захворюваності на хвороби 
гепатобіліарної системи серед дорослого населення України.
Матеріал і методи. Вивчення проводилось на підставі аналізу матеріалів 
Центру медичної статистики МОЗ України за 2009–2013 рр. Для виявлення 
характеру змін використовувався темп приросту/зниження. 
Результати та обговорення. Встановлено, що у структурі хвороб органів 
травлення (ХОТ) у 2013 р. хронічний холецистит і холангіт складав 19,2 %. За 
5 років відбулось зменшення показника поширеності на 0,16 % та кількості 
вперше встановлених діагнозів на 10,1 %. Поширеність жовчнокам’яної 
хвороби в Україні у 2013 р. зареєстрована на рівні 643,7 на 100 тис. 
населення. З 2009 р. відмічено її зростання на 9,4 %. Захворюваність у 2013 
р. знаходилась на рівні 89,1 на 100 тис. населення та з 2009 р. не змінилась. У 
2013 р. було зареєстровано 356 481 хворих на хронічний гепатит (показник 
поширеності – 785,7 на 100 тис. населення, що на 3,5 % більше, ніж у 2009 
р.). Показник вперше встановлених діагнозів останнього у 2013 р. виявився 
на 17,7 % меншим, ніж у 2009 р. На жаль в Україні немає статистики, яка б 
відображала реальний рівень захворюваності вірусними гепатитами В і С. 
В одну статистичну одиницю входять токсичні та алкогольні, метаболічні, 
медикаментозні і вірусні гепатити. Аналогічно розвивається ситуація з 
цирозом печінки. За 5 років відбулось зростання показника поширеності на 
1,0 %, при цьому захворюваність знизилася на 19,2 % з 32,8 – у 2009 р. до 26,5 
у 2013 р. 
Висновки. Висока клінічна значущість захворювань біліарної системи та 
збільшення щорічних фінансових витрат на лікування таких пацієнтів ставить 
перед науковцями і лікарями задачу оптимізації надання медичної допомоги 
гастроентерологічним хворим, своєчасної діагностики та лікування. 

СТАН КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ З КІСТОЗНИМИ 
УТВОРЕННЯМИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Ратчик В.М., Татарчук О.М., Пролом Н. В., Бандурист О.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, 

Україна
Мета: вивчити стан клітинного імунітету у хворих з кістозними утворення 
підшлункової залози (ПЗ). 
Матеріал і методи. Обстежено 26 хворих з кістозними утвореннями ПЗ. І 
групу склали 18 хворих з постнекротичними псевдокістами ПЗ, ІІ групу – 8 
хворих з кістозними пухлинами ПЗ. Субпопуляційний склад лімфоцитів 
визначали за допомогою моноклональних антитіл до маркерів СD3, СD4, СD8, 
СD16, СD22.
Результати та обговорення. У 83,3 % хворих І групи виявлено вірогідне 
зниження відносної кількості Т-лімфоцитів до (44,0±1,36)  %, (р<0,01) 
та у всіх хворих ІІ групи до (41,38±0,94)  %, (р<0,01) в порівнянні з 
контрольною групою. При цьому, вірогідної відмінності між групами 
хворих не встановлено. Паралельно з цим у 83,3  % хворих І групи 
відмічалося достовірне зменшення відсоткової кількості Т-хелперів. Крім 
цього встановлено зниження кілерної субпопуляції у 38,9  % хворих, 
(р<0,05) та імунорегуляторного індексу (Т-хелпери/Т-супресори) у 
61,1  % хворих. У половини обстежених хворих І групи відсотковий вміст 
Т-супресорів відповідав нижній межі норми, у 5,6  % – був знижений. 
Імунологічне дослідження ІІ групи хворих виявило у 87,5  % зниження 
відсоткової кількості Т-хелперів в порівнянні з контрольними значеннями, 
(р<0,01) та тенденцію до зниження Т-кілерів. Крім цього, у половини 
хворих встановлено зниження кілерної субпопуляції CD16+, (р<0,05) та 
імунорегуляторного індексу, (р>0,05). 
Висновки. У хворих обох груп встановлена недостатня активність клітинної 
ланки імунного захисту, що не забезпечує захист організму від пошкоджених 
клітин, патогенів, пухлин.    

ТОЧНІСТЬ МЕТОДІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ГОСТРОГО 
ХОЛЕЦИСТИТУ З ПОЗИЦІЙ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ

Скирда І.Ю., Гладун В.М., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, 

Україна
Мета: визначити чутливість та специфічність гепатобіліарної сцинтіграфії 
(ГБСГ), ультразвукового дослідження (УЗД), магнітно-резонансної томографії 
(МРТ) для діагностики гострого холециститу (ГХ) на підставі системного 
огляду.
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Матеріал і методи. Дослідження є фрагментом роботи з адаптації клінічної 
настанови Токійські рекомендації 2013 р. Для пошуку були відібрані з 
4  736 публікацій 27, які відповідали критеріям включення за оцінкою 
15  474 пацієнтів у цілому. Були складені таблиці спряженості 2х2, за якими 
розраховані чутливість і специфічність методів діагностики (використовували 
двовимірні моделі випадкових ефектів). Статистичний аналіз проводили з 
програмним забезпеченням (SAS, версія 9.2). 
Результати та обговорення. ГБСГ має найвищу чутливість (88,5  % (95  % 
ДІ: 81–97  %) і специфічність 91,8  % (95  % ДІ: 86–98%), проте практичне 
застосування обмежене в умовах України через використання радіоактивних 
речовин, трудомісткість, значні витрати матеріальних засобів і часу. 
Зведене підрахування чутливості УЗД складало 84,4  % (95% ДІ: 76–93  %) 
при специфічності 85,1  % (95  % ДІ: 78–91%). Для МРТ чутливість становила 
89,4 % (95 % ДІ: 85 %, 91 %), специфічність – 87,2 % (95 % ДІ: 83 %, 99 %). Істотних 
відмінностей між МРТ і УЗД не знайдено (чутливість, p=0,61, специфічність, 
p=0,84). МРТ може застосовуватися у сонографічно складних пацієнтів (МРТ 
еквівалентна УЗД у визначенні каменів та періхолецистичного набряку), 
проте  більша тривалість дослідження, наявність рухових і дихальних 
артефактів обмежують використання методу. 
Висновки. УЗД є методом першої лінії візуалізації для ГХ (простий, може бути 
виконаний протягом 10-15 хвилин). В останні роки технічні засоби безперервно 
удосконалюються, все ширше в клінічну практику впроваджуються методики 
допплерографії, еластометрії, еластографії. 

ВПЛИВ ДЕПРЕСИВНИХ І ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ 
ПАЦІЄНТІВ З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ, 

ПОЄДНАНОЮ З ДИСФУНКЦІЄЮ СФІНКТЕРУ ОДДІ ТА ЖОВЧНОГО 
МІХУРА

Мосійчук Л. М., Демешкіна Л.В., Кушніренко І.В., Демешкіна Р.Д., 
Сердюченко О.М.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, 
Україна

Мета: оцінити вплив депресивних і тривожних розладів на якість життя (ЯЖ) 
пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ), поєднаною з 
дисфункцією сфінктеру Одді (ДСфО) і жовчного міхура (ЖМ).
Матеріал і методи. Під спостереженням знаходилося 36 хворих на ГЕРХ, 
поєднаною з ДСфО і ЖМ, з них було 20 чоловіків і 16 жінок. Середній вік 
пацієнтів склав (45,3±1,6) років. Для виявлення рівня депресії і тривоги у 
хворих була використана шкала НАDS («The hospital Anxiety and Depression 
Scale»), згідно якої результати трактувалися наступним чином: 0-7 балів – 
норма, 8-10 – субклінічно виражена депресія і/або тривога, 11 балів і вище – 
клінічно виражена депресія або тривога. Для вивчення ЯЖ використовували 
опитувальник SF-36, показники якого оцінювалися в балах від 0 до 100, 
причому вищому значенню показника відповідала краща оцінка за обраною 
шкалою.
Результати та обговорення. Встановлена достовірний негативний 
кореляційний зв’язок між депресією та більшістю показників ЯЖ хворих, а 
саме фізичним функціонуванням PF (r= –0,349, p=0,037), ролевою діяльністю 
RP (r= –0,357, p=0,033), соціальним функціонуванням SF (r= –0,475, p=0,003), 
емоційним станом RE (r= –0,346, p=0,042), ментальним здоров’ям МН (r= 
–0,437, p=0,008), тобто при підвищенні рівня депресії значно знижувалася ЯЖ 
у обстежених хворих. Тривога не так негативно впливала на ЯЖ хворих, як 
депресія. Так, був виявлений тільки один негативний кореляційний зв’язок 
між рівнем тривоги і ментальним здоров’ям MH (r= –0,439, p=0,007).
Висновки. Наявність депресії і тривоги негативно позначається на більшості 
показників ЯЖ пацієнтів з ГЕРХ, поєднаною з ДСфО і ЖМ, що диктує 
необхідність включення психокорегуючої терапії у комплексне лікування 
даної патології.

КАРІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ФІБРОЗУВАННЯ 
ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С

Діденко В.І., Гайдар Ю.А., Аржанова Г.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, 

Україна
Мета: проаналізувати каріометричні показники на різних стадіях 
фіброзування печінки у хворих на хронічний вірусний гепатит С (ХВГС).
Матеріал і методи. В дослідженнях використовувався біопсійний матеріал 
печінки від 20 хворих, які проходили лікування у відділенні захворювань 
печінки та підшлункової залози ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». 
У двох випадках у біопсійному матеріалі були відсутні ознаки фиброзування 
печінки, четверо з обстежених мали стадію фіброзу F1, семеро – F2, троє – F3 

і чотирьом діагностували цироз печінки (F4) за шкалою METAVIR. Біопсійний 
матеріал фіксували в 1,25 % глютаровому альдегіді і постфіксували в 1 % OsO4. 
З сформованих епон-аралдітних блоків отримували напівтонкі зрізи (0,5 мкм), 
які фарбували толуїдиновим синім. Комп’ютерну каріометрію проводили за 
допомогою програми Image Pro Plus 6.0. Вимірювали площу ядер гепатоцитів 
(ПЯГ), розраховували коефіціент ядерно-цитоплазматичного відношення 
(ЯЦВ).
Результати та обговорення. ПЯГ при відсутності фіброзних змін (F0) 
становила (30,94±1,38) мкм2, а при F1 зменшувалась до (23,72±6,35) 
мкм2 (р>0,05). При стадіях фіброзу F2 і F3 ПЯГ наближалась до вихідних 
параметрів: (28,11±0,85) і (28,59±1,89) мкм2 відповідно. Цироз печінки 
характеризувався вираженим зменшенням ПЯГ (р>0,05), яке становило 
(21,86±1,6) мкм2. ЯЦВ при стадії F0 дорівнювало 0,13±0,01, при F1 – 
0,11±0,001, при F2 відзначалось збільшення (р>0,05) показника до 
0,15±0,01, а при F3 зменшення (р>0,05) до 0,11±0,01, стадія цирозу (F4) 
характеризувалась значенням 0,12±0,02.
Висновки. Зменшення ПЯГ відмічалось на стадії фіброзування F1 і F4. 
Збільшення ЯЦВ відмічалось на стадії фіброзування F2, а зменьшенн на стадії 
F3.

ГЛІКОПРОТЕЇНИ І СПЕКТР ЇХ ВУГЛЕВОДНИХ КОМПОНЕНТІВ У 
КІСТОЗНОМУ ВМІСТІ ХВОРИХ З КІСТАМИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ 

РІЗНОГО ГЕНЕЗУ 
Грабовська О.І., Галінський О.О., Руденко А.І.

ДУ «Інститут гастроентерології АМНУ», Дніпропетровськ, Україна
Мета: вивчення рівня глікопротеїнів і вуглеводних компонентів у кістозному 
вмісті підшлункової залози в залежності від ґенеза кістозних утворень.
Матеріали і методи. Досліджено вміст кіст підшлункової залози (ПЗ) 
пацієнтів, які були розподілені на дві групи: І – запальні постнекротичні кісти 
(ПК) ПЗ; ІІ – кістозні пухлини. Визначали рН, концентрацію глікопротеїнів (ГП), 
сіалових кислот, фукоз, гексозамінів.
Результати та обговорення. Встановлено, що у хворих ІІ групи рН 
кістозного вмісту було на 7,6  % більш лужним (p<0,05) в порівнянні з І 
групою. Тоді як рівень ГП, концентрація фукоз, сіалових кислот і гексозамінів 
у вмісті кістозних пухлин ПЗ був знижений у порівнянні з І групою на 17,8 %, 
60,4  %, 12,5  % та 38,5  % відповідно. Встановлена обернена залежність між 
сумарною концентрацією ГП ПК ПЗ з коефіцієнтом кореляції та показниками 
рН – 0,69. Виявлена пряма залежність змін загальної концентрації ГП за 
рахунок гексозамінів, коефіцієнт кореляції 0,96. Встановлено залежність між 
показниками кислотності кістозного вмісту пацієнтів І групи та концентрацією 
ГП: загальні ГП – 0,80, фукози – 0,69, гексозаміни – 0,9. Тобто, існує обернена 
залежність між показниками рН і ГП за рахунок зміни концентрацій фукоз 
та гексозамінів. У спектрі вуглеводних компонентів ГП відмічається пряма 
залежність між змінами показників концентрації фукоз та гексозамінів 
– коефіцієнт кореляції 0,8. Серед спектру вуглеводних компонентів ГП 
кістозного вмісту в обох групах переважають фукози та гексозаміни над 
сіаловими кислотами.
Висновки. Більш детальне вивчення спектра вуглеводних компонентів ГП 
в кістозному вмісті дозволить використовувати його для диференційної 
діагностики хворих з кістами ПЗ різного ґенезу. 

СИНДРОМ НАДЛИШКОВОГО БАКТЕРІАЛЬНОГО РОСТУ ЯК МОЖЛИВИЙ 
ФАКТОР РОЗВИТКУ СТЕАТОЗА ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ

Зигало Е.В., Коненко І.С., Завгородняя Н.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, 

Україна
Мета: визначення синдрому надлишкового бактеріального росту (СНБР) у 
дітей із стеатогепатозом. 
Матеріал і методи. Досліджено 19 дітей із стеатозом печінки. Діагноз 
верифікували за допомогою даних ультразвукового дослідження. СНБР 
виявляли шляхом використання водневого дихального тесту (ВДТ) з 
лактозою. Вимірювання Н2 у повітрі, що видихає пацієнт, проводилось в 
частині на міліон (ppm) через 15 хв на протязі 3 годин. Тест оцінювався як 
позитивний при підвищенні рівня Н2 на 20 pрm та більще від вихідного рівня 
після одноразового прийому натще лактози (1 г лактози на кг маси тіла 
дитини, але не більше 25 г). Також в залежності від видів графіків підйому 
рівня концентрації Н2 в залежності від часу було визначено порушення 
функції ілеоцекального клапану. 
Результати та обговорення. Встановлено, що у 14 (73,7 %) дітей, визначався 
СНБР із підвищенням рівня концентрації Н2 в середньому на (56,4±7,2) pрm. 
У спектрі виявлених порушень у 8 (57,1  %) хворих відзначалось швидке 
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підвищення рівня Н2 від вихідного рівня на (47,8±5,4) pрm впродовж перших 
60 хвилин ВДТ, що зберігався без зниження до другого максимального підйому 
рівня Н2 на (52,9±4,2) pрm. Такий вигляд кривої з двома максимальними 
показниками на графіку наглядно відображував поряд із лактозною 
недостатнісю наявність порушення функції ілеоцекального клапану. 6 (42,9 
%) дітей із позитивним результатом ВДТ мали криву на графіку з двома 
пиками із збільшенням рівня концентрації Н2 в перші 30 хв на (44,8±6,2) pрm з 
подальшим зниженням та повторним збільшенням концентрації Н2 між 60 та 
90 хвилиною теста на (63,3±5,8) pрm. Це свідчило про СНБР у тонкій кишці із 
збереженням функції ілеоцекального клапана
Висновки. 73,7 % дітей із стеаатогепатозом мали лактозо-залежний СНБР, у 
половини з них спостерігалось порушення ілеоцекального клапану. 

БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОСФОЛІПІДНОГО СКЛАДУ ГЕПАТОЦИТІВ 
ПРИ АЛКОГОЛЬНОМУ УРАЖЕННІ ПЕЧІНКИ
Кленіна І.А., Петрова К.В., Галiнський О.О.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, 
Україна

Мета: вивчення впливу додаткових ушкоджуючи факторів і хронічної 
алкоголізації на фосфоліпідний склад гомогенату печінки щурів.  
Матеріал і методи. Дослідження проведено на 42 щурах-самцях лінії Вістар 
розділених на 4 групи: І – хронічна алкоголізація 10 діб внутрішньочеревним 
введенням 16,5 % розчином етанолу та 10 % етанол в якості єдиного джерела 
питва; ІІ – аналогічним чином алкоголізовані тварини, яким з 14 доби від 
початку вводили натрію нітропруссид 2,5 мг/кг; тварин виводили через 60 
діб від початку алкоголізації. ІІІ – чотириразове введення тетрахлористого 
вуглецю 50  % розчину 4 мл/кг з виведенням на сьому добу, ІV – інтактні 
тварини. Визначення вмісту фосфоліпідів (ФЛ) здійснювали за допомогою 
тонкошарової хроматографії. ФЛ розподілялися на наступні фракції: 
лізофосфатиділхолін (ЛФТХ), фосфатиділхолін (ФТХ), сфінгомієлін (СФМ), 
фосфатиділетаноламін (ФТЕА).
Результати та обговорення. У щурів І групи спостерігалося зниження 
вмісту ЛФТХ в 1,6 раза, СФМ в 1,2 раза та підвищення вмісту ФТЕА в 2,3 раза. 
У ІІ групі виявлено підвищення фракції ЛФТХ в 1,3 раза. У щурів ІІІ групи в 
фосфоліпідному спектрі були виявлені: зниження токсичної лізофракції ЛФТХ 
в 1,7 раза та підвищення ФТЕА в 1,8 раза; підвищення вмісту СФМ в 1,4 раза 
та зниження вмісту ФТХ в 1,3 раза. Також спостерігали виявлено зниження 
коефіцієнту СФМ/ФТХ, що відображає підвищення проникності мембран 
гепатоцитів.
Висновки. Розвиток гепатозу печінки у щурів супроводжується помітним 
підвищенням проникності мембран гепатоцитів. У II групі до нього 
приєднується активація процесів перекисного окиснення мембранних 
ліпідів і білків та зниження метаболізму холестерину, але найбільш помітними 
зміни стають в ІІІ групі, де спостерігається початкова деструкція мембран 
гепатоцитів та інтенсивне накопичення в структурах клітинних мембран 
складноокиснених ліпідів.

ПОКАЗНИКИ ФІБРОГЕНЕЗУ У ПАЦІЄНТІВ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ, 
АСОЦІЙОВАНИЙ З ВІРУСОМ ГЕПАТИТУ С З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ 

ЖИРОВОЇ ДИСТРОФІЇ ПЕЧІНКИ
Ягмур В.Б., Кудрявцева В.Є., Недзвецька Н.В.

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

Мета: визначення частоти різних стадій фіброзу та інтенсивності фіброгенезу 
у хворих на вірус гепатиту С (HCV) в залежності від ступеня стеатозу печінки.
Матеріал і методи. Під спостереженням знаходились 46 пацієнтів на 
HCV. Всім хворим було проведено вимірювання ступеня стеатозу та 
фіброзу печінки апаратом «FibroScan-touch 502» За даними параметру 
контрольованого ультразвукового затухання (САР) досліджені були 
поділені на три групи: І склали 12 пацієнтів зі стеатозом першого ступеня, 
ІІ – 24 хворих зі стеатозом другого ступеня, ІІІ – 10 пацієнтів зі стеатозом 
третього ступеня. Достовірних розходжень між групами за статтю та 
віком не спостерігалось. Вміст ламініну вимірювався за допомогою 
імуноферментного аналізу.
Результати та обговорення. У І групі показник САР склав (190,3±13,6) дб/
м3, в ІІ –  (232,4±21,2) дб/м3, в ІІІ – (256,3±15,6) дб/м3. В І групі 25,0% пацієнтів 
мали фіброз першого ступеня (F1), 41,7 % – фіброз другого ступеня (F2) та 
33,3 % – фіброз третього ступеня (F3). В ІІ та ІІІ групі показники розподілялись 
наступним чином: F1 було у 25,0  % хворих ІІ групи та у 30,0  % пацієнтів 
ІІІ групи, F2 – у 33,3  % та у 30,0  %, F3 – у 41,7  % та у 40,0  % пацієнтів ІІ і ІІІ 
групи, відповідно. Вміст ламініну – показника, що відображає активність 

фіброгенезу, становив (6,7±1,3) од/мл у хворих І групи,   (6,9±0,7) од/мл  у 
пацієнтів ІІ групи та (6,3±1,5) од/мл – у пацієнтів ІІІ групи. Достовірних 
розходжень між групами за показниками ані фіброзу, ані інтенсивності 
фіброгенезу не спостерігалось. 
Висновки. Залежності процесів фіброгенезу від ступеня жирової дистрофії 
печінки у пацієнтів на HCV не виявлено. Необхідні подальші дослідження.

ФОСФОЛІПІДНИЙ СПЕКТР МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ 
ЗАХВОРЮВАННЯХ КИШЕЧНИКУ

Петрова К.В., Бойко Т.Й., Сорочан О.В., Стойкевич М.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, 

Україна
Мета: вивчити фосфоліпідний спектр мембран еритроцитів у хворих на 
хронічні запальні захворювання кишечнику (ХЗЗК). 
Матеріал і методи. Обстежено 40 хворих на ХЗЗК віком від 18 до 
60 років, в середньому (37,38 ± 1,94) роки, в тому числі 30 хворих на 
неспецифічний виразковий коліт (НВК), 10 – на хворобу Крона (ХК). Склад 
фосфоліпідів (ФЛ) в мембранах еритроцитів вивчали методом тонкошарової 
хроматографії за методом Ростовцева В.Н. Визначались наступні фракції 
ФЛ: лізофосфатиділхолін (ЛФТХ), фосфатиділхолін (ФТХ), сфінгомієлін (СФМ), 
фосфатиділетаноламін (ФТЕА). Контрольну групу склали 20 здорових осіб. 
Статистична обробка даних проводилась за допомогою пакету прикладних 
програм Statistica for Windows 6.0.
Результати та обговорення. Дослідження ФЛ спектру мембран 
еритроцитів у обстежених хворих показало вірогідні зміни всіх показників 
в порівнянні з контролем. На фоні збільшення фракцій ЛФТХ в 1,7 раза 
(p<0,01), СФМ в 1,6 раза (p<0,001), ФТЕА в 3 раза (p<0,001), відбувалось 
зменшення показників фракції ФТХ в 2,1 раза (p<0,001). У хворих на 
НВК відмічалось зниження ФТХ до (32,65±2,62)% проти (65,56±2,31)% 
в групі контролю (р<0,001), збільшення СФМ до (23,91±2,44)% проти 
(17,46±1,42)%, (р<0,05), та ФТЕА до (32,11±3,5)% проти (10,40±1,73)%, 
(р<0,001), відповідно. Фракція ЛФТХ мала тенденцію до збільшення. При ХК 
в порівнянні з контролем відмічалось вірогідне (р<0,01) зниження ФТХ до 
(26,44±3,16)%, збільшення ЛФТХ до (15,13±3,09)%, СФМ до (34,34±2,63)% та 
ФТЕА до (24,09±4,26)%.
Висновки. Отримані дані свідчать про дисбаланс у співвідношенні відносного 
вмісту ФЛ компонентів клітинних мембран еритроцитів у хворих на ХЗЗК, 
що призводить до порушення їх цілісності та супроводжується змінами 
функціонування їх транспортних систем та метаболічного стану клітин.

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З 
УСКЛАДНЕНИМИ ФОРМАМИ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ

Ратчик В.М., Макарчук В.А., Орловський Д.В., Поляк Н.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, 

Україна
Мета: оцінка екзо- та ендокринної функції підшлункової залози (ПЗ) у 
пацієнтів з ускладненими формами хронічного панкреатиту у віддаленому 
післяопераційному періоді.
Матеріал і методи. Проаналізовано результати лікування 58 пацієнтів, які 
за видом оперативних втручань розділяли на дві групи: І – 33 пацієнти із 
дренуючими оперативними втручаннями, ІІ – 25 хворих після виконання 
дуоденумзберігаючих резекційно-дренуючих втручань. Група порівняння 
склала 29 відносно здорових осіб.
Результати та обговорення. Аналіз показників екзокринної функції 
ПЗ показав, що у переважної більшості пацієнтів обох груп активність 
панкреатичних ферментів знаходилася в межах норми. Проте у частини 
пацієнтів І та ІІ групи розвивалися ознаки екзокринної недостатності ПЗ, 
що підтверджувалося зниженням активності α-амілази відповідно у 30  % 
та 17,3 %, ліпази – у 30 % та 15,4 %, трипсину – у 10 % та 13,5 % і еластази-1 
– у 70  % та 65,4  % хворих. Отримані результати дають підставу вважати, 
що у частини хворих після дренуючих та резекційно-дренуючих втручань 
відбувалося порушення зовнішньосекреторної функції ПЗ, що може бути 
одним із визначальних факторів порушення травлення у таких пацієнтів. 
Спостерігалося зростання рівня глікозильованого гемоглобіну у 40  % 
пацієнтів І та у 28 % пацієнтів ІІ групи.
Висновки. У віддалені терміни післяопераційного періоду спостерігалося 
достовірне підвищення показників якості життя у хворих, яким виконували 
дуоденумзберігаючі резекційно-дренуючі оперативні втручання на ПЗ. 
Хороші і задовільні результати в ІІ групі хворих склали 92 % і в 1,8 рази були 
вищими, ніж в І групі. Результати визначення в крові пацієнтів активності 
панкреатичних ферментів свідчать про розвиток екзокринної недостатності 
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в середньому у 30% хворих І і 15 % – II групи. Про порушення ендокринної 
функції свідчило зростання рівня глікозильованого гемоглобіну у 40  % 
пацієнтів І групи та у 28 % пацієнтів ІІ групи.

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН В СПЕКТРІ ЖОВЧНИХ КИСЛОТ ЖОВЧІ
 У ХВОРИХ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ В 

СПОЛУЧЕННІ З ДИСФУНКЦІЄЮ ЖОВЧНОГО МІХУРА 
ТА СФІНКТЕРУ ОДДІ

Парамонова К.В., Мосійчук Л.М., Кленіна І.А.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, 

Україна
Мета: оцінити особливості вмісту жовчних кислот (ЖК) у хворих на 
гастроезофагеальну рефлексну хворобу (ГЕРХ) при поєднанні з дисфункцією 
жовчного міхура (ЖМ) та сфінктера Одді (СфО).
Матеріал і методи. Обстежені 78 пацієнтів, які були розподілені на 3 групи в 
залежності від функціонального стану СфО: І група – гіпертонус СфО (n=45); 
ІІ – нормотонус СфО (n=9); ІІІ – гіпотонус СфО (n=24). Контрольна група – 
20 практично здорових осіб. Для визначення ЖК використовували метод 
тонкошарової хроматографії за Лежавою Д.І.
Результати та обговорення. У всіх групах досліджуваних пацієнтів 
відбувалось зниження вмісту ЖК у міхуровій та печінковій порціях 
жовчі. Достовірне зменшення даного показника відбувалось у більшості 
пацієнтів як у І – у 93,1  % (порція В, С), так і у ІІІ групах хворих – у 75  % 
(порція жовчі В) та у 91,7 % (порція жовчі С). Зменшення концентрації 
ЖК у ЖМ може бути обумовлено зниженням його евакуаторної функції 
і «активного» пасажу печінкової жовчі в ЖМ, що сприяє збільшенню 
пасажу печінкової жовчі в дванадцятипалу кишку. Відмічалось 
збільшення вторинних таурокон’югатів у хворих з гіпертонусом СфО у 
порції жовчі В у 64,5 % та у порції жовчі С у 74,2 % пацієнтів. У пацієнтів з 
гіпотонусом СфО даний показник зростав у половини пацієнтів (р<0,001). 
На тлі збільшення вмісту таурокон’югатів спостерігалась тенденція до 
зменшення кількості вторинних глікокон’югатів в обох фракціях жовчі. 
Було визначено, що у пацієнтів з ГЕРХ зменшення загального вмісту ЖК 
в порції С супроводжувалося здуттям живота (r=0,313; р<0,05), а при 
зменшенні вмісту загальних ЖК в порції В спостерігався розлад стулу 
(r=0,302; р<0,05).
Висновки. У всіх пацієнтів з ГЕРХ в обох порціях жовчі визначено зменшення 
вмісту загальних ЖК (р<0,001) та спостерігався дисбаланс в кількісному 
складі гліко- та таурокон’югатів. 

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ НЕІНВАЗИВНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗАПАЛЕННЯ ТА 
ФІБРОЗУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ

Шевченко Б.Ф., Бабій О.М., Татарчук О.М., Макарчук В.А.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, 

Україна
Мета: визначити валідність неінвазивних методів діагностики запалення 
та фіброзної трансформації підшлункової залози (ПЗ) при хронічному 
панкреатиті (ХП).
Матеріал і методи. Прооперовано 101 пацієнта з ускладненнями ХП. 
Проведено співставлення морфологічних даних біоптатів ПЗ, отриманих 
під час операції, з доопераційними показниками лабораторних і 
інструментальних методів досліджень. Для оцінки діагностичної 
ефективності показників використовували RОС-аналіз з визначенням площі 
під ROC-кривою (AUC), по значенням якої й визначали якість діагностичної 
моделі. Використовуючи порогові значення, розраховували чутливість, 
специфічність показників.
Результати та обговорення. За даними ROC-аналізу в неінвазивній 
оцінці запалення ПЗ висока чутливість і специфічність характерна 
для (еластази поліморфно-нуклеарних гранулоцитів) PMN-elastase 
(AUC=0,878; 83,3  % і 92,9  %) і співвідношень (трансформуючий фактор 
росту-β/Інтерлейкин-10) TNF-β/IL-10 (AUC=0,872; 1,7  % і 84,6  %); в оцінці 
ступеня фіброзної трансформації ПЗ – для співвідношення (оксипролін 
білковозв’язаний/оксипролін вільний) OPp/b/OPf (AUC=0,889; 93,3  % і 
88,9  %) і (трансформуючий фактор росту-β/туморнекротичний фактор 
росту-α) TGF-β/TNF-α (AUC=0,832; 87,8  % і 81,8  %), в соноеластометричній 
оцінці ступеня фіброзу анатомічних відділів ПЗ – для голівки ПЗ (AUC=0,843; 
83,3 % і 88,9 %), тіла ПЗ (AUC=0,748; 81,8 % і 76,9 %) та ознак запалення в ПЗ 
(AUC=0,741; 76,5 % і 80,0 %). 
Висновки. Визначені оптимальні показники та їх валідність при неінвазивній 
діагностиці запалення і фіброзу ПЗ при ХП. 

СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ 
ДИФУЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ, АСОЦІЙОВАНІ З ВІРУСОМ С

Сімонова О.В., Ягмур В.Б.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України, Дніпропетровськ, 

Україна
Мета: оцінити стан слизової оболонки (СО) шлунка (Ш) за ендоскопічними 
даними у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки (ХДЗП), 
асоційованих з вірусом С, в залежності від стадії формування портальної 
гіпертензії (ПГ). 
Матеріал і методи. Верхню ендоскопію провели у 66 пацієнтів з ХДЗП, 
асоційованих з вірусом «С», серед них 31 чоловік, 35 жінок, середній вік 
(48,9±1,3) роки. Обстежені були розподілені в залежності від жорсткості 
печінки за даними FibroScan, що непрямо визначає ступінь ПГ: І група – без 
ознак ПГ (n=7), ІІ – з ознаками субклінічної ПГ (n=21), ІІІ – з ознаками начальної 
клінічної ПГ (n=24), IV – хворі з клінічно значимою ПГ (n=14). Тип ПГ визначали 
за класифікацією NIEK.
Результати та обговорення. При ендоскопічному дослідженні в 
Ш виявлено наступні зміни: еритема (100  %), атрофія СО (28,8  %), 
гіпертрофія складок Ш (12,1  %), геморагії (42,4  %), ерозії (21,2  %), 
варикозно розширені вени Ш (3  %), контактна ранимість СО Ш (9,1  %), 
портальна гастропатія (39,4  %). Прогресування ПГ супроводжувалось 
збільшенням частоти дифузної еритеми, гіпертрофії складок Ш (за 
рахунок застійних явищ). Частота геморагій була суттєво вищою у 
хворих ІV (p<0,05) і ІІІ (p>0,05) груп. Частота атрофічних, ерозивних 
змін, контактної кровоточивості СО Ш в досліджених групах суттєво 
не відрізнялась. Ознаки портальної гастропатії виявлено в усіх групах, 
але частота цієї ознаки була суттєво вищою у хворих з клінічними 
проявами ПГ (ІV група (p<0,05), ІІІ – (p>0,05)); частіше спостерігали 
скарлатиноподібний тип ПГ.
Висновки. Прогресування ПГ при ХДЗП, асоційованих з вірусом «С», 
характуризується суттєвим збільшенням частоти дифузної еритеми, 
геморагій СО шлунка. Розвиток портальної гастропатії – одного з проявів 
ПГ, відмічається ще на   доклінічних етапах прогресування фіброзу печінки і 
значно посилюється при наявності клінічних ознак ПГ, що треба враховувати 
при веденні таких хворих.
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Доповідач: доц. Мартинчук О.А., Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця
Тема: Артеріальна гіпертензія у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості 
перебігу та лікування
Доповідач: доц. Пастухова О.А., НМАПО імені П.Л. Шупика
Тема: Особливості перебігу порушень ритму у хворих з ендокринною 
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Доповідач: доц. Маланчук Т.О., НМАПО імені П.Л. Шупика
Тема: Діагностика та лікування артеріальної гіпертензії при захворюваннях 
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Доповідач: ас. Цимбалюк І.Л., НМАПО імені П.Л. Шупика

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ПРИ 
ТИРЕОТОКСИКОЗІ

Швець Н.І.1, Цимбалюк І.Л.1, Міхеєва С.О.2, Зима С.Г.2

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

2 Київський міський клінічний ендокринологічний центр, Київ, Україна
Мета: дослідити особливості перебігу артеріальної гіпертензії (АГ) при 
тиреотоксикозі (ТТ).
Матеріали і методи: обстежено 72 пацієнти на АГ з супутнім ТТ та без 
нього, які проходили обстеження в Київському міському клінічному 
ендокринологічному центрі. Середній вік хворих складав 55,5±0,5 років, з 
них 52 (72,2 %) жінки і 20 (27,8 %) чоловіків. Групу 1 склали 30 пацієнтів з АГ 
ІІ ст., групу 2 – 42 особи з АГ ІІ ст. та супутнім ТТ. Усім пацієнтам на початку 
та через 6 міс спостереження поряд із загальноклінічним обстеженням 
проводили ЕКГ, добове моніторування артеріального тиску (ДМАТ). У 12 (40,0 
%) пацієнтів групи 1 визначалась АГ 1 ступеня, у 18 (60,0 %) – 2 ступеня. У групі 
2 АГ 1 ступеня було зареєстровано у 14 (33,3 %), 2 ступеня – у 28 (66,7 %) осіб. 
ТТ легкого ступеня виявлено у 7 (16,7 %), середнього ступеня тяжкості - у 15 
(35,7 %), тяжкого ступеня – у 20 (47,6 %) хворих групи 2.
Результати та обговорення. За результатами ДМАТ в групі 2 виявлено 
статистично достовірно (р<0,05) вищі показники тСАТ (на 7,3 %), дСАТ (на 
8,7 %), нСАТ (на 5,3 %) і тПАТ (на 12,7 %). У цій групі також зареєстровано 
достовірне зниження рівня тДАТ (на 9,3 %) і дДАТ (на 9,2 %) порівняно з 
групою 1. Група 2 характеризувалась більш високими значеннями САТ 
і довшою тривалістю його підвищення: індекси часу тСАТ та площі тСАТ 
у пацієнтів були достовірно вищими відповідно на 24,8 % і 43,4 %, ніж у 
хворих групи 1. Особливістю добового профілю АТ у хворих на АГ та ТТ 
було достовірне підвищення показників варіабельності переважно в 
денний час (для дСАТ на 20,9 %, для дДАТ на 15,4 %) порівняно з пацієнтами 
з АГ без ТТ.
Висновки. Поєднання АГ з ТТ супроводжується достовірно більше значимим 
підвищенням рівня САТ і ПАТ, варіабельності САТ і ДАТ переважно в денний 
час, зниженням рівня ДАТ і призводить до збільшення частки несприятливих 
типів добового ритму САТ і ДАТ порівняно з АГ без ТТ.

РАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПРИЗНАЧЕННЯ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ 
ХВОРИМ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ З СУПУТНЬОЮ 

НЕГОСПІТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ
Швець Н.І., Денова Л.Д.

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

Мета: оптимальний вибір антибактеріального препарату для терапії 
негоспітальної пневмонії (НП) у хворих на цукровий діабет 2-го типу (ЦД2).
Матеріали і методи: протягом 7 місяців нами було обстежено і проліковано 
49 хворих віком від 35 до 62 років з ЦД2 та супутньою НП. Кількість жінок 26 
(53,06 %), чоловіків – 23 (46,94 %). Всіх пацієнтів було поділено на 2 групи. 
В 1-й групі (25 хворих) було призначено перорально кларитроміцин по 
500 мг 2 р/д протягом 7 діб. В 2-й групі 24 хворих отримували перорально 
амоксициліна/клавунат по 875/125 мг 2 р/д протягом 7 діб. Крім того, хворі 
приймали симптоматичні препарати (амброксол, бронхіпрет, ацетилцистеїн), 
проводилась медикаментозна терапія основного захворювання (ЦД2) за 
загальноприйнятими протоколами.
Результати та обговорення: клінічне покращення (нормалізація 
температури тіла, зменшення кашлю та дихальної недостатності) на 7-й день 
лікування зафіксовано у 20 хворих (80,0 %) 1-ї групи, та у 21 хворого (87,5 %) 
2-ї групи. Контрольний огляд на 21 день після основного курсу лікування 
виявив клінічне одужання у 1-й групі – 23 хворих (92 %), в 2-й групі – 23 

хворих (95,8 %). Побічні ефекти (діарея, нудота, головний біль) відзначались 
у 13 хворих (52,0 %) у 1-й групі та 10 хворих (41,7 %) у 2-й групі. Найчастіше 
спостерігалась діарея.
Висновки: застосування амоксициліна/клавунату у лікуванні хворих на ЦД2 з 
супутньою НП виявилось ефективнішим і безпечнішим.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ НА 
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ
Бенца Т.М., Пастухова О.А.

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

Мета: вивчити особливості добового профілю артеріального тиску (АТ) і 
морфо-функціонального стану серця у пацієнтів з есенціальною артеріальною 
гіпертензією (ЕАГ) та цукровим діабетом 2 типу (ЦД2).
Матеріали і методи: обстежено 136 хворих на ЕАГ із супутнім ЦД2 та без 
нього, середній вік яких складав 55,5±0,5 років, з них 52 (38,2 %) чоловіки 
і 84 (61,8 %) жінки. До групи 1 увійшли 67 пацієнтів з ЕАГ ІІ ст., до групи 
2 – 69 осіб з ЕАГ ІІ ст. та ЦД2. Усім пацієнтам поряд з загальноклінічним 
обстеженням проводились добовий моніторинг артеріального тиску (ДМАТ) 
та ехокардіографія (ЕхоКГ). 
Результати та обговорення: у хворих групи 2 виявлено статистично 
достовірно вищі показники АТ (тСАТ на 5,4 %, тДАТ на 6,2 %, тПАТ на 6,1 %) і 
збільшення його варіабельності переважно в нічний час (САТ на 12,5 %, ДАТ на 
13,1 %). Відмічалась також довша тривалість підвищення АТ протягом доби та 
достовірне збільшення частки осіб з порушеним добовим ритмом САТ (на 17,4 
%) за рахунок збільшення кількості нон-діперів і найт-пікерів, а також ДАТ (на 
23,2 %) за рахунок збільшення кількості нон-діперів і гіпер-діперів. За даними 
ехокардіографії у хворих групи 2 спостерігалось достовірне збільшення 
КДО і КСО лівого шлуночка (ЛШ), зростання ММ і ІММ ЛШ (на 17,5 %, р<0,05), 
зниження фракції викиду ЛШ (на 6,8 %, р<0,05), погіршення його діастолічної 
функції (Ем/Ам на 25,0 %, р<0,05) та збільшення частоти концентричних (більш 
несприятливих) типів ГЛШ (на 26,4 %, р<0,05) порівняно з групою 1.
Висновки: поєднання ЕАГ з ЦД2 супроводжується достовірно більш 
значимим підвищенням АТ та його варіабельності в нічний час і призводить 
до збільшення частки несприятливих типів добового ритму АТ, що 
асоціюється зі зниженням скоротливої здатності міокарда ЛШ, погіршенням 
його діастолічної функції та збільшенням частоти концентричних типів ГЛШ 
порівняно з ЕАГ без ЦД2.

КЛІНІЧНИЙ РОЗБІР ХВОРОГО НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ У ПІДГОТОВЦІ 
ІНТЕРНІВ-ТЕРАПЕВТІВ

Бенца Т.М.
Національна медична академія післядипломної освіти

 імені П.Л. Шупика, 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 
цукрового діабету (ЦД) визначається значною його поширеністю та високою 
частотою ускладнень.
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 (спрага, 
поліурія, свербіння, підвищення чи зниження апетиту, схуднення чи 
збільшення ваги, загальна слабкість, м¢язова слабкість, біль у серці 
тощо), анамнез (з’ясовуються можливі причини захворювання) та 
об’єктивний стан хворого. При проведенні фізикального обстеження 
пацієнта у залежності від форми захворювання (латентна, легка, середньої 
тяжкості, тяжка) визначають зміни з боку серцево-судинної системи, 
печінки, нирок, виявляють ураження головного мозку, кінцівок, тощо. 
Обговорюють основні етапи діагностичного пошуку при підозрі на ЦД. 
Інтерн повинен вміти дати клінічну інтерпретацію результатів обстеження: 
аналізу крові, сечі, глікемічного профілю, добової втрати цукру з сечею, 
глікозильованого гемоглобіну, біохімічних показників крові, ЕКГ. Потім 
активно обговорюють діагноз, план подальшого обстеження. Лікування 
призначають з деталізацією дієти, у залежності від типу ЦД застосовують 
інсулін і/або цукрознижувальні препарати. Викладач направляє та 
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доповнює дискусію, робить резюме стосовно хворого та захворювання 
взагалі. 
Висновки. Клінічний розбір хворого на ЦД сприяє підвищенню ефективності 
підготовки інтернів з терапії, які навчаються приймати конкретне рішення в 
конкретній клінічній ситуації.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ 
ВИРАЗКУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

Гдаль В.А., Маланчук Т.О.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, Київ, Україна
Мета. Вивчити результати лікування хворих на пептичну виразку 
дванадцятипалої кишки при застосуванні подвійних доз інгібітора протонної 
помпи омепразолу і порівняти результати зі стандартними схемами 
антихелікобактерної терапії.
Матеріали і методи. Проаналізовано результати лікування 67 хворих з 
пептичною виразкою дванадцятипалої кишки, асоційованою з Helicobacter 
pylori (Нр) у віці 30 – 64 років (36 чоловіків, 31 жінка) з тривалістю 
захворювання від 1 до 10 років. Больовий синдром спостерігався у всіх хворих, 
диспептичний – у 35 (52,2 %). Діагноз верифікований за допомогою клініко-
лабораторних методів обстеження. Усім хворим проведено загальноклінічне 
і лабораторне обстеження. Наявність Hp-інфекції у всіх хворих підтверджено 
за допомогою 13С-сечовинного дихального тесту (проводився до та після 
лікування). Першу групу склали 26 чоловік, в яких застосували подвійну дозу 
інгібітора протонної помпи у потрійній схемі антихелікобактерної терапії 
(омепразол 40 мг, амоксицилін 1000 мг, кларитроміцин 500 мг двічі на добу 
протягом 7 днів). Друга група – 41 хворий, які отримували стандартну схему 
(омепразол 20 мг, амоксицилін 1000 мг, кларитроміцин 500 мг двічі на добу 
протягом 7 днів).
Результати та обговорення. Ерадикація Helicobacter pylori у хворих на 
пептичну виразку дванадцятипалої кишки при застосуванні подвійної 
дози інгібітора протонної помпи відбулася у 85 % хворих, а у пацієнтів зі 
стандартною схемою антихелікобактерної терапії – у 81 %.
Висновки. Таким чином, використання подвійної дози інгібітора протонної 
помпи омепразолу дозволяє покращити результати ерадикації бактерії 
Helicobacter pylori у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОГО 
РИТМУ У ХВОРИХ З ЕНДОКРИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Маланчук Т.О.1, Гдаль В.А.1, Павленко А.П.2

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

2 Київський міський клінічний ендокринологічний центр, Київ, Україна
Мета: вивчити клінічні та діагностичні особливості перебігу порушень 
серцевого ритму у хворих з ендокринною патологією, які можуть суттєво 
обтяжити прогноз життя, визначити оптимальні стратегії їх лікування.
Матеріали і методи. Обстежено 118 гемодинамічно стабільних пацінтів 
(віком 40-75 років). 1 групу (19 чоловік) склали пацієнти з цукровим діабетом 
(ЦД) 1-го типу, 2 групу – 39 пацієнтів з ЦД 2-го типу, з гіпертиреозом – 36 
чоловік (3 група), з гіпотиреозом – 24 чоловік (4 група). Усім хворим поряд 
з ретельним клініко-лабораторним обстеженням до та через 4 тижні після 
відповідного лікування основного захворювання оцінювали результати 
добового холтерівського моніторування ЕКГ.
Результати та обговорення. У хворих на ЦД найчастішими порушеннями 
серцевого ритму були надшлуночкова та шлуночкова екстрасистолії. У 
18 пацієнтів 2-ї групи зареєстровані парні та ранні екстрасистоли, у 8 – 
епізоди нестійкої пароксизмальної надшлуночкової тахікардії, в 1 пацієнта 
– шлуночкова тахікардія тривалістю 68 сек. Характерними особливостями 
були мало- (і навіть безсимптомний) перебіг аритмій. У більшості пацієнтів з 
гіпертиреозом переважали синусова тахікардія, екстрасистолія, пароксизми 
фібриляції та тріпотіння передсердь з клінічно вираженою симптоматикою. У 
хворих на гіпотиреоз переважали синусова брадикардія, атріовентрикулярні 
блокади. Важливою передумовою ефективності лікування порушень ритму 
у всіх хворих з ендокринною патологією було досягнення стану компенсації 
основного захворювання (нормалізація глікемії, досягнення еутиреоїдного 
стану). 
Висновки. При лікуванні пацієнтів з ендокринною патологією необхідно 
прогнозувати можливість мало-(без-) симптомного перебігу небезпечних 
порушень ритму і проводити їх своєчасну діагностику і терапію.

АНАЛІЗ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ
Голод А.Г.

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

Головний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ», Київ, Україна
Мета. Оцінити своєчасність госпіталізації, повноту охоплення процедурами 
реваскуляризації і летальність хворих з гострим коронарним синдромом, 
які перебували на лікуванні у Головному військово-медичному клінічному 
центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» в 2008-2013 рр.
Матеріали і методи. Проведено ретроспективний аналіз 930 історій 
хвороб хворих, які лікувалися з приводу гострого коронарного синдрому 
в кардіологічному відділенні Головного військово-медичного клінічного 
центру. 
Результати та обговорення. Більша частина пацієнтів була віком старше 
60 років (690 осіб, 74,2 %). Середній час від розвитку симптомів гострого 
коронарного синдрому до госпіталізації хворого в стаціонар складав 
21,9±10,4 годин. Летальність складала 12,5 %. Реваскуляризація міокарда 
(тромболізис або стентування) в перші 12 годин захворювання була 
проведена у 132 пацієнтів (14,2 % випадків).
Висновки. Пізня госпіталізація хворих з гострим коронарним синдромом 
зумовлена пізнім зверненням хворих за медичною допомогою. Невелика 
частка пацієнтів (14,2 %) з відкритою коронарною артерією (шляхом 
фармакологічної або механічної реваскуляризації) пов’язана як з пізнім 
надходженням пацієнтів, так і з недостатньою потужністю відділення 
рентгенкардіоваскулярної хірургії Головного військово-медичного 
клінічного центру.

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ВО «МЕДГРІД» ДЛЯ ВІДКЛАДЕНИХ 
ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦІЙ ЛІКАРЕМ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

(ЕКГ ТА СПІРОМЕТРІЯ)
Вишневський В.В.1, Осташко В.Г.2, Динник О.Б.2, Мостовий С.Є.3

1Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
2ДЗ «Медичний центр телемедицини МОЗ України»

3ДУ «Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України»
Особливістю нинішньої системи охорони здоров’я є чисто емпіричний, не 
заснований на істинному популяційному дослідженні поширеності хронічних 
неінфекційних захворювань, підхід до реформування. Не можна розвивати 
охорону здоров’я не знаючи істинних значень поширеності захворювань і 
смертності населення від тих або інших захворювань. Наприклад, за даними 
дослідників в Німеччині поширеність бронхіальної астми в країні складає 10-
12 %, а в Україні за останні роки - 2,5-3 % (у великих містах, де оснащення 
діагностичною апаратурою істотно краще, - до 5 %).
Ми вважаємо, що ця проблема може бути в більшій мірі вирішена  за 
рахунок використання ресурсів Віртуальної Організації (ВО) «Медгрід», 
яка розвивається в професійному середовищі останні 5 років  з метою 
автоматизації процесів накопичення та обробки цифрових діагностичних 
даних в масштабах популяції України.
На наш погляд, на рівні первинної ланки надання медичної допомоги повинні 
бути розгорнуті малогабаритні або навіть мобільні комплекси функціональної 
діагностики. Мінімальна номенклатура даних, які можуть зніматись з пацієнта 
прямо в офісі сімейного лікаря або вдома включають: ЕКГ та спірометрію. 
Такі прилади відомі та серійно випускаються вітчизняним виробником. 
Технологічний задум нашого проекту зрозумілий з рис. 1.

Рис.1 Технологічний задум відкладених консультацій для первинної ланки

Для цих діагностичних даних вже розроблені технології транспорту даних 
для зберігання в розподіленій грід-інфраструктурі (для початку – на базі 
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проекту «Медгрід», потім і для грід-ресурсів МОЗ України), а також технології 
для дистанційного консультування (терміново чи відтерміновано) цих 
діагностичних даних фахівцями з функціональної діагностики, які можуть 
отримувати доступ до діагностичних даних через офіційний портал ДЗ 
«Медичний центр телемедицини МОЗ України» www.esemi.org.
Широке впровадження таких сучасних технологій в практиці первинної 
ланки надання медичної допомоги дозволить не тільки мати реально картину 
поширеності соціально значущих захворювань, а й виявляти ці захворювання 
на ранніх стадіях, задовольнить дефіцит у висококваліфікованих кадрах.

УКРАЇНСЬКА КАРДІОЛОГІЧНА ШКОЛА ІМ. М.Д. СТРАЖЕСКА
«МАЛОСИМПТОМНИЙ ПАЦІЄНТ З ВИСОКИМ КАРДІОВАСКУЛЯРНИМ 
РИЗИКОМ: ВІД ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ ДО ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОГО 

ЛІКУВАННЯ

15 квітня 2015 року • Час проведення 10:00–16:50

Організатори: Національна академія медичних наук України, Міністерство 
охорони здоров’я України, Асоціація кардіологів України, ДУ «Національний 
науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН 
України, Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної 
адміністрації

ПРОГРАМА
Відкриття школи
Перше засідання

Тема: Комбінована терапія для лікування АГ: від теоретичних знань до 
практики?
Доповідач: проф. Ю.М. Сіренко 
Тема: Дискусія: як ми можемо поліпшити диференційну діагностику і 
підвищити якість лікування хворих на артеріальну гіпертензію в Україні?
Доповідач: проф. Є.П.Свіщенко 
Тема: Малосимптомний пацієнт з високим кардіометаболічним ризиком
Доповідач: проф. О.І. Мітченко 
Тема: Принципи раціональної медикаментозної терапії симптомних і 
малосимптомних пацієнтів з ІХС
Доповідач: проф. М.І. Лутай 
Тема: Нові можливості в лікуванні хворих з фібриляцією передсердь
Доповідач: проф. О.С. Сичов 
Тема: АГ при цукровому діабеті
Доповідач: проф. Ю.М. Сіренко 

Перерва 
Друге засідання 

Тема: Артеріальні та венозні тромбози в невідкладній кардіології: акцент на 
малосимптомного пацієнта
Доповідач: член-кор. НАМНУ, проф. О.М. Пархоменко, д.м.н. О.І. Іркін.
Тема: Рання діагностика і лікування хворих з Non-ST-Elevation ГКС 
(рекомендації 2014 Американської кардіологічної асоціації – АНА та 
Британського Інституту NICE
Доповідач: проф. В.О. Шумаков 
Тема: Атерогенез та цукровий діабет: погляд кардіохірурга
Доповідач: проф. А.В.Руденко 
Тема: Нові стандарти реперфузійної терапії пацієнтів зі стійкою елевацією 
сегмента ST. Поняття «Регіонарної Реперфузійної Мережі» 
Доповідач: проф. М.Ю.Соколов 
Тема: ХСН та коморбідні стани 
Доповідач: проф. Л.Г. Воронков 
Тема: Міокардит та запальна кардіоміопатія
Доповідач: проф. О.Г. Несукай 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В 
КАРДІОХІРУРГІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ»

15 квітня 2015 року • Час проведення 11:00–17:00

Організатори: ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії 
ім. М.М. Амосова НАМН України», Асоціація серцево-судинних хірургів України

ПРОГРАМА
Тема: Стан надання екстреної кардіохірургічної допомоги в Україні
Доповідач: Сіромаха С.О.
Тема: Організація та здійснення серцево-легеневої реанімації на 
догоспітальному етапі

Доповідач: Гур’єв С.О.
Тема: Тактика та лікування при гострих аортальних синдромах
Доповідач: Кравченко В.І.
Тема: Пухлини серця. Екстрені стани в кардіології та кардіохірургії
Доповідач: Вітовський Р.М.
Тема: Стандарти лікування інфаркту міокарда у Польщі
Організатор: Анджей Соколовски, д.м.н. Ярослав Пінкас, Всепольське 
об’єднання приватних клінік
Тема: Особливості надання домедичної та екстреної медичної допомоги 
постраждалим в умовах ведення бойових дій
Доповідач: Сурков Д.
Тема: Гострий коронарний синдром. Сучасні методи діагностики та лікування
Доповідач: Сало С.В. 
Тема: Критичні вроджені вади серця
Доповідач: Труба Я.П.
Тема: Раптова серцева смерть
Доповідач: Парацій О.З.

МАЙСТЕР-КЛАСИ КАФЕДРИ НЕФРОЛОГІЇ ТА НИРКОВОЗАМІСНОЇ 
ТЕРАПІЇ НМАПО ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА

15 квітня 2015 року • Час проведення 10:00–13:00

Майстер-клас: Інфекції сечової системи
Лектор: проф. Іванов Д.Д.
Майстер-клас: Артеріальна гіпертензія при хронічній і діабетичній хворобі 
нирок
Лектор: проф. Іванов Д.Д.
Майстер-клас: Генетичні захворювання нирок
Лектор: доц. Кушніренко С.В.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ ТА ДИТЯЧОЇ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ»

15 квітня 2015 року • Час проведення 14:00–18:00

Організатори: Кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії; 
кафедра оториноларингології НМАПО ім. П.Л. Шупика; Асоціація дитячих 
оториноларингологів

ПРОГРАМА
Модератори: проф. Косаковський А.Л., проф. Шкорботун В.О.
Тема: Особливості перебігу мікозів приносових пазух у хворих гострим 
лейкозом
Доповідачі: Сегал В.В., проф. Косаковський А.Л., доц. Молочек Ю.А. (Київ, 
Україна)
Тема: Сучасні імплантаційні технології відновлення слуху  при нейросенсорній 
приглухуватості та глухоті
Доповідач: проф. Шкорботун В.О. (Київ, Україна)
Тема: Високочастотна електрозварка в отоларингології
Доповідачі: проф. Абизов Р.А., Божко Н.В.
Тема: Лікування гемангіоми вушної раковини.
Доповідачі: проф. Косаковський А.Л., Косаківська І.А., доц. Бредун О.Ю. (Київ, 
Україна)  
Тема: Основні етапи відновлення голосової функції у хворих на рак гортані I-II 
ст. при виконанні хордектомії з використанням електротермоадгезії
Доповідач: Онищенко Ю.І. (Київ, Україна)
Тема: Методи зупинки кровотеч під час піднаркозної тонзилотомії та 
тонзилектомія
Доповідачі: проф. Лайко А.А., проф. Косаковський А.Л., Шух Л.А. (Київ, Україна)
Тема: Моделювання хірургічного доступу при ендоскопічних втручаннях на 
верхньощелепному синусі за даними 3d – комп’ютерної томографії
Доповідач: Доц. Шкорботун Я.В. (Київ, Україна)
Тема: Стан верхніх дихальних шляхів у дітей, хворих на цукровий діабет 1 
типу
Доповідач: Гавриленко Ю.В. (Київ, Україна)
Тема: Перспективи застосування деяких гомеопатичних лікарських засобів в 
практичній оториноларингології
Доповідач: проф. Мощич О.П. (Київ, Україна)
Тема: Подходы к лечению функциональных дисфоний, сопровождающихся 
гипотонусом мышц гортани
Доповідач: проф. Шидловская Т.А., Куренева Е.Ю., Волкова Т.В., Иванченко Т.Г. 
(Київ, Україна)
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Тема: Особливості хірургічних втручань на соскоподібному відростку в 
дитячому віці
Доповідач: Доц. Синяченко В. В. (Київ, Україна)
Тема: Бранхіальні кісти шиї, особливості діагностики та лікування
Доповідач: Доц. Лакіза С.О. (Київ, Україна)
Тема: Комплексна оцінка стану порожнини носа у хворих на рак гортані після  
ларингектомії
Доповідач: Павлишин Ю.Д. (Київ, Україна) 
Тема: Морфологічні ознаки різних клінічних станів піднебінних мигдаликів
Доповідач: Доц. Бредун О.Ю. (Київ, Україна)

КРУГЛИЙ СТІЛ «ОЖИРІННЯ У ДІТЕЙ: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ»

15 квітня 2015 року • Час проведення 12:30–14:30

Організатор: ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної 
академії медичних наук України»

ПРОГРАМА
Тема: Фактори ризику формування ускладненого перебігу ожиріння та 
можливості його попередження у дітей і підлітків 
Доповідач: Будрейко О.А., д.м.н., зав. відділення ендокринології ДУ «ІОЗДП 
НАМН»
Тема: Депресія при ожирінні: чи існує проблема в дитячому віці? 
Доповідач: Михайлова Е.А., д.м.н., провідний науковий співробітник 
відділення психіатрії ДУ «ІОЗДП НАМН» 
Тема: Організаційні питання профілактики ожиріння у дітей шкільного віку: 
оптимізація харчування та фізичної активності 
Доповідач: Чайченко Т.В., д.м.н., доцент кафедри педіатрії №1 та 
неонатології  Харківського національного медичного університету МОЗ 
України;  Косовцова Г.В., к.м.н., старший науковий співробітник відділення 
ендокринології  ДУ «ІОЗДП НАМН»

СЕМІНАР «РАДОН: РАДІАЦІЙНІ РИЗИКИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я»

15 квітня 2015 року • Час проведення: 16:00–18:00

Організатор: ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва 
НАМН України»

ПРОГРАМА
1. Біологічні та фізичні основи.
2. Дози опромінення та радіаційні ризики.
3. Нормативна база.
4. Протирадонові заходи.
5. Відповіді на запитання.
Тема: Радон у повітрі приміщень: шляхи надходження та небезпека для людини
Доповідач: Павленко Т.О.

РАДОН У ПОВІТРІ ПРИМІЩЕНЬ: ШЛЯХИ НАДХОДЖЕННЯ
ТА НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ЛЮДИНИ

Павленко Т.О., Аксьонов М.В., Фризюк М.А.
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН 

України», Київ, Україна
За даними Наукового комітету з дії атомної радіації ООН відомо, що, без 
урахування аварійних ситуацій, середньозважена річна ефективна доза 
опромінення населення планети складає близько 4 мЗв∙рік-1. Основними 
джерелами, що формують цю дозу, є опромінення при медичних обстеженнях 
(30 %) і від джерел природного походження (70 %), до яких відноситься і 
радон–222.
Радон є природний радіоактивний газ, який утворюється при розпаду 
радіоактивного ряду урану–238. При нормальних умовах він не має ні запаху, 
ні смаку, безбарвний і прозорий, в 7,5 разів важчий за повітря. Розпадаючись 
з випусканням альфа-частинок радон утворює коротко існуючі дочірні 
продукти розпаду (ДПР). ДПР є металами. Атоми металів у повітрі, стикаючись 
з твердими частинками пилу, краплинками туману тощо, приєднуються до 
них з утворенням радіоактивного аерозолю.
Небезпека радону полягає у тому, що він внаслідок внутрішнього 
опромінення легеневої тканини здатний викликати рак легенів. Значне 
дозове навантаження від цього джерела людина отримує в приміщеннях 
будівель, де зазвичай проводить більшу частину часу (до 80 %).

Радон може надходити у повітря приміщень різними шляхами: із зовнішнього 
атмосферного повітря при вентилюванні або провітрюванні приміщення; з 
ґрунту під основою будівлі; виділятися з будівельних матеріалів (стіни тощо); 
з системи внутрішнього водопостачання і спалюваного в будівлі палива. 
Дослідження, проведені в різних країнах показали, що основним джерелом 
надходження радону є грунт під будівлею.
Нормованою величиною згідно з Нормами радіаційної безпеки України є 
середньорічна еквівалентна рівноважна об’ємна активність радону–222. 
Вимірювання виконуються тільки інтегральним методом з часом 
експонування радонометрів у повітрі приміщень не менше 30 діб.
Рівні радону у будинках можна знизити наступними шляхами: регулярним 
провітрюванням приміщень; вентилюванням підвалів, яки розташовані під 
будинком; герметизацією щілин у підлозі; ізоляцією підпільного простору 
від грунту; встановленням спеціальних пристроїв для видалення радону з 
приміщень.

КРУГЛИЙ СТІЛ «ХАРЧУВАННЯ ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – 
ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ В ФОРМУВАННІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я»

15 квітня 2015 року • Час проведення: 15:30–17:30

Організатор: ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва 
НАМН України»

ПРОГРАМА
Програмні питання:
1. Особливості харчування сучасної людини
2. Роль харчування та способу життя в розвитку хронічних неінфекційних 
захворювань (ХНІЗ) 
3. Вплив процесів глобалізації та економічної кризи на розповсюдженість 
факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань в Україні.
4. Основні елементи політики в галузі харчування, які формують здоров’я 
населення 
5. Обґрунтування необхідності прийняття державних стратегічних заходів 
профілактики ХНІЗ
Доповіді:
Тема: Політика в галузі харчування – важливий елемент у формуванні 
громадського здоров’я 
Доповідач: Полька Надія Степанівна
Тема: Стан харчування населення в умовах соціально – економічної кризи в 
Україні
Доповідач: Гуліч Марія Павлівна
Тема: Ентеральне харчування як невід’ємна частина нутрітивної терапії 
хворих в критичних станах
Доповідач: Асланян Сергій Арменакович

ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА НУТРІТИВНОЇ 
ТЕРАПІЇ ХВОРИХ У КРИТИЧНИХ СТАНАХ

Гуліч М.П.1, Асланян С.А.2, Притульська Н.В.3

1ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН 
України», Київ, Україна

2Українська військово–медична академія, Київ,Україна
3Київський національний торгово-економічний університет, Київ, 

Україна
Адекватне забезпечення нутрітивної (харчової) підтримки хворих в 
критичних станах - будь то політравма, опіки, масивна втрата крові, гостре 
хірургічне захворювання тощо, становить серйозну клінічну проблему 
особливо в умовах бойових дій в Україні.
Ключовою ланкою, що запускає процеси розвитку дисфункції органів і 
систем хворого, є порушення метаболізму білків, жирів, вуглеводів, що 
виникають у відповідь на системне ушкодження, з розвитком синдрому 
гіперметаболізму. Вочевидь, що для таких пацієнтів нутрітивна терапія 
стає суттєвою складовою інтенсивної терапії, спрямованої на підтримання 
гомеостазу поживних речовин і відновлення функцій життєво важливих 
органів. На даний час накопичено великий клінічний матеріал щодо 
позитивного впливу на результат інтенсивної терапії критичних станів 
ентерального харчування.
Ентеральне харчування – це вид нутрітивної терапії, при якій харчові 
речовини у вигляді спеціальних сумішей вводять перорально або через 
внутрішньо кишковий/шлунковий зонд при неможливості адекватного 
забезпечення енергетичних та пластичних потреб організму звичайним 
природним шляхом при різних тяжких захворюваннях, травмах та 
пораненнях. Більшість фахівців схиляються до єдиної думки, що ентеральне 
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харчування необхідно використовувати в найбільш ранні терміни 
постагресивного та післяопераційного періоду.
Раннє ентеральне харчування знижує ризик післяопераційних та інфекційних 
ускладнень, підвидшує процеси реабілітації, зменшує вартість лікувально-
діагностичних процедур та витрат на медикаментозні засоби, підвищує 
показники видужування хворих та поранених. До основної мети нутрітивної 
підтримки слід віднести: -. забезпечення енергетичних і пластичних потреб 
організму;. підтримка активної білкової маси;. відновлення втрат, які мають 
місце;. корекція метаболічних порушень
Аналіз динаміки розвитку світового ринку продуктів для ентерального 
харчування свідчить про зростання його обсягу. У країнах Західної Європи, 
США продукти ентерального харчування для нутрітивної терапії хворих в 
тяжких станах широко використовуються. В Україні харчуванню пацієнтів 
у критичному стані приділяється недостатня увага, що в першу чергу 
зумовлено зосередженістю зусиль лікарів на збереженні життя таких 
пацієнтів із застосуванням виключно медикаментозних засобів. Крім того, на 
вітчизняному ринку продукти для ентерального харчування, в тому числі для 
хворих в критичних станах, представлені в дуже обмеженому асортименті, в 
основному закордонного виробництва, дорогі і недоступні для переважної 
більшості цільової групи пацієнтів.
Розуміючи важливість цієї проблеми в Україні в останні 3 роки зусиллями 
фахівців Національної Академії медичних наук, Української військово-
медичної академії, Головного військово-медичного клінічного госпіталю, 
Київського національного торгово-економічного університету активно 
проводяться розробка, дослідження та клінічне випробування ряду 
продуктів ентерального харчування («Реабілакт» та «Реабілакт-Д») для 
хворих в критичних станах (будь-то політравма, опіки, масивна втрата крові, 
гостре хірургічне захворювання) з використання доступних вітчизняних 
сировинних компонентів. Але ці розробки потребують державної підтримки 
і нормативно-методичного супроводу для якнайшвидшої реалізації та 
впровадження в практику.
Це може забезпечити Державна цільова комплексна програма розвитку 
вітчизняного виробництва продуктів для ентерального харчування. 

СТАН ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО –
ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

Полька Н.С., Гуліч М.П.
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН 

України», Київ, Україна
Забезпечення населення повноцінним харчуванням, яке формує здоров’я 
та добробут нації загалом, завжди було і є одним з найважливіших медико-
соціальних завдань кожної держави. Відомо, що від характеру харчування 
залежить нормальний ріст, розумовий та фізичний розвиток людини, 
функціонування всіх органів і систем організму, захист його від хвороб і 
шкідливих чинників, якість та тривалість життя.
Це може бути досягнуто лише за умови повного задоволення фізіологічних 
потреб організму у пластичних та енергетичних харчових речовинах, а також 
мікронутрієнтах: мінеральних речовинах і вітамінах, які мають важливе 
біологічне значення.
В даний час в Україні, внаслідок важкого соціального стану в державі 
та економічної кризи, зв’язаної з цим, тільки у дуже невеликої частини 
населення харчування може вважатися збалансованим. Недопустимо 
низький прожитковий мінімум, особливо у тих хто потерпає від бойових дій 
та у вимушених переселенців, високий рівень бідності населення взагалі, 
не забезпечує можливість раціонального і збалансованого харчування для 
основної частини населення України. 
Крім того, на тлі соціально–економічної кризи у країні постають дві 
взаємопов’язані проблеми. Перша, коли більшість виробників докладають 
максимум зусиль для здешевлення своєї продукції, постає реальна загроза 
погіршення якості продуктів харчування взагалі та особливо продуктів 
нижнього цінового сегменту. Друга полягає в загальному збідненні населення, 
падінні платоспроможності, відтак збільшенні кількості людей, які змушені 
купувати харчові продукти саме нижнього цінового сегменту. Економічна 
недоступність натуральних харчових продуктів населенню з одного боку, та 
намагання виробників здешевити свою продукцію за рахунок нехарчових 
інгредієнтів (харчових добавок) з другого, призводять до суттєвих якісних 
змін у раціоні харчування всіх верств населення.
Повсякденний раціон більшості людей – це «їжа бідняків»: жиро-вуглеводна, 
з недостатньою кількістю тваринного білка, дефіцитом вітамінів, макро– та 
мікроелементів.
В таких умовах людина, по суті, приречена на ті чи інші види харчової 
недостатності – недоотримання необхідних біологічно активних компонентів 
їжі. А це неминуче веде не тільки до розвитку так званого «прихованого 
голоду» за рахунок дефіциту мінеральних речовин і вітамінів, але й до 

проявів справжнього голоду за рахунок, перш за все, дефіциту тваринного 
білка, що призводить до нездатності захисних систем організму адекватно 
відповідати на несприятливі впливи навколишнього середовища та різко 
підвищує ризик розвитку багатьох захворювань і, насамперед, хронічних 
неінфекційних захворювань. 
Особливо серйозну проблему це становить в дитячому віці. В період 
швидкого росту діти мають  зростаючі потреби в поживних речовинах та 
енергії. Але багато з них особливо з малозабезпечених верств населення, 
споживають дешеві джерела енергії, так звану «їжу-сміття», яка містить 
велику кількість жиру та цукру. Таке харчування призводить до зниження 
забезпечення фізіологічних потреб організму дитини необхідними для 
росту і розвитку харчовими речовинами та формуванню неправильних 
харчових звичок. Зниження якісного складу раціону харчування та 
формування у дітей та підлітків неправильних харчових звичок створюють 
суттєву загрозу як для їх здоров’я, так і для здоров’я наступних поколінь, 
внаслідок підвищення ризику розвитку хронічних неінфекційних 
захворювань. 
Стратегія «збереження здоров’я для здорових» передбачає спрямування 
зусиль, перш за все на дітей і підлітків як потенціалу майбутнього здоров’я 
нації – «здоров’я наступних поколінь». Недооцінка цієї проблеми у 
недалекому майбутньому безумовно позначиться на популяційному рівні 
і зашкодить як окремій людині, так і суспільству загалом, що може суттєво 
вплинути на реалізацію трудового потенціалу країни, ускладнювати 
процеси державотворення. Здоров’я молодого покоління є ключовою 
детермінантою розвитку та попередньою умовою економічного зростання  
кожної держави.  
В таких умовах першочерговими завданнями соціальної політики України на 
найближчий час мають стати стратегічні дії щодо забезпечення адекватним 
харчуванням населення для запобігання різкого зниження індексу здоров’я  
нації. Це можливо здійснити в рамках державної міжгалузевої цільової 
програми здорового харчування для різних вікових категорій населення із 
залученням благодійних, батьківських  та інших фінансових джерел.

ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ХАРЧУВАННЯ – ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ У 
ФОРМУВАННІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я 

Сердюк А.М., Полька Н.С.
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН 

України», Київ, Україна
Вирішальну роль у формуванні негативних тенденцій у сфері громадського 
здоров’я відіграє значна поширеність серед населення України   чинників 
ризику розвитку хронічних неінфекційних захворювань,  зокрема 
нераціональне харчування
В 2000 році ВООЗ розробила Глобальну стратегію запобігання неінфекційних 
захворювань та боротьби з ними, яка ґрунтується на раціональному 
харчуванні, здоровому способі життя та фізичній активності
Підхід ВООЗ побудовано на тому, що існують незаперечні дані щодо наявності 
невеликої кількості факторів ризику та причинних умов, які  є загальними для 
основних неінфекційних захворювань. Ця спільність означає, що комплексні 
заходи проти факторів ризику здійснені в медико–соціальному аспекті, 
можуть привести до зниження захворюваності основними неінфекційними 
хворобами та покрашення стану здоров’я населення 
Однак в Україні до цього часу на державному рівні не відбулося бажаної 
концентрації інтегральних зусиль щодо профілактики неінфекційних 
захворювань та отримання позитивних результатів відносно здоров’я 
населення. Система охорони здоров’я доволі безсистемно реагує на проблеми, 
що виникають відносно хронічних захворювань, а її бюджет недостатній для 
боротьби з ними. Відтак поширеність хронічних неінфекційних захворювань, 
пов’язаних з нераціональним харчуванням та способом життя залишається 
актуальною проблемою охорони здоров’я. Фактичне харчування населення 
України знаходиться в тісному зв’язку з соціально-економічним становищем.  
Високий рівень бідності населення та низький прожитковий мінімум в країні 
не забезпечує можливість раціонального харчування, що призводить до 
різних видів харчової недостатності. Неприпустимо низьким є рівень освіти 
населення з питань раціонального харчування та обізнаності громадян 
України щодо ризиків розвитку хронічних неінфекційних хвороб, які пов’язані 
із нераціональним харчуванням.
В країні не існує чіткої державної політики в галузі харчування населення щодо 
запобігання розвитку неінфекційних захворювань. Відсутня адміністративна 
структура або спеціальний міжгалузевий (дорадчий) орган для розробки і 
здійснення комплексних довгострокових програм у сфері раціонального і 
безпечного харчування. Правові засади охорони здоров’я України не повною 
мірою відповідають потребам формування здорового способу життя, його 
складовим – раціональному харчуванню, фізичній активності та профілактиці 
неінфекційних хвороб.
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Слід зазначити, що у чинному законодавстві України існують основи, 
які в цілому збігаються з пріоритетами в галузі профілактики хронічних 
неінфекційних захворювань, пов’язаних з порушенням харчування, згідно 
Глобальної стратегії ВООЗ щодо профілактики хронічних захворювань 
і Основами політики досягнення «Здоров’я для всіх в 21 столітті в 
Європейському регіоні». Однак очевидним є й те, що деякі положення 
законодавства України, які безпосередньо чи опосередковано стосуються 
регулювання проблем, пов’язаних з профілактикою хронічних захворювань, 
харчуванням і фізичною активністю, вимагають певного удосконалення з 
урахуванням міжнародних підходів.
Наразі настала нагальна необхідність створення Закону України «Про 
громадське здоров’я», який би законодавчо врахував необхідні положення 
щодо запобігання розвитку хронічний неінфекційних захворювань та 
визначення відповідних інституцій для його реалізації.  
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хронічний мієломоноцитарний лейкоз
Доповідач: Кубарова В.О.
Тема: Клініко-гематологічний статус і вміст окремих цитокінів у сироватці 
крові хворих на мієлодиспластичний синдром
Доповідач: Стародуб Г.С. 
Тема: Сучасні завдання лабораторій імунного типування в службі крові 
України
Доповідач: Дизик Г.М.
Тема: Удосконалення законодавчої бази з організації імуногематологічних 
досліджень крові в закладах служби крові та охорони здоров’я
Доповідач: Павлюк Р.П.
Тема: Роль трансфузионного гепатита, обусловленного TTV среди инфекций, 
передающихся через кров
Докладчик: Стасенко А.А.
Тема: Специфіка застосування інфузійних препаратів реологічної та 
метаболічної дії в комплексному лікуванні діабетичної стопи
Доповідач: Петров А.К.

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ТРОМБОЦИТОПЕНІЇ
Старіков А.В., Семеняка В.І., Баронська Л.В.

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

Мета. Дослідити ефективність підготовки до оперативного втручання хворих 
з тромбоцитопенією.
Матеріали і методи. Проведені клініко-гематологічні та коагуляційні 
обстеження у 12 пацієтів з ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою 
(ІТП), ускладненою геморагічним синдромом.
Результати та їх обговорення. Метою передопераційної підготовки 
хворих з тромбоцитопенією та геморагічним синдромом є підвищення 
кількості тромбоцитів. Абсолютним показанням для трансфузії 
тромбоконцентрату є кількість тромбоцитів <  20×109/л та наявність 
геморагічного синдрому. Однак без геморагічного синдрому така 
концентрація тромбоцитів не є абсолютним показником для переливання 
донорських тромбоцитів. У повсякденній практиці для підвищення 
кількості тромбоцитів можна використовувати просте правило 
переливання: 1 доза тромбоконцентрату на 10 кг маси тіла або 1 доза 
тромбоконцентрату на 4 м2 поверхні тіла пацієнта. В подальшому доза 
корегується з урахуванням ряду факторів: сепсис, спленомегалія тощо; у 
цьому випадку, доза тромбоконцентрату збільшується до 1,5 або навіть до 
2 доз на 10 кг маси тіла пацієнта.
Висновок. Корекція тромбоцитопенії є важливим фактором підготовки до 
оперативного втручання і дає змогу суттєво зменшити геморагічні прояви 
під час операції.

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ГЕМОБЛАСТОЗИ
А.В. Старіков, Л.В. Баронська, В.І. Семеняка

ДУ «Інститут гематологіі та трансфузіології НАМН України», Київ, 
Україна

Актуальність. Головною причиною недостатньої ефективності лікування 
хворих на гемобластози є виражені  функціональні зміни з боку низки 
органів і систем, недостатність функції кісткового мозку після проведення 
інтенсивної хіміотерапії, що погіршує позитивний прогноз перебігу хвороби. 



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

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

тези доповідей www.medforum.in.ua  47

В цьому разі пацієнти переводяться у відділення інтенсивної терапії, де їм 
проводять корекцію функціональних  порушень життєво важливих органів 
і систем.
Мета. Дослідити ефективність деяких методів інтенсивної терапії, які 
застосовуються в комплексній терапії хворих з гемобластозами.
Матеріали і методи. Об’єктом дослідження були 46 хворих з різними 
формами гемобластозів (з мієломною хворобою – 36, хронічним 
лімфолейкозом – 5, хронічним мієлолейкозом – 3, хворобою Вальденстрема 
– 2), яким в лікуванні застосовували цитостатичну терапію в поєднанні з 
такими методами інтенсивної терапії як гемодилюція, форсований діурез і 
плазмаферез. Застосовано наступні методи досліджень: загальноклінічні, 
біохімічні, клініко-гематологічні, інструментальні.
Результати та їх обговорення. На протязі 7 – 10 діб від початку проведення 
інтенсивної терапії у обстежених  хворих знижувались як клінічні, так 
і токсичні  прояви токсичного  гепатиту, що дало змогу у подальшому 
провести цитостатичну терапію у повному обсязі. Виявлені позитивні зміни 
в бік послаблення компонентів фібринолізу та зниження на 60 % рівня ПДФ, 
зменшувалась агрегація тромбоцитів на 15 %. У хворих з цитостатичним 
гепатитом рівень білірубіну та ферментів АSТ і АLТ знижувався в середньому 
на 50 %, креатииніну  на 40 % та МСМ на 23 %, що позитивно впливало на 
розвиток ускладнень.
Висновок. Включення методів інтенсивної терапії  в лікуванні гемобластозів 
суттєво покращує клініко-лабораторні показники, сприяє більш 
довготривалій ремісії та комфортному стану пацієнтів.

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЛІКАРСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ПРЕПАРАТІВ ФАКТОРА 
VIII У ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД У ХВОРИХ НА ГЕМОФІЛІЮ «А»

Семеняка В.І., Старіков А.В., Ющенко П.В., Авер’янов Є.В. 
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», Київ, 

Україна
Хірургічне лікування ускладнень гемофілії А (ГА) проводиться на тлі замісної 
терапії (ЗТ) препаратами (П) фактора VIII (ФVIII). Під час операції і у ранній 
післяопераційний період підтримують активність (А) ФVIII (в залежності від 
операції) на рівні 50-100 МО/дл. Навіть при проведенні подібних втручань та 
застосуванні однакових доз ФVIII, АФVIII може відрізнятися від розрахункової. 
Виникає ризик перевитрати П або розвитку кровотеч. Збільшення дози П 
призводить до імунного навантаження. 
Мета дослідження. Виявити основні типи фармакокінетичних кривих (ФК) 
після введення ФVIII.
Методи дослідження. Досліджувалася кров 12 хворих із важкою ГА, які 
потребували синовектомії колінних суглобів. АФVIII визначали одностадійним 
методом до та через 0,5, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 48 і 72 год. після інфузії. До і через 72 
год визначали А інгібітору за Бетесда. Доза становила 50 МО/кг маси тіла.
Основні результати. Виявлено 3 типи ФК. У 7 хворих зміни АФVIII були 
розрахунковими (нормальна реактивність – НР). У 3-х – меншими (мала 
реактивність – МР), у 2-х – більшими (підвищена реактивність – ПР). У хворих 
з МР через 0,5, 1, 2 год АФVIII була меншою ніж при НР на 18,3, 16,2, 16,4 %. 
Та ж тенденція спостерігалась у подальшому. Зниження А до початкової 
відбувалося на 25,6 год раніше, ніж при НР. Період напіврозпаду при МР 
був 6,2 год проти 11,2 при НР. При ПР АФVIII була вища, ніж при НР, періоди 
напіврозпаду та зниження до початкової А – подібні до НР. Імунних інгібіторів 
не відмічалось. 
Висновки.
1. При ГА виявлено 3 типи ФК після інфузії П ФVIII – у відповідності до 
розрахунку, знижена та підвищена.
2. При різних ФК існує необхідність різних режимів введення ФVIII у 
передопераційний період для оптимізації стану гемостазу під час операції та 
після неї.

СУЧАСНІ ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЙ ІМУННОГО ТИПУВАННЯ В СЛУЖБІ 
КРОВІ УКРАЇНИ

Дизик Г.М., Лавровська Л.Н.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», Київ, 

Україна 
Мета. Реалізація досліджень  з визначення частоти трансфузійно значущих 
антигенів у всіх геногеографічних зонах України для організації донорської 
служби.
Матеріали і методи. Репрезентативні вибірки обсягом ≥ 1000 осіб; методи 
аглютинації еритроцитів відповідними сироватками та/або моноклональними  
антитілами на площині та в пробірках.
Результати та обговорення. Аналіз частоти груп крові системи АВ0 показує 
нерівномірність їх розподілу серед населення окремих регіонів України. 
Проте, майже всюди спостерігається порівняно невелика частота АВ (8-12 

%) і найбільша А, до якої відноситься 36-40 % населення. Групи крові 0 і В 
становлять близько 30-35 % та 18-20 % відповідно. У зв’язку з  міграційними 
процесами, наявністю збройних конфліктів,  та негативними змінами 
соціально-економічних умов суттєво збільшується попит на гемотрансфузійні 
середовища. Тому, СПК, маючи нові технології типування еритроцитарних 
антигенів та сучасні реагенти, здатні реалізувати широкомасштабні  
дослідження з  визначення частоти антигенів системи АВ0, антигена D і його 
варіантів, антигенів Е, С, е, с і варіантів антигенів Е та С системи Резус, а також 
антигена К  системи Кел.
Висновки. Для удосконалення організації донорської служби, раціонального 
планування донорства і адекватної селекції донора необхідно провести 
імунологічне типування населення всіх регіонів України на частоту 
трансфузійно значущих антигенів еритроцитів.

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ З ОРГАНІЗАЦІЇ 
ІМУНОГЕМАТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КРОВІ У ЗАКЛАДАХ СЛУЖБИ 

КРОВІ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
Павлюк Р.П.

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

Мета. Підвищити безпеку гемотрансфузійної терапії.
Матеріали і методи. На основі власних досліджень, вивчення досвіду роботи 
імунологічних лабораторій лікарень, закладів служби крові в Україні та за 
кордоном проаналізовані методики, що використовують для визначення 
антигенів  еритроцитів донорів і реципієнтів, скринінгу антитіл, підходи до 
підбору сумісних пар донор-реципієнт при гемотрансфузіях.
Результати та обговорення. Встановлено, що в Україні для 
імуногематологічних досліджень крові використовують як сучасні методи 
діагностики антигенів і антитіл, наприклад, моноклональні антитіла, 
антиглобулінові проби, так і малоінформативні методики. Законодавча база 
також потребує удосконалення для наближення до європейських підходів 
для забезпечення імунологічної безпеки гемотрансфузій. 
Висновки. Для підвищення імунологічної безпеки гемотрансфузій необхідно 
вирішити ряд задач:
1. Розширити спектр антигенів, за якими необхідно підбирати сумісну пару 
донор-реципієнт. 
2. Використовувати надійні методи діагностики алосенсибілізації і проб на 
сумісність.
3. Вдосконалити законодавчу базу.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРАПІЇ ІМАТИНІБОМ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ 
МІЄЛОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПЕРЕРВИ У ЛІКУВАННІ ТА 

ФАКТИЧНО ОТРИМУВАНОЇ ДОЗИ ПРЕПАРАТУ
Перехрестенко Т.П.

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

Мета роботи: оцінка відповіді на терапію іматинібом у хворих на хронічну 
мієлоїдну лейкемію (ХМЛ) в залежності від перерви у терапії та середньої 
добової дози.
Матеріали та методи. Обстежено 105 пацієнтів на ХМЛ у хронічній фазі 
захворювання, які отримували лікування іматинібом (ІМ) у дозі 400 мг/доб. 
Хворі були поділені на три групи в залежності від середньої тривалості 
перерви у лікуванні: перша – 10 днів, друга – 30 днів, третя – 60 днів. 
Визначали середню добову дозу ІМ, яку фактично приймав пацієнт, виходячи 
з даних про тривалість перерви у лікуванні. 
Результати та їх обговорення. Аналізуючи результати отримання 
цитогенетичної відповіді в залежності від перерви у лікуванні, показано, 
що на 6-й міс. лікування ІМ з перервою у середньому 10 та 30 днів досягнуто 
очікувану оптимальну відповідь. При перерві 60 днів після 6 міс. терапії не 
досягнуто оптимальної відповіді, констатовано субоптимальну відповідь. 
При оцінці ефективності лікування через 12 міс. прийому ІМ отримано 
оптимальну відповідь тільки в групі хворих з перервою у прийомі 
препарату у 10 днів. У двох інших групах встановлено неефективність 
терапії. Після 18 міс. прийому ІМ оптимальна відповідь досягнута у 
групі з перервою 10 днів, у решти зберігалася неефективність до ІМ. 
Протягом 6 міс. терапії в групі хворих, у яких спостерігалася в середньому 
перерва у 10 днів, середня добова доза ІМ дорівнювала 374, 86 мг/доб і 
була ефективною: пацієнти отримали оптимальну відповідь після 6 міс. 
лікування. Середня добова доза ІМ у хворих з перервою приблизно 30 
днів складала 328, 44 мг/доб. Таке зниження дози призвело у подальшому 
до суттєвого погіршення показників відповіді на 12-й та 18-й міс. терапії. 
Середня добова доза 271, 35 мг, що була розрахована при перерві у 60 днів, 
виявилася неефективною.
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Висновки. Перерва у терапії ІМ близько 30 та 60 днів протягом перших 6 міс. 
лікування призводить у подальшому до неефективності лікування. Середня доза ІМ 
271, 35 мг/доб є неефективною.

СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ РЕОЛОГІЧНОЇ 
ТА МЕТАБОЛІЧНОЇ ДІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ СИНДРОМУ 

ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
Петров А. К.

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

ДУ «Вузлова лікарня №1 станції Дарниця «ДГТО «ПЗЗ», Київ, Україна
Мета. Дослідити особливості впливу лікувального плазмаферезу з наступним 
плазмазаміщенням розчинами латрен та ксилат на перфузію уражених 
тканин у хворих з синдромом діабетичної стопи.
Матеріали і методи. Було обстежено і проліковано 32 хворих, яким у 
комплексному лікуванні ускладнень цукрового діабету було проведено 
курс із трьох процедур лікувального середньооб’ємного плазмаферезу 
з наступним плазмазаміщенням в режимі: кристалоїди 25 % від об’єму 
ексфузії плазми, латрен 50 %, ксилат 50 % відповідно. В’язкість плазми 
крові хворих вивчалась до лікування та через 5 діб після закінченні курсу 
на віскозиметрі «Rheotest 2.1» виробництва Німеччини. Використовувалася 
стандартна ротаційна методика. Перед початком лікування та наступного 
дня після останньої операції плазмаферезу хворим проводили тетраполярну 
реовазографію гомілки. Проводився моніторинг рівня глікемії.
Результати та обговорення. При аналізі отриманих результатів виявлено, 
що в’язкість плазми крові після лікування знизилась з (3,7 ± 0,7) ум. од. до 
(2,6 ± 0,5) ум. од, а реографічний показник збільшився на 42,2 %. Вірогідно, 
зменшення в’язкості відбулося завдяки звільненню плазми від речовин, які 
сприяють формуванню синдрому гіперкоагуляції та реокорегуючого ефекту 
латрену. Інфузія ксилату, в свою чергу, компенсуючи метаболічні розлади 
запобігає подальшому утворенню ендогенних токсинів і пошкодженню 
мембран ендотелію судин. Також про компенсацію метаболічних розладів 
свідчить нормалізація показників рівня цукру крові.
Висновки. Отримані данні свідчать, що ефективність лікування пов’язана 
із стабілізацією показників реології, нормалізації метаболічних процесів 
і видаленню чинників агрегації та адгезії. Застосування методу в 
комплексному лікуванні ускладнень цукрового діабету покращує показники 
мікроциркуляції в уражених кінцівках.

ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО КЛІТИННИЙ ІМУНІТЕТ: ВІД ФАГОЦИТАРНОЇ 
ТЕОРІЇ І.І. МЕЧНИКОВА ДО МЕХАНІЗМІВ ПРОТИПУХЛИННОГО ЗАХИСТУ

Гордієнко Ал.I.1, Гордієнко Ан.I.3, Дранник Г.М.2

1ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», Київ, 
Україна

2ДУ «Інститут урології НАМН України», Київ, Україна
3Кримський медичний університет імені С.I. Георгієвського, 

Сімферополь, Україна
Вчення про фагоцитоз І.І. Мечникова, яке було представлено науковому 
співтовариству більше 100 років тому, стало відправною точкою великого і 
складного шляху, який пройшов клітинний напрямок в імунології. Очевидно, 
що головне призначення імунної системи і еволюційне виправдання її 
виникнення полягає в захисті організму від різних форм біологічної агресії. 
При цьому І.І. Мечников неодноразово підкреслював, що фагоцитоз не є 
просто чинником імунітету, який спрямований виключно на патогенний 
мікроорганізм. Це фізіологічна функція багатьох клітин і тканин, яка 
забезпечує підтримання антигенного гомеостазу організму. Сьогодні 
добре відомо, що порушення  вродженого імунітету (зокрема, зниження 
функціональної активності професійних фагоцитів), які спостерігаються 
при захворюваннях крові, сприяють розвитку різних інфекційних 
ускладнень, що істотно ускладнюють перебіг основного захворювання 
і погіршують якість життя пацієнтів. Разом з тим ефекторні клітини 
вродженого імунітету беруть активну участь у багаторівневій системі 
протипухлинного захисту організму. Раннє імунологічне розпізнавання 
та елімінація малігнізованих клітин запобігає розвитку пухлини. Якщо ж 
трансформованій клітині якимось чином вдається уникнути загибелі, то 
виникає досить тривалий стан динамічної рівноваги між проліферативним 
потенціалом пухлинних клітин і стримуючим впливом імунної системи. 
Подальша прогресія пухлинного процесу веде до фінального етапу, коли 
пухлина повністю виходить з-під контролю імунних механізмів. Розкриття 
молекулярно-біологічних основ імунних порушень при пухлинному рості 

та вивчення механізмів уникнення пухлинних клітин від імунного нагляду 
відкриває перспективи для створення нових методів протипухлинної 
імунотерапії. Одним із прикладів реалізації такого підходу є розробка 
протипухлинних вакцин на основі дендритних клітин, які навантажуються 
пухлинними антигенами і передають необхідні молекулярні сигнали для 
посилення їх імуностимулюючої активності і ослаблення толерогенних 
властивостей.

ЕКСПРЕСІЯ АНТИГЕНУ CD28 НА Т-КІЛЕРАХ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ 
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ МІЄЛОМОНОЦИТАРНУ ЛЕЙКЕМІЮ

Кубарова В.О., Гордієнко А.І., Шороп Є.В., Третяк Н.М., Горяінова Н.В., 
Стародуб Г.С.

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

Мета: визначити особливості експресії антигену CD28 Т-кілерами 
периферичної крові (ПК) у хворих на хронічну мієломоноцитарну лейкемію 
(ХММЛ) до початку та після лікування.
Матеріали і методи: методом проточної лазерної цитофлюориметрії 
(FACScan, Becton Dickinson, USA) аналізували експресію антигену CD28+ 
Т-кілерами з використанням відповідних моноклональних антитіл (Becton 
Dickinson). Збір та аналіз даних проточної цитофлюориметрії 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: в ПК хворих на ХММЛ до початку лікування 
кількість CD8+CD28+ становила (20,7 ± 0,7) % (від 19,4 до 21,5 %). Після 
проведення терапії в ПК хворих на ХММЛ зменшувався вміст CD8+ 
Т-лімфоцитів, що експресують антиген CD28 і дорівнював (3,4 ± 2,2) % 
(від 0,32 до 7,53 %). Як відомо, CD8+CD28+ Т-кіллери опосередковують 
алоантигенспецифічну цитотоксичність. Зниження кількості цих клітин в ПК 
свідчить про погіршення стану протипухлинного імунітету у хворих на ХММЛ 
після проведення терапії. Це може бути підставою для призначення таким 
пацієнтам відповідної імунокорегуючої терапії. 
Висновки: таким чином, зменшення в ПК Т-кілерів з імунофенотиповим 
профілем CD8+CD28+ відображає негативні зміни протипухлинного імунітету 
у  хворих на ХММЛ після проведення хіміотерапії. 

КЛІНІКО-ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС І ВМІСТ ОКРЕМИХ ЦИТОКІНІВ У 
СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ НА МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНИЙ СИНДРОМ/

ХРОНІЧНУ МІЄЛОМОНОЦИТАРНУ ЛЕЙКЕМІЮ
Стародуб Г.С., Третяк Н.М., Кубарова В.О., Коваль А.І. 

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

Хронічна мієломоноцитарна лейкемія (ХММЛ) характеризується ознаками 
підвищеної проліферативної здатності гранулоцитарного та моноцитарного 
паростків кровотворення, наявністю диспластичних змін в одному, двох 
або трьох паростках гемопоезу, майже 100-відсотковою здатністю до 
трансформації в гостру лейкемію. За FAB-класифікацією ХММЛ віднесено до 
мієлодиспластичного синдрому.
Мета: визначення вмісту окремих цитокінів у сироватці крові хворих на 
ХММЛ в хронічній стадії і стадії трансформації.
Матеріали і методи: обстежено 17 хворих на ХММЛ віком від 52 до 74 років 
(середній вік 63 роки). Група І – ХММЛ хронічний перебіг, група ІІ – стадія 
трансформації. Діагноз встановлювався на підставі загальноклінічного, 
гематологічного, цитохімічного, цитогенетичного, інструментального 
обстеження. Рівень цитокінів в сироватці крові визначався імуноферментним 
методом.
Результати та обговорення: встановлено, що в першій групі хворих 
спостерігалась нормохромна анемія середнього ступеня тяжкості – 
еритроцити (2,8 ± 2,4) г/л, Hb (87 ± 0,6) г/л, кількість лімфоцитів (29,0 ± 1,4) 
%, моноцитів (19,6 ± 2,1) %. Рівень цитокінів в сироватці крові на момент 
встановлення діагнозу був зниження IL-4 (4,6 ± 0,58) пт/мл при нормі (28,2 ± 
1,6) пт/мл,  IL-8 (15,4 ± 4,3) пт/мл при нормі (25,47 ± 0,07) пт/мл, IL-10 (9,64 ± 
2,34) пт/мл при нормі (33,1 ± 2,7) пт/мл, IL-1альфа, IL-2, IL-6, TNFальфа мали 
тенденцію до підвищення. 
В групі ІІ на фоні трансформації патологічного процесу виявлено підвищення 
рівня IL-1альфа (9,53 ± 6,0) пг/мл при нормі (0,56 ± 0,04) пт/мл, IL-2 (27,6 ± 5,57) 
пт/мл при нормі (12,0 ± 2,6) пт/мл, TNFальфа (29,7 ± 1,4) пт/мл при нормі (24,7 
± 1,9) пт/мл.
Висновки: при трансформації відбувається поглиблення дисбалансу вмісту 
цитокінів у сироватці крові хворих на ХММЛ. 
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СТАН ЕРИТРОЦИТАРНОЇ МЕМБРАНИ У ХВОРИХ З ЛІМФОМАМИ НА 
ФОНІ ТЕРАПІЇ З ЗАСТОСУВАННЯМ РИТУКСИМУ

Тимошенко У.В., Мироненко Г.А.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», Київ, 

Україна
Мета. Вивчити дію комплексу патогенетичних чинників на еритроцитарну 
мембрану у хворих на В-клітинні неходжкінські лімфоми, що отримували 
препарат ритуксим.
Матеріали і методи. Об’єкт дослідження – 25 хворих з діагнозами: 
В-клітинна великоклітинна неходжкінська лімфома (НХЛ) IIIA та IV стадії 
захворювання, В-клітинна НХЛ маргінальної зони IV стадії захворювання та 
В-клітинна дрібноклітинна НХЛ/лейкоз. Хворі на В-клітинну великоклітинну 
НХЛ отримували лікування за схемою R-CHOP, R-CHOEP; хворі на лімфоми 
маргінальної зони отримували лікування за схемою R-CHOP; хворі на 
дрібноклітинну лімфому лікувалися за схемою R-CHOP, R-FC. Всі схеми 
лікування включали препарат ритуксим 375 мг на м2. Спостереження за 
пацієнтами всіх груп проводилося до початку чергового курсу лікування 
(15 осіб) та в динаміці (10 осіб). При дослідженні застосовували методи 
визначення осмотичної (ОРЕ) та перекисної резистентності (ПР) еритроцитів, 
при дослідженні антиеритроцитарних антитіл – гелеву технологію.
Результати та їх обговорення. Виявлено підвищення ПР у всіх групах 
спостереження, що є показником деструктивного стану фосфоліпідів 
клітинної мембрани. Натомість, зміни ОРЕ, як у свіжозабраної крові, так і в 
інкубованій при 37°С протягом 24 год, не були характерними. У двох хворих 
на В-клітинну великоклітинну НХЛ виявлені автоімунні антиеритроцитарні 
теплові аглютиніни класу IgG та автоімунні кислотні теплові лізини.
Висновки. У хворих з В-НХЛ на фоні терапії з застосуванням ритуксиму 
спостерігаються набуті зміни в фізичній структурі еритроцитарної мембрани 
(підвищення її крихкості), зумовлені дією на неї комплексу екзогенних 
патогенетичних чинників, в тому числі і лікувальних препаратів.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НЕЙТРОФІЛЬНИХ ГРАНУЛОЦИТІВ ПРИ 
МІЄЛОЇДНИХ НЕОПЛАЗІЯХ

Рибальська А.П., Перехрестенко Т.П., Горяінова Н.В., Федоровська О.О.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН», Київ, Україна

Найбільш частою причиною розвитку інфекційних ускладнень у хворих 
на гостру (ГМЛ) та хронічну (ХМЛ) мієлоїдну лейкемію є нейтропенія, що 
виникає внаслідок витиснення мієлоїдних попередників кісткового мозку 
лейкемічним клоном або проведення цитостатичної терапії. У той же час, 
нейтрофіли, як компонент природного захисту організму, перешкоджають 
розмноженню збудників, активують процеси вродженого та адаптивного 
імунітету, продукують цитокіни. 
Мета. Визначити функціональну активність нейтрофільних гранулоцитів у 
хворих на ГМЛ та ХМЛ.
Матеріали та методи. Досліджено фагоцитарні властивості нейтрофільних 
гранулоцитів (НГ) у 35 хворих на ГМЛ та 13 – на ХМЛ. 
Результати та обговорення. Вивчення показників фагоцитарної 
ланки імунітету проводили у хворих на ГМЛ з інфекційно-запальними 
ускладненнями (ІЗУ) різного генезу і локалізації та у пацієнтів без ІЗУ. При ГМЛ 
без ІЗУ під час індукції ремісії спостерігали підвищені показники фагоцитарної 
активності (ФА) до значень (91,3 ± 3,7) % та фагоцитарного числа (ФЧ) НГ – до 
16,1 ± 2,6. У стані ремісії показники ФА становили (92,7 ± 4,5) %, ФЧ – 10,3 ± 
1,4. У хворих на ГМЛ з ІЗУ ФА нейтрофілів визначалась на рівні (89,4 ± 3,3) % 
(I гострий період) та (98,0 ± 2,5) % (ремісія); значення ФЧ варіювало на різних 
стадіях від 11,9 ± 1,8 до 18,6 ± 5,1. Показники завершеності фагоцитозу (ЗФ) 
складали (59,6 ± 10,1) % (група без ІЗУ) та (65,1 ± 7,5) % (група з ІЗУ) і були 
знижені у порівнянні із здоровими особами – (77,3 ± 3,0) %. У хворих на пізній 
хронічній стадії ХМЛ показники ФА нейтрофільних гранулоцитів були на рівні 
(62,4 ± 5,3) %, ФЧ – 13,6 ± 3,5, ЗФ – (73,2 ± 7,4) %. 
Висновки. Стан НГ при гострій і хронічній мієлоїдній лейкемії свідчить про 
їх функціональний дисбаланс і наявність ризику розвитку інфекції на різних 
стадіях захворювання. 

АДГЕЗІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ ЯК ІНІЦІАЛЬНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ 
ІНФЕКЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ХВОРИХ НА ЛЕЙКЕМІЮ

Немировська Л.М., Газя О.І.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», Київ, 

Україна
У хворих на гемобластози збудниками інфекції часто стають умовно патогенні 
бактерії (УПБ) – представники аутофлори, що здатні ініціювати розвиток 
інфекційних ускладнень за рахунок певних культуральних ознак, у тому 
числі, адгезивних властивостей.

Мета. Дослідити іn vitro здатність до адгезії штамів стафілококів, що були 
виділені з біотопів хворих на гостру (ГМЛ) і хронічну (ХМЛ) мієлоїдну лейкемію 
під час протипухлинного лікування.
Матеріали і методи. Об’єктом дослідження стали мікроорганізми роду 
Staphylococcus (S. aureus, S. epidermidis). Процес адгезії вивчали розгорнутим 
методом (27 штамів) та експрес-методом (10 штамів) – з використанням 
еритроцитів крові людини 0(I) групи Rh(+). Оцінювали середній показник 
адгезії (СПА) та індекс адгезивності мікроорганізмів (ІАМ).
Результати та обговорення. За експрес-методом встановлено: низький 
рівень адгезії (СПА становив 1,93) мав 1 штам (10 %), середній (СПА від 2,16 
до 3,95) – 7 штамів (70 %), високоадгезивними (СПА від 4,16 до 4,17) були 2 
штами (20 %). За розгорнутим методом встановлено, що 71,1 % (19 штамів) є 
високоадгезивними (ІАМ становив від 4,10 до 12,58); решта штамів (8) мали 
ІАМ від 2,70 до 3,90 та були віднесені до категорії середньоадгезивних. 
Висновки. Результати дослідження свідчать, що переважна кількість штамів 
УПБ роду Staphylococcus, що виділяються з біотопів хворих на ГМЛ та ХМЛ 
під час протипухлинної терапії, мають високий рівень адгезивності. Це 
може слугувати обґрунтуванням для визначення їх як ініціальних збудників 
інфекційних процесів, зокрема, на фоні порушення цілісності слизових 
оболонок і послаблення антиінфекційного імунітету хворих. 

СТАН ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА ГОСТРУ МІЄЛОЇДНУ 
ЛЕЙКЕМІЮ 

Мельник О.А., Скачкова Н.К., Кисельова О.А.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», Київ, 

Україна
Розвиток імунної недостатності у онкогематологічних хворих нерідко 
супроводжується зниженням рівня гуморальних носіїв специфічності – 
імуноглобулінів (Ig). Таке фонове пригнічення синтезу Ig, що має тенденцію 
до прогресії у разі розвитку інфекційно-запального ускладнення (ІЗУ), є 
несприятливим фактором, що вказує на необхідність проведення специфічної 
імунотерапії.
Мета. Визначити показники гуморальної ланки імунітету у хворих на гостру 
мієлоїдну лейкемію (ГМЛ). 
Матеріали і методи. У 16 хворих на ГМЛ із наявними чи відсутніми ІЗУ 
було визначено кількість В-лімфоцитів периферичної крові методом 
імунофенотипування за допомогою моноклональних антитіл CD22 та їх 
функціональної активності за вмістом Ig основних ізотипів - G, A, M. 
Результати та обговорення. Встановлено, що у хворих з ІЗУ кількість 
В-лімфоцитів знаходилась у межах фізіологічної норми – (23,2 ± 4,4) %, проте 
у 44,4 % хворих цей показник був нижчий за такий у пацієнтів контрольної 
групи (12,6 – 16,7) %. У хворих без ІЗУ спостерігалась тенденція до підвищення 
кількості В-лімфоцитів (28,0 – 49,5) %. Виявлено, що у хворих на ГМЛ, 
незалежно від наявності ІЗУ, рівень IgG знаходився у межах показників 
фізіологічної норми –9 (9,18 – 10,67) г/л. Рівень IgA був підвищений у 9 
хворих (69,0 %), а IgM – майже у 100 % пацієнтів у порівнянні з контрольною 
групою (р<0,05). Причому збільшені показники IgA та IgM були визначені як у 
пацієнтів із діагностованими ІЗУ, так і без останніх.
Висновки. За результатами дослідження сироватки крові хворих на ГМЛ 
було виявлено підвищення показників IgA та IgM у 1,5 – 2 рази, незважаючи 
на наявність чи відсутність ІЗУ, що може свідчити про функціональну 
повноцінність В-лімфоцитів периферичної крові та вказувати на готовність 
імунної системи пацієнтів щодо опору виникненню ІЗУ. Такий стан гуморальної 
ланки імунітету, ймовірно, сприяв запобіганню розвитку ІЗУ у 47,1 % хворих. 
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ПЕРСОНІФІКОВАНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ІХС – НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
Жарінова В.Ю., Табакович-Вацеба В.О., Галецький О.Ю.

ДУ « Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ, 
Україна

Мета. Визначити прогностичні можливості кардіотропних аутоантитіл і рівня 
фактора росту нервів для прогнозу перебігу ІХС у хворих літнього віку. 
Матеріали та методи. Обстежено 120 осіб віком 67,8± 4,2 роки з діагнозом: 
ІХС: стабільна стенокардія II-IIIф.к. серед яких 60 осіб із збереженою 
систолічною функцією лівого шлуночка, 60 із систолічною дисфункцією 
лівого шлуночка. 20 обстежених мають шлуночкові порушення серцевого 
ритму у вигляді екстрасистолії III-Vкласу за класифікацією по Лаун. В якості 
контролю було обстежено 10 здорових осіб літнього віку. Всім обстеженим 
було проведене інструментальне обстеження: ехокардіографія; добове 
моніторування АТ та ЕКГ; ВЕМ; визначення рівня фактора росту нервів, 
аутоантитіл до бета1-адренорецеторів, com-02, cos-05, L-myosin в плазмі 
крові методом імуноферментного аналізу (ІФА).
Результати та обговорення. Згідно отриманих даних у хворих на ІХС був 
вірогідно підвищений рівень кардіотропних аутоантитіл. Підвищений рівень 
аутоантитіл частіше (67  % проти 23  %) спостерігався в осіб із систолічною 
дисфункцією міокарду. Розподіл хворих за ознакою наявності ХСН мав 
тісний зв’язок із підвищенням титру аутоантитіл до бета1-адренорецеторів 
(OR=6,42;ДИ 95 % [2,64-15,91] , L-myosin (OR=3,49; ДИ95 %[1,49-8,29]), Com-02 
(OR=3,38; ДИ 95 %[1,34-8,68]),Сos-05( OR=1,58; ДИ95 % [0,71-3,52]) . У хворих, 
що мали підвищений титр 3 із визначених аутоантитіл (Com-02,Сos-05,в1-
АR)  вірогідність систолічної дисфункції була вища у 12 разів у порівнянні із 
хворими із збереженою систолічною функцією лівого шлуночка. 
У хворих із шлуночковими порушеннями серцевого ритму спостерігалось 
підвищення рівня ФРН (114,3 пк/мл проти 39,7 пк/мл у хворих за відсутності 
порушень серцевого ритму, що у більшості випадків співпадало із підвищенням 
рівня аутоантитіл до бета-1 АР. За результатами 3-річного спостереження, у 
38% хворих, у яких на першому етапі обстеження спостерігався підвищений 
рівень ААТ до бета-1АР та L-myosin було виявлено ознаки розвитку чи 
прогресування серцевої недостатності. Крім прогностичного значення було 
виявлено, що підвищений титр аутоантитіл до бета-1 АР є визначальним для 
призначення бета-адреноблокаторів – ефективність лікування хворих даним 
класом препаратів за наявності у них підвищеного тиру ААТ до бета-1 АР 
була вірогідно вище, ніж в осіб із нормальним рівнем зазначених аутоантитіл. 
Також було доведено можливість вибору бета-адреноблокатора  в залежності 
від рівня ФРН. 
Висновки. Таким чином, результати дослідження свідчать про діагностичну 
і прогностичну значущість кардіотропних ААТ та ФРН для виявлення 
ризику розвитку і прогресування систолічної дисфункції міокарду та 
порушень серцевого ритму у хворих літнього віку з ІХС, а також можливість 
індивідуального вибору терапії (зокрема бета-адреноблокаторів) за 
допомогою зазначених маркерів  у даної категорії хворих. 

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МОЗКУ У ХВОРИХ 
НА ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ

Кузнецова С.М.1, Кузнєцов В.В.1, Шульженко Д.В.1, Мазур С.Г.2, 
Семенова О.В.1

1ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, 
Україна

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

В останні роки відмічається збільшення захворюваності на інсульт серед 
осіб середнього віку. В зв’язку з цим актуальним є підвищення ефективності 
реабілітації цих хворих, що базується на знаннях про вікові особливості 
реорганізації мозку у хворих на інсульт.
Мета. Визначити вікові особливості взаємозв`язків метаболізму та 
церебральної гемодинаміки у хворих на ішемічний інсульт.

Матеріали і методи. Обстежено 263 хворих у відновному періоді 
атеротромботичного ішемічного інсульту (ІІ) двох вікових груп: 198 
хворих похилого та 65 хворих середнього віку. Аналіз стану церебральної 
гемодинаміки проводився за допомогою ультразвукового дуплексного 
сканування судин з використанням приладу Sonoline Elegra (SIEMENS); 
метаболізм мозку вивчався за даними H1 МРС in vivo на томографі 1,5 Т 
Magnetom Vision Plus (Siemens).
Результати та обговорення. У хворих ІІ середнього віку в порівнянні з КГ 
відповідного віку більш виражено, ніж у хворих похилого віку, зниження 
ЛСШК та об’ємної швидкості кровотоку в ураженій (відповідно 55,3% та 
19,2 %) та інтактній ВСА (32,4 % та 10 % відповідно), СМА (відповідно 47,7 % і 
39%; та 36,4 % і 29, 3%) та більш висока частота зустрічаємості гіпоехогенних 
атеросклеротичних бляшок (у хворих середнього віку 49,5 %, у хворих 
похилого віку – 24,1%). В той же час вміст N-ацетиласпартату (метаболіту 
нейрональної активності) в сірій та білій речовині головного мозку у хворих 
похилого віку статистично вірогідно нижче, ніж у осіб КГ похилого віку 
(18,2±0,9 та 24,1±0,8 відн. од. відповідно). Дисоціація між ступенем змін 
церебральної гемодинаміки та рівнем метаболізму NAA зумовлена тим, що 
у хворих похилого віку більш виражений вплив гемодинаміки в судинах 
ураженої півкулі на вміст NAA. Так, вміст NAA в сірій речовині потиличної 
ділянки у хворих на ІІ середнього віку позитивно корелює з об’ємною 
швидкістю кровотоку в інтактній ВСА (К=0,74) та ХА (К=0,81), у похилих хворих 
– з гемодинамікою в гомолатеральній СМА (К=0,69).
Висновки. У хворих середнього віку більш виражені зміни церебральної 
гемодинаміки, у хворих похилого віку – метаболізму, тому при визначенні 
тактики фармакологічної реабілітації хворих на інсульт слід враховувати 
вікові особливості стану метаболізму та церебральної гемодинаміки.  

ЕФЕКТИВНІСТЬ СПІРОНОЛАКТОНУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ 
ХВОРОБУ ТА ФІБРИЛЯЦІЮ ПЕРЕДСЕРДЬ В ПОХИЛОМУ ВІЦІ

Єна Л.М., Мудрук І.В., Бевзюк Л.В. Артеменко В.O.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ

Мета: вивчити ефективність 6-місячного лікування спіронолактоном (С) у 
хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) з пароксизмальною (п) або постійною 
(пос) фібриляцією передсердь (ФП).
Матеріали і методи: 97 хворих (68,5±0,6 років) на ГХ, ускладнену  ФП, 
рандомізовані в контрольну та групу з додатковим призначенням С 50 мг на 
добу, обстежені з використанням трансторакальної допплерехокардіохрафії, 
добового моніторування ЕКГ та артеріального тиску (АТ), ЕКГ високого 
підсилення (ЕКГ ВП) до та після терапії.
Результати та обговорення. У групі посФП на тлі  С зменшувались 
гіпертрофія лівого шлуночка (ГЛШ) (з 152±16 до 120±10 г/м², р<0,01),  розміри 
лівого передсердя (з 4,9±0,2 до 4,7±0,2 см, р<0,05) і тиск в легеневій артерії (з 
41,2±3,0 до 35,0±2,2 мм рт.ст., р<0,05), збільшувались фракція викиду лівого 
шлуночка та E/E` (53,4±3,5% до 57,7±2,4% і 9,8±0,6 до 7,8±0,6, відповідно 
р<0,05). Зменшувались явища неоднорідності міокарда і шлуночкова 
ектопічна активность: TotQRSF (на 12 %), LAS20 (на 16 %), поодиноких і парних 
шлуночкових екстрасистол з 718±61 до 175±35 і з 18±3 до 6±2, відповідно 
(р <0,05). Відмічені позитивні зрушення  були пов’язані  із  зниженням AТ 
(середній  та  максимальний систолічний AТ вночі на 9±2 та 11±3 мм рт.ст., 
відповідно, пульсовий АТ – на 4±1 мм рт.ст., р <0,05), відновленням порушеного 
циркадного ритму АТ (збільшення dippers від 54 % до 70 %). Аналогічні, але 
менш виражені порушення були зареєстровані у хворих з пФП. В контрольній 
групі вірогідної динаміки вищезгаданих параметрів не встановлено. 
Висновки: додаткове призначення спіронолактону до стандартной терапії 
покращує геометрію лівого шлуночка, його систолічну та діастолічну 
функції, зменшує тиск в легеневій артерії і шлуночкову ектопічну активність, 
нормалізує циркадній ритм АТ у хворих на гіпертонічну хворобу із ФП в 
похилому віці. Позитивна динаміка залежить від початкового стану і є більш 
вираженою при постійній ФП.

СПОЖИВАННЯ М’ЯСА ТА М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ ЛЮДЬМИ ЛІТНЬОГО 
ВІКУ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

1Гавалко Ю. В., 1Романенко М. С., 1Синєок Л. Л., 2Жевага Л. М., 
1Сапожніков І. В.

1ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ, 
Україна

2Санаторій «Перемога» МСП, Київ, Україна
Мета: вивчити особливості харчових вподобань та фактичного споживання 
м’яса та м’ясних продуктів в людей літнього віку з та без метаболічного 
синдрому (МС).
Контингент і методи. Обстежено 84 людини похилого віку (60–80 р.): 19 
без абдомінального ожиріння та без МС (БО) та 65 з МС. МС встановлювали 
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згідно критеріїв IDF (2005 р.). Харчові вподобання визначали за допомогою 
анкетування пацієнтів, фактичне харчування оцінювали за методикою 
добового відтворення із додатковим застосуванням вагового методу.
Результати та обговорення. Згідно результатів анкетування серед людей 
БО щоденно вживали м’ясо 36,8  %, більшість же (52,6  %) споживали м’ясо 
2–3 р/тиджень, а 10,6 % 1 р/тиждень чи рідше. Серед людей з МС більшість 
(61,5 %) вживали м’ясо щодня, 30,8 % – 2–3 р/тиждень та 6,2 % 1 р/тиждень, 
крім того, 1,5 % людей з МС вказали, що взагалі не вживають м’яса. Основним 
видом м’яса в обох групах було м’ясо птиці, яке споживали 100 % людей БО та 
86,1 % з МС (що також пов’язано з його невисокою вартістю). На другому місці 
знаходиться яловичина: 44,4 % БО та 41,5 % МС. Також не було відмінностей 
щодо вживання ковбасних виробів (22,2  % БО та 21,9  % МС). Відмінності 
виявлено щодо вживання свинини, так в людей БО воно становило 16,7  % 
опитаних, а серед МС 40,0  %. Аналіз фактичного харчування показав, що 
загальне споживання м’яса не відрізнялось між групами (БО – 97,8 ± 16,4 г/
добу, МС � 97,2 ± 8,4 г/добу). Разом з тим  виявлено тенденцію до меншого 
споживання людьми БО яловичини (БО – 14,8 ± 4,2 г/добу, МС – 24,7 ± 6,4 г/
добу; р = 0,2) та свинини (БО – 10,9 ± 5,2 г/добу, МС – 23,5 ± 5,2 г/добу; р = 
0,09), більшого птиці (БО – 55,0 ± 17,1 г/добу, МС – 39,0 ± 5,5 г/добу; р = 0,38) 
порівняно з МС. Споживання ковбас не відрізнялось між групами (БО – 12,2 ± 
5,9 г/добу, МС – 9,3 ± 2,5 г/добу, р = 0,65). Слід сказати, що люди з МС більше 
віддавали перевагу смаженню, а люди БО варінню м’яса.
Висновки. Отже, люди літнього віку з МС частіше вживають м’ясо та м’ясні 
продукти, віддають перевагу жирним сортам м’яса, а також споживають його 
здебільшого в смаженому вигляді. Тобто людям з МС слід звертати увагу на 
жирність і спосіб приготування м’яса.

ЗАЛИШКОВА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ОСІБ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ
Поляков О. А., Томаревська О.С.

ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», 
Лабораторія професійно-трудової реабілітації, Київ, Україна

Мета. Глобальна тенденція постаріння населення торкнулася і України. На 
сьогодні відсоток пенсіонерів за віком в Україні сягнув 23%. В результаті 
середній вік працівника збільшився до 44 років. Ця вікова межа є критичною 
для працевлаштування, професійного навчання і перекваліфікації людей. 
Метою роботи було вивчення вікової динаміки фізіологічних можливостей 
щодо забезпечення залишкової працездатності людей пенсійного віку. 
Матеріали і методи. Досліджено 120 осіб віком 60–89 років: 86 жінок та 
34 чоловіка, і 49 молодих осіб віком 20–30 років: 26 чоловіків та 22 жінки. 
Застосовували фізіолого-ергометричні і функціональні методи. Оцінювали 
фізичну активність, професійний маршрут, соціально-демографічний статус. 
Результати та обговорення. Визначались функції аналізаторів, 
сенсомоторні і когнітивні та фізичні аспекти діяльності людини понад 60 
років, що дозволило кількісно оцінити залишкову працездатність людини. 
Когортне дослідження залишкової працездатності показало, що особи 
віком 60–74 років мають 64,63  % працездатності осіб молодого віку, а для 
осіб віком 75–89 років 30,46 %. Індивідуальний підхід дозволив сформувати 
групу осіб віком 60–74 років із збереженою залишковою працездатністю на 
рівні 90–100  %, у 7  % жінок та 23,6  % чоловіків. Серед 41,2  % чоловіків та 
27,9 % жінок віком 60–74 років та 4,7 % жінок віком 75–89 років залишкова 
працездатність становить 70–89  %, що відповідає вимогам до умов праці 
за показниками важкості і напруженості 2 класу. Визначено вплив на 
залишкову працездатність людини професійних 17  % і соціальних 15  % 
факторів, фізичної активності 12,7 %.
Висновки. Показано вікове зниження фізіологічних можливостей сенсорно-
аналізаторських функцій, когнітивних та психофізіологічних, фізичних 
параметрів, що формує залишкову працездатність людини пенсійного віку. 
Це дозволяє визначити обсяг допомоги в системі медико-соціальних заходів 
щодо людей старше 60 років, вибрати оптимальні режими праці задля 
покращення ефективності праці людини та збереження її здоров’я. 

ПРОФЕСІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ ЛЮДЕЙ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП ЯК 
ФАКТОР ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Прокопенко Н.О.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ

Мета: встановити загальні закономірності формування стану здоров’я 
людини в похилому віці під впливом сполученої дії факторів довкілля і 
способу життя та визначити вплив стану здоров’я на психомоторні реакції і 
психофізіологічні функції, що забезпечують трудову діяльність людини.
Матеріали і методи. Використані соціально-гігієнічні, санітарно-гігієнічні, 
епідеміологічні, психофізіологічні, статистичні та математичні методи 
дослідження з використанням комплексного і системного підходів. 
Обстежено та проанкетовано понад 2 000 осіб у віці 50 років і старше.  

Результати та обговорення. Дослідження показало велике значення 
стану здоров’я для забезпечення ефективної діяльності людини. Виявлено 
достовірну кореляцію показників функціонального стану обстежених із 
психомоторними реакціями і психофізіологічними функціями. Суттєвий 
внесок у загальну патологію у чоловіків вносять шкідливі звички (19,3 
%),  умови і характер роботи (17,9 %), у жінок – житло-побутові умови 
(8,7 %) і матеріальний стан (9,8 %), практично однаковий вагомий 
внесок у чоловіків і жінок –  характер харчування (11,4 % і 10,2 %), зона 
проживання (6,1 % і 6,3 %), вік (14,6 % і 13,9  %). Виявилося, що у групі 
50–59 років незалежно від статі кожен другий мав низький рівень 
нейрофункціонального стану, тобто вони придатні до праці у подальшому, 
але за спеціальних умов праці. Ці особи належать до спеціальної групи 
працевлаштування, з якою слід проводити відповідну підготовку (фізичну, 
психологічну, лікувальну та ін.). 
Висновки. Науково-обґрунтованими дієвими заходами первинної 
профілактики и засобами реабілітації, спрямованими на збереження і 
зміцнення здоров’я, і сприяючими  збільшенню тривалості життя людини, 
є підвищення санітарної культури, формування активного способу життя, 
проектування індивідуального трудового алгоритму. 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «НОВІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ, 
ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ПАТОЛОГІЇ КІСТКОВО-М’ЯЗОВОЇ 

СИСТЕМИ У ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ»

16 квітня 2015 року • Час проведення: 14:30–16:15

Організатор: ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН 
України»

ПРОГРАМА
Тема: Використання методики визначення якості трабекулярної кісткової 
тканини в клінічній практиці 
Доповідачі: Поворознюк В.В., Дзерович Н.І.
Тема: Комбіновані методи оцінки структурно-функціонального стану 
кісткової тканини з використанням ультразвукової денситометрії та 
інструменту FRAX
Доповідач: Григор’єва Н.В.
Тема: Саркопенія та вік
Доповідач: Дзерович Н.І.
Тема: Дефіцит і недостатність вітаміну D у клінічній практиці
Доповідачі: Поворознюк В.В., Балацька Н.І.
Тема: Маркери кісткового метаболізму в діагностиці системного остеопорозу 
Доповідач: Балацька Н.І.

ДЕФІЦИТ ТА НЕДОСТАТНІСТЬ ВІТАМІНУ D У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Поворознюк В.В., Балацька Н.І., Муц В.Я.

ДУ «Інститут геронтології імен Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ, 
Україна

Дефіцит вітаміну D (ДВD) – це клінічний синдром, зумовлений низьким рівнем 
25(OH) вітаміну D (25(ОН)D) у сироватці крові (нижче 50 нмоль/л). 
З метою дослідження частоти ДВD у пацієнтів старших вікових груп із 
захворюваннями кістково-м’язової системи обстежено 1  208 чоловіків та 
жінок віком 50–90 років із зазначеною патологією. 
У результаті проведеного дослідження було встановлено, що ДВD 
реєструється у 80,3 % випадків, в 13,6 % діагностують недостатність вітаміну 
D і лише 6,1 % обстежених мають оптимальний рівень 25(ОН)D у сироватці 
крові. Серед пацієнтів із остеоартрозом великих суглобів ДВD реєструється 
у 79,5 % обстежених. Індекс болю за шкалою ВАШ у пацієнтів із тяжким та 
помірним дефіцитом вітаміну D є достовірно вищим у порівнянні із групою 
хворих у яких 25(ОН)D вище 50 нмоль/л (39,2±6,6 та 57,8±11,8 проти 22,4±8,1 
балів відповідно (р<0,05)). Показники якості життя за шкалою EuroQoL-
5D в пацієнтів із рівнем 25(ОН)D вище 50 нмоль/л  є достовірно нижчими 
в порівнянні із середнім показником у пацієнтів із дефіцитом вітаміну D та 
складають 3,17±0,91 проти 5,05±0,39 та 5,69±0,54 бали (р<0,05). 
У пацієнтів із системним остеопорозом ДВDреєструється в 80,7 % обстежених. 
Інтенсивність больового синдрому у поперековому відділі хребта є 
достовірно вищою у пацієнтів із тяжким та помірним дефіцитом вітаміну D та 
складає 43,1±3,51 та 45,4±3,63 бали проти 14,0±14 балів у пацієнтів із рівнем 
25(ОН)D в межах норми (р<0,05). Показники якості життя за шкалою EuroQoL-
5D в пацієнтів із рівнем 25(ОН)D в межах норми є достовірно нижчими в 
порівнянні із групами із тяжким та помірним ДВD та складають 2,0±1,53 бали 
проти 4,6±0,30 та 5,0±0,34 балів відповідно (р<0,05). 
Збільшення вираженості больового синдрому та погіршення якості життя у 
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пацієнтів старших вікових груп із захворюваннями кістково-м’язової системи 
на тлі ДВD підкреслюють важливість визначення рівня 25(ОН)D у сироватці 
крові та обґрунтовують необхідність його корекції.

МАРКЕРИ КІСТКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ В ДІАГНОСТИЦІ СИСТЕМНОГО 
ОСТЕОПОРОЗУ

Балацька Н.І., Поворознюк В.В., Солоненко Т.Ю., Вдовіна О.А.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ, 

Україна
Маркери кісткового метаболізму – це продукти розпаду структурних 
компонентів кісткової тканини, які виділяються в кров та сечу під час 
формування та резорбції кісткової тканини. Рівень кісткових маркерів 
дозволяє опосередковано оцінювати активність остеобластів та 
остеокластів. У здорової дорослої людини процеси формування та 
резорбції кісткової тканини врівноважені. Дані процеси дозволяють 
постійно оновлювати кісткову тканину, та, таким чином, запобігають 
розвитку переломів. 
За розвитку патологічного процесу змінюється активність клітин: в одних 
випадках знижуються темпи формування кісткової тканини, а в інших – 
зростає активність остеокластів та підвищується резорбція кістки. Внаслідок 
такого дисбалансу розвивається остеопенія та остеопороз.
Тому дослідження маркерів кісткового метаболізму є дуже важливим 
діагностичним моментом для лікаря, який допоможе йому встановити 
патогенез розвитку остеопорозу та дозволить призначити найбільш 
доцільний остеотропний препарат. 
Іншою прикладною точкою застосування маркерів кісткового метаболізму є 
оцінка ефективності призначеної остеотропної терапії. Наприклад, у пацієнта 
який приймає бісфосфонати, зниження маркерів резорбції кісткової тканини 
менше ніж на 30 % від вихідного рівня, вимагає перегляду призначеної 
терапії. 
При первинному зверненні пацієнта із системним остеопорозом необхідно 
дослідити такі показники крові:
- остеокальцин – маркер формування кісткової тканини та швидкості 
ремоделювання;
- пропептиди проколагену першого типу (P1NP) – маркер формування 
кісткової тканини;
- β-термінальні С-телепептиди колагену І типу (β-СТх) – останнє покоління 
маркерів резорбції кісткової тканини; 
- інтактний паратгормон - для виключення первинного гіперпаратиреозу; 
- 25(ОН) вітамін D загальний з метою діагностики дефіциту вітаміну D.
З метою моніторингу остеотропної терапії необхідно контролювати рівні 
β-СТх та 25(ОН) вітаміну D.
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КОЛОПРОКТОЛОГІЇ
Захараш М.П., Захараш Ю.М., Косенко О.П., Юрків О.Є.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, кафедра 
хірургії №1, Київ
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Мета - вивчення можливостей використання методики електрозварювання 
м’яких живих тканин при виконанні хірургічних втручань в колопроктології.
Матеріали і методи. На клінічних базах кафедри хірургії №1 НМУ імені 
О.О.Богомольця електрозварювальні технології використовуються з 2004р., 
коли вперше у світовій клінічній практиці було виконано електрозварювання 
гастротомного розрізу на живій людині (член-кор. НАМН України, професор 
Захараш М.П.).  За вказаний період виконано понад 5 тис. хірургічних втручань 
з застосуванням електрозварювальних технологій хворим хірургічного, 
гінекологічного, проктологічного профілю. 
Виконано 127 операцій гемороїдектомії, 82 операції – видалення поліпів 
прямої кишки великих розмірів. Використано електрозварювання в 

онкохірургії  при хірургічному лікуванні 63 хворих на колоректальний 
рак. 
Результати та їх обговорення. Термін виконання операції гемороїдектомії 
за методиками, розробленими і підтвердженими патентами проф. Захараша 
М.П., Косенка О.П., скорочується в 2 рази, забезпечується надійний гемостаз, 
більш сприятливим є перебіг післяопераційного періоду через анестезуючий 
ефект електрозварювання. Жодного випадку ускладнення кровотечею, 
запальними процесами не спостерігали. Середній термін перебування 
хворого в стаціонарі склав 2,3 дня, терміни тимчасової втрати працездатності 
– 12,8 дня. Жодного випадку виникнення стриктур анального каналу не 
відмічалося.
Аналогічними були результати поліпектомії при наявності поліпів прямої 
кишки великих розмірів. Терміни перебування хворих в стаціонарі склали 
1,25 доби, відновлення працездатності  - 5,4 доби. Жодного випадку кровотечі, 
рецидиву пухлини не спостерігали.
Застосування електрозварювальних технологій при виконанні окремих 
етапів операцій з приводу колоректального раку (мобілізація товстої кишки, 
лімфодисекція, заварювання кишки на рівні її відсічення, тощо) сприяло 
скороченню тривалості хірургічного втручання в 1,8 рази, зменшенню 
крововтрати до 150-200 мл, забезпеченню надійного гемостазу, сприяло 
зменшенню частоти виникнення локальних запальних процесів, підвищувало 
абластичність втручання за рахунок “заварювання” кровоносних та 
лімфатичних судин, тощо.   
Висновки. Застосування електрозварювальних технологій в проктологічній, 
хірургічній  практиці  - пріоритетний напрямок прогресу вітчизняної та 
світової хірургії (отримано міжнародні патенти  Україна – США, Україна – Росія, 
Україна – Австралія), який дозволяє суттєво скоротити тривалість виконання 
хірургічних втручань, забезпечує надійний гемостаз, сприяє зменшенню 
показників післяопераційних ускладнень, підвищує абластичність  виконання 
хірургічних втручань в онкології, скорочує терміни медико-соціальної 
реабілітації оперованих хворих. 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ

Музыченко П.Ф.
Национальный медицинский университет имени О.О.Богомольца, Киев
Одними из основных  принципов профессиональной медицинской этики 
являются: 
- не навреди; - делай добро; - принцип уважения автономии личности; - 
принцип справедливости.
В данной работе нам хотелось бы остановиться  на одном из важнейших 
принципиальных основ медицины - принцип справедливости, который 
реализуется  в системах здравоохранения в виде разнообразных моделей 
управления  и финансирования.  
Исходя из того, что медицина представляет собой финансово весьма 
привлекательную сферу деятельности, трудно расчитывать на то, что 
энтузиазм отдельных ученых и просто неравнодушных людей серьезно 
повлияет на тенденцию дегуманизации здравоохранения. Когда на 
современных медицинских  форумах поднимаются вопросы, касающиеся 
медицинской этики, кто-нибудь обязательно задает вопрос: «Если общество 
политически и экономически нездорово, коррумпировано и далеко от 
соблюдения этических норм, то как можно ожидать, что врачи будут 
другими?» 
И до тех пор, пока духовность самого врача не поднимется настолько, что 
он сможет стать полноценным наставником и другом для своего пациента, 
эффект от его лечения будет  относительным, а общество в целом так и 
останется больным.   Резюме - лечить необходимо  больного, а не болезнь. 
На протяжении последних 20 лет в независимой  Украине только ленивый 
не говорит  о необходимости реформирования здравоохранения. Но, к 
сожалению, до настоящего времени нет четкой концепции реформирования. 
Государственные мужи, на которых  возложена обязанность управления 
и реформирования медицинской  отраслью   находятся во власти  ложных 
стереотипов, отрицают накопленный  десятилетиями опит,  поносят  
предыдущий строй.  Однако необходимо  напомнить, что национальный 
доход СССР составлял   1,5 триллионов рублей, что соответствовало  1,6 
триллионов долларов США. На здравоохранение отпускалось 4% от 
национального дохода, что составляло  60 мил. руб. или 64 мил. дол. США.  
Национальный  доход Украинской ССР составлял около  25% национального 
дохода СССР  т.е. был  около 400 мил. руб. и соответвенно на здравоохранение  
в УССР ассигновалось  16 мил. рублей. Напрашивается вывод – до развала 
СССР мы были фантастически богаты по сравнению с сегодняшним днем. А 
ведь  здоровье нации – это основная забота государства, обеспечивающая 
государственную безопасность.
Приведем несколько конкретных данных – так  в  2010 г. расходы сводного 
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бюджета на здравоохранение в Украине определены в размере 3,64% от 
ВВП , что составляет почти 35 млрд. грн. Из расчета на душу населения этот 
показатель - менее 800 грн. (около 100 дол. США). Сравнение расходов 
на здравоохранение в Украине с европейскими странами носит весьма 
относительный характер, так как при расчете этого показателя относительно 
ВВП необходимо, прежде всего, помнить о критическом разрыве объема 
ВВП Украины и зарубежных стран. Поэтому наряду с совершенствованием 
непосредственно системы здравоохранения должное внимание необходимо 
уделять росту экономики страны в целом, а также  реальные шаги 
реформирования этого  сектора экономики.
Ибо, с учетом размеров реальных доходов населения,  коммерциализация 
системы здравоохранения неминуемо приведет к вымиранию значительной 
части населения, которая не сможет угнаться за  галопирующим ростом 
стоимости медицинских услуг, ростом стоимости медикаментов и 
медицинских изделий. За последние 30 лет   Украина заняла крайне 
незавидные позиции среди большинства стран мира по такому показателю, 
как уровень средней продолжительности жизни — около 67 лет. Отметим, 
что в Европе этот показатель составляет 75–80 лет.
Наряду с развитием  системы частной медицинской помощи, частного 
и государственного медицинского страхования необходимо увеличить 
финансирование  сектора бесплатного медицинского обслуживания для 
малоимущих.  
Таким образом, многоплановость и дифференциальный подход может 
быть решением вопроса обеспечения населения Украины полноценным 
медицинским обслуживанием.

РОЗРОБКА МЕТОДУ ШВИДКОГО ЗВАРЮВАННЯ СУХОЖИЛЬНИХ 
ТЯЖІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 

СПЕЦІАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ
Семенов В.Р., Семенов Р.Г., Музиченко П.Ф.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ
Вступ. Проведення хірургічних операцій по з’єднанню сухожилкових тяжів 
за допомогою ВЧ-технології приваблює відсутністю необхідності накладання 
досить складного хірургічного шва та раннім періодом початку часткової 
рухливості пошкодженої ділянки кінцівки, що обумовлює профілактику 
ряда «застійних» післяопераційних патологій рухливості. Проведення ВЧ-
з’єднання живої сухожилкової тканини, між тим, не має аналогів у світі і 
засноване на принципі використання властивостей колагену утворювати 
міцне клейове з’єднання тканини сухожилку під час нагрівання при 
проходженні високочастотного струму. 
Мета роботи. Розробити прототип інструменту, що містить вузол фіксації 
культі сухожилка під час здійснення зварного з’єднання. Розробити 
маніпуляційну послідовність роботи з інструментом. Встановити оптимальний 
автоматичний режим зварювання, який виконується по певному алгоритму. 
Провести оцінку ефективності роботи прототипу.
Матеріали досліджень та прилади. Біоімітатор - задні кінцівки трупа 
кролика (невимушена загибель, зберігання 15 годин при температурі 4°С); 
прототип інструмента; апарат ЕКВЗ-300 Патонмед; осцилограф Tektronix TDS 
3014C; електроскальпель; класичні хірургічні інструменти.
Результати. Під час апробації прототипом інструменту виконано з’єднання 
сухожилкової тканини, які перевіряли на розрив, прикладаючи силу до 
фіксованого сухожилку вище місця зварювання, симулюючи фізіологічну 
рухливість згиначів пальців кінцівки без спротиву та з частковим спротивом.
Висновки.  Застосовуючи спеціально розроблений прототип інструменту 
показано можливість швидкого з’єднання сухожилкових тяжів біоімітатора. 
В процесі проведених випробувань встановлено, що прототип інструменту 
дозволяє здійснення зварного з’єднання попередньо травмованого 
(розірваного) сухожилку. Прототип інструмента дозволяє проводити 
всі маніпуляції одною рукою виконуючого. Відпрацьований режим 
автоматичного зварювання сухожилків інструментом, не потребуючий 
допоміжних регулювань. Відпрацьовані особливості роботи з інструментом, 
які дозволяють отримувати прогнозовані результати. Показана повторність 
процесу ефективного з’єднання сухожилків. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ХИРУРГИИ ОСЛОЖНЕННОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА

Шепетько Е.Н., Гармаш Д.А., Козак Ю.С.
Национальный медицинский университет имени О.О.Богомольца, Киев
Цель – повысить технологичность и надёжность аппаратного удаления 
опухоли при осложненном колоректальном раке. 
Материал и методы. Анализу подвергнут 21 пациент, перенесший 
оперативное вмешательство при осложненном колоректальном раке 
(кишечное кровотечение – 13,  острая кишечная непроходимость – 4, 

реконструктивная коло пластика – 4) с использованием сшивающих 
аппаратов.
Результаты и обсуждение. Вид аппаратного вмешательства на прямой 
и ободочной кишке при первичных операциях определялся с учетом 
локализации опухоли, диаметра кишечной трубки и особенностей 
кровоснабжения оставшихся отрезков толстой кишки. При раке прямой 
кишки выполнялось наложение прямого анастомоза с помощью 
циркулярного сшивающего аппарата. При раке сигмовидной кишки в 2-х 
случаях выполнили наложение анастомоза с помощью циркулярного 
сшивающего аппарата «конец в бок» с заглушиванием торца кишки линейным 
сшивающим аппаратом Proximat 55. Правосторонняя гемиколектомия 
выполнялась с использованием циркулярного аппарата и заглушиванием 
торца ободочной кишки линейным сшивающим аппаратом Proximat 55 (3)   и 
Proximat 75 (3). Частичная недостаточность швов наблюдалась в  одном случае 
при острокровоточащем раке прямой кишки с наложением циркулярного 
степлерного анастомоза. Летальных случаев после операций не было.
Вывод. Способ наложения аппаратного анастомоза при операциях по 
поводу осложненного  колоректального рака зависит от локализации 
раковой опухоли, степени расширения ободочной кишки и  особенностей 
кровоснабжения оставшихся отделов толстой кишки.

ЗНАЧЕНИЕ ОДНОМОМЕНТНОЙ И ДВУХМОМЕНТНОЙ 
ЕЮНОГАСТРОПЛАСТИКИ В СТРАТЕГИИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ГАСТРЭКТОМИИ ПРИ ОСТРОКРОВОТОЧАЩЕМ 
РАКЕ ЖЕЛУДКА

Шепетько Е.Н., Гармаш Д.А., Янюк С.В., Козак Ю.С., Чешук Е.В.
Национальный медицинский университет имени О.О.Богомольца, Киев
Цель – Улучшить качество жизни пациентов в ближайшем и отдаленном 
периоде после гастрэктомии (ГЭ) при гострокровоточащем раке желудка.
Материалы и методы. Анализу подвергнуты 20 тотальных ГЭ в сочетании с 
еюногастропластикой (ЕГП) при острокровоточащем раке желудка. 
Результаты и их обсуждение. При формировании искусственного 
желудочка (реконструктивной одномоментной ЕГП) применялись различные 
варианты и технологии: ЕГП ручным способом выполнена у 3(15%), а 
аппаратная – у 17(85%), или в 5,7 раз чаще (р<0,0001). ЕГП на выключенной 
петле по Ру применена у 5(25%), Ω-loop ЕГП с брауновским соустьем у 10(50%), 
а у 5(25%) выполнена реконструктивная аппаратная ЕГП в функционально 
выгодном варианте с включением ДПК. Летальных исходов не было. 
Разработана и внедрена концепция двухмоментной ЕГП, когда на первом 
этапе выполняется ГЭ с лимфодиссекцией, а при развитии патологических 
синдромов (демпинг-синдром, агастральная астения, снижения массы тела) 
на втором этапе через 4-6 месяцев предпринимается реконструктивная  
ЕГП. Разработаны 12 вариантов аппаратной реконструктивной ЕГП без 
включения и с включением ДПК в пищеварительный транзит,  результаты 
которых оказались лучше.
Выводы. 1. При острокровоточащем раке желудка после тотальной ГЭ 
при развитии патологических синдромов целесообразно предпринимать 
двухмоментную реконструктивную ЕГП аппаратным способом с включением 
ДПК.

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

Фомин П.Д., Шепетько Е. Н., Повч О. А., Переш Е. Е., Игнатов А.В., 
Шаповалюк В.В., Гармаш Д.А., Козак Ю.С.

Национальный медицинский университет имени О.О.Богомольца, Киев
Цель – Повысить технологичность оказания помощи и улучшить результаты 
хирургического лечения острых желудочно-кишечных кровотечений (ОЖКК).
Материалы и методы. Анализу подвергнуты результаты лечения   33856 
больного в Киевском Центре ЖКК за период с 1982г. по 2014г. с различными 
причинами ЖКК: 1) гастродуоденальные язвы – 53,2%; 2) эрозивный 
гастродуоденит – 14,1%; 3) опухолевые кровотечения – 10,1%; 4) синдром 
Меллори-Вейсса – 7,6%; 5) цирроз печени – 7,3%; 6) другие причины – 7,8%.
Результаты и их обсуждение. Разработаны и внедрены новые 
методы хирургического лечения и хирургическая тактика при ОЖКК, 
новые миниинвазивные эндоскопические методы комбинированного 
гемостаза с использованием аргоноплазменной коагуляции  и препарата 
капрофер с эффективностью 90-92%. Разработаны новейшие технологии 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток с целью компенсации 
постгеморагической анемии при ОЯЖКК. Предложены инновационные 
технологии эндоваскулярной эмболизации селезеночной и левой 
желудочной артерий при синдроме портальной гипертензии и массивных 
кровотечениях из пищеводных флебэктазий, разработаны  новые 
хирургические технологии: операции субтотальной РЖ и гастрэктомии, 
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еюногастропластики после ГЭ с помощью сварочного аппарата «ПатонМед», 
ультразвукового скальпеля, циркулярных и линейных степлеров при 
острокровоточащем раке желудка.
Выводы. 1. Современные инновационные технологии позволяют снизить 
оперативною активность при ОЯЖКК до 5,0%, уменьшить общую летальность 
до 2,5%. 2. Внедрены технологии функционально-выгодных операций при 
ЖКК различной этиологии.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО 
ГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ

Сольський С.Я.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ

Мета – оцінити ефективність комбінованого лікування хворих з 
ендометріоїдними кістами (ендометріомами) яєчників.
Матеріали і методи. Всього в дослідження було включено 346 пацієнток з 
ендометріомами яєчників. Односторонні ендометріоїдні кісти мали місце в 
83,2% випадків, двосторонні - в 16,8% випадків. Усі хворі були прооперовані 
ендоскопічним шляхом. У більшості випадків (92,8%) проводилася енуклеація 
капсули (капсул) кісти (кіст). Середній післяопераційний ліжко-день після 
лапароскопічних операцій склав 1,02.
Результати та їх обговорення. Після оперативного втручання і  отримання 
гістологічного підтвердження діагнозу всім жінкам було рекомендовано 
проведення протирецидивного лікування. Серед жінок, які відмовилися від 
протирецидивного лікування під нашим спостереженням залишилися 32 
пацієнтки. Впродовж подальших 2-3-х років у 7(21,8%) з них виник рецидив 
захворювання, що потребувало повторного оперативного втручання. 
Повторні ендометріоїдні кісти виникли у 2 з них в тому ж яєчнику, де і вперше, 
а у 5 - в протилежному. Більшість же жінок дослухались наших рекомендацій 
і на протязі від 3 до 6 місяців отримували трипторелин 3,75mg, кожні 28 
днів. Практично усі вони знаходилися під нашим наглядом і після закінчення 
протирецидивного лікування на протязі, як мінімум, двох років. Частота 
рецидивів ендометріозу яєчників в цій групі склала  лише 2,3% випадків.
Висновки - методом вибору на хірургічному етапі лікування має бути 
виконання оперативного втручання лапароскопічним шляхом; лікування 
зовнішнього генітального ендометріозу має бути обов’язкове комбінованим 
і включати, на першому етапі, хірургічне втручання, а після отримання 
патогістологічного підтвердження діагнозу - проведення протирецидивного 
лікування, в якості якого найбільш доцільним є призначення триптореліна 
депо або подібних до нього препаратів, оскільки саме аналоги 
гонадоліберинів дозволяють максимально знизити вірогідність виникнення 
рецидивів захворювання.

ЗАСТОСУВАННЯ НІФЕДИПІНУ В ЛІКУВАННІ ПАТОЛОГІЧНОГО 
ПРЕЛІМІНАРНОГО ПЕРІОДУ

Дрозд О.О.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ

Мета - вивчення клінічної ефективності блокатора кальцієвих каналів 
ніфедипіну в порівнянні з традиційними методами лікування патологічного 
прелімінарного періоду з призначенням седативних засобів та 
β-адреноміметика гексапреналіну.
Матеріали і методи. Під нашим спостереженням було 68 вагітних із 
патологічним прелімінарним періодом. 32 Вагітним (основна група) 
лікування патологічного прелімінарного періоду проводилося ніфедипіном, 
36 вагітним (контрольна група) – традиційними методами із призначенням 
седативних засобів та β-адреноміметика гексапреналіну. Групи були 
статистично достовірні. Ніфедипін призначався по 20 мг (3-4 прийоми) з 
інтервалом в 30 хв до зникнення болючих нерегулярних скорочень матки. 
Через 5 годин, препарат призначали по 10 мг кожні 4 години, остання вечірня 
доза становила 20 мг. Тривалість лікування - 5-7 днів, до стану “зрілої” шийки 
матки. Зрілість шийки матки оцінювали за шкалою Бішопа.
Результати та їх обговорення. При аналізі перебігу та результатів пологів 
у обстежуваних жінок нами відзначено, що загальна тривалість пологів у 
первісток основної групи склала 9,8 ± 1,1 год, у повторнонароджуючих – 6,8 
± 1,3 год. У контрольній групі тривалість пологів була 11,1 ± 1,4 гогд. і 9,6 ± 1,5 
год. відповідно. Загальна крововтрата в основній групі була 204,6 ± 47,8 мл, а 
в контрольній групі склала 475,6 ± 58,4 мл, що пов’язано з більшою кількістю 
патологічних пологів і високим відсотком оперативного розродження. 
Застосування ніфедипіну дозволило в 1,6 рази знизити відсоток слабкості 
пологової діяльності стосовно контрольної групи (21,1 і 34,8 % відповідно) 
і в 2,5 рази знизити відсоток оперативного розродження (10,5 і 26,1 % 

відповідно). При оцінці немовляти за шкалою Апгар відзначено збільшення 
середнього балу дітей основної групи, у яких він склав 8,3 ± 0,5, у порівнянні 
з контрольною групою – 7,2 ± 0,8. 
Висновки. Таким чином, запропонований нами препарат для лікування 
патологічного прелімінарного періоду – ніфедипін дозволяє значно 
поліпшити результати пологів, як для матері, так і для плода. 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ЛІКУВАННІ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
ЕНДОМЕТРІЯ
Скурятіна Н.Г.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ
Мета - оцінити ефективність гістерорезектоскопії в лікуванні жінок з 
гіперпластичними процесами ендометрія. 
Матеріали і методи. За допомогою гістерорезектоскопії проліковано  86 
жінок репродуктивного віку, які мали протипоказання до гормональної 
терапії. Діагноз встановлювали  за клініко-ультразвуковими ознаками і 
підтверджували гістологічним дослідженням..
Результати та їх обговорення. Показаннями до гістерорезектоскопії були: 
наявність гіперплазії ендометрія за умов протипоказань до гормональної 
терапії (цукровий діабет, ожиріння ІІІ-ІУ ст., тромбофлебіт глибоких вен нижніх 
кінцівок); рецидивуюча  гіперплазія ендометрія за умов відсутності ефекту 
від гормонотерапії; наявність атипової гіперплазії ендометрія; залозисто-
фіброзних, фіброзних або аденоматозних поліпів. Гістерорезектоскопія 
проведена у 21(24,4%), тотальна абляція ендометрія - у 62(72,1%) жінок. 
3(3,5%) жінкам проведено хірургічне лікування в об’ємі гістеректомії. За 
результатами гістологічного заключення  встановлені наступні морфологічні 
форми:  29(36,3%) - поліпи ендометрія і 57(66,3%) – гіперплазія ендометрія. 
Серед поліпів у 14(48,3%)  визначено залозисто-фіброзні, у 11(37,9%) – 
фіброзні, у 4(13,8%) - аденоматозні поліпи ендометрія; серед випадків 
гіперплазії ендометрія у 16(28,1%) діагностовано залозиста, у 36(63,2%) - 
залозисто-кістозна, у 5(8,8%) - атипова гіперплазія. 
Висновки. Гістерорезектоскопічна деструкція ендометрія є доцільною 
альтернативою гормонотерапії у випадках неможливості або неефективності 
її використання. Гістерорезектоскопія є ефективним методом  лікування 
хворих з гіперпластичними процесами ендометрія за рахунок низької 
травматичності  та високої економічності.

НОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ І РЕЦИДИВУВАННЯ 
ЕНДОМЕТРІОЗУ ЯЄЧНИКІВ.

М.В. Самойлова
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ

Мета роботи. Підвищення ефективності лікувально-діагностичних заходів 
ендометріозу яєчників шляхом оцінки проліферативного потенціалу 
ендометріоїдних осередків в яєчниках для попередження рецидивів.
Матеріали і методи. Досліджено 122 жінки з ендометріозом яєчників, 
розділені на групи згідно класифікації r-AFS. Жінки з І-ІІ ступенем захворювання 
склали 1 групу, з ІІІ-ІV – 2. Діагноз верифікований гістологічними результатами. 
Колагеноутворення, проліферативну активність та адгезивні властивості 
клітин визначали моноклональними антитілами (МКА) до колагенів ІV типу, 
CD34 та Ki67 (Novocastra Laboratories Ltd.).
Результати та їх обговорення. При мікроскопії препаратів 1 групи виявлялися 
«малі форми» ендометріоїдних гетеротопій. В 2 групі діагностувались 2 
варіанти – залозисто – кістозний (група 2кк) та кістозний (група 2к). Проведене 
імуногістохімічне дослідження виявило нерівномірне висвячування Кі67 в 
складі судинних базальних мембран ектопій. У пацієнток 2kk групи картина 
була подібна. Виявлялось переважно помірне світіння. Показник оптичної 
щільності інтенсивності світіння ендотеліоцитів в ендометріомах 2к підгрупи 
був достовірно вище, ніж в 1 та 2кк підгрупах. Проліферативна активність 
клітин в стромальному і епітеліальному середовищі визначалася експресією 
білка реплікативної фази клітинного циклу Ki67. Зафіксовано переважання 
Кi67 позитивних клітин в епітелії у порівнянні зі стромою  в ектопічних 
вогнищах 1 групи. В 2 групі спостерігалось статистично достовірне 
збільшення показника в стромі ендометріом яєчників. У 12(36,4%) жінок 
2кк  підгрупи спостерігалось достовірне підвищення Ki67 в епітеліальному 
компоненті ендометріом, що свідчило про підвищення проліферативної 
активності.
Висновки. В роботі виявлено два патогенетичні варіанти прогресування 
ендометріом яєчників. Досліджені особливості дозволяють пояснити 
індивідуальні розбіжності в прогресуванні ендометріозу яєчників та таргетно 
розробити лікувальні підходи.
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ВПЛИВ АКТИВАЦІЇ АТФ-ЧУТЛИВИХ КАЛІЄВИХ КАНАЛІВ НА 
ПАРАМЕТРИ СКОРОТЛИВОЇ АКТИВНОСТІ ІЗОЛЬОВАНИХ 

НЕОНАТАЛЬНИХ КАРДІОМІОЦИТІВ ЩУРА
К.В.Тарасова, Т.С.Лагодич, Т.І.Древицька, С.Б.Французова1, 

І.М. Карвацький
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ

Мета – порівняльне вивчення впливу активаторів АТФ - залежних калієвих 
каналів на на параметри скоротливої активності ізольованих неонатальних 
кардіоміоцитів щура
Матеріали і методи. Ізольовані кардіоміоцити отримували з міокарда 
шлуночків серця 1-2 добових щурів ферментативним гідролізом і 
культивували протягом 2-4 діб. Скоротливу функцію реєстрували та 
аналізували за допомогою системи IonOptix, що сканує відхилення лінії краю 
кардіоміоцита при його скороченні. Механічні властивості клітин оцінювали 
за такими показниками: амплітуда скорочення в мікрометрах або у відсотках 
відносно довжини клітини в стані розслаблення, час досягнення піку та 
час відновлення довжини (секунди), максимальна швидкість скорочен ня і 
розслаблення (мікрометри за 1с)
Результати та їх обговорення. Показано, що при збільшенні терміну 
культивування кардіоміоцитів з 2 до 3-4 діб виникає тенденція до зростання 
амплітуди, частоти, швидкості їх скорочення і розслаблення. У відповідь на 
дію адреналіну збільшувалась частота скорочень, швидкість скорочення і 
розслаблення, що свідчить про належну якість виділення та культивування 
кардіоміоцитів. При додаванні в розчин для культивування активатора АТФ 
- залежних калієвих каналів діазоксиду протягом 5 хвилин припинялися 
спонтанні скорочення усіх кардіоміоцитів. Фторовмісний аналог діазоксиду 
викликав зникнення спонтан ної активності лише у незначної кількості 
кардіоміоцитів, у яких частота спонтанних скорочень у вихідному стані 
була мінімальною. У переважної більшості клітин істотних змін скоротливої 
активності вказана речовина не викликала що, очевидно, зумовлено її 
більшою, порівняно з  діазоксидом, ліпофільністю та меншою токсичністю.
Висновки.  Незначний гальмівний вплив аналога діазоксиду на скоротливу 
активність інтактних неонатальних кардіоміоцитів є перевагою цієї речовини 
порівняно з її прото типом (діазоксидом) і свідчить про перспективність 
дослідження його ефектів та механізмів дії на різних моделях ішемії 
кардіоміоцитів, зокрема, у віковому аспекті.

ВИКОРИСТАННЯ ДІАГНОСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ  ФАЗАГРАФ® 

ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЇ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВОЇ  ШКОЛИ В ДИНАМІЦІ УРОКІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА 

ПЛАВАННЯ
Кондратюк О.С., Гаркавий С.І., Коршун М.М., Файнзільберг Л.С.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ
Мета - вивчення функціонального стану учнів початкової школи в 
динаміці уроків фізичного виховання (ФВ) та плавання (Пл) за допомогою 
діагностичного комплексу ФАЗАГРАФ® .
Матеріали і методи. Обстежено 82 учні I-II груп здоров’я трьох початкових 
шкіл м. Києва. Учні двох шкіл з басейнами – експериментальна група (Е, 38 осіб, 
середній вік 8,16±0,20 р.) – впродовж тижня відвідували 1 обов’язкове заняття 
Пл та 2 традиційні уроки ФВ. Учні контрольної групи (К, 44 особи, середній вік 
8,79 ±0,12 р.) займалися лише у спортивному залі та в позаурочний час не 
відвідували басейн. 
За допомогою комплексу ФАЗАГРАФ® з мініатюрним мікропроцесорним 
сенсором I стандартного відведення ЕКГ з пальцевими електродами до та 
після уроків ФВ та Пл виміряли баланс симпатичних та парасимпатичних 
впливів за співвідношенням LF/HF та оцінили симетрію зубця Т (показник βТ). 
Зростання βТ вище 0,72 свідчить про напруження адаптаційно-пристосовчих 
механізмів.
Результати та їх обговорення. До уроку фізичної культури учні групи Е 
перебувають у стані вегетативної рівноваги та задовільної адаптації: LF/HF 
становить 0,89±0,11, а βТ - 0,69±0,01. У дітей групи К виявлено переважання 
тонусу симпатичної ланки ВНС: LF/HF   1,16±0,12, а βТ - 0,73±0,02.
Після уроків ФВ в учнів груп К та Е βТ становить 0,77±0,01 та 0,70±0,01 
відповідно (t = 3,34, p<0,01). Впродовж заняття плаванням βТ збільшується 
до критичного значення і становить 0,72±0,01, однак його значення нижче 
порівняно з βТ після уроку ФВ в групі К (t = 1,84, p<0,1)
Висновки. Виявлено задовільний функціональний стан учнів, які відвідують 
уроки в басейні, як до так і після фізичного навантаження на уроках фізичного 
виховання та плавання. В школярів які відвідують лише традиційні уроки 
ФВ зафіксовано напруження адаптаційно-пристосувальних механізмів в 
спокої та їх зростання впродовж уроку ФВ. Отже діагностичний комплекс 
ФАЗАГРАФ® є зручним та надійним засобом, для оперативного контролю 
функціонального стану школярів в динаміці уроків фізичного навантаження.

ТРАВМИ ЛОР-ОРГАНІВ ВОГНЕПАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА 
РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ ХІРУРГІЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ
Тишко Ф.О., Щукіна Н.Л., Паскевич Ю.В., Кузьмук І.О., Головко В.В.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра 
оториноларингології, м. Київ. Головний військовий клінічний госпіталь, 

Клініка оториноларингології, Київ
Мета: надання медичної допомоги хворим із вогнепальними пораненнями 
ЛОР-органів та суміжних областей.
Матеріали і методи: поранені, які отримали травми ЛОР-органів. Методи 
хірургічної реабілітації ЛОР-органів та граничних областей.
Результати та їх обговорення: Травми голови, шиї в тому числі носа, 
приносових пазух, органів слуху, органу зору, глотки, гортані, трахеї, 
стравоходу, щитоподібної залози, нервів та магістральних судин 
вогнепальною зброєю у воєнних конфліктах є масовими, здебільшого 
комбінованими, забрудненими та небезпечними, як в період поранення так і 
у віддаленому періоді. 
Удосконалений та розроблений алгоритм надання медичної допомоги, в 
тому числі хірургічної, який знаходиться в прямій залежності від обставин, від 
стану пацієнта, характеру та локалізації травми та прогнозування наслідків. 
Лікування вогнепальних травм відбувається в три етапи:1) невідкладна 
допомога, яка надається в зоні бойових дій, 2) загальнолікарська та 
спеціалізована медична допомога у військових госпіталях 3) лікування у 
відділеннях госпіталя відповідного профіля, де проводиться реабілітація 
поранених, особливо це стосується поранень в області гортані та трахеї, 
глотки та стравоходу, що потребує складних хірургічних операцій 
направлених на відновлення анатомічної структури і функції вищевказаних 
органів. Застосовані відновно-реконструктивні методи операції нашої 
розробки з позитивним результатом.
У клініці оториноларингології НМУ імені О.О. Богомольця на базі Київської 
міської клінічної лікарні №12 та у Головному військовому клінічному 
госпіталі у відділенні оториноларингології було проведено ряд операцій по 
відновленню ЛОР - органів.
Висновки: Вогнепальні пошкодження ЛОР-органів, як правило є 
комбінованими, складними, що призводять до інвалідизації або навіть 
смертельних  наслідків. Пошкодження гортані і трахеї потребують негайного 
відновлення дихання і зупинки кровотеч, боротьби з гіповолемією і 
ускладненнями. За наявності комбінованих травм необхідна участь, окрім 
оториноларингологів, також лікарів офтальмологів, торакальних хірургів та 
відповідного оснащення.

ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОСТЕОСЦИНТИГРАФІЇ ПРИ 
ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ КУЛЬШОВИХ СУГЛОБІВ

Ткаченко М.М., Король П.О.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ

Мета - вивчити роль остеосцинтиграфії у визначенні наявності і ступеню 
запалення у кульшових  суглобах при ендопротезуванні кульшових суглобів. 
Матеріали і методи.  Статичну остеосцинтиграфію було проведено 59 
хворим на деформуючий остеоартроз при ендопротезуванні кульшових 
суглобів, віком від 31 до 75 років. З прооперованих хворих 37 жінок і 22 
чоловіки. 
Результати та їх обговорення. Результати дослідження оцінювали по 
характеру накопичення радіофармпрепарату (РФП) в патологічному 
вогнищі та оточуючих здорових тканинах. На остеосцинтиграмах 
у 26 пацієнтів було діагностовано гострий патологічний процес у 
кульшових суглобах. При цьому у проекції ураженого кульшового 
суглобу візуалізовано вогнище гіперфіксації РФП (радіометрично – 
120-200 % накопичення  при порівнянні із симетричною здоровою 
тканиною). У 33 пацієнтів було діагностовано хронічний патологічний 
процес у кульшових суглобах. При цьому у проекції кульшового 
суглобу фіксувалось вогнищево-дифузне підвищене накопичення РФП у 
ділянці ушкодженого суглобу (радіометрично – 20-120 % накопичення  
при порівнянні із симетричною здоровою тканиною). Дані хворі 
підлягали ендопротезуванню. Хворим із гострим запальним процесом в 
кульшових суглобах було проведено по схемі консервативне лікування 
протизапальними препаратами. Через 6 міс була здійснена повторна 
контрольна  остеосцинтиграфія. При відсутності на контрольних 
остеосцинтиграмах гострого запального процесу даним хворим 
здійснювалось ендопротезування.
Висновки. Пацієнтам на деформуючий остеоартроз у яких немає 
сцинтиграфічних і клінічних ознак гострого запального процесу в ураженому 
кульшовому суглобі можна проводити ендопротезування без ризику 
виникнення післяопераційних ускладнень та нестабільності ендопротезу. 
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Пацієнти з гострим запаленням в кульшовому суглобі потребують 
консервативного лікування запального процесу в ураженому суглобі, і тільки 
потім ендопротезування.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ПРОФІЛАКТИКИ 
ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМКУ В СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У 

СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Парій В.Д., Жила А.В., Захарова Н.М., Таран В.В.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ
Актуальність проблеми. Недосконала система планування, розподілу 
та неналежний рівень ресурсного забезпечення первинної  і вторинної 
профілактики, негативно позначаються на якості та ефективності 
профілактичної роботи, наслідком чого є значна поширеність патології, 
низька тривалість очікуваного життя, відчутні збитки від тимчасової 
непрацездатності та інвалідності, що призводить до незворотних втрат 
продуктивних сил, скорочення  валового внутрішнього продукту і зменшення 
інвестицій у розвиток людського капіталу, що вказує на необхідність 
модернізації організаційно-економічних підходів і поліпшення системи 
профілактики. 
Мета і завдання дослідження - комплексний аналіз ресурсного 
забезпечення та обґрунтування фінансово-економічних технологій щодо 
підвищення ефективності профілактики як пріоритетного напрямку в системі 
медичного забезпечення.
Матеріали і методи. Економічне дослідження різних напрямків 
профілактичної роботи, структурно-компонентний аналіз та методика 
моделювання можливих варіантів фінансування  профілактичних заходів.
Результати та їх обговорення. Основними напрямками профілактичної 
роботи є імунопрофілактика серед дорослого населення та дітей, медичні 
огляди, диспансеризація  практично здорових, осіб, які перенесли гострі 
хвороби та страждають на хронічні захворювання, а також протиепідемічні 
заходи і формування санітарної культури та гігієнічної грамотності серед 
населення.
Саме завдяки означеним заходам є змога забезпечувати медико-соціальний 
захист  вразливих категорій населення і сприяти збереженню та відтворенню 
суспільного здоров’я.
Наведені напрямки, - це окремі розділи загальної програми профілактики 
і цю спеціалізацію профілактичної діяльності, а також структуру потреб 
населення в кожному її окремому виді варто враховувати під час 
формування фінансових планів. Вказаний підхід має стати підставою для  
розробки регіональних нормативів фінансових видатків та забезпечення 
матеріальними та кадровими ресурсами в залежності від характеру та обсягу 
медико-профілактичних послуг.
Однак діюча система планування і розподілу ресурсів не враховує означену 
спеціалізацію профілактичної діяльності, у зв’язку з чим відсутнє цільове 
фінансування медичних оглядів і диспансерної роботи, що не дозволяє 
оцінювати дані види діяльності з точки зору   витрати/ефективність і в 
залежності від цього поліпшувати якість та підвищувати ефективність цих 
напрямків діяльності, а також суттєво активізувати профілактичну роботу, 
що відповідає нагальним викликам суспільства і може стати одним з дієвих 
важелів на етапі реформування вітчизняної охорони здоров’я.
Висновки. Докорінна модернізація фінансово-економічних технологій 
на основі цільового планування, гнучкого розподілу та моніторингу  
використання ресурсів в системі профілактичної роботи створює передумови 
для реформування вітчизняної охорони здоров’я та побудови якісно нової 
архітектури медико-профілактичної допомоги при запроваджені подушного 
фінансування і даний підхід може бути поширений на інші розділи діяльності 
первинної медичної ланки.

ВПРОВАДЖЕННЯ ТРУБОК СИЛОКСАНОВИХ ДЛЯ КАЛОРИЧНОЇ 
ВЕСТИБУЛЯРНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ В МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ

Гомза Я.Ю., Пасічний С.В.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, 

ТОВ «Ендомед», Київ
Мета – визначення ефективності впровадження трубок силоксанових для 
калоричної вестибулярної стимуляції в медичну практику.
Матеріали і методи. Проведена вестибулометрія 30 хворим на 
церебральний гіпертонічний криз до та після  проведення калоричної 
вестибулярної стимуляції (КВС): у 30 хворих КВС силоксановими трубками, 
у 30 хворих  КВС звичайним способом, та 30 хворим КВС не проводилась
Результати та їх обговорення. За даними  наших попередніх досліджень, 

в усіх хворих на цереброваскулярну патологію виявляються вестибулярні 
розлади. У 68,1% гострої і 67,5 % хронічної патології вони поєднуються 
з вестибулярними порушеннями внутрішнього вуха, що підтверджено 
функціональними методами. КВС є на сьогодні одним із найефективніших 
методів профілактики таких порушень. На 14 день після початку 
КВС поєднаний вестибулярний синдром залишається тільки у 43,3% 
хворих основної групи і 40,0% хворих групи порівняння. Натомість 
порушена функція внутрішнього вуха залишається у 86,7% контрольної 
групи, де КВС не проводилась. Отже, ефективність процедури при 
застосуванні  трубок силоксанових для КВС відповідає традиційному 
способу КВС, і є вищою в разі відсутності застосування КВС. Однак 
важливими перевагами застосування трубок силоксанових для КВС перед 
традиційним способом є простота методики та  можливість проведення 
процедури хворим самостійно, без залучення медичного персоналу.
Висновки. Впровадження трубок силоксанових для калоричної 
вестибулярної стимуляції в медичну практику є ефективним для профілактики 
вестибулярних розладів у хворих на цереброваскулярну патологію, дозволяє 
значно скоротити затрати на медичний персонал, даючи можливість хворому 
проводити процедуру самостійно в домашніх умовах.

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНИХ ТИПІВ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

Парій В.Д., Вежновець Т.А., Малицька А.П.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ

Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша
Мета – визначення особливостей мотиваційних типів  у лікарів та медичних 
сестер закладу охорони здоров`я.
Матеріали і методи. Проведено психологічне дослідження мотиваційних 
типів за методикою В.І. Герчакова  у 34 лікарів та 59 медичних сестер 
Херсонської міської клінічної лікарні ім. Є. Є. Карабелеша. 
Результати та обговорення. Результати дослідження свідчать, що в структурі 
мотиваційних типів медичних працівників представлені всі типи (інженерний, 
професійний, патріотичний, господарський та люмпенізований). Проте серед 
лікарів достовірно переважає професійний тип (31,28±1,81%, p<0,01). Він 
цінує в роботі  зміст, можливість проявити себе і довести це всім. Для нього 
головним мотиваційним стимулом є професійний розвиток та успішність. 
Матеріальні чи моральні стимули без визнання успішності в професійній 
діяльності для вказаного типу є неефективними. У структурі медичних сестер 
дещо переважає патріотичний тип (28,23±1,65%, p>0,05 ). Для цього типу 
стимулом до роботи є суспільне визнання участі в загальних досягненнях,  
причетність до спільної реалізації важливої для організації справи. Для 
вказаного типу більше значення мають моральні стимули, ніж матеріальні. У 
структурі мотиваційних типів медичних сестер виявлено достовірно вищий 
показник за люмпенізованим типом, ніж серед лікарів (18,58±2,46 проти 
11,07±1,11, p<0,01). Вказаний тип має дуже слабку мотивацію до ефективної 
роботи, він уникає особистої відповідальності, є безініціативним та негативно 
ставиться до активності колег. Стимулом до роботи є лише контроль з боку 
керівництва та покарання, тобто негативні мотивація. 
Висновки. Виявлені достовірні відмінності мотиваційних типів у лікарів 
та медичних сестер. Структури мотиваційних типів медичних працівників 
достовірно відрізняються за кількістю осіб з професійним  типом мотивації 
серед лікарів та люмпенізованим типом мотивації серед медичних сестер. 
Вказані особливості мотиваційних типів необхідно обов`язково враховувати 
при розробці ефективної системи мотивації в закладі охорони здоров`я.

ХІРУРГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ, ОПЕРОВАНИХ НА ТОВСТІЙ КИШЦІ
Пойда О.І., Мельник В.М.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Кафедра 
хірургії № 1, Колопроктологійний центр України

Мета – покращання результатів хірургічного лікування хворих, оперованих 
на товстій кишці шляхом використання відомих, розробки та впровадження 
новітніх технологій відновної та реконструктивно-відновної хірургії.
Матеріали і методи: Розроблена авторська концепція хірургічної 
реабілітації хворих при операціях на товстій кишці, яка полягає у розробці 
та використанні відомих та новітніх відновних, реконструктивно-відновних 
операцій, методів прогнозування та цілеспрямованої профілактики  
інтраопераційних та післяопераційних ускладнень, своєчасної їх діагностики 
та лікування, диспансерному спостереженні з метою оцінки отриманих 
результатів. З використанням розробленої концепції хірургічної реабілітації 
оперовано 412 хворих, з них 219(53,2%) чоловіків та 193(46,8%) жінок віком 
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в межах 16-89 років. Отримані результати порівнювали з  опублікованими 
даними вітчизняних та закордонних авторів за останні 5 років.
Результати та їх обговорення: Використання сучасних циркулярних 
зшиваючих апаратів, розроблених способів однорядного евертованого 
кишкового шва, коло- та ілеоендоанального анастомозів, нових анатомо-
функціональних конструкцій дозволило зменшити кількість ускладнень 
обумовлених загоєнням міжкишкових анастомозів, зокрема неспроможності 
їх швів до 0,9%, післяопераційної летальності до 0,2%. 
Висновки. Використання розробленої концепції хірургічної реабілітації 
хворих сприяло значному зменшенню частоти виникнення післяопераційних 
ускладнень та летальних наслідків, покращанню функцій кишкового 
травлення, всмоктування після колектомії, колектомії з резекцією прямої 
кишки, резервуарної функції та керованості процесом випорожнення 
після низької, наднизької передньої резекції та екстирпації прямої кишки, 
зменшенню частоти виникнення важких патологічних синдромів: рефлюкс-
ілеїту, постколектомічного синдрому, синдрому низької передньої резекції.  

ДОБОВИЙ ПОГОДИННИЙ МОНІТОРИНГ РІВНЯ ГЛІКЕМІЇ, КЕТОЗУ ТА 
ПОТЯГУ ДО АЛКОГОЛЮ У АЛКОГОЛЬЗАЛЕЖНИХ ЩУРІВ

Панова Т.І., Бортнікова Г.К.
Київський національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 

Донецький національний медичний університет імені М. Горького
Мета – дослідити причинно-наслідкові зв’язки між рівнем глікемії, кетозу та 
потягу до алкоголю. 
Матеріали і методи. Алкоголізованим щурам протягом трьох днів у 17.00 
год перорально вводили препарат унітіолу, який нейтралізує кетонові тіла, 
(n=10) або 0,9% NaСl (n=10). Поїлки з алкоголем на ніч прибирали, а вранці 
повертали в клітку. Кожну годину вимірювали рівень глікемії (глюкометром), 
кетонурії (нітропрусидний метод), реєстрували кількість випитого 10 % 
етанолу. 
Результати та їх обговорення. Найнижчий рівень кетозу і глікемії 
спостерігали о 9.00 год ранку, після вимушеної нічної алкогольної депривації. 
Усього лише за одну ранішню годину, з 9.00 год до 10.00 год, щури випивали 
алкоголю найбільше: третю частину (2,4±0,3 мл/100 г ваги) від всього 
добового споживання (6,1±0,3 мл/100 г ваги, ДІ [5,6-6,7]), р <0,01. Через 1-2 
год після споживання такої великої кількості алкоголю кількість кетонових 
тіл в організмі зростала і зберігалася на постійному рівні цілий день, до 17.00 
год. З ростом кетоза зменшувалося споживання алкоголю і теж залишалося 
рівномірним і стабільним на позначці 0,7±0,1 мл/100 г ваги/год, ДІ [0,4-0,7], 
р=0,324. Існують зворотно пропорційно причинно-наслідкові відносини між 
ступенем кетозу і ступенем потягу до алкоголю: чим нижче концентрація 
кетонових тіл («паливних» молекул для мозку), тим більше потяг до алкоголю 
(який ініціює синтез кетонових тіл). 
Висновки. Алкогольна залежність – це вітальна залежність безпосередньо 
від кетонових тіл, аналогічно тому, як здоровий мозок «залежить» від глюкози.

ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМУНОМОДУЛЮВАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У 
ЛІКУВАННІ  РЕМІТУЮЧОГО РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ

Соколова Л.І., Мяловицька О.А., Матюшко М.Г.,  Довбонос Т.А., 
Кобись Т.О. , Гудзенко Г.В.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Міська 
клінічна лікарня №4, м. Київ

Мета роботи - оцінка ефективності імуномодулювальних препаратів на 
активність демієлінізуючого процесу і частоту загострень при розсіяному 
склерозі (РС).
Матеріали і методи. Клініко-неврологічне обстеження, шкала EDSS, 
офтальмоскопія, магнітно-резонансна томографія, магнітно-резонансна 
спектроскопія, опитувальник якості життя. Обстежено 310 хворих на РС.
 Результати та їх обговорення: Оцінка активності демієлінізуючого процесу 
повинна проводитися з урахуванням як клінічних, так і МР томографічних 
методів моніторингу. За нашими даними впродовж 36 місяців показана 
ефективність та безпечність ребіфу при лікуванні розсіяного склерозу, 
про що свідчить зниження частоти загострень. Застосування глатирамеру 
ацетату для лікування пацієнтів призводить до нормалізації церебрального 
метаболізму, що підтверджується збільшенням значень NAA / Cr в ділянках 
як ураженої, так і інтактної речовини головного мозку. Порівняльний аналіз 
показників якості життя (ЯЖ) у хворих на РС показав, що у пацієнтів, які 
отримували  імуномодулювальні препарати, достовірно поліпшувалась ЯЖ 
за шкалами психічного компоненту здоров’я (р<0,05). 
Висновки. Засоби імуномодулювальної превентивної терапії ремітуючого 

РС достовірно зменшують частоту нових загострень і збільшують частку 
пацієнтів вільних від загострень, а відтак сприяють зменшенню кількості 
пацієнтів з вираженим ступенем інвалідизації. 

РОЛЬ КОРВІТИНУ В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ
Соколова Л.І., Черенько Т.М., Прокопів М.М., Трепет Л.М.1

Національний медичний університет, Олександрівська клінічна 
лікарня1, Київ

Мета – оцінити ефективність і переносимість препарату Корвітин 
(водорозчинна форма кверцетину), виробництва ПАТ «Науково-виробничий 
центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» в різних дозуваннях 
для  лікування хворих з гострим середньотяжким і тяжким ішемічним 
інсультом 
Матеріали та методи. Проведено відкрите рандомізоване дослідження 
186 пацієнтів (111 чоловіків та 75  жінок) у віці від 40 до 65 років з гострим 
ішемічним інсультом з оцінкою суб’єктивних даних, динаміки неврологічного 
статусу з використанням шкал NIHSS, Ренкіна та індексу Бартел, МРТ 
головного мозку, динаміки маркерів гострофазного запалення, маркерів 
нейронального ушкодження, активності процесів окислення та стану 
антиоксидантного захисту. Ефективність лікування оцінили через 90 днів, 
використавши Глобальний тест.  
Результати та їх обговорення. Методом «сліпого» вибору були сформовані 
2 групи хворих: основна  та контрольна, що були співставимі до порівняння. 
Для лікування хворих основної групи оцінили ефективність трьох різних доз  
внутрішньовенної форми кверцетину (Корвітин). Клінічний аналіз динаміки 
середніх значень клінічного неврологічного балу за шкалою NIHSS показав, 
що на тлі застосування Корвітину достовірний регрес неврологічного 
дефіциту наступав на 6 день і становив  5,4 бали по відношенню до 7,4 у 
контрольній групі. Подальше регресування стало ще більшим .на 11 і 21-й дні 
і  незначно зменшувалося до наступних візитів. На  21 день сприятливий вихід 
(0-2 бали) зареєстровано у 82,9% хворих досліджуваної групи, у порівнянні 
до 77,8% контрольної. Порівняння терапевтичної ефективності різних 
методів лікування  за шкалою NIHSS і мШР показало високу ефективність 
на 21-у добу у 77,4% і 83,9% на 90-у добу у групі хворих, що отримували 
лікування Корвітином, у порівнянні до 56,1% і 73,7% хворих групи контролю 
(стандартна терапія). Аналіз функціонального виходу лікування (іБ) показал, 
що на 90-у і 120-у добу у хворих групи Корвітину виявлений більш значний 
(в порівнянні до контрольної групи)  приріст частки  пацієнтів, що не 
потребували сторонньої допомоги. 
Більш інформативну оцінку ефективності лікування ми отримали при 
розрахунку загального показника відновлення функцій (Глобальный тест) 
через 90 днів від початку лікування. Терапія з використанням Корвітину 
супроводжувалася більш високим загальним показником відновлення 
функцій – 26,8%  у порівнянні до 19,5% хворих, що отримували стандартну 
терапію. Відмінності цього показника було достовірним: відношення 
шансів:1,3801; 95% довірчий інтервал: 1,10-1,52; р<0,05. На тлі лікування 
Корвітином з 10-го по 21-й дні спостерігалася тенденція до стабілізації рівня 
С-РП і IL-6, що свідчить про зменшення активності локального запалення і 
може бути розцінено як нейропротекторні прояви препарату. Дослідження 
маркерів нейронального ушкодження у хворих 2-х груп показало, що 
Корвітин зменшує ступінь ушкодження клітинних структур, що також 
підтверджує його проективну дію. 
Висновки. Застосування внутрішньовенної форми кверцетину (Корвітин) 
протягом перших 12 годин після розвитку симптомів у пацієнтів з гострим 
середньотяжким і тяжким ішемічним інсультом достовірно збільшує 
ймовірність повного відновлення неврологічних функцій  протягом 3-х 
місяців від початку спостереження. Найбільш виражений терапевтичний 
ефект досягався при використанні Корвітину дозою 7,0 або 10,5 г/курс терапії. 

ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ АНТИГІПЕРТИНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ДОСЯГНЕНІ 
ЦІЛЬОВОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ

Мойсеєнко В.О., Никула Т.Д., Пасько І.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київська 

міська клінічна лікарня № 3, м. Київ
Мета – вивчити ефективність антигіпертензивної терапії, порівняти зміни 
добового артеріального тиску в пацієнтів різних вікових груп та динаміку цих 
параметрів під впливом антигіпертензивної терапії.
Матеріали і методи. Обстежено 115 хворих з артеріальною гіпертензією, 
які були розподілені на вікові групи, а також на підгрупи залежно від 
наявності ессенціальної чи симптоматичної артеріальної гіпертензії та виду 
антигіпертензивної терапії. Методи дослідження: добове моніторування 
артеріального тиску, ЕКГ, Ехо-КГ, УЗД органів черевної порожнини та нирок, 
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непряма радіонуклідна ренангіографія, динамічна реносцинтиграфія, у разі 
необхідності рентгенологічне дослідження органів грудної порожнини, 
біопсія, екскреторна урографія. 
Результати та їх обговорення. У хворих, які отримували периндоприл  на 
10й день від початку лікування рівень САТ склав 139,45±8,63 мм рт. ст. (на 
29,71 мм рт. ст. і був нижче вихідного рівня, р<0,05), ДАТ – 86,35±6,19 мм рт. 
ст. (на 13,82 мм рт. ст. нижче вихідного рівня, р<0,05). також спостерігався 
достовірний антигіпертензивний ефект у хворих як основної, так і 
контрольної груп. В динаміці в основній групі через місяць ми отримали 
САТ – 142,54±12,41мм рт. ст., ДАТ – 93,86±13,54мм рт. ст. При застосуванні 
комплексної антигіпертензивної терапії, на 10й день від початку лікування, 
рівень САТ склав у середньому 142,94±13,67 мм рт. ст. (на 34,4 мм рт. ст. 
нижче вихідного рівня, р<0,05), ДАТ – 87,89±8,82 мм рт. ст. (на 18,03 мм рт. 
ст. нижче вихідного рівня, р<0,05), в динаміці через місяць лікування – САТ 
– 144,36±13,68 мм рт. ст., ДАТ – 91,38±9,16 мм рт. ст. У хворих контрольної 
групи на відміну від основної, антигіпертензивний ефект не був стійким: при 
динамічному спостереженні через місяць САТ склав 162,31±18,64 мм рт. ст., 
ДАТ – 93,77±12,28 мм рт. ст. 
Висновки. Отже, комплексна антигіпертензивна терапія сприяє досягненню 
найбільш вираженого позитивного ефекту за рахунок зменшення рівня АГ і 
відповідно покращенню стану серцево-судинної системи.

КОРЕКЦІЯ БІЛІАРНОГО СЛАДЖУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В 
ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

Дудар Л.В., Назарко Н.М.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ

Мета – нормалізація функцій жовчного міхура осіб молодого віку з біліарним 
сладжем шляхом апробації різних програм фізичної реабілітації.
Матеріали та методи. Обстежено 72 особи молодого віку з біліарним сладжем 
у віці від 18 до 25 років. Першій групі (n=24) призначено програму реабілітації 
з використанням гімнастичних вправ. Другій групі (n=25) - програму фізичних 
тренувань на велотренажері. Третій групі (n=23) – програму велотренувань у 
поєднанні з гімнастичними вправами. Фізична реабілітація тривала 30 днів 
протягом 25-30 хвилин 5 разів на тиждень. Ефективність програм фізичної 
реабілітації оцінювали за допомогою динаміки ехо-щільності вмісту жовчного 
міхура через 10 і 30 днів від початку тренувань.
Результати та їх обговорення. У першій групі досягнення цільового рівня 
середної градації ехо-щільності вмісту жовчного міхура було відмічено 
лише на 30 добу реабілітації і становило 16,2±0,9 од., що на 14,7% менше 
від вихідного стану  (р<0,05). У другій групі вже на 10 добу велотренування 
відсоток зменшення ехо-щільності вмісту жовчного міхура становив 14,6%, 
що свідчить про досягнення цільового рівня евакуаторної функції. У третій 
групі після 10 днів велотренування відсоток зменшення ехо-щільності вмісту 
жовчного міхура становив 15,8%, що також свідчить про досягнення цільового 
рівня. Однак, аналізуючи динаміку ехо-щільності вмісту жовчного міхура 
натще на етапах фізичної реабілітації, встановлено, що тільки в 3 групі даний 
показник вже через 10 днів був на 17,4% менше у порівнянні з таким самим 
станом до початку тренування і дана зміна була статистично  значимою.
Висновки. Програма фізичної реабілітації з велотренуванням та 
гімнастичними вправами в осіб молодого віку з біліарним сладжем дозволила 
прискорити терміни відновлення задовільної моторно-евакуаторної функції 
жовчного міхура та ехо-щільності його вмісту (10-та доба) порівняно з 
програмою гімнастичних вправ та програмою велотренувань.

НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АНАТОМІЯ 
ЛЮДИНИ»

Черкасов В.Г., Ковальчук О.І., Дзевульська І.В., Головацький А.С., 
Сапін М.Р., Гумінський Ю.Й., Парахін А.І.

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

Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
Московська медична академія імені І.М. Сєченова, м. Москва, РФ

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, 
м. Вінниця, Україна

Медичний інститут УАНМ, м. Київ, Україна
Мета – створення навчального комплексу для вивчення дисципліни 
«Анатомія людини» для студентів вищих медичних навчальних закладів.
Матеріали  і методи: на принципах традиційної, проблемно-орієнтованої 
і системно-орієнтованої навчальних моделей створений Навчальний 
комплекс для вивчення дисципліни «Анатомія людини».
Результати та їх обговорення. Навчальний комплекс для вивчення 
дисципліни «Анатомія людини» (тритомний національний підручник, 
анатомічна термінологія, що є фактично четвертим томом підручника, 

посібник для самостійної роботи студентів, посібник з тестовими 
завданнями  «Крок-1») містить систематизований і доступно поданий 
детальний матеріал з анатомії людини. Вихід у світ сучасного, базового 
тритомного підручника “Анатомія людини”, який затверджений як підручник 
МОН та МОЗ України є визначною подією у вітчизняній морфології. 
Висновки. Основне завдання даного навчального комплексу, який відповідає 
змісту навчальної  дисципліни «Анатомія людини», полягає в органічному 
поєднанні знань особливостей будови,  топографії органів з їх функцією, 
поєднанні базової теоретичної підготовки майбутнього лікаря з контролем 
практичних навичок та тестових завдань «Крок-1».  Навчальний комплекс 
є підґрунтям для засвоєння клінічних дисциплін та прикладного значення 
анатомії, дає змогу ширше показати і глибше розкрити сучасні досягнення 
анатомічної науки, що є необхідною умовою підготовки лікаря європейського 
зразка – людини широкої ерудиції та високих професійних якостей.

ПІДХОДИ ДО ВИГОДОВУВАННЯ У ДІТЕЙ З ГРУПИ РИЗИКУ РЕАЛІЗАЦІЇ 
АЛЕРГІЧНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ

Починок Т.В., Барзилович В.Д., Барзилович А.Д., Гудзій М.Ю.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ

Мета. Продемонструвати профілактичну роль раціонального вигодовування 
дітей першого року життя із генетичною схильністю до алергічних 
захворювань (АЗ) в реалізації патології.
Матеріали і методи. Обстежено 311 дітей від народження та до 3-х річного 
віку з групи ризику реалізації АЗ. Алергічна схильність підтверджена даними 
анамнезу (наявність АЗ у старшої дитини та/чи одного або обох батьків), а 
також у випадку маніфестації АЗ за допомогою: визначення загального IgE та 
еозинофільно катіонного протеїну та специфічного алерготестування. Дітей 
розподілили на 2 групи: 1 - 204 дитини - на природному вигодовуванні, 2 - 107 
– на штучному або змішаному. Дітей на грудному вигодовуванні поділили на 
2-підгрупи: 1 - 97 дітей харчувались з дотриманням рекомендацій всесвітньої 
асоціації алергологів, 2 - 107 дітей вигодовувалися за прийнятими в Україні 
правилами. Дітей на штучному та змішаному вигодовуванні теж поділили на 
2 підгрупи: 3 - 57 дітей, що получали гіпоалергенні (ГА) суміші різного ступеня 
гідролізу; 4 - 50 - адаптовані молочні суміші базового використання (БВ). Крім 
того, діти були розподілені на дві групи, відповідно часу введення першого 
прикорму: 140 дітей отримали перший прикорм у віці 4-6 місяців; 171 – після 
6-ти місяців. Оцінювалась частота та тяжкість АЗ [атопічного дерматиту (АД) 
- за шкалою SCORAD, бронхіальної астми (БА)- за міжнародною шкалою 
важкості перебігу].
Результати та їх обговорення. Виявлено, що в 3 підгрупі частота маніфестацій 
АЗ була нижчою [АД - 33% (19 дітей); БА - 9% (5 дітей)] у порівнянні з дітьми 
4 підгрупи [АД - 56% (28 дітей); БА - 18% (9 дітей)]. Перебіг захворювань був 
достовірно легшим у підгрупі дітей на ГА сумішах порівнюючи з дітьми на 
сумішах БВ (АД розподіл за легкою-середньою та важкою формою склав 74%-
21%-5% в 3 підгрупі та 29%-61%-10% у четвертій; БА з легкою-середньою та 
важкою формою склав 60%-40%-0% в 3 підгрупі та 45%-45%-10% в четвертій). 
В підгрупах природного вигодовування різниці в частоті маніфестації АЗ 
залежно від жорсткості дієти виявлено не було: частота АД - 36% (35 дітей) 
– 1 підгрупа та 38% (41 дитина) – 2 підгрупа; БА 16% (15 дітей) – 1 підгрупа та 
17% (18 дітей) – 2 підгрупа відповідно. Аналіз важкості перебігу АД показав, 
що у дітей, мами яких були на суворих елімінаційних дієтах, АД перебігав 
важче, розподіл за легкою-середньою та важкою формою склав 71%-23%-6% 
в 1-й та 37%-56%-7% в 2-й підгрупах, відповідно. Залежно від часу введення 
першого прикорму, частота маніфестацій АЗ не відрізнялась від дітей, що 
отримали прикорм у віці 4-6 місяців та, яким перший прикорм вводився після 
6-ти місяців: частота АД 42% (58 дітей) та 38% (65 дітей), БА 15% (21 дитина) 
та 15% (26 дітей) відповідно. Важкість перебігу БА в обох групах також не 
відрізнялась, проте перебіг АД був достовірно легшим в групі дітей з більш 
раннім введенням прикормів. 
Висновки. 1. Використання ГА сумішей у якості базисних знижує частоту та 
важкість маніфестації алергічних захворювань у дітей 1-го року життя.2. В разі 
виключно грудного вигодовування, характер харчування мами не відіграє 
визначальної ролі в частоті маніфестації та важкості перебігу алергічних 
захворювань у дітей перших років життя. 3. Для дітей з обтяженою спадковістю 
по атопічному дерматиту доцільним є раннє введення прикормів (4-6міс.). 

ВИГОДОВУВАННЯ У ДІТЕЙ З ГРУПИ РИЗИКУ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛЕРГІЧНОЇ 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ

Починок Т.В., Барзилович В.Д., Барзилович А.Д., Гудзій М.Ю.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ

Мета. Продемонструвати профілактичну роль раціонального вигодовування 
дітей першого року життя із генетичною схильністю до алергічних 
захворювань (АЗ) в реалізації патології. 



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

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

60  www.medforum.in.ua  тези доповідей

Матеріали і методи. Обстежено 311 дітей від народження та до 3-х річного 
віку із спадковою схильністю до алергічних захворювань, яка підтверджена 
даними анамнезу (наявність АЗ у старшої дитини та/чи одного або обох батьків), 
а також у випадку маніфестації АЗ за допомогою: визначення загального IgE та 
еозинофільно катіонного протеїну та специфічного алерготестування. Дітей 
розподілили на 2 групи: 1 - 204 дитини - на природному вигодовуванні, 2 - 107 
– на штучному або змішаному. Дітей на грудному вигодовуванні поділили на 
2-підгрупи: 1 - 97 дітей харчувались з дотриманням рекомендацій всесвітньої 
асоціації алергологів, 2 - 107 дітей вигодовувалися за прийнятими в Україні 
правилами. Дітей на штучному та змішаному вигодовуванні теж поділили на 
2 підгрупи: 3 - 57 дітей, що получали гіпоалергенні (ГА) суміші різного ступеня 
гідролізу; 4 - 50 - адаптовані молочні суміші базового використання (БВ). Крім 
того, діти були розподілені на дві групи, відповідно часу введення першого 
прикорму: 140 дітей отримали перший прикорм у віці 4-6 місяців; 171 – після 
6-ти місяців. Оцінювалась частота та тяжкість АЗ [атопічного дерматиту (АД) 
- за шкалою SCORAD, бронхіальної астми (БА)- за міжнародною шкалою 
важкості перебігу].
Результати та їх обговорення. Виявлено, що в 3-ій підгрупі частота 
маніфестацій АЗ була нижчою [АД - 33% (19 дітей); БА - 9% (5 дітей)] у порівнянні 
з дітьми 4 підгрупи [АД - 56% (28 дітей); БА - 18% (9 дітей)]. Перебіг захворювань 
був достовірно легшим у підгрупі дітей на ГА сумішах порівнюючи з дітьми на 
сумішах БВ (АД розподіл за легкою-середньою та важкою формою склав 74%-
21%-5% в 3 підгрупі та 29%-61%-10% у четвертій; БА з легкою-середньою та 
важкою формою склав 60%-40%-0% в 3 підгрупі та 45%-45%-10% в четвертій). 
В підгрупах природного вигодовування різниці в частоті маніфестації АЗ 
залежно від жорсткості дієти виявлено не було: частота АД - 36% (35 дітей) 
– 1 підгрупа та 38% (41 дитина) – 2 підгрупа; БА 16% (15 дітей) – 1 підгрупа та 
17% (18 дітей) – 2 підгрупа відповідно. Аналіз важкості перебігу АД показав, 
що у дітей, мами яких були на суворих елімінаційних дієтах, АД перебігав 
важче, розподіл за легкою-середньою та важкою формою склав 71%-23%-6% 
в 1-й та 37%-56%-7% в 2-й підгрупах, відповідно. Залежно від часу введення 
першого прикорму, частота маніфестацій АЗ не відрізнялась від дітей, що 
отримали прикорм у віці 4-6 місяців та, яким перший прикорм вводився після 
6-ти місяців: частота АД 42% (58 дітей) та 38% (65 дітей), БА 15% (21 дитина) 
та 15% (26 дітей) відповідно. Важкість перебігу БА в обох групах також не 
відрізнялась, проте перебіг АД був достовірно легшим в групі дітей з більш 
раннім введенням прикормів.
Висновки. 1. Використання ГА сумішей у якості базисних знижує частоту та 
важкість маніфестації алергічних захворювань у дітей 1-го року життя. 2. В разі 
грудного вигодовування, характер харчування мами не відіграє визначальної 
ролі в частоті маніфестації та важкості перебігу алергічних захворювань 
у дітей перших років життя. 3. Для дітей з обтяженою спадковістю по АД 
доцільним є раннє введення прикормів (4-6міс.).

ПРОФІЛАКТИКА РОЗВИТКУ ГОСТРОІНТЕСТИНАЛЬНОЇ АЛЕРГІЇ У ДІТЕЙ 
ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ ЖИТТЯ

Барзилович В.Д., Починок Т.В., Барзилович А.Д., Гудзій М.Ю.
Мета: Показати роль раціонального харчування дітей перших трьох років 
життя як профілактичного фактору у розвитку гастроінтестинальної алергії. 
Матеріали та методи: Під наглядом було 311 з групи ризику реалізації 
алергічних захворювань віком від народження до 3-х річного віку. Для 
поглибленого клініко-лабораторного обстеження було відібрано 56 дітей – 
основна група. 30 дітей відповідного віку без алергічної схильності склали 
контрольну групу. Алергічна схильність підтверджена анамнестичними 
методами (наявність алергічної захворюваності у старшої дитини та/чи 
одного або обох батьків); у випадку маніфестації захворювання визначали 
загальний та специфічні Ig Е, еозинофільний катіонний протеїн (ЕКП); 
проводилася діагностика лактозної непереносимості – діагностика носія 
алеллю 13910 у сироватці крові; діти були консультовані хірургом, в 
одному випадку була зроблена іригографія. 30 дітей отримувала грудне 
вигодовування, 26 дітей отримувала штучне або змішане вигодовування, 
з них 2 дитини використовували суміші з маркуванням гіпоалергенні 
(ГА) різного ступеня гідролізу, а 24 дитини отримували адаптовані 
молочні суміші призначені для базового використання. Мамам дітей з 
основної групи, що знаходились на грудному та змішаному вигодовуванні 
рекомендована безмолочна дієта. Діти контрольної групи отримували 
грудне вигодовування.
Результати дослідження: У 18% дітей основної групи до 6-ти місяців 
спостерігались стійкі, резистентні до звичайної терапії патологічні симптоми 
з боку шлунково-кишкового тракту. Так, зригування - у 28 дітей, блювота - 4, 
коліки – 41, здуття і болі в животі – 30, діарея - 34, закрепи - 20, у 14 дітей 
періодично на фоні задовільного самопочуття та відсутності патології з боку 
інших органів і систем була наявна кров у стільці. У 68% дітей основної групи 
загальний Ig Е достовірно перевищував норму, у 75% - виявлені специфічні Ig 

Е хоча б до однієї з фракцій коров’ячого молока, у 93% дітей ЕКП достовірно 
перевищував норму порівнюючи з контрольною групою дітей без алергічної 
схильності. У копрограмі 89% дітей основної групи був слиз у великій 
кількості, у 41 % еритроцити та лейкоцити, у 96% спостерігалася кисла РН 
калу. Враховуючи алергічний характер змін з боку шлунково-кишкового 
тракту дітям був призначено курс антигістамінних препаратів 2 покоління 
(фенистил) у продовж 7 днів. В результаті 3-х місячного спостереження 
продемонстровано що, позитивний клінічний ефект наступав протягом 
першого тижня спостереження після початку виконання рекомендацій. 
Рівні загального та специфічних IgE до фракцій коров’ячого молока мали 
тенденцію до поступового зниження. Рівень ЕКП достовірно зменшувався 
вже на першому тижні лікування та корелював із динамікою клінічних 
симптомів, що демонструє можливість його використання як маркеру 
активності алергічного процесу. 
Висновки: 1. У дітей перших місяців життя з особливо з групи ризику 
алергічних захворювань стійкі гастроінтестинальні прояви можуть бути 
пов’язані з алергічною патологією.
2. Використання сумішей з маркування ГА в якості базисних, а також 
безмолочна дієта для мами достовірно знижує гастроентестинальні прояви 
харчової алергії. 3. З метою оцінки важкості алергічного процесу у дітей 
перших місяців життя доцільно використовувати ЕКП. 

ПРОФІЛАКТИКА РОЗВИТКУ ГОСТРОІНТЕСТИНАЛЬНОЇ АЛЕРГІЇ У ДІТЕЙ 
ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ ЖИТТЯ

Барзилович В.Д., Починок Т.В.,Барзилович А.Д., Гудзій М.Ю.
Мета: Показати роль раціонального харчування дітей перших трьох років 
життя як профілактичного фактору у розвитку гастроінтестинальної алергії. 
Матеріали та методи: Під наглядом було 311 з групи ризику реалізації 
алергічних захворювань віком від народження до 3-х річного віку. Для 
поглибленого клініко-лабораторного обстеження було відібрано 56 дітей – 
основна група. 30 дітей відповідного віку без алергічної схильності склали 
контрольну групу. Алергічна схильність підтверджена анамнестичними 
методами (наявність алергічної захворюваності у старшої дитини та/чи 
одного або обох батьків); у випадку маніфестації захворювання визначали 
загальний та специфічні Ig Е, еозинофільний катіонний протеїн (ЕКП); 
проводилася діагностика лактозної непереносимості – діагностика носія 
алеллю 13910 у сироватці крові; діти були консультовані хірургом, в 
одному випадку була зроблена іригографія. 30 дітей отримувала грудне 
вигодовування, 26 дітей отримувала штучне або змішане вигодовування, 
з них 2 дитини використовували суміші з маркуванням гіпоалергенні 
(ГА) різного ступеня гідролізу, а 24 дитини отримували адаптовані 
молочні суміші призначені для базового використання. Мамам дітей з 
основної групи, що знаходились на грудному та змішаному вигодовуванні 
рекомендована безмолочна дієта. Діти контрольної групи отримували 
грудне вигодовування. 
Результати дослідження: У 18% дітей основної групи до 6-ти місяців 
спостерігались стійкі, резистентні до звичайної терапії патологічні симптоми 
з боку шлунково-кишкового тракту. Так, зригування - у 28 дітей, блювота - 4, 
коліки – 41, здуття і болі в животі – 30, діарея - 34, закрепи - 20, у 14 дітей 
періодично на фоні задовільного самопочуття та відсутності патології з боку 
інших органів і систем була наявна кров у стільці. У 68% дітей основної групи 
загальний Ig Е достовірно перевищував норму, у 75% - виявлені специфічні Ig 
Е хоча б до однієї з фракцій коров’ячого молока, у 93% дітей ЕКП достовірно 
перевищував норму порівнюючи з контрольною групою дітей без алергічної 
схильності. У копрограмі 89% дітей основної групи був слиз у великій 
кількості, у 41 % еритроцити та лейкоцити, у 96% спостерігалася кисла РН 
калу. Враховуючи алергічний характер змін з боку шлунково-кишкового 
тракту дітям був призначено курс антигістамінних препаратів 2 покоління 
(фенистил) у продовж 7 днів. В результаті 3-х місячного спостереження 
продемонстровано що, позитивний клінічний ефект наступав протягом 
першого тижня спостереження після початку виконання рекомендацій. 
Рівні загального та специфічних IgE до фракцій коров’ячого молока мали 
тенденцію до поступового зниження. Рівень ЕКП достовірно зменшувався 
вже на першому тижні лікування та корелював із динамікою клінічних 
симптомів, що демонструє можливість його використання як маркеру 
активності алергічного процесу. 
Висновки: 
1. У дітей перших місяців життя з особливо з групи ризику алергічних 
захворювань стійкі гастроінтестинальні прояви можуть бути пов’язані з 
алергічною патологією.
2. Використання сумішей з маркування ГА в якості базисних, а також 
безмолочна дієта для мами достовірно знижує гастроентестинальні прояви 
харчової алергії. 3. З метою оцінки важкості алергічного процесу у дітей 
перших місяців життя доцільно використовувати ЕКП. 
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СПОСІБ ЛІКВІДАЦІЇ ДЕФЕКТІВ ТВЕРДОГО ПІДНЕБІННЯ ПРИ ДВОБІЧНИХ 
НЕЗРОЩЕННЯХ ЙОГО

Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Єгоров Р.І.
Мета – скоротити та покращити результати ліквідації дефектів твердого 
піднебіння.
Матеріали і методи. Прооперовано 10 дітей із залишковими та 
післяопераційними дефектами твердого піднебіння. З прооперованих дітей 
7 хлопчиків та 3 дівчат. У віці від 4 до 6 років.
Результати та їх обговорення. Одним з етапів комплексного лікування 
дітей з вродженими наскрізними незрощеннями є закриття залишкових та 
вторинних дефектів твердого піднебіння. Проблеми ліквідації дефектів на 
піднебінні полягають у їх локалізації, розмірах, ступеню дефіциту пластичного 
матеріалу. У більшості випадків зараз для ліквідації дефектів використовують 
місцеві тканини у вигляді різних слизово-окісних клаптів на одній або двох 
живлячих ніжках, перекинутих на 180º, або клапоть з язика. Запропонована 
методика ліквідації залишкових дефектів за допомогою слизово-окісного 
клаптя з переднього та середнього відділів лемешу з живлячою ніжкою 
на міжщелепній кістці, в комбінації з язикоподібними клаптями з бокових 
фрагментів, що дозволяє закрити більшу частину дефекту.
Висновки: Ліквідація дефектів твердого піднебіння з використанням 
комбінованих слизово-окісних клаптів з лемешу в комбінації з язикоподібними 
клаптями з бокових фрагментів допомагає вирішити проблему одноетапно. 

СПОСІБ ЛІКВІДАЦІЇ ДЕФЕКТІВ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВІДРОСТКА ПРИ 
ОДНОБІЧНИХ НЕЗРОЩЕННЯХ

Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Єгоров Р.І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Мета: ліквідація дефекту альвеолярного відростка та профілактика 
післяопераційних дефектів з використанням комбінованого клаптя з лемешу 
та чотирьохкутного хряща.
Матеріали і методи. Прооперовано 7 дітей із залишковими дефектами 
альвеолярного відростка.
Результати та їх обговорення. Одним з етапів комплексного лікування дітей 
з вродженими наскрізними незрощеннями є закриття дефектів коміркового 
відростка. Закриття їх утруднено, що обумовлено дефіцитом тканин, 
великими розмірами та формою самого дефекту. Існуючі способи ліквідації 
дефектів альвеолярного відростка та твердого піднебіння передбачають 
викроювання на одній або двох ніжках слизово-окісних та слизово-м’язові-
рубцевих клаптів з присінка, твердого піднебіння, щоки. Відповідно до 
запропонованої методики на бічній поверхні лемешу та нижнього полюсу 
чотирьохкутного хряща викроюють прямокутний клапоть, який піднімають 
догори та вкладають на сформований «підкладочний» клапоть і фіксують до 
ранової поверхні тканин малого фрагменту швами з вікрилу.  
Висновки: Ліквідація дефектів альвеолярного відростка з використанням 
комбінованих слизово-окісних клаптів з лемешу та нижнього полюсу 
чотирьохкутного хряща збільшує поверхню донорського матеріалу та 
створює сприятливі умови для регенерації переміщених тканин в ділянці 
дефекту.

СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВРОДЖЕНИХ НЕЗРОЩЕНЬ 
ТВЕРДОГО ТА М’ЯКОГО ПІДНЕБІННЯ

Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Єгоров Р.І.
Мета - відновлення анатомічної та функціональної ефективності м’якого 
піднебіння та профілактика утворення післяопераційних дефектів на кордоні 
твердого та м’якого піднебіння.
Матеріали і методи. Прооперовано 10 дітей із вродженими незрощеннями 
твердого та м’якого піднебіння. З прооперованих дітей 6 хлопчиків та 4 дівчат. 
У віці від 8 місяців до 3 років.
Результати та їх обговорення. Показаннями для проведення щадної 
велопластики є наскрізні та ізолюванні незрощення твердого та м’якого 
піднебіння. Утворення післяопераційних дефектів на кордоні твердого 
та м’якого піднебіння займає перше місце по частоті ускладнень. Тому 
для лікування вроджених незрощень твердого та м’якого піднебіння 
нами розроблені модифікації існуючої методики щадної велопластики 
по Л.В.Харькову. Найбільша увага приділялася розкрою тканин на межі 
твердого та м’якого піднебіння, а саме формування двох трикутних клаптів на 
основних слизово-окісних клаптях, які в подальшому взаємопереміщюються, 
тим самим забезпечується переорієнтація лінії швів на кордоні твердого та 
м’якого піднебіння, що забезпечує профілактику утворення післяопераційних 
дефектів.
Висновки: Використання двох взаємопереміщенних слизово-м’язових  
клаптів на межі твердого та м’якого піднебіння  дозволяє профілактувати 

утворення післяопераційних дефектів та розвиток вторинних деформацій 
піднебіння по трансверзалі.

ПРОГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ М’ЯЗІВ 
М’ЯКОГО ПІДНЕБІННЯ ПРИ ЙОГО НЕЗРОЩЕНІ

Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Єгоров Р.І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Мета – визначення рівня експресії генів міогеніна та міостатину у м’язах 
м’якого піднебіння.
Матеріали і методи. 40 дітям з вродженими незрощеннями твердого та 
м’якого піднебіння було проведено оцінку стану м’язів м’якого піднебіння, 
які були розділенні на 4 групи (згідно віку та виду незрощення).
Результати та їх обговорення. Для оцінки міогенного потенціалу 
стовбурових клітин м’язів м’якого піднебіння, нами були виділенні гени, які 
беруть участь у регенерації м’язових волокон. Міогенін - член сімейства 
міогенних регулюючих генів, які кодують набір факторів транскрипції, які 
є необхідними для розвитку м’язи. Міостатин - білок, який пригнічує ріст 
і диференціювання м’язової тканини. Отримані результати свідчать про 
низьку експресію міогеніна та міостатина у дітей з наскрізними видами 
незрощень в порівнянні з ізольованими формами. У дітей молодшої вікової 
групи (8міс.-2р.) рівень експресії вище, ніж у більш дорослих (2-4 років). 
Низький рівень експресії мРНК міогеніна та міостатина може бути одним з 
факторів розвитку піднебінно-глоткової недостатності після проведеного 
оперативного втручання.
Висновки: Оцінка експресії міогеніна та міостатина визначила необхідність  
предоперційну та післяопераційну підготовку направлене на підвищення  
міогенного потенціалу м’язів м’якого піднебіння та функціональній 
ефективності оперативних втручань.

ЛІКУВАННЯ ВЕНОЗНОЇ МАЛЬФОРМАЦІЇ У ДІТЕЙ В ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВІЙ 
ДІЛЯНЦІ

Харьков Л. В., Яковенко Л. М., Коротченко Г.М., Кисельова Н. В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Мета. вивчення ефективності пінної склерозуючої терапії при венозних 
мальформаціях у дітей в щелепно-лицевій ділянці.
Матеріали і методи. Проведено пінну склерозуючу терапію  6 дітям з венозною 
мальформацією в щелепно-лицевій ділянці під загальним знеболенням 
(ДП на винахід № 201409495 від 29.08.2014).  Для склерозуючої терапії 
використовували  Етоксисклерол 1% -  2мг/кг. Для оцінювання ефективності 
лікування застосовували УЗД в режимі допплеровського сканування шляхом 
визначення швидкості кровотоку в судинах новоутворення до проведення 
лікування та після нього.
Результати та їх обговорення. Попередньо за допомогою КТ з 
контрастуванням було визначено об`єм ураження, привідні та дренуючи 
венозні судини, за допомогою допплерографії визначили швидкість 
кровотоку в судинах.   
Контроль лікування проводили:
- візуально інтраопераційно -  колір шкіри став блідим після заповнення 
склерозантом змінених судин та його надлишки витікають з канюль 
привідних судин.
- контрольної допплерографії на 7-му добу, через 4 та 6 місяців. Після 
втручання протягом 6 міс. повна оклюзія склерозованих магістралей 
збереглась у 66%, у останніх 34% швидкість кровотоку  на ураженій ділянці 
знизилась втричі.
Висновки. Запропонований спосіб дозволяє, застосовуючи   перев`язку 
венозних судин новоутворення  під контролем зору з урахуванням глибини 
їх розташування, запобігти тромбоутворенню в сусідніх з новоутворенням 
ділянках; зменшити вірогідність реканалізаціїї, завдяки збереженню 
склерозанта безпосередньо в даній ділянці;  дозволяє усунути деформацію, 
відтворити анатомічну форму і розмір враженої ділянки.

СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВТОРИННИХ ДЕФЕКТІВ ТВЕРДОГО 
ПІДНЕБІННЯ

Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Чехова І.Л.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Мета - підвищення ефективності хірургічного лікування хворих з дефектом 
твердого  піднебіння значних розмірів та малою кількістю пластичного 
матеріалу за умов відсутності фронтальної групи зубів.
Матеріали і методи. Прооперовано 5 хворих з вторинними дефектами 
переднього та середнього   відділів твердого піднебіння  різних розмірів з 
відсутністю  фронтальної групи зубів у віці від 14 до 17 років.
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Результати та їх обговорення. Використання запропонованого способу 
дало можливість отримати добрі результати у 4 пацієнтів (80%) – дефект 
було ліквідовано повністю. Незадовільний результат – у 1 хворого (20%), у 
якого після заживлення рани та зняття швів сформувались щілинні дефекти 
у бічних відділах дефекту. Це пояснюється значними розмірами дефекту, 
а також попередніми двома невдалими спробами ліквідувати наявний 
дефект та значними рубцевими змінами оточуючих тканин після вказаних 
спроб. Для збільшення розмірів клаптя, додатково продовжують розрізи на 
вестибулярну поверхню коміркового відростка, викроюють та відшаровують 
єдиний слизово-окісний клапоть, деепітелізують його у бічних відділах, 
укладають на ранову поверхню клаптів, взятих по боках дефекту та вшивають 
у міжтканову нішу, сформовану в задньому краї дефекту, а скелетовану 
вестибулярну поверхню коміркового відростка закривають язикоподібним 
клаптем слизової  з присінку. 
Висновки. Ліквідація дефектів альвеолярного відростка та переднього 
відділу твердого піднебіння з використанням єдиного слизово-
окісного клаптя, викроєного з вестибулярної та піднебінної поверхонь 
коміркового відростка збільшує поверхню донорського матеріалу та 
створює сприятливі умови для регенерації переміщених тканин в ділянці 
дефекту. 

ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАТУС ТА ГАЛОАЭРОЗОЛЬНАЯ ТЕРАПІЯ
Федоренко О.Є., Федоренко Л.О.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
Мета. Оцінити роль психоемоційної травми у виникненні сверблячих і 
алергійних дерматозів та зворотний взаємозв’язок психоемоційної сфери від 
шкірного захворювання. Виходячи із уже клінічно апробованої ефективності 
лікування атопического дерматиту аерозолями кам’яної солі в камерах 
штучного мікроклімату, було вирішено вивчити вплив даного методу 
лікування на стан психоемоційної сфери  хворих  екземою.
Матеріали і методи. Під нашим спостереженням у стаціонарі Київського 
міського шкірно-венерологічного диспансеру перебувало 28 хворих 
екземою у віці від 24 до 49 років із тривалістю захворювання від 9 до 75 
місяців. При цьому 9 пацієнтів самі відзначали наявність у себе в анамнезі 
значимого нервового стресу як першопричини виникнення захворювання, 
a 16 пацієнтів - як основну причину «чергового» загострення. Всі ці пацієнти 
крім традиційної місцевої терапії також одержували не медикаментозний 
вплив у кабінеті штучного мікроклімату „Соляна печера” протягом 
2-х тижнів, основним діючим фактором якого був лікувальний вплив 
дрібнодисперсного аерозолю реліктової кам’яної солі. Курс такої терапії 
складався з 14-16 процедур – щоденного перебування пацієнтів у штучному 
мікрокліматі галоаєрозольної  камери протягом  45 хвилин.    Загальна 
оцінка ефективності такого лікування здійснювалася з урахуванням 
як власне самих клінічних проявів дерматологічного статусу, так і по 
зміні самооцінки пацієнтами свого суб’єктивного стану в процесі такого 
лікування. Динаміка психоемоційного стану оцінювалася за результатами 
аналізу заповнених хворими тестів - індексу якості життя дерматологічних 
хворих (DLQI). 
Результати та їх обговорення. У процесі такого лікування спостерігалися 
помітні позитивні зміни в психоемоційному статусі хворих, що 
відобразилося як у зменшенні виразності суб’єктивних симптомів 
захворювання, так і в помітній зміні самооцінки ними якості власного життя. 
Так, зменшення свербіжу спостерігалося вже на 2-3 процедурний день, а 
повне його зникнення на 7-8 день. Загальне ж поліпшення соматичного 
стану на 8-9 процедурний день. Цифрове значення індексу якості життя 
на кінець курсу також підвищувалося майже на третину. Крім того, всі 
хворі відзначили поліпшення сну й помітне ослаблення дратівливості й 
стривоженості. Найбільш значимі зміни в суб’єктивній самооцінці свого 
стану спостерігалися серед хворих у яких анамнестично простежувався 
очевидний взаємозв’язок загострень екземи з різноманітними 
психоемоційними переживаннями. 
Висновки. Отримані результати дають підставу рекомендувати більш 
широко використовувати даний метод не медикаментозного впливу 
при комплексній терапії хронічних алергодерматозів в амбулаторних 
умовах.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ГАСТРОДУОДЕНІТУ У ДІТЕЙ НА 
ФОНІ ДЕФІЦИТУ ЦИНКУ

Ю.В. Марушко, А.О. Асонов
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Мета роботи - дослідити особливості перебігу хронічного гастродуоденіту 
при дефіциті цинку в організмі дітей для обґрунтування лікувальнно-
реабілітаційних заходів.

Матеріали і методи. Нами було обстежено 189 дітей з патологією органів 
травлення віком від 6 до 17 років, що перебували на стаціонарному лікуванні 
у яких встановлено діагноз хронічний гастродуоденіт (ХГД).
 Об’єм проведених досліджень включав комплексне обстеження: вивчення 
анамнезу захворювання та життя; фізикальне обстеження, проведення 
загальноклінічних, лабораторних та інструментальних методів дослідження.
Проводилось дослідження вмісту мікроелементів у волоссі дітей методом 
рентген-флюоресцентної спектрометрії на апараті «ElvaX – med».
Результати та їх обговорення. Діти з ХГД були розподілені на 2 групи 
спостереження: І група - 86 дітей з хронічним гастродуоденітом, що мали 
дефіцит цинку у волоссі (81,26±1,55 мкг/г); ІІ група – 100 дітей з хронічним 
гастродуоденітом з нормальним вмістом цинку у волоссі (131,94±2,66 мкг/г).
Аналіз даних анамнезу свідчить про те, що випадки  загострення ХГД 
достовірно (р<0,05) частіше спостерігається у групі пацієнтів з дефіцитом 
цинку (2,52±0,1), ніж у дітей групи порівняння (1,64±0,07).  
За результатами обстеження у І групі достовірно частіше спостерігається 
синдром хронічної неспецифічної інтоксикації ніж у пацієнтів ІІ групи.  
Больовий та диспептичний синдроми зустрічалися дещо частіше, але дані не 
достовірні. 
За результатами морфологічного дослідження біоптатів слизової оболонки 
шлунку встановлено, що  у дітей основної групи більш виражені процеси 
альтерації в епітелії залоз та більш виражені процеси субатрофії залоз в 
слизовій оболонці шлунку.
Висновки: 1. Перебіг хронічного гастродуоденіту у дітей, при зменшенні 
вмісту цинку у волоссі, характеризується більш частими загостреннями та 
вираженими симптомами інтоксикації.
2. У дітей із зниженим вмістом цинку у волоссі спостерігаються більш виражені 
процеси альтерації та субатрофії у слизовій оболонці шлунку.  

ВОДНЕВИЙ ДИХАЛЬНИЙ ТЕСТ З НАВАНТАЖЕННЯМ ЛАКТОЗОЮ ДЛЯ 
ДІАГНОСТИКИ ТРАНЗИТОРНОЇ ЛАКТАЗНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ДІТЕЙ 

ГРУДНОГО ВІКУ
Марушко Ю.В., Іовіца Т.В., Бойко Н.С.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
Мета – покращення діагностики транзиторної лактазної недостатності у 
дітей грудного віку з функціональними гастроінтестінальними розладами 
за допомогою водневого дихального тесту з навантаженням харчовою 
лактозою.
Матеріали і методи. Обстежено 189 дітей віком 1-5 місяців, у яких 
відмічались функціональні гастроінтестінальні розлади та транзиторна 
лактазна недостатність за клінічними даними. З діагностичною метою був 
проведений водневий дихальний тест з навантаженням харчовою лактозою. 
Водень вимірювали до навантаження та через 30 хвилин на протязі 3х годин.
Результати та їх обговорення. У більшості випадках функціональні 
гастроінтестінальні розлади у дітей віком 1 – 5 місяців життя обумовлені 
транзиторною лактазною недостатністю. За результатами водневого 
дихального тесту у 82,5% випадках відмічався позитивний дихальний тест 
(транзиторна лактазна недостатність). При визначені ступенів збільшення 
рівня водню під час водневого дихального тесту у дітей грудного віку з 
функціональними гастроінтестінальними розладами та транзиторною 
лактазою недостатністю виявлено, що доволі часто в 57,7% випадках рівень 
водню визначався >30<60 ppm.
Висновки. Водневий дихальний тест може бути використаний у дітей 
грудного віку як для первинної діагностики транзиторної лактазної 
недостатності так і для визначення ступенів проявів транзиторної лактазної 
недостатності та лактозо-залежного бактеріального росту у кишечнику.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ ТА ЛІПІДНОГО СПЕКТРУ 
СЛИНИ У ДІТЕЙ ПЕРШОГО КЛАСУ ШКОЛИ

Марушко Ю.В., Гиндич Ю.Ю., Дембіцький В.Л.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Мета. Дослідити та оцінити когнітивні функції та жирнокислотний  спектр 
слини у дітей першого року навчання у школі. 
Матеріали і методи. Дослідження було проведено за участю 30 школярів 
перших класів віком 6-7 років.Для деталізації скарг проводили опитування 
батьків за анкетою, розробленою для виконання поставлених завдань. 
Дослідження когнітивних функцій проводили за допомогою таких методів 
• коректурна проба ;
• метод Лур’є (дослідження короткострокової та довгострокової  слухової 
пам’яті);
• тест Кеттелла (визначення коефіцієнта інтелекту [IQ]). 
Жирнокислотний спектр ліпідів слини визначали за методом газової 
хроматографії.
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Результати та їх обговорення. Виявлялися наступні  скарги: на головний 
біль – у 15 дітей (50 %), погіршення сну – у 12 дітей (40% ), на дратливість – у 10 
(33,3%), плаксивість –у 7 (23,3%), швидку втомлюваність –у 7 (23,3%), слабкість 
– у 3 дітей (13,6%), зниження пам’яті – у 2 (6,6%). Найбільше страждали 
показники концентрації уваги (у 60% дітей). Значно рідше були знижені інші 
показники когнітивних функцій (5-12%). Виявлений дисбаланс показників 
ліпідного спектру слини у більшості школярів. 
Висновки. 1.У всіх дітей першого класу навчання у школі  навесні 
спостерігаються скарги астенічного характеру, порушення когнітивних 
функцій  виявлені  у 83,3% випадків.
2.При обстеженні ліпідного спектра слини спостерігався дисбаланс його 
складових, зокрема рівень ПНЖК був достовірно знижений у 73,3 % 
спостережень.

МІКРОЕЛЕМЕНТНІ ПОРТРЕТИ ДІТЕЙ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ НА 
ТЕРИТОРІЯХ З РІЗНОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ

Марушко Ю.В., Таринська О.Л., Асонов А.О., Дембіцький В.Л., 
Чабанович О.В., Шеф Г.Г.

Мета -  вивчити елементний статус дітей, що  мешкають на територіях з різною 
екологічною ситуацією, а саме в сільській місцевості з різною екологічною 
ситуацією та індустріального міста. 
Матеріали і методи.  Проаналізований мікроелементний статус в волоссі  
107 дітей віком 6-14 років, що мешкали в умовах мегаполіса міста Києва, в 
селах Лугінського району(ЛР) Житомирської області (зона радіоактивного 
забруднення – зона екологічного неблагопобуччя), та в селах Чорнобаївського 
району(ЧР) Черкаської області (відносно чиста екологічна зона).
Результати та їх обговорення. Встановлено, що у всіх об-стежених дітей 
мав місце полімікроелементоз. У дітей в м. Києва, ЛР та ЧР мав місце дефіцит 
заліза (відповідно 68,6%,  65,7% та 91,3%) та міді ( відповідно71,4%, 91,3% та 
73,7%. Дефіцит цинку мав місце у 70 % дітей ЧР, у киян та дітей ЛР дисбаланс 
цинку зустрічася в 2 рази рідше. Дисбаланс марганцю відмічений у 66-70%, 
всіх дітей,  стронцію у 38-43% киян та дітей ЛР, переважно у дівчат 12-13 років 
в періоді другого витягування, та у 17% дітей ЧР, 23-35 % дітей всіх обстежених 
дітей мають підвищений рівень кадмію у волоссі (у 34,8 % киян, 33,0%  -у дітей 
ЛР та  22,9% - ЧР). 
Висновки. У дітей  виявлений дисбаланс елементного статусу,  вивчення 
закономірностей якого дозволяє розробити рекомендації  щодо 
профілактики виникнення його порушень.

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У  ПІДЛІТКІВ
Таринська О.Л.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
Мета – дослідити фактори, що впливають на спосіб життя у підлітків.
Матеріали і методи. Обстежено 159 студентів медичних факультетів 
Національного медичного університету ім..О.О.Богомольця на час початку 
обстеження віком 17-18 років. Проаналізовано результати анкетування 
студентів щодо характеру харчування, наявності скарг та хронічних 
захворювань, а також вивчений рівень мікроелементів у волоссі  рентген-
флюоресцентним методом на апараті «Elvax-med».
Результати та їх обговорення. Дані анкетування показали, що переважали 
скарги на втомлюваність – 86,44% студентів, роздратованість 72,88%, 
головний біль – 71,18% обстежених. Зміна характеру апетиту відмічена у 
40,68% обстежених. Гастроентерологічні скарги мали  61,02% студентів. Зміни 
відмічені шкіри – у  64,41% студентів, волосся – у 47,46%, нігтів -  у 44,07% 
обстежених.  У 45,76% студентів мав місце множинний карієс. Дані анкетування 
студентів щодо характеру харчування - лише 58% студентів щоденно 
вживають м’ясо та овочі, 76% - фрукти та соки, 65% студентів не вживають 
або рідко вживають молоко і 70%- сир. Проте більше 70% студентів щодня 
вживають шоколад та цукерки і майже 30% - газовані напої. Відзначається 
також порушення режиму харчування,  фізичного навантаження, сну,  
перевтома. Встановлено, що у волоссі студентів ессенціальні елементи в 
48,83% випадках були нижчі нижнього умовного рівня, 5,08% перевищували 
верхній умовний рівень, і тільки 46,09% визначень вкладалися в умовний 
нормальний інтервал.
Висновки. В Україні в умовах соціально-демографічної кризи питання 
збереження здоров´я молодого покоління, зокрема студентського віку, 
перетворилося на предмет особливої уваги. Основними причинами 
такого становища називають недостатню міжгалузеву інтегрованість 
профілактичних заходів, вплив агресивних чинників довкілля та нездоровий 

спосіб життя та харчування, якими характеризується сучасне студентське 
середовище. 

ВМІСТ АНТИМІКРОБНИХ ПЕПТИДІВ В РОТОГЛОТКОВОМУ 
СЕКРЕТІ У ДІТЕЙ, ЩО ЧАСТО ХВОРІЮТЬ НА ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ 

ЗАХВОРЮВАННЯ
Марушко Ю.В., Мовчан О.С., Лисовець О.В. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
Мета - визначити перебіг гострих респіраторних захворювань (ГРЗ) у дітей 
різного віку та вміст β-дефензинів в ротоглотковому секреті (РГС) у ДЧХ на 
фоні хронічного тонзиліту.
Матеріали і методи. Обстежено 30 ДЧХ з хронічним компенсованим 
тонзилітом віком від 4 до 12 років.. В процесі дослідження використовувались 
клінічні, імунологічні, лабораторні, бактеріологічні та статистичні методи.
Результати та їх обговорення. Вміст дефензинів-β РГС у ДЧХ 4-7 років значно 
нижчий, ніж у ДЧХ 8-12 років, і становить відповідно 0,85(0,12-2,25) мкг/
мл та 4,8 (0,26-9,88) мкг/мл. Клінічно, група ДЧХ 4-7 років характеризується 
більшою частотою ГРЗ та загострень хронічного тонзиліту, 11 (73,3%) дітей 
4-7 років мали бактеріологічно підтверджений дисбактеріоз кишківника. 
При бактеріологічному дослідженні мигдаликів St. aureus був виявлений у 
9 (60%) дітей віком 4-7 років і у 7 (46,7%) дітей 8-12 років та реєструвались 
найнижчі показники дефензинів-β: 0,46 (0,12-0,59) мкг/мл та 2,61 (0,26-5,94) 
мкг/мл відповідно.
Висновки. Встановлено, що у ДЧХ з хронічним компенсованим тонзилітом 
спостерігається низький вміст дефензинів-β в ротоглотковому секреті, більш 
виражений у молодшій віковій групі (4-7 років), що може пояснювати високу 
захворюваність на ГРЗ у дітей дошкільного віку.

КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВОДНЕВОГО ДИХАЛЬНОГО ТЕСТУ З ХАРЧОВИМ 
НАВАНТАЖЕННЯМ ЛАКТУЛОЗОЮ В ПЕДІАТРІЇ

Марушко Ю.В., Грачова М.Г., Іовіца Т.В. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Мета – вивчення клінічного значення водневого дихального тесту з харчовим 
навантаженням лактулозою в педіатрії .
Матеріали і методи. Були обстежені діти шкільного віку, що перебували на 
стаціонарному лікуванні з приводу патології шлунково-кишкового тракту. 
Критеріями виключення стали застосування антибіотиків та кишкових 
антисептиків впродовж місяця до проведення дослідження. Всім обстеженим 
дітям був проведений водневий дихальний тест з навантаженням харчовою 
лактулозою.
Результати та їх обговорення. В ході дослідження було виявлено, що 
більшість дітей з патологією шлунково-кишкового тракту мають такі 
порушення виявлені за допомогою водневого дихального тесту як 
подовження часу кишкового транзиту, недостатнє заселення товстого 
кишечника анаеробними бактеріями, синдром надлишкового батеріального 
росту в тонкому кишечнику.
Висновки. Водневий дихальний тест з навантаженням харчовою лактулозою 
є інформативним та неінвазивним методом діагностики порушення 
мотильності та дисбактеріозу у дітей з патологією шлунково-кишкового 
тракту.

РОЛЬ КОРВІТИНУ В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ
Соколова Л.І., Черенько Т.М., Прокопів М.М., Трепет Л.М.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
Мета – оцінити ефективність і переносимість препарату Корвітин 
(водорозчинна форма кверцетину), виробництва ПАТ «Науково-виробничий 
центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» в різних дозуваннях 
для  лікування хворих з гострим середньотяжким і тяжким ішемічним 
інсультом 
Матеріали та методи. Проведено відкрите рандомізоване дослідження 
186 пацієнтів (111 чоловіків та 75  жінок) у віці від 40 до 65 років з гострим 
ішемічним інсультом з оцінкою суб’єктивних даних, динаміки неврологічного 
статусу з використанням шкал NIHSS, Ренкіна та індексу Бартел, МРТ 
головного мозку, динаміки маркерів гострофазного запалення, маркерів 
нейронального ушкодження, активності процесів окислення та стану 
антиоксидантного захисту. Ефективність лікування оцінили через 90 днів, 
використавши Глобальний тест.  
Результати та їх обговорення. Методом «сліпого» вибору були сформовані 
2 групи хворих: основна  та контрольна, що були співставимі до порівняння. 
Для лікування хворих основної групи оцінили ефективність трьох різних доз  
внутрішньовенної форми кверцетину (Корвітин). Клінічний аналіз динаміки 
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середніх значень клінічного неврологічного балу за шкалою NIHSS показав, 
що на тлі застосування Корвітину достовірний регрес неврологічного 
дефіциту наступав на 6 день і становив  5,4 бали по відношенню до 7,4 у 
контрольній групі. Подальше регресування стало ще більшим .на 11 і 21-й дні 
і  незначно зменшувалося до наступних візитів. На  21 день сприятливий вихід 
(0-2 бали) зареєстровано у 82,9% хворих досліджуваної групи, у порівнянні 
до 77,8% контрольної. Порівняння терапевтичної ефективності різних 
методів лікування  за шкалою NIHSS і мШР показало високу ефективність 
на 21-у добу у 77,4% і 83,9% на 90-у добу у групі хворих, що отримували 
лікування Корвітином, у порівнянні до 56,1% і 73,7% хворих групи контролю 
(стандартна терапія). Аналіз функціонального виходу лікування (іБ) показал, 
що на 90-у і 120-у добу у хворих групи Корвітину виявлений більш значний 
(в порівнянні до контрольної групи)  приріст частки  пацієнтів, що не 
потребували сторонньої допомоги. 
Більш інформативну оцінку ефективності лікування ми отримали при 
розрахунку загального показника відновлення функцій (Глобальный тест) 
через 90 днів від початку лікування. Терапія з використанням Корвітину 
супроводжувалася більш високим загальним показником відновлення 
функцій – 26,8%  у порівнянні до 19,5% хворих, що отримували стандартну 
терапію. Відмінності цього показника було достовірним: відношення 
шансів:1,3801; 95% довірчий інтервал: 1,10-1,52; р<0,05. На тлі лікування 
Корвітином з 10-го по 21-й дні спостерігалася тенденція до стабілізації рівня 
С-РП і IL-6, що свідчить про зменшення активності локального запалення і 
може бути розцінено як нейропротекторні прояви препарату. Дослідження 
маркерів нейронального ушкодження у хворих 2-х груп показало, що 
Корвітин зменшує ступінь ушкодження клітинних структур, що також 
підтверджує його проективну дію. 
Висновки. Застосування внутрішньовенної форми кверцетину (Корвітин) 
протягом перших 12 годин після розвитку симптомів у пацієнтів з гострим 
середньотяжким і тяжким ішемічним інсультом достовірно збільшує 
ймовірність повного відновлення неврологічних функцій  протягом 3-х 
місяців від початку спостереження. Найбільш виражений терапевтичний 
ефект досягався при використанні Корвітину дозою 7,0 або 10,5 г/курс терапії. 

ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЕТАПАХ 
ІМПЛАНТАЦІЇ У ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ

Столяр В.Г.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Мета дослідження: обґрунтування, розробка та оцінка ефективності 
запропонованого комплексу лікувально-гігієнічних засобів на етапах 
імплантації у осіб похилого віку .
Матеріали та методи дослідження. На базі НМУ ім. О.О. Богомольця було 
проведене вивчення видового складу мікрофлори слизової оболонки 
навколо 220 імплантатів, отриманої від 55 хворих у віці 70-90 років на різних 
етапах імплантації. 
Результати дослідження.Всіх пацієнтів навчали правилам раціональної 
індивідуальної гігієни. Залежно від використаних гігієнічних засобів усі 
пацієнти були розділені на 3 групи. При проведенні мікробіологічних 
досліджень у всіх хворих були виділені та ідентифіковані представники, 
як резидентної (постійної), так і транзиторної (непостійної, тимчасової) 
мікрофлори. Всього на поживних середовищах було виділено 250 штамів, 
які належали до 17 виду мікроорганізмів різних таксономічних груп. У всіх 
обстежених пацієнтів мікроорганізми виділялись у складі асоціацій, які у 
20,5% хворих складалися з різних представників аеробної та грибкової 
мікрофлори, а у 65,5% - аеробної та умовно-анаеробної. В середньому у 
кожного обстеженого асоціації налічували 4 – 6 видів мікроорганізмів.
1 етап - дослідження проводилося до імплантації.
2 етап – проведення мікробіологічного дослідження в короткі терміни (3 дні) 
після імплантації.
3 етап – мікробіологічне дослідження через 14 днів після імплантації.
4 етап – дослідження проводилося в віддалені терміни – через 6 місяців після 
імплантації 
До імплантації на долю аеробних мікроорганізмів родини Enterobacteriaceae 
і грибів Сandida приходилось 25,5 і 9,3 % виділених культур. З 
умовнопатогенних факультативно-анаеробних штамів навколо імплантату 
частіше за все 57,5 % – у випадків виявляли S. Aureus. У пацієнтів усіх груп 
дослідження Staphylococcus aureus не висівався. 
На 3, 14 добу та через півроку після імплантації в ІІІ клінічній групі дослідження 
був виявлений у значній кількісті S.aureus, який має високий агресивний 
потенціал та є одним з основних етіологічних факторів виникнення 
запалення. В першу чергу це зв’язано з тим, що пацієнти ІІІ клінічної групи 
не дотримувалися рекомендованого режиму гігієни порожнини рота, 
використовуючи лише одну зубну щітку. Як показало дослідження цього було 
недостатньо для підтримання раціональної гігієни порожнини рота.

Заключення: Використовуючи запропонований комплекс лікувально-
гігієнічних засобів відмічаємо покращення видового складу мікробних 
асоціацій, а саме збільшення частоти виділення представників резидентної 
(так званої «нормальної») мікрофлори: S. salivarius, S. Sanguis та наступних 
штамів Peptococcus, Peptostreptococcus, Lactobacillus, Neisseria. В той же час 
зареєстровано менший рівень висівання мікроорганізмів, які за даними 
літератури є найчастіше етіологічними чинниками запальних процесів 
слизової оболонки порожнини рота.

ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ КАВІТАЦІЇ У МІСЦЕВОМУ 
ЛІКУВАННІ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ СИНДРОМУ 

ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
Безродний Б.Г., Петренко О.М., Приступюк М.О., Мартинович Л.Д., 

Колосович І.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Мета роботи - вивчити результати лікування хворих із гнійно-некротичними 
ускладненнями синдрому діабетичної ступні  шляхом активної хірургічної 
тактики, доповненої ультразвуковою кавітацією раньової поверхні. 
Матеріали і методи. Сформовано 2 групи хворих. Усіх хворих було 
прооперовано (розкриття флегмон, некрсеквестректомія, висічення виразок). 
Пацієнти основної групи  (68 хворих)  післяопераційному період доповнювали 
ультразвуковою кавітацією гнійних ран системою Quostic АR 1000. У пацієнтів 
контрольної групи (37 хворих) рани обробляли розчинами антисептиків.
Результати  та їх обговорення Лікування проводилося ультразвуковою 
кавітацією ран у розчині антисептика (0,05% розчин хлоргексидіну 
біглюконата)  із застосуванням апарату Arobella Medical, яку розпочинали 
на 2 добу післяопераційного періоду. Проводилось від 5 до 7 процедур.   
Тривалість обробки складала 10 хвилин. Обробка гнійного вогнища 
проводилась без застосування анестезії.  В результаті проведеного 
комплексного у хворих основної групи після ультразвукової кавітації на 5 
добу мало місце зниження кількості мікробних колоній з 50 до 10 (р<0,05). 
В той же час у пацієнтів контрольної групи вказана динаміка мікробного 
забруднення ран спостерігалась на 9-15 добу (р<0,05).   
Висновки. Ультразвукова кавітація із застосуванням апарату Arobella  
дозволяє значно прискорити зміну фаз раньового процесу у гнійних ранах. 
Застосування методу ультразвукової кавітації суттєво знижує мікробну 
забрудненість ран,  прискорює видалення некрозу та  зменшенню площі 
операційної рани. Метод санації раньової поверхні шляхом ультразвукової 
кавітації не потребує значних матеріальних затрат та може бути застосований 
як в амбулаторних умовах так і в стаціонарному лікуванні.

ЗНАЧЕННЯ АЛІМЕНТАРНОЇ КОРЕКЦІЇ ДЕФІЦИТУ ЦИНКУ В УМОВАХ 
ІМУНОСУПРЕСІЇ

Білко Т.М., Ахтемійчук О.С.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) частіше за все виникають на фоні 
ослаблення імунної системи та переохолодження організму. Імуносупресія 
призводить до підвищеної чутливості організму до дії хвороботворних 
бактерій та вірусів. Одним із факторів, що спияють імуносупресії є 
аліментарнообумоалений дефіцит макро- і мікронітрієнтів, тому корекція їх 
дефіциту надзвичайно важлива для профілактики та лікування ГРЗ.
Мета. Вивчення імунопротективної дії нутрієнтів на прикладі 
біомікроелементу цинку в органічній формі, що має особливо важливий 
вплив на клітинний імунітет та резистентність організму, як фактор 
природного імунного захисту при ГРЗ у дітей. 
Матеріали і методи. Вивчення корекції дефіциту цинку проводилось з 
використанням дієтичної добавки ЮніЦинк, у вигляді жувальних таблеток, 
що містять в складі комбінацію цинку (у вигляді амінохелатів) та молозива у 
двох дослідних та контрольної групах дітей (за згодою батьків) віком 4-6 років 
з симптомами риніту та «дряпання» у горлі. Діти 1 групи (n-20) отримували 
ЮніЦинк перорально, 2 групи (n-20) – розсмоктували, 2 таблетки в день 
протягом 30 днів, діти 3 групи (n-20) ЮніЦинк не отримували. Всі три групи 
отримували загальноприйняте лікування. 
Результати. Встановлено достовірне скорочення терміну перебігу 
захворювання у дослідних групах в порівнянні з контрольною за 8-ми 
бальною шкалою оцінювання Громової О.О., 2012. Так, в 1 групі дітей, що 
розсмоктували таблетки середній бал склав 6,5, в 2 групі – 5,7, в 3 групі – 
2,7. Після закінчення вживання ЮніЦинку за результатами огляду лікаря 
виявлено значне покращення стану органів носоглотки. 
Висновки. Використання ЮніЦинку з метою корекції дефіциту цинку та 
стимуляції імунної відповіді призвело до зменшення загального запалення 
тканин носоглотки та перебігу протікання хвороби у дослідних групах в 
порівнянні з контрольною групою.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ А НА ФОНІ 
МЕТАБОЛІЧНИХ РОЗЛАДІВ

Горошко О.М.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Мета – дослідити особливості клінічного перебігу вірусного гепатиту А (ВГА) 
на фоні метаболічних розладів, з метою удосконалення тактики діагностики 
та лікування.
Матеріали і методи. Дослідження проводилося на базі кафедри інфекційних 
хвороб  НМУ імені О.О. Богомольця в КЛ №15,  було обстежено 51 хворого 
на ВГА. 
Діагноз встановлювався на підставі типової клінічної картини  захворювання 
(наявність переджовтяничного, жовтяничного періодів із загально 
інтоксикаційним, антено-вегетативним, диспепсичним синдромами, періоду 
реконвалесценції ), даних епідеміологічного анамнезу та підтверджувався 
специфічними методами діагностики, зокрема, визначенням anti HAV Ig M 
шляхом ІФА. В план обстеження всіх хворих входило, окрім загальноклінічних 
досліджень,  визначення індексу маси тіла (ІМТ), ліпідного профілю 
(тригліцериди, ХС ЛПВЩ). Пацієнти були поділені на дві групи, залежно від 
наявності чи відсутності метаболічних розладів.
Основну групу склали  24 пацієнти (15 (62,5%) чоловіків) і 9  (37,5%) жінок) з 
метаболічними розладами,  контрольну – 27 пацієнтів (6 (22%) чоловіків, 21 
(78%)жінка). Середній вік – 49 ±2,5 років.
Із 25 хворих, що поступили до відділення, починаючи із вересня 2014 року, 8 
(32%) – переселенці з Луганщини, що може бути обумовлено несприятливою 
епідеміологічною ситуацією в цих регіонах України.
Результати та їх обговорення. Метаболічні розлади у хворих проявлялися 
підвищенням ІМТ (32±2,8 кг/м²) та змінами ліпідного профілю (підвищення 
тригліцеридів (2,6±0,7 ммоль/л), зниження ХС ЛПВЩ (0,8±0,12 ммоль/л)).
Переджовтяничний  період у хворих  основної  групи  тривав довше (11±2,1 
днів), ніж у контрольній (7±1,8 днів).
У100% хворих обох груп спостерігався псевдогрипозний варіант перебігу 
переджовтяничного періоду, в той час як астеновегетативний переважав у 
хворих основної групи (100%), і був наявний у 15 (55,6%) хворих контрольної 
групи.
Кількість проведених ліжкоднів у контрольній групі – 17±3,8, а в основній – 
22±5,2. 
У період розпалу переважали прояви диспептичного синдрому. Якщо в 
контрольній групі в цей період спостерігалася лише незначна нудота (3 (11%) 
випадки), то в основній переважали  помірна (18 (75%)) і навіть виражена (6 
(25%)), поклики до блювання (6 (25%)), метеоризм (9 (37,5%)). 
Згідно з показниками біохімічного аналізу крові, білірубінемія  була  вища в 
основній групі (149±15,6 мкмоль/л), ніж у контрольній (120± 18,7 мкмоль/л). 
Активність АЛТ типово була вища  в основній групі (1875±680 Од/л), ніж 
у контрольній (1334±355 Од/л), але самим суттєвим є переважання АСТ  
(1165±256 Од/л – основна, 596,7±188 Од/л – контроль).
Висновки. 
Наявність вказаних вище метаболічних розладів є тим коморбідним 
станом, який обтяжує перебіг ВГА внаслідок більш глибокого ураження 
паренхіми печінки, на що вказує наступне:  збільшення тривалості 
переджовтяничного, жовтяничного періоду, більш виражені основні клінічні 
синдроми (загальноінтоксикаційний, антено-вегетативний, диспептичний); 
підвищення активності як АЛТ, так і АСТ зі збільшенням коефіцієнта де Рітіса, 
що безпосередньо  свідчить про більш глибоке ураження печінки з явищами 
гепатонекрозу. Такі хворі потребують ретельнішої уваги для попередження 
тяжких ускладнень основного захворювання.

ВИЗНАЧЕННЯ ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ І ФІТОСИРОВИНИ

Велика Н.В., Аністратенко Т.І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Мета - визначення  інтегрального оксидантно-антиоксидантного потенціалу 
харчових продуктів та фітонутрієнтної сировини. 
Матеріали і методи. Проаналізували 185 зразків харчової та фітосировини 
і харчових продуктів  за авторською методикою з 2,4- дитіобарбітуровою 
кислотою. 
Результати та їх обговорення. Створили шкалу  оксидантно-антиоксидантних 
властивостей, згідно якої харчові продукти поділили на 5 груп.  Перша група 
-   продукти з вираженими антиоксидантними властивостями - належать  
цикорій, чорниці, малина, слива, ожина, суниці, шипшина, обліпиха, зелень 
петрушки,  пелюстки троянди, лист  м’яти, гвоздика, кориця,  куркума.  
Друга група -  з помірними антиоксидантними властивостями – мандарин, 
апельсин, зелень кропу,капуста,  морська капуста, інші. Третя – нейтральні – 
крупи вівсяна, гречана, пшенична, борошно, хліб різних сортів, сухе молоко, 

сушені овочі. Четверта – з помірними прооксидантними властивостями 
– яєчний жовток, варена картопля, вершкове масло, інші.  П’ята– виражені 
прооксиданти – мариновані продукти, майонез, риб’ячий жир, соняшникова 
олія, сира картопля, інші. 
Активація процесів перекисного окислення ліпідів та порушення оксидантно-
антиоксидантного гомеостазу є провідним ланцюгом патогенезу старіння, 
вікозалежних, онкологічних, еколого-, професійнообумовлених захворювань. 
Антиоксидантні властивості продуктів  важливо використовувати для 
аліментарної профілактики та корекції відповідних станів та захворювань.          
З урахуванням антиоксидантного потенціалу створена група нових харчових 
продуктів функціонального призначення, новизна яких підтверджена 
патентами. 
Висновки. Оксидантні властивості продуктів необхідно враховувати в 
конструюванні харчових раціонів та дієт для осіб з порушенням оксидантно-
антиоксидантного гомеостазу.

ЕНДОСКОПІЧНІ ТА МІНІНВАЗИВНІ ВТРУЧАННЯ У ДИТЯЧІЙ ХІРУРГІЇ
Левицький А.Ф., Кривченя Д.Ю., Притула В.П., Дубровін О.Г., Годік О.С., 
Хуссейні С.Ф., Метленко О.В., Сільченко М.І., Бебешко О.В., Вітязь В.М., 

Пляцек В.А., Рогозинський В.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Вступ. Традиційне відкрите оперативне лікування в хірургії у дітей часто 
супроводжується важкою операційною травмою, що значно впливає на 
стан пацієнта і негативно позначається на результатах лікування різної 
патології. Все це призводить до необхідності застосування ендоскопічних 
і мініінвазивних втручань. За останні пару десятків років відбувся вибух 
технологічно розвитку та використання ендоскопічних і мініінвазивних 
підходів в хірургії, що стало операціями вибору при багатьох нозологіях.
Мета. Аналіз та оцінка ефективності застосування ендоскопічних і 
мініінвазивних втручань у дитячій хірургії.
Матеріали та методи дослідження. Щороку в НДСЛ «Охматдит» лікуються  
12-13500 пацієнтів. Серед них кожен рік оперуються - 7-8000 пацієнтів, яким 
виконується 8-9000 операцій. Ми проаналізували результати застосування 
ендоскопічних і мініінвазивних втручань у дітей в Національній дитячій 
спеціалізованій лікарні «Охматдит» за останні 15 років.
Результати та обговорення. Мінінвазивні методи в нашій клініці 
широко застосовуються при лікуванні захворювань та вад розвитку 
верхніх відділів травного тракту та трахео-бронхіального дерева. З 
метою відновлення прохідності трахеї, гортаноглотки, стравоходу при 
стенозах різної етіології ми використовували такі методи, як бужування, 
балонна ділятація, ендоскопічне розсічення, стентування, обколювання 
зони стенозу глюкокортикоїдами, кріодеструкція стенозів (n=4491). 
Ендоскопічне обладнання застосовували при діагностиці та видаленні 
сторонніх тіл стравоходу, шлунку і трахеобронхіального дерева (n=505). 
Ендоскопічне лікування пухлин респіраторного і травного тракту 
проведено у 110 пацієнтів, а діагностично-лікувальні втручання при вадах 
дихальних шляхів – у 44 дітей. Cклерозування варикозно-розширених 
вен стравоходу з метою зупинки кровотечі застосовано у 94 випадках. 
При посттравматичних кістах підшлункової залози, абсцесах печінки 
та глибоко розташованих в складних анатомічних зонах кістах печінки  
проводили транскутанну пункцію, санацію та дренування їх під контролем 
УЗД (n=61).
Також широко використовували ендоскопічні та мініінвазивні втручання 
в ортопедії та травматології дитячого віку. Так у 87 дітей різного віку 
виконано артроскопію з діагностичною та лікувальною метою. У 5 пацієнтів 
проведено електричну абляцію остеоідостеоми в складних локалізаціях. 
Пункційну біопсію під контролем КТ для діагностики патологічних процесів 
в хребті зроблено 11 дітям. Запалу деформацію грудної клітки у 283 пацієнтів 
скореговано за методикою Nuss в модифікації нашої клініки.
Лапароскопічні та торакоскопічні втручання застосовували як з 
діагностичною, так і з лікувальною метою. Даний метод діагностики 
був необхідний в складних ситуаціях при «гострому животі» (n=57), при 
травматичних ушкодженнях (n=19), для уточнення характеру та об’єму 
пухлинного процесу в грудній клітці та черевній порожнині (n=25), і з метою 
біопсії (n=12). 
Для ліквідації злукової непрохідності кишок лапароскопічно розсікали 
злуки у 7 пацієнтів. Лапароскопічна апендектомія виконана у 391 дитини, 
і у 4 пацієнтів лапароскопічно проводили санацію черевної порожнини 
при первинному перитоніті. В ургентній хірургії лапароскопія також була 
застосована як метод лікування дивертикула Меккеля (n=4), інвагінації 
кишечника (n=3) і травматичних пошкоджень печінки та селезінки (n=17).
Торакоскопічно скореговано 10 діафрагмальних гриж і два спонтанних 
пневмоторакси., 
В плановій хірургії лапароскопічна техніка була використана набагато 
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ширше. При патології вагінального відростка – 478 корекцій пахових гриж 
за методикою PIRS, а 19 дітей – виконана корекція пахових гриж із 3-х 
портів. У дітей з варикоцеле лапароскопія проведена у 38 випадках, а при 
абдомінальному крипторхізмі – в 9.
При кістах і пухлинах черевної порожнини в плановому порядку проводили: 
видалення кіст яєчника (n=196), ліквідацію кіст печінки (n=17) та селезінки 
(n=17), спленектомію (n=5), видалення кіст сальника (n=6), видалення кіст 
діафрагми (n=5), дренування кіст підшлункової залози (n=3), видалення 
пухлин черевної порожнини (n=7), видалення лімфангіом кишечника (n=5) та 
біопсію печінки (n=70).
При аномаліях ШКТ виконано лапароскопічну фундоплікацію (n=17), 
ліквідацію ахалазії стравоходу (n=6), холецистектомію при ЖКХ (n=19), 
пілороміотомію (n=7), скореговано подвоєння шлунку (n=3) та кишечника 
(n=2), хворобу Гіршпрунга (n=105).
Серед урологічної патології ліквідовано кісти нирок у 2 дітей і гідронефроз 
(з пластикою лоханочно-мискового комплексу) - у 17 пацієнтів. В 3 випадках 
видалено нирку.
Висновок. Проведення ендоскопічних і мініінвазивних втручань у дітей 
дозволило скоротити застосування відкритих оперативних втручань; 
підтримати органозберігаючий принцип хірургічних маніпуляцій; покращити 
косметичні результати операцій; зменшити кількість післяопераційних 
ускладнень; знизити післяопераційну летальність; скоротити терміни 
перебування пацієнтів у стаціонарі.
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Сосудистые заболевания органа зрения являются основной причиной 
атрофии зрительного нерва, которая ведет к снижению зрительных функций 
и слепоте . Диагностика и лечение больных с ишемическими нейропатиями  
зрительного нерва остается актуальной проблемой медицины особенно 
в последнее время, когда отмечается тенденция к омоложению больных с 
сосудистой патологией зрительного анализатора.
Цель работы: апробация эндоваскулярных вмешательств при сосудистых 
ишемических  нейропатиях.
Материал и методы: Нами обследовано  и пролечено 112 пациентов (134 
глаза)  с сосудистой патологией зрительного анализатора в возрасте от 35 
до 75 лет.
 Всем больным проводили эндоваскулярное лечение - пролонгированную 
фармакоинфузию (ПФИ) через потокоуправляемый микрокатетер, Перед ПФИ 
проводили селективную ангиографию по методу Сельдингера. Определялся 
кровоток в наружной и внутренней сонных артериях, изучалось состояние 
экстра и интракраниальных анастомозов, кровоснабжение зрительного 
анализатора, выбирался путь для ПФИ.
Результаты и обсуждение. Острота зрения в среднем увеличилась на 
0,4 ± 0,03,  суммарное поле зрения расширилось на 83,4 ± 11,5°, порог 
электрической  чувствительности по фосфену уменьшился на 284,6 ± 
12,8мкА, повышение критической частоты слияния мельканий составило 
15,2 ± 2,3Гц, лабильность зрительного анализатора увеличилась на 12,8 ± 
1,3Гц.  Улучшение зрительных функций после применения эндоваскулярных 
вмешательств наблюдалось в 72,9% случаев. Показатели функционального 
состояния зрительного анализатора оставались стабильными в течение 
отдаленных сроков наблюдения.
Выводы: Применение  эндоваскулярных малоинвазивных методик у 
больных с сосудистой патологией органа зрения является методом выбора 
для лечения таких пациентов.
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последипломного образования имени П. Л. Шупика, г. Киев, Украина
Тема: Сучасні принципи лікування залізодефіцитної анемії (майстер-клас)
Доповідач:  Сергієнко  О.В., Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
СЕКЦІЯ VІ: ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ГЕМАТОЛОГІЇ
Тема:  Результаты дерматоглифического скрининга у детей с острой 
лейкемией с учетом кариотипа клеток опухолевого клона
Доповідач: Кучер Е.В., Национальная медицинская академия последипломного 
образования имени П. Л. Шупика, г. Киев, Украина
Тема:  Як правильно жити з гемофілією (керівництво для пацієнтів по 
домашньому лікуванню при гемофілії)
Доповідач: Мороз Г.І., Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Тема: Хвороба Віллебранда: діагностика і тактика лікування
Доповідач: Мороз Г.І., Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Тема:  Кореляційний зв’язок між клінічною відповіддю при лікуванні 
шунтовими препаратами у хворих на гемофілію А з  інгібітором та індексом 
вкорочення активованого часткового тромбопластинового часу
Доповідачі: Стасишин О.В., Красівська В.В., ДУ «Інститут патології крові та 
трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів, Україна
СЕКЦІЯ  VІІ:  ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЖУРНАЛУ «ГЕМАТОЛОГИЯ И 
ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ. ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА»
Тема:  Презентація журналу «Гематология и трансфузиология. Восточная 
Европа»
Доповідач:  Представник видавництва ООО  «Издательский дом 
«Профессиональные издания», м. Мінськ, Республіка Бєларусь
СЕКЦІЯ  VІІІ:  РОБОЧА НАРАДА ОПОРНОЇ КАФЕДРИ ЗА ФАХОМ 
«ГЕМАТОЛОГІЯ» ТА «ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ» З ПРЕДСТАВНИКАМИ 
ОДНОПРОФІЛЬНИХ КАФЕДР
Тема: Практичні заняття – важлива ланка підготовки лікарів-інтернів
Доповідач: Бенца Т.М., Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Тема:  Демонстраційні досліди – одна із форм забезпечення навчального 
процесу в додипломному та післядипломному навчанні
Доповідач:  Видиборець  С.В., Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика; м. Київ, Україна
Тема: Впровадження нових навчальних технологій потребує і нових критеріїв 
оцінювання знань
Доповідач:  Гайдукова  С.М., Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
Тема: Формування педагогічного професіоналізму у аспірантів
Доповідач: Кучер О.В., Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
Тема:  Групова форма навчання у підготовці медичних кадрів: переваги і 
практичне застосування
Доповідач:  Михайличенко  Б.В., Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Тема: Застосування навчальної техніки у підготовці лікаря
Доповідач: Мороз Г.І., Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
Тема: Пошук нових форм і методів організації навчального процесу
Доповідач:  Сергієнко  О.В., Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
Тема:  Значення семінарських занять у підвищенні мотивації до навчання у 
лікарів в установах післядипломної освіти
Доповідач:  Ткаченко  О.В., Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
Тема:  Семінарські заняття як один із видів навчання для формування 
клінічного мислення у лікарів
Доповідач:  Ткаченко  О.В., Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Тема: Результати оцінки токсичності схеми R-СНОР при лікуванні пацієнтів на 
неходжкінськіі лімфоми за клінічними і лабораторними даними
Доповідач:  Абушанаб  А.А.  Салах, Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна
Тема:  Содержание общего, тромбоцитарного и свободного серотонина в 
плазме крови первичных доноров
Доповідач:  Андрияка  А.А., Национальная медицинская академия 
последипломного образования имени П.Л. Шупика
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Тема: Метаболические нарушения при острых лейкозах
Доповідач:  Борисенко  Е.А., Национальная медицинская академия 
последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Тема: Эритроцитоз как дифференциально-диагностическая проблема
Доповідач:  Бублий  Ю.С., Национальная медицинская академия 
последипломного образования имени П. Л. Шупика, г. Киев, Украина
Тема: The condition of energy exchange in red blood cells of blood donors
Доповідач: Derpak Yu. Yu., P.L. Shupyk National Medical Academy of Post-Graduate 
Education, Kyiv, Ukraine
Тема: Функціональний стан печінки та нирок у донорів плазмаферезу
Доповідач: Корж А.В., Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Тема:  Опыт применения лечебоного плазмафереза у резус-отрицательных 
беременных с наличием анти-резус антител
Доповідач: Авксентьева Т.Г., КУ «Криворожская станция переливания крови» 
ДОС, г. Кривой Рог, Украина.
Тема:  Минилапароскопия у больных с неотложной абдоминальной 
хирургической патологией при крайних степенях ожирения
Доповідач:  Капшитарь  А.В., Запорожский государственный медицинский 
университет, г. Запорожье, Украина

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ТОКСИЧНОСТІ СХЕМИ R-СНОР ПРИ ЛІКУВАННІ 
ПАЦІЄНТІВ НА НЕХОДЖКІНСЬКІ ЛІМФОМИ ЗА КЛІНІЧНИМИ 

І ЛАБОРАТОРНИМИ ДАНИМИ
Абушанаб А.А. Салах 

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

Мета дослідження – оцінка токсичності схеми R-СНОР у хворих на 
неходжкінські лімфоми (НЛ).
Матеріали та методи.  Обстежено 48  хворих на НЛ віком 20–75  років, 
яких лікували за стандартною схемою R-СНОР. Токсичність хіміотерапії 
оцінювали за шкалою ВООЗ, яка передбачає 4  ступені тяжкості токсичних 
явищ і базується на врахуванні домінуючих клінічних (гіпертермія, нудота, 
блювота, діарея, шкірні прояви, інфекційні ускладнення, нейротоксичність) 
та лабораторних (рівень гемоглобіну, лейкоцитів, гранулоцитів, тромбоцитів, 
креатиніну, білірубіну, АлАТ, АсАТ, протеїнурія, гематурія) даних.
Результати та їх обговорення.  Вже на другу добу від початку лікування 
майже у 75 % пацієнтів, незважаючи на адекватну дезінтоксикаційну терапію, 
реєстрували лабораторні та клінічні прояви токсичності (відповідно до 
шкали ВООЗ стан хворих відповідав ІІ  ступеню тяжкості). На 10–14-й день 
у 30  хворих реєстрували ознаки мієлодепресії та інші ознаки токсичності 
(стан пацієнтів відповідав ІІ–ІІІ ступеню тяжкості). Найбільші прояви 
токсичності реєстрували під час 4–5 курсів хіміотерапії у вигляді лейкопенії, 
тромбоцитопенії, підвищення рівнів білірубіну, креатиніну, появи гематурії, 
периферичної нейротоксичності, стоматитів, діареї, гіпертермії.
Висновок.  Проблема безпечності хіміотерапії хворих на НЛ залишається 
актуальною.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О В-КЛЕТОЧНОМ 
ЛИМФОЦИТОПОЭЗЕ
Абушанаб А. А. Салах 

Национальная медицинская академия последипломного образования 
имени П.Л. Шупика, Киев, Украина

Процесс В- клеточного лимфоцитопоэза определяется как генерация пула 
зрелых В- клеток с большим разнообразием рецепторов для множества 
различных антигенов. Самые ранние клетки – предшественники В-клеточной 
линии, подлежащие идентификации, расположены в эндосте костного 
мозга, связаны с ретикулярными стромальными клетками микроокружения, 
содействующими дифференциации клеток-предшественников. IL-7 
необходим для выживания и пролиферации последующих про-В- и пре-В-
клеточных стадий.
Два события определяют критерии формирования В-лимфоцитов в костном 
мозге до их выхода в периферические лимфоидные ткани: последующая 
соматическая генетическая реаранжировка тяжелых и легких цепей 
генов иммуноглобулина и экспрессия характерного паттерна клеточной 
поверхности и межклеточных молекул, регулирующих дифференциацию.
Обе реаранжировки, гена иммуноглобулина и гена Т-клеточного рецептора 
зависят от протеинов RAG-1 и взятые воедино, формируют RAG-эндонуклеазу; 
появляются на пре-про-В-клеточной стадии. Гены Е2А и pax-5 являются 
важными факторами транскрипции для развития В-клеток; Е2А и ранний 
В-клеточный фактор (EBF) взаимодействуют с целью регуляции числа ранних 
В-линейноспецифических клеток.
В селезенке BCR-стимуляция зрелых В-клеток приводит к активации и 

пролиферации вместо элиминации клона, как на промежуточных стадиях; 
около 60–70  % первичного состава выраженно аутореактивны; эти клетки 
становятся толерантными и теряются либо в костном мозге, либо в качестве 
промежуточных В-клеток в периферии.

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО, ТРОМБОЦИТАРНОГО И СВОБОДНОГО 
СЕРОТОНИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ ПЕРВИЧНЫХ ДОНОРОВ

Андрияка А. А.1, 2, Корж А. В.1, 2, Заневская Л. И.2

1Национальная медицинская академия последипломного образования 
имени П. Л. Шупика, Киев, Украина

2Киевский городской центр крови, Киев, Украина
Серотонин (СН) является физиологически активным веществом, которое 
играет существенную роль в возникновении патологических процессов. 
Основным депо Сн в периферической крови являются тромбоциты.
Цель исследования – провести определение общего (ОСН), тромбоцитарного 
(ТСН) и свободного серотонина (ССН) в плазме крови первичных доноров и 
рекомендовать установленные значения как контрольные показатели при 
проведении дальнейших исследований.
Материалы и методы.  Определение содержания ОСН в плазме крови 
обогащенной тромбоцитами, ССН в плазме крови, обедненной тромбоцитами 
(после их осаждения) первичных доноров проводили по методике 
Выдыборца С. В., Гайдуковой С. Н., Михайличенко Б. В. (2003). Содержание СН 
определяли относительно стандартов на флюориметре «БИАН-130» – «БИАН-
100» при длине волны возбуждения флюоресценции 365  нм и максимуме 
индуцированной флюоресценции 490  нм. Содержание ОСН, ССН и ТСН 
выражали в нмоль/г, а его содержание в 1 тромбоците в амоль.
Результаты и обсуждение. Содержание ОСН составляло (3,03±0,15) нмоль/г, 
ТСН – (2,43±0,11)  нмоль/г, ССН – (0,60±0,05)  нмоль/г, а СН в 1 тромбоците 
(1,69±0,11) амоль. Как видно из полученных данных, соотношение свободного, 
физиологически активного СН у первичных доноров составляло примерно 
1/5 часть от общего. Большая часть СН оказалась связанной с тромбоцитами 
(приблизительно 4/5 от общего). На наш взгляд, определение содержания 
ОСН, ТСН и ССН в плазме крови и его содержания в 1 тромбоците доноров 
и пациентов может иметь важное диагностическое и прогностическое 
значение. Учитывая роль СН формировании фебрильных реакций и 
посттрансфузионных осложнениях, на наш взгляд, актуальным может 
быть определение содержания ОСН, ТСН и ССН в плазме крови доноров 
тромбоцитов и реципиентов перед трансфузией концентрата тромбоцитов 
для прогнозирования возможности возникновения осложнений и их 
предупреждения. Поскольку многие патологические процессы протекают с 
серотонинемией, может быть целесообразным изучение содержания СН и 
динамики его изменений при травматических повреждениях, хирургических 
вмешательствах для оптимизации лечебной тактики.
Выводы.  Изучение метаболизма физиологически активных веществ, 
в частности, СН, при различных патологических состояниях является 
перспективным направлением в современной клинической и 
экспериментальной медицине. Установленные нами уровни содержания 
ОСН, ССН и ТСН, а также показатель содержания СН в 1 тромбоците можно 
рекомендовать как контрольные при проведении сравнительного анализа.

ПОКАЗНИКИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ЯК КРИТЕРІЇ 
ОЦІНКИ СТАНУ МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ ПУПОВИННОЇ КРОВІ ПРИ ЇХ 

КРІОКОНСЕРВУВАННІ
Аношина М. Ю., Калиниченко Т. О., Поліщук І. А., Алгазінова М. К.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», Київ, 

Україна
Мета.  Оцінити стан мембран кріоконсервованих еритроцитів пуповинної 
крові (ЕК ПК) людини за активністю процесів перекисного окислення ліпідів 
(ПОЛ).
Матеріали і методи.  Об’єкт досліджень – ЕК ПК. Зберігання еритроцитів 
(Eр) при температурі рідкого азоту (мінус 196°С) здійснювали під захистом 
кріопротекторів полівінілпіролідон (ПВП), гліцерин, диметилсульфоксид 
(ДМСО) та комбінацій ПВП із зазначеними речовинами. Використані біохімічні 
та статистичні методи дослідження.
Результати та обговорення.  Встановлено найнижчий рівень продуктів 
ПОЛ і вільного гемоглобіну у ЕК ПК, що зберігали під захистом комбінації 
кріопротекторів різного механізму дії – ПВП і ДМСО у сумарній концентрації 
– 15  %. При пероксидації нейтральних ліпідів у деконсервованих зразках 
ЕК концентрація (в Од. на 1×109  Eр) ізольованих подвійних зв’язків (ІПЗ) 
зменшувалась на 1,074 (р<0,001), дієнових кон’югатів (ДК) – на 0,221 (р<0,05), 
триєнових (ТК) – на 0,047 (р<0,01), оксодієнових (ОДК) – на 0,043 (р<0,05). 
У  разі дослідження перекисного окислення фосфоліпідів зменшення 
(р<0,001) становило: ІПЗ – на 1,723, ДК – на 4,537, ТК – на 0,596, ОДК – на 0,394.
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Висновки.  Застосування для зберігання еритроцитів ПК при наднизькій 
температурі комбінації розчинів кріопротектору непроникаючої дії 
ПВП у кінцевій концентрації 10  % і ендоцелюлярного ДМСО (кінцева 
концентрація – 5 %) сприяє найбільшому з досліджених варіантів зниженню 
рівня продуктів ПОЛ у поєднанні з найнижчими показниками вільного 
гемоглобіну. Співставлення отриманих результатів з іншими даними оцінки 
якості еритроцитарних компонентів крові, таких як критерій вмісту вільного 
гемоглобіну, підтверджує правомірність використання показників ПОЛ для 
оцінки стабільності мембран кріоконсервованих еритроцитів.

РІВЕНЬ ТРАНСФОРМУЮЧОГО ФАКТОРА РОСТУ БЕТА 1 (TGFΒ1) ПРИ 
В-КЛІТИННИХ АГРЕСИВНИХ НЕГОДЖКІНСЬКИХ ЛІМФОМАХ (НГЛ)

Барілка В. А.1, Матлан В. Л.2, Шалай О. О.,1Логінський В. Є.1

1ДУ «Інститут патології крові і трансфузійної медицини НАМН України»
 2Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького, Львів, Україна
Мета.  Визначити концентрацію активної і латентної форм TGFβ1 у плазмі 
і кондиціонованих живильних середовищах (КЖС) мононуклеарів 
периферичної крові (МНПК) та цитотоксичну активність природних кілерів 
(NK) у крові пацієнтів з агресивними формами НГЛ. Отримані результати 
порівняти з показниками у пацієнтів з індолентними формами хвороби та у 
здорових осіб, донорів крові.
Матеріали і методи. Визначення TGFβ1 проведено у плазмі і КЖС МНПК 34 
пацієнтів з НГЛ, серед яких у 22 хворих діагностовано форму НГЛ з млявим 
перебігом та у 12 – агресивні форми НГЛ. Дослідження TGFβ1 і активності NK 
проводили біологічними методами, з використанням клітин лінії CCL64 та 
К562, відповідно. Отримані результати порівняли з показниками 15 здорових 
осіб, донорів крові.
Результати та обговорення.  Рівень TGFβ1 у плазмі крові пацієнтів з 
агресивними НГЛ був вірогідно вищим, ніж у здорових осіб, причому у 
хворих з агресивними НГЛ концентрація TGFβ1 була найвищою, порівняно із 
індолентними НГЛ. Продукція TGFβ1 в КЖС МНПК істотно знижена, найнижчі 
показники продукції відзначено при агресивних НГЛ. У крові та КЖС МНПК 
переважала латентна форма TGFβ1 над активним цитокіном. Активність NK у 
пацієнтів на НГЛ знижена, особливо при агресивних варіантах.
Висновки. Наявність TGFβ1 в крові пацієнтів при агресивних НГЛ недостатня 
для здійснення інгібіторної дії на ріст неопластичних В-клітин і може 
негативно впливати на активність клітинного імунітету при цій патології.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗАХ
Борисенко Е. А., Выдыборец С. В.

Национальная медицинская академия последипломного образования 
имени П. Л. Шупика, Киев, Украина

Цель работы – определить содержания универсального маркера 
степени тканевой гипоксии – 2,3-дифосфоглицериновой кислоты (2,3-
ДФГ) в эритроцитах больных острыми миелобластными лейкозами (ОМЛ), 
содержания гистамина (ГН), серотонина (СН), гепарина (ГПН), молочной (МК) 
и пировиноградной (ПВК) кислот, молекул средней массы (МСМ) в плазме 
крови.
Материалы и методы. Обследовано 85 лиц (36 мужчин и 49 женщин) с ОМЛ в 
возрасте от 20 до 59 лет. Обследование проводилось до назначения лечения 
и в динамике. Исследование показателя содержания 2,3-ДФГ в отмытых 
эритроцитах периферической венозной крови проводили по И. С. Лугановой, 
М.  Н.  Блинову (1975). Определение содержания ГН и СН в плазме крови 
обследованных проводили флюориметрическим методом на анализаторе 
«БИАН-130» – «БИАН-100», а содержание ГПН – фотоколориметрически на 
ФЭК-56М. ГН – по методике И. А. Концевич, Б. В. Михайличенко, З. Т. Радловской 
(1984); СН – по методике И. А. Концевич, В. А. Сушко (1987), ГПН – по методике 
Б. В. Михайличенко, С. В. Выдыборца (2000). Количественное содержание ГН и 
СН выражали в нмоль/г, а ГПН – мкг/г высушенной плазмы. Содержание МСМ 
определяли по методике Н. И. Габриэлян, В. И. Липатовой (1984). Результаты 
исследования содержания МСМ в сыворотке крови обследованных 
выражали в условных единицах (ед) оптической плотности, что выражали 
целыми значениями в 1  мл плазмы крови. Содержание ПВК и МК в крови 
определяли по методике Асатиани  В.  С. (1969). Концентрацию ПВК и МК в 
крови выражали в ммоль/л. Контрольную группу составили 45 первичных 
доноров (25 мужчин и 20 женщин). Определяли степень взаимосвязи 
выявленных изменений изученных показателей. Для этого применяли 
непараметрические математические методы компьютерной обработки 
данных с вычислением непараметрического коэффициента корреляции 
Спирмена (Spearman).
Результаты.  Установлено, что у больных ОМЛ прослеживаются 
коррелятивные взаимосвязи между показателями содержания 2,3-ДФГ 

и содержания ГПН (r=0,415, p<0,001), ГН (r=0,225, p<0,001), значениями 
коэффициента соотношения ГН:СН (r=0,228, p<0,01), МК (r=0,343, p<0,001), 
ПВК (r=0,631, p<0,001), значениями коэффициента соотношения МК:ПВК 
(r=0,781, p<0,01), МСМ (r=0,431, p<0,001) в плазме крови.
Выводы.  При ОМЛ наблюдаются глубокие метаболические нарушения, 
которые свидетельствуют о формировании синдрома эндогенной 
интоксикации.

ЭРИТРОЦИТОЗ КАК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО–ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА

Бублий Ю. С.
Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П. Л. Шупика, Киев, Украина
В докладе изложены современные представления об этиологии, патогенезе, 
диагностике, дифференциальной диагностике и лечении эритроцитозов. 
Особенные акценты сделаны на вопросах лабораторной диагностики. 
Приводится структура эритроцитозов (классификация) в авторском 
изложении. Приводятся современные данные о заболеваниях, которые 
объединены в группу хронических миелопролиферативных неоплазий. 
Особое внимание в докладе уделено неврологическим нарушениям, которые 
сопровождают эритроцитозы различного происхождения и возникают 
вследствие дисциркуляторной гипоксии и вторичных метаболических 
нарушений. Обсуждаются возможные пути коррекции выявленных 
нарушений.

ЕРИТРОЦИТИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ
Бублій Ю. С., Ткаченко О. В., Гайдукова С. М.

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

До теперішнього часу еритроцитарним факторам згортання крові 
та фібринолізу присвячено дещо менше робіт, ніж тромбоцитарним, 
хоча не викликає сумнівів факт, що еритроцити вступають в реакцію 
на ранніх стадіях гемостатичного процесу. Тромбопластичний 
фактор еритроцитів (еритроцитін) спричинює тромбопластичну 
дію, впливає на процес згортання крові незалежно від наявності 
тканинного тромбопластину і тромбоцитів. Еритроцитін бере участь 
у формуванні протромбінази в ендогенному механізмі згортання 
крові, будучи ендогенним фактором еритроцитів. Найактивніше 
еритроцитін проявляє себе при гемолізі еритроцитів. Посилюють 
здатність еритроцитів виділяти еритроцитін в плазму адреналін, 
гістамін, ацетилхолін, норадреналін, тромбін. Означену особливість 
пояснюють впливом перелічених фізіологічно активних субстанцій на 
стан проникливості мембрани еритроцитів для іонів, на осмотичну 
резистентність еритроцитів тощо. Останніми експериментальними 
роботами доведено, що у процесах гемокоагуляції еритроцитін відіграє 
роль, аналогічну фактору ІІІ тромбоцитів.
У доповіді обговорюється роль антигепаринового фактора еритроцитів, 
АС-глобуліна, фібриногену, фібринстабілізуючого фактора еритроцитів, 
факторів еритроцитів, що впливають на адгезивність і агрегацію тромбоцитів 
та еритроцитів. Зруйновані еритроцити сильніше, ніж інтактні, впливають 
на адгезивно-агрегаційну здатність тромбоцитів. Наводяться дані стосовно 
ролі антитромбопластичного фактора, антитромбінів, факторів фібринолізу 
еритроцитів, факторів еритроцитів, що впливають на ретракцію згустку крові. 
Відмічено роль еритроцитарних інгібіторів фібринолізу, фібринстабілізуючого 
фактора еритроцитів.
Зроблено висновок про доцільність і перспективність наукових досліджень, 
присвячених вивченню ролі еритроцитів у регулюванні агрегатного стану 
крові.

НОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ РЕСУСПЕНДУВАННЯ РОЗМОРОЖЕНИХ ВІДМИТИХ 
ЕРИТРОЦИТІВ

Винарчик М. Й., Качмарик Д. Л., Панас О. М., Дорошенко Л. Г., 
Івасик В. В., Новак В. Л., Кондрацький Б. О.

ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН 
України», Львів, Україна

Мета – обґрунтувати створення розчину для ресуспендування відмитих 
еритроцитів після кріоконсервування при помірно-низьких температурах.
Результати та обговорення.  Було розроблено пропис, технологію 
виготовлення та методи лабораторного контролю розчину для 
ресуспендування кріоконсервованих еритроцитів – Глюкофосфоксил. До 
складу розчину входить глюкоза, ксилітол, аденін, натрію хлорид, натрію 
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фосфат. Результати вивчення фізико-хімічних властивостей розробленого 
розчину протягом 12 місяців свідчать, що він за показниками прозорості та 
колірності відповідає вимогам аналітично-нормативного документу. Крім 
того, вміст всіх складників в серіях препаратів підтверджують відповідність 
поставленим вимогам. Морфологічні та біохімічні зміни еритроцитів в 
процесі їх зберігання при температурі (4±2)°С протягом 7-ми діб показали, 
що еритроцитна маса на цьому розчині не містила згустків і ниток фібрину, 
кількість еритроцитів та гематокрит практично не змінювалися. Вміст 
вільного гемоглобіну в надстої еритроцитів на 7-ий день зберігання складав 
від 0,06 г/л до 0,35 г/л, спостерігалася тенденція більш помірного утворення 
сферульованих форм еритроцитів. Протягом цього часу забезпечується 
достатнє збереження морфологічної структури і функціональних 
властивостей еритроцитів. Про це свідчить менш інтенсивна втрата 
внутрішньоклітинного калію та більш високий рівень АТФ, що визначає 
життєздатність і функцію еритроцитів.
Висновки.  Розроблено розчин для ресуспендування розморожених 
відмитих еритроцитів, застосування якого в практиці служби крові дасть 
можливість зберігати властивості еритроцитної маси в умовах, максимально 
наближених до фізіологічних.

THE CONDITION OF ENERGY EXCHANGE IN RED BLOOD CELLS OF BLOOD 
DONORS

Derpak Yu. Yu., Vydyborets S. V.
P. L. Shupyk National Medical Academy of Post-Graduate Education, Kyiv, 

Ukraine
This article shall be devoted to the results of 2,3-diphosphoglycerate, adenosine 
triphosphate, adenosine diphosphoric acid and adenosine monophosphate 
determination in erythrocytes of blood donors’ peripheral dark-red blood. 
92 donors at the age of 20–55 (48 men and 44 women) have been examined. There 
are 39 persons (21 men and 18 women) having been donated fi rstly in their lives 
– they were included to the fi rst (I) study group (control group); and 53 donors 
(27  men and 26  women) were permanent donors with 2  years of experience 
having been donated more than twice and thirdly annually – they were included 
to the second (II) study group. All II-group members were divided into three 
subgroups: IIa with 2–5 years’ period of donor’s probation (n=15), ІІb – 6–9 years 
(n=18) and ІІc – 10 and more years (n=20). Active donors with the more than 
10 years’ period of probation enjoy imbalance of energy exchange which has been 
indicated by the increase of 2,3-diphosphoglycerate and decrease of adenosine 
triphosphate, adenosine diphosphoric acid and adenosine monophosphate. 
Possible mechanisms of diagnosed abnormalities shall be discussed.

ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТУ «РЕОСОРБІЛАКТ» 
ДЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ У ХВОРИХ 

ПІСЛЯ СУБТОТАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА
Дзісь Б.Р., Примак С.В., Кондрацький Б.О., Дзісь Р.П., Євстахевич І.Й., 

Дорошенко Л.Г., Карпович Є.П., Чабан В.Є.
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН 

України», Львів, Україна
Мета. Вивчити вплив внутрішньовенних інфузій вітчизняного препарату 
«Реосорбілакт» на біохімічні показники крові (БПК) онкологічних хворих після 
субтотальної резекції шлунка (СРШ) у ранньому післяопераційному періоді.
Матеріали і методи. Дослідження БПК в 30-ти хворих після СРШ проводили 
в перший день після операцій перед інфузіями і через 5 днів після введень 
препарату «Реосорбілакт». Препарат вводили внутрішньовенно крапельно 
протягом 5 днів зі швидкістю 40–50 крапель за хвилину. Добова доза 
препарату становила 1000,0 мл.
Результати та обговорення. В результаті проведених біохімічних 
досліджень виявлено, що в ранньому післяопераційному періоді, особливо 
в перший день після СРШ у хворих спостерігаються зміни БПК, які 
супроводжуються зниженням вмісту загального білка крові, підвищенням 
вмісту глюкози, концентрації сечовини та креатиніну крові оперованих 
хворих. Проведені повторні біохімічні дослідження через 5 днів після інфузій 
препарату Реосорбілакт виявили істотне підвищення вмісту загального білка 
крові, зменшення вмісту глюкози, суттєве зниження концентрації сечовини 
та креатиніну крові оперованих хворих. Отже, багаторазові внутрішньовенні 
інфузії препарату «Реосорбілакт» призводять до нормалізації БПК у хворих 
після СРШ в ранньому післяопераційному періоді.
Висновки. 1. Багаторазові внутрішньовенні інфузії препарату «Реосорбілакт» 
нормалізують БПК у хворих після СРШ в ранньому післяопераційному 

періоді. 2. Інфузійний препарат «Реосорбілакт» рекомендується до широкого 
медичного застосування в оперованих хворих після СРШ, особливо у 
ранньому післяопераційному періоді.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЙНОГО ПРЕПАРАТУ «РЕОСОРБІЛАКТ» ДЛЯ 
КОРЕКЦІЇ ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛІТНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ ПІСЛЯ 

ПРОКСИМАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА
Дзісь Б.Р., Кондрацький Б.О., Дзісь Р.П., Євстахевич І.Й., Фецич Т.Г., 

Дорошенко Л.Г., Карпович Є.П., Чабан В.Є.
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН 

України», Львів, Україна
Мета.  Вивчити вплив внутрішньовенних інфузій комплексного препарату 
«Реосорбілакт» на показники водно-електролітного обміну (ВЕО) в хворих 
після проксимальної резекції шлунка (ПРШ) в ранньому післяопераційному 
періоді.
Матеріали і методи.  Клінічне застосування комплексного препарату 
«Реосорбілакт» проведено у 30-ти хворих після проксимальної резекції шлунка 
у ранньому післяопераційному періоді. Дослідження показників електролітів 
крові в оперованих хворих проводили в перший день після операцій перед 
інфузіями і через 5 днів після введень препарату «Реосорбілакт». Інфузійний 
препарат «Реосорбілакт» вводили внутрішньовенно крапельно протягом 
5-ти днів зі швидкістю 40–50 крапель за хвилину. Добова доза препарату 
становила 1000,0 мл.
Результати та обговорення. У результаті проведених досліджень виявлено, 
що в хворих після ПРШ в перші дні після операцій спостерігається зниження 
електролітів у плазмі крові. Для корекції показників ВЕО внутрішньовенно 
вводили інфузійний препарат «Реосорбілакт» відразу після операцій. Після 
багаторазових, протягом 5-ти днів, внутрішньовенних інфузій препарату 
«Реосорбілакт» спостерігалася нормалізація вмісту калію, натрію, хлоридів у 
плазмі крові оперованих хворих.
Висновки. 1. Багаторазові внутрішньовенні інфузії препарату «Реосорбілакт» 
призводять до нормалізації показників ВЕО в хворих після ПРШ в ранньому 
післяопераційному періоді. 2.  Нормалізація показників ВЕО в оперованих 
хворих пояснюється присутністю йонів калію, натрію, хлору в інфузійному 
препараті «Реосорбілакт». 3.  «Реосорбілакт» рекомендується до широкого 
медичного застосування в оперованих хворих після ПРШ, особливо у 
ранньому післяопераційному періоді.

МИНИЛАПАРОСКОПИЯ У БОЛЬНЫХ С НЕОТЛОЖНОЙ 
АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПРИ КРАЙНИХ 

СТЕПЕНЯХ ОЖИРЕНИЯ
Капшитарь А.В.  

Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье, 
Украина

Цель исследования – разработать способ минилапароскопии (МЛС), 
позволяющий выполнять исследования при крайних степенях ожирения.
Материал и методы.  В хирургическом отделении КП «Городской 
клинической больницы № 2» МЛС выполнена по методике О. С. Кочнева (1988) 
у 38 больных с подозрением на неотложную абдоминальную хирургическую 
патологию. Сопутствующими заболеваниями страдали 35 (92,1 %) пациентов. 
Ожирение диагностировано у 18 (47,4 %) больных, которых распределили от 
величины индекса массы тела (ИМТ). Мужчин было 2 (11,1 %), женщин – 16 
(88,9 %). Возраст 54–93 года.
Результаты и обсуждение.  В I группу вошли 6 (33,3  %) пациентов 
с «избыточным весом» (ИМТ 25–28). У них при выполнении МЛС 
трудностей, связанных с техникой исследования, не было. II группу 
составили 12 (66,7 %) больных с «ожирением» (ИМТ выше 28). Обильное 
отложение подкожной жировой клетчатки не позволило ввести в 
брюшную полость стандартный троакар из-за его недостаточной 
длины. Применив разработанный способ МЛС (Патент України № 84486) 
у всех пациентов выполнили МЛС. Во время МЛС у 7 (38,9  %) больных 
диагностирован ассептический панкреонекроз, у 3 (16,7 %) – прободная 
язва двенадцатиперстной кишки, у 3 (16,7 %) – гангренозный холецистит 
и у 1 (5,5 %) – аппендицит, у 1 (5,5 %) – разлитой гнойный перитонит, у 3 
(16,7 %) – закрытая травма живота (разрыв печени – 1, мочевого пузыря 
– 1, забрюшинная гематома – 1). Лапаротомия осуществлена у 11 (61,1 %) 
пациентов, лечебная МЛС – у 7 (38,9  %). Умерли 4 (22,2  %) больных 
(абдоминальный сепсис – 1; инсульт + инфаркт миокарда – 1; инсульт – 1; 
флеботромбоз, тромбоэмболия легочной артерии – 1).
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Выводы.  Разработанный способ МЛС позволяет выполнить исследование 
при любых степенях ожирения, диагностировать неотложную 
абдоминальную хирургическую патологию, избрать тактику.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ТА НИРОК У ДОНОРІВ 
ПЛАЗМАФЕРЕЗУ

Корж А.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика, Київ, Україна
Мета – вивчити біохімічні показники (БХП) функціонального стану печінки 
та нирок донорів при проведенні автоматичного (АПФ) та мануального 
плазмаферезу (МПФ).
Матеріали та методи. Донорам усіх груп крові за системою AB0, обох статей, 
віком від 20 до 58 років проводили АПФ (76 осіб) на апараті AUTOPHERESIS-C 
фірми Baxter (США), призначеного для заготівлі плазми методом мембранної 
фільтрації, та МПФ (33 особи). Інтервали між донаціями становили 7, 
14, 21, 28 та 45 діб. Функціональний стан печінки та нирок оцінювали 
за показниками тимолової проби, загального білку та його фракцій, b 
-ліпопротеїдів, холестерину, білірубіну та його фракцій, сечовини, креатиніну, 
а також за активністю ферментів із різною субклітинною локалізацією – 
аланінамінотрансферази (АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ), лужної 
фосфатази (ЛФ), гама-глутамілтрансферази (ГГТ).
Результати та обговорення.  Аналіз БХП показав, що плазмаферез, 
проведений з інтервалом тривалістю 7 діб (5 циклів, 27 донацій), 14 діб (3 
цикли, 19 донації), 21 добу (2 цикли, 8 донацій), 28 діб (2 цикли, 9 донацій) та 
45 діб (3 донації) не викликає суттєвих негативних змін в організмі донорів. 
Досліджені в динаміці БХП не відрізнялися від аналогічних контрольної групи 
– практично здорових осіб, допущених до донорства. Проте, при інтервалі 
між донаціями в 7 діб на І циклі АПФ від 3,03 % до 7,46 % донорів показали 
підвищення  рівня тимолової проби (з 5 до 9 од. SH), 1,51 % – активності АлАТ 
(з 0,8 до 1,5 мкмоль/мл. год). Зниження показників загального білку відмічено 
у (8,96–16,67)  % обстежених. На кінець V  циклу знижений рівнь загального 
білку виявлено у 66,67 % донорів. При інтервалі між донаціями 21, 28 та 45 
діб відсоток донорів зі зниженим вмістом загального білку та підвищеною 
тимоловою пробою коливався від 2,78 % до 3,33 %.
Висновки.  Дослідження стану біохімічних зрушень у активних донорів 
плазмаферезу потребує подальшого вивчення.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКОГО СКРИНИНГА У ДЕТЕЙ С 
ОСТРОЙ ЛЕЙКЕМИЕЙ С УЧЕТОМ КАРИОТИПА КЛЕТОК ОПУХОЛЕВОГО 

КЛОНА
Кучер Е. В.

Национальная медицинская академия последипломного образования 
имени П.Л. Шупика, Киев, Украина

Цель – изучить особенности дерматоглифики у детей с острой 
лимфобластной лейкемией (ОЛЛ) и острой миелобластной лейкемией (ОМЛ) 
с учетом кариотипа клеток опухолевого клона.
Материалы и методы.  Дерматоглифическое исследование проведено 
у 242 детей с острой лейкемией (ОЛ) (165 пациентов с ОЛЛ и 77 с ОМЛ). 
Исследование ладонной дерматоглифики проводилось по классической 
методике CUMMINS, MYDLO; пальцевых узоров – по системе HENRY. Обработка 
результатов дерматоглифического скрининга осуществлялась методами 
вариационной статистики с проведением корреляционного анализа. 
Молекулярно-генетическое исследование с использованием метода RT-PCR 
проведено у 93 детей с ОЛ (33 с ОМЛ, 60 – ОЛЛ). Статистическая обработка 
результатов проводилась с использованием методов дискриминантного 
анализа (исследования проведены в ДУ «ННЦРМ НАМН Украины» при 
непосредственном участии к.б.н. Дмитренко И. В.).
Результаты и обсуждение.  Выявлены дерматоглифические показатели, 
характерные для всех вариантов ОЛ у детей, а также наиболее 
диагностически значимые для ОЛЛ и ОМЛ. Результаты изучения 
особенностей дерматоглифики у детей с ОЛЛ и ОМЛ с учетом кариотипа 
опухолевых клеток показали, что у детей с ОЛ с экспрессией химерных генов 
выявлялись определенные патологические дерматоглифические признаки, 
присутствие которых на пальцах и ладонях обуславливают соответствующие 
хромосомы. Определенные патологические изменения в дерматоструктурах 
свидетельствуют о нестабильности определенных хромосом.
Выводы.  Результаты исследования свидетельствуют о целесообразности 
проведения дерматоглифического скрининга у детей с целью выявления 
предрасположенности к развитию лейкемического процесса и формирования 
групп риска по онкогематологической патологии среди детского населения. 
В случаях выявления у детей редких признаков дерматоглифики, наличие 
которых обусловлено нарушениями в соответствующих хромосомах, 

ассоциированными с ОЛ, рекомендуется проведение молекулярно-
генетического исследования.

РОЗПІЗНАВАННЯ І РОЗУМІННЯ ВАЗОВАГАЛЬНИХ РЕАКЦІЙ У ДОНОРІВ 
КРОВІ

Лалонде Роберт
Американський міжнародний альянс охорони здоров’я, Вашингтон, 

Сполучені Штати Америки
Мета.  Найкращою стратегією забезпечення безпечних і достатніх запасів 
крові є мотивування, залучення та утримання добровільних безоплатних 
донорів крові (ДБДК) на регулярній основі до моменту виникнення потреби 
у трансфузії крові. ДБДК – це донори, які здають кров з альтруїстичних 
спонукань, заради допомоги тим, хто потребує трансфузії.
Матеріали і методи.  Для того, щоб донор став постійним, служба крові 
повинна забезпечити умови, які створюють відмінний досвід донорів, 
побудований на доброзичному ставленні та безпеці клієнтів, і спонукає до 
майбутніх донацій. ДБДК повинні мати позитивний досвід, який сприятиме їх 
поверненню для подальших донацій. Визнання та усунення побічних реакцій 
у донорів є критично важливим компонентом цього процесу. Вазовагальні 
реакції є причиною більшості побічних реакцій та розглядаються більш 
детально у навчальних заходах АМАОЗ.
Результати та обговорення.  Вазовагальні реакції характеризуються 
багатьма симптомами, починаючи з відчуття занепокоєння до запаморочення 
та непритомності. При наявності достатніх знань та навиків, працівники 
закладів служби крові повинні вміти розпізнавати і потенційно запобігати 
початку реакції. Обговорюватимуться методи досягнення вищезазначених 
завдань. Лікування побічних реакцій не входить до теми дискусії та 
презентації.
Висновки.  Забезпечення безпечних та постійних запасів крові вимагає 
наявність стратегії розвитку сприятливого середовища для мотивації, 
залучення та утримання постійних добровільних безоплатних донорів 
крові. Донори повинні відчувати себе в безпеці в будь-який час, навіть у разі 
виникнення негативної реакції.

RECOGNIZING AND UNDERSTANDING VASOVAGAL REACTIONS IN BLOOD 
DONORS 

Lalonde Robert
American International Health Alliance, Washington, DC, USA

Purpose. The best strategy for ensuring a safe and adequate blood supply is to 
motivate, recruit and retain volunteer non-remunerated blood donors (VNRBD) 
on a regular basis before a blood transfusion is needed. VNRBDs are community 
donors who donate for altruistic reasons to help those who may be in need of a 
transfusion.
Materials and Methods.  In order to retain the donor as a regular donor, the 
blood transfusion service must provide an environment that creates an excellent 
donor experience built on customer service and safety and encourages future 
donations. VNRBDs must have a positive experience if they are expected to return 
for subsequent donations. Recognizing and managing Adverse Donor Reactions 
is a critical component of the process. Vasovagal reactions are responsible for 
most adverse events and will be the topic of today’s presentation.
Results and Discussion. Vasovagal Reactions have many symptoms including a 
feeling of unease, to lightheadedness and fainting. When well trained, staff  should 
be able to recognize and potentially prevent an imminent reaction. Techniques to 
accomplish this will be discussed. Treatment of adverse reactions is not included 
today.
Conclusion. Developing a safe and continuous supply of blood requires a strategy 
to develop a positive environment for motivating, recruiting and retaining regular 
volunteer non-remunerated blood donors. Donors should feel safe at all times 
even if experiencing an adverse reaction.

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ АЛІМЕНТАРНОГО ГЕНЕЗУ
Лановенко І. І., Аношина М. Ю., Гащук Г. П., Яговдік М. В.

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

Мета. Розробка патогенетичної моделі експериментальної залізодефіцитної 
анемії (ЗДА) для проведення фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень.
Матеріали і методи. В дослідах на щурах відпрацьовували моделювання ЗДА 
за допомогою дапривації заліза у живленні. Визначали показники гемограми, 
периферичного еритрону, обміну заліза, мієлограми та еритробластограми.
Результати та обговорення.  Розроблено патогенетичну модель ЗДА 
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аліментарного ґенезу шляхом утримання тварин на залізодефіцитному 
раціоні протягом двох місяців. Залізодефіцитний раціон включав із 
розрахунку на одну тварину на добу: казеїн в кількості 4,08  г, крохмаль – 
12,08 г; олію – 2,39 мл; сухі пивні дріжджі (вітаміни А, Д і групи В в необхідних 
кількостях) – 0,1  г; мінеральну сольову суміш (натрій, калій, кальцій, магній 
та інши мікроелементи, окрім заліза) – 0,079  г. У тварин утворювалась 
ЗДА середнього ступеня важкості: вміст сироваткового заліза становив 
(3,1±0,86) мкмоль/мл – менше норми в 5,68 разів; вміст феритину зменшувався 
на 30,56  % і становив (2,51±0,28)  нг/мл (Р  <  0,001); вміст Hb зменшувався 
в 1,46  рази, кількість еритроцитів – в 1,34  рази (Р  <  0,001). Розвивалась 
гемодилюція. Анемія ідентифікується як гіпохромна, мікроцитарна, 
гіпорегенераторна. Залізодефіцит та редукція гемоглобіну ускладнюються 
інтенсивним утворенням його дериватів (MtHb, SHb та ін.), зниженням 
концентрації 2,3-ДФГ, підвищенням ригідності еритроцитів. Це призводить 
до порушень кисневотранспортної функції крові. Модель аліментарної ЗДА 
є репрезентативною та зберігає належні показники, тобто працездатність, до 
двох місяців.
Висновки.  Розроблена на щурах модель ЗДА аліментарного генезу 
характеризується високою чутливістю, відтворюваністю і працездатністю, 
легко піддається стандартизації та забезпечує отримання надійних 
результатів експериментальних досліджень.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГІПОКСИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ ПРИ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ

Лановенко І. І., Гащук Г. П.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», Київ, 

Україна
Мета.  Визначити можливість корекції залізодефіцитної анемії (ЗДА) за 
допомогою адаптації до гіпоксії – інтервального гіпоксичного тренування 
(ІГТ).
Матеріали і методи.  Виконано експерименти на лабораторних щурах на 
моделі ЗДА комбінованого ґенезу (крововтрата, гемоліз, десферал). Для 
ІГТ застосовували гіпоксичну газову суміш (концентрація О2 – 10–12  %; 
експозиція – 30  хв; сеансів – 10; щодобово). Проведено два варіанти ІГТ: 
до моделювання ЗДА – превентивний режим (ІГТ-1); після утворення 
ЗДА – коригуючий режим (ІГТ-2). Визначали показники гемограми, 
обміну заліза, кисневотранспортної функції (КТФ) крові, мієлограми та 
еритробластограми.
Результати та обговорення.  Після експериментальних втручань у тварин 
утворювалась ЗДА середнього ступеня важкості: зменшення еритроцитів 
(Ер) і гемоглобіну (Hb) в крові майже в два рази, сироваткового заліза – 
в три рази, анізоцитоз і пойкілоцитоз Ер. На заключному етапі дослідів 
кількість Ер була знижена на 25,43 %; вміст Hb – на 33,45 %; показник Гт – на 
16,95 % (Р < 0,001). Встановлено порушення КТФ крові: зменшення кисневих 
показників (РаО2 на 17,87  %, СаО2 на 36,46  %, СvО2 на 53,31  %), доставки і 
споживання О2, метаболічний ацидоз (Р  <  0,001). При застосування ІГТ-1 
кількість Ер у анемічних тварин збільшувалася на 29,70  %, вміст Hb – на 
31,35 %, Гт – на 19,53 %; після ІГТ-2 показник Ер збільшувався на 19,95 %; Hb 
– на 23,48 %; Гт – на 10,36 % (Р < 0,05). Виявлено активацію еритропоезу та 
реакції відновлення КТФ крові. Визначені більш сприятливі відновлювальні 
ефекти ІГТ у превентивному режимі.
Висновки.  Застосування гіпоксичного тренування при експериментальній 
ЗДА обмежує залізодефіцит та недостатність еритрону і КТФ крові. Результати 
дослідження є фундаментальним обґрунтуванням застосування ІГТ для 
корекції ЗДА в клінічній практиці.

ЯК ПРАВИЛЬНО ЖИТИ З ГЕМОФІЛІЄЮ (КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ 
ПО ДОМАШНЬОМУ ЛІКУВАННЮ ПРИ ГЕМОФІЛІЇ)

Мороз Г. І., Видиборець С. В., Кучер О. В.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, Київ, Україна
Мета.  Активна співпраця хворих на гемофілію з спеціалістами центрів 
гемофілії, підвищення рівня знань пацієнтів шляхом проведення навчальних 
семінарів, розробки навчальної літератури призводять до зміни стилю життя 
хворих – уміння керувати лікуванням захворювання та бути незалежним від 
нього.
Матеріали і методи. З метою організації правильного лікування при гемофілії 
в домашніх умовах колективом кафедри гематології та трансфузіології 
розроблено керівництво для пацієнтів «Як правильно жити з гемофілією».
Результати та обговорення.  Програми домашнього лікування хворих 

на гемофілію потребують проведення інтенсивного навчання пацієнтів 
та ретельного моніторингу терапії мультидисциплінарною командою 
спеціалістів центрів гемофілії. Такі підходи в лікуванні гемофілії призводять 
до зменшення інвалідизації пацієнтів, подовження тривалості життя, 
підвищення його якості. Домашнє лікування сприяє оптимальному 
використанню дорогих препаратів і фактично зменшує вартість лікування 
кожної кровотечі. Можливість негайного лікування в домашніх умовах 
дозволяє швидко відновитися пацієнту після крововиливів та скоротити 
період непрацездатності.
Висновки. Керівництво по домашньому лікуванню при гемофілії допоможе 
пацієнтам оцінити переваги та ризики такого лікування, знати свої права 
та обов’язки при проведенні терапії, вміти оцінювати кровотечі різних 
локалізацій та правильно провести лікування, активно співпрацювати з 
фахівцями центрів гемофілії.

ХВОРОБА ВІЛЛЕБРАНДА: ДІАГНОСТИКА І ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ
Мороз Г.І., Видиборець С.В., Кучер О.В.

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

Хвороба Віллебранда (ХВ) – найбільш поширений спадковий розлад 
системи гемостазу-характеризується тенденцією до легкого утворення 
синців, частими носовими кровотечами та менорагіями. Менорагії є 
найбільш поширеним симптомом геморагічного захворювання у дівчаток 
та жінок. Ведення вагітності, пологів, післяпологового періоду потребує 
спеціалізованого та індивідуального підходу.
ХВ пов’язана з кількісними чи якісними аномаліями фактора Віллебранда 
(ФВ), що є мультимерним глікопротеіном, який виконує роль білка-
носія для VIII фактора згортання крові (ФVIII). ФВ також необхідний 
для нормальної адгезії тромбоцитів. Отже, ФВ відіграє важливу роль 
як у первинному (забезпечує адгезію тромбоцитів), так і у вторинному 
гемостазі (за участю ФVIII). У первинному гемостазі ФВ шляхом зв’язування 
з глікопротеіном Ib, який знаходиться на поверхні мембрани тромбоцитів, 
забезпечує адгезію тромбоцитів до судинної стінки у місці пошкодження. 
У вторинному гемостазі ФВ захищає ФVIII від деградації та доставляє його 
до місця травми. Клінічні прояви кровотеч при ХВ залежать від ступеня 
зниження ФВ та ФVIII.
Первинна діагностика ХВ засновується на визначенні антигену ФВ, 
ристоцетин-кофакторної активності ФВ та ФVIII. При позитивних результатах 
цих тестів виконуються дослідження другого рівня з метою визначення 
підтипу ХВ. Виділення підтипів ХВ має велике значення для визначення 
правильної тактики лікування.
Для попередження та контролю кровотеч при ХВ застосовуються 
терапевтичні стратегії, які направлені на підвищення концентрації 
ендогенного ФВ через стимуляцію ендотеліальних клітин десмопресином, 
заміщення ФВ з використанням препаратів, що містять ФВ, використання 
препаратів, які сприяють нормалізації гемостазу, але не змінюють значним 
чином концентрацію ФВ. Вибір терапевтичної тактики залежить від типу та 
ступеня важкості ХВ та природи кровотечі.

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕРИТРОЦИТІВ У ПАЦІЄНТІВ З СКЛАДНИМ 
ТРАНСФУЗІЙНИМ АНАМНЕЗОМ, СКЛАДНОЩАХ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ 

ГРУПИ КРОВІ ТА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ
Охріменко П.М.

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, Київ, 
Україна

Мета. Дослідити клінічні випадки використання еритроцитів у пацієнтів зі 
складним гемотрансфузійним анамнезом, складнощах при визначенні групи 
крові та невідкладних станах.
Матеріали і методи. Розглянуто історії хвороб та проведено аналіз випадків 
використання еритроцитів у пацієнтів зі складним гемотрансфузійним 
анамнезом, складнощах при визначенні групи крові та невідкладних станах 
на базі лікувальних підрозділів КЛ «Феофанія» ДУС.
Результати та обговорення. У пацієнтів з рідкісними підгрупами за антигеном 
А  (А2) системи АВ0 часто виникають проблеми при підборі одногрупних 
доз еритроцитів. В таких випадках використовувалися сумісні різногрупні 
еритроцити. Достовірних післятрансфузійних реакцій не виявлено. У 
складних випадках з визначенням групи крові пацієнта, при невідкладній 
потребі в трансфузіях еритроцитів, використовувався індивідуальний підбір 
з використанням еритроцитів від «універсального» донора. Достовірних 
післятрансфузійних реакцій не виявлено. У невідкладних станах, при 
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відсутності одногрупних еритроцитів, у пацієнтів застосовувалися трансфузії 
сумісних, різногрупних за Rh  (резус)-антигенами еритроцитів. Достовірних 
післятрансфузійних реакцій не виявлено.
Висновки.  У хворих, зі складним гемотрансфузійним анамнезом, 
складнощах при визначенні групи крові та невідкладних станах, доцільно 
використовувати трансфузії різногрупних, за системами АВ0 та Rh (резус), 
сумісних еритроцитів. В таких випадках, необхідно ретельне оформлення 
належної документації, відповідно до чинних норм і правил.

ВПЛИВ КОЛОЇДНО-ІЗООСМОЛЯРНОГО РОЗЧИНУ НА ЛЕТАЛЬНІСТЬ 
ЩУРІВ З ГОСТРОЮ ЦЕРЕБРАЛЬНОЮ ІШЕМІЄЮ

Семененко А. І.1, Кондрацький Б. О.2, Кобеляцький Ю. Ю.3

1Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, 
Вінниця, Україна

2ДУ «Інститут патології крові таі трансфузійної медицини НАМН 
України», Львів, Україна

3ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 
Дніпропетровськ, Україна

Вступ. Визначення оптимального складу інфузійних засобів у хворих з 
гострим порушенням мозкового кровотоку (ГПМК) є одним з першочергових 
завдань при лікуванні вказаної патології.
Мета – встановити наявність та оцінити ступінь терапевтичної дії колоїдно–
ізоосмолярного розчину Волювен в різних дозах введення при ГПМК за 
ішемічним типом.
Матеріали і методи.  Експериментальну модель ГПМК у щурів створювали 
шляхом перев’язки обох загальних сонних артерій. Спостереження та фіксація 
кількості загиблих тварин велися протягом 4-х діб починаючи з 1-ї години 
після моделювання патологічного стану. Волювен уводили внутрішньовенно 
в різних дозових режимах: по 2,5; 5 та 10  мл/кг. Перше введення розчину 
проводили через 30  хв після ГПМК. Тварини групи контрольної патології 
не отримували жодної терапії. Ефект досліджуваного розчину оцінювали 
за середньою тривалістю життя щурів у годинах та динамікою показника 
летальності щурів з ГПМК відносно контрольної групи тварин.
Результати та обговорення.  Встановлено, що білатеральна каротидна 
оклюзія у контрольній групі тварин супроводжувалась прогресуючим 
зростанням показника летальності. Переважна більшість тварин (70  %) 
загинула через 9  год після моделювання ГПМК, що можна вважати 
критичним періодом у розвитку даного патологічного стану (р<0,05). 
Моніторинг ефективності інфузії різних доз волювену показав, що найбільше 
оптимальний терапевтичний ефект цього розчину проявився при його 
застосуванні в дозі 5,0 мл/кг.
Висновок.  Досліджуваний розчин представляє інтерес для поглибленого 
вивчення його безпечності на предмет застосування при ГПМК за ішемічним 
типом.

ІМУНОГЕМАТОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПРЕПАРАТІВ ВІТЧИЗНЯНОГО 
ІМУНОГЛОБУЛІНУ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ

Сергутіна С. Ю.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», Київ, 

Україна
Вступ. Клінічне застосування препаратів імуноглобуліну для 
внутрішньовенного введення (ІГВВ) є не тільки ефективним способом 
боротьби з первинними і вторинними імунодефіцитами, але іноді слугує 
причиною небажаних патологічних реакцій, що пов’язані з наявністю в 
комерційних препаратах алогенних антиеритроцитарних антитіл (АТ)
Мета. Дослідити вміст алогенних АТ до антигенів еритроцитів у препаратах 
вітчизняного ІГВВ.
Матеріали і методи. Досліджено шість серій 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.  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. У ході дослідження було встановлено, що алогенні АТ 
містилися в усіх серіях отриманого ІГВВ. 2/3 зразків ІГВВ мали граничні 
значення титрів анти-А та анти-В аглютинінів – 1:64, анти-D АТ – 1:8; в одному 
зразку титр анти-D АТ перевищував допустимі норми і становив 1:16.
Висновки. Результати досліджень свідчать про наявність імуногематологічної 

небезпеки при клінічному застосуванні препаратів ІГВВ, що потребує внесення 
змін до нормативної документації щодо його виробництва, а також пильної 
уваги з боку клініцистів, які проводять імунотерапію. Враховуючи отримані 
дані, вважаємо, що для підвищення імуногематологічної безпеки препаратів 
ІГВВ необхідно проводити обов’язкове тестування вихідної сировини для 
виробництва цих препаратів (плазми крові донорів) на наявність імунних 
антиеритроцитарних АТ, що дозволить вилучати індивідуальні дози плазми, 
що містять алогенні антиеритроцитарні АТ, на етапі її заготівлі.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕТИКУЛОЦИТОВ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ ПОМОЩИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА

Сергиенко Л. И.
Национальная медицинская академия последипломного образования 

имени П.Л. Шупика, Киев, Украина
Цель работы – систематизировать и обобщить данные литературы о 
диагностическом значении изменений параметров ретикулоцитов (РЦ), 
получаемых при помощи автоматизированного анализа (АА).
У взрослого человека содержится от 2 до 10 РЦ в 1000 эритроцитов 
(30–70×109/л), которые могут быть выявлены после суправитальной 
окраски клеток бриллиант-кризил-синим или метиленовым синим новым 
с последующей микроскопией мазков по методу Фонио. Количество РЦ 
в крови зависит от возраста и пола и отражает регенеративные свойства 
костного мозга (КМ). Увеличение количества РЦ наблюдается при усиленной 
регенерации кроветворения, а снижение – при угнетении регенераторной 
функции КМ.
На современном этапе все больше внимания уделяется АА, который 
отличается большей точностью (исследуются 30 000 и более эритроцитов) 
и воспроизводимостью (коэффициент вариации – около 6  %), чем ручной 
метод, обеспечивает возможность получения новых показателей, 
оценивающих степень зрелости РЦ по измерению в них содержания 
РНК. Наиболее распространенным методом является метод проточной 
цитометрии. Для получения достоверных результатов оптимальные сроки 
хранения проб крови при комнатной температуре не должны превышать 6 ч 
после взятия, а при (4±2)°С – 48 ч.
Исследование параметров РЦ в клинической практике используется для: 
оценки активности эритропоэза при состояниях, сопровождающихся 
гемолизом или кровопотерей; детекции нарушения регенераторной 
способности КМ при дефиците железа, витаминов B12, В6, фолатов, меди и 
мониторинга соответствующей терапии; оценки состояния эритропоэза на 
фоне лечения эритропоэтином (ЭПО); оценки способности КМ к регенерации 
после цитотоксической терапии и трансплантации; оценки восстановления 
синтеза ЭПО после трансплантации почки; допингового контроля у 
спортсменов (прием ЭПО).

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА БЕЗПЕКУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ФАРМАКОТЕРАПІЇ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ У ОСІБ ПОХИЛОГО ТА 

СТАРЕЧОГО ВІКУ
Сергієнко О.В.

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

Вступ. Наявність залізодефіцитної анемії (ЗДА) становить особливу проблему 
для осіб похилого та старечого віку. Безпека та ефективність фармакотерапії в 
осіб похилого та старечого віку – одна з найбільш складних проблем сучасної 
медицини.
Мета роботи – систематизувати та узагальнити дані літератури щодо 
факторів, що впливають на безпеку та ефективність фармакотерапії ЗДА у 
осіб похилого та старечого віку.
Результати та обговорення.  В доступній літературі не виявлено повних і 
однозначних рекомендацій по лікуванню ЗДА у осіб похилого та старечого 
віку. Встановлено, що до найбільш значущих факторів, що впливають на 
безпеку та ефективність фармакотерапії ЗДА у таких пацієнтів можна віднести: 
вікові зміни фармакодинаміки і фармакокінетики лікарських засобів, що 
істотно впливає на рівень оптимального їх дії і частоту виникнення ятрогенних 
ускладнень; наявність декількох захворювань, що вимагає відповідної 
індивідуалізованої терапії; соціально-психічна дезадаптація таких пацієнтів, 
обумовлена, в основному, зміною їх соціального статусу, а також самостійний 
підбір ними і тривалий час прийому препаратів, без урахування супутньої 
патології, показань і протипоказань до їх застосування;. Не менш важливе 
значення має правильний вибір лікарем препарату для лікування ЗДА 
(оскільки терапія може тривати до 6-ти місяців, а в таких випадках важлива 
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не тільки ефективність, але і його переносимість, відсутність побічних дій і 
ускладнень), а також оцінка наявності у пацієнта факторів, які підвищують 
ризик виникнення ускладнень. Важливе значення має правильний підбір 
дози препарату, достатня тривалість лікування, та контроль дотримання 
пацієнтом режиму прийому препарату.
Висновки.  Питання безпеки та ефективності фармакотерапії ЗДА у осіб 
похилого та старечого віку є недостатньо вивченим і потребують подальшої 
розробки.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ КОМПОНЕНТІВ КРОВІ, ЩО ВИГОТОВЛЯЄ 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ 

КРОВІ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Скляр І. Ф.

КЗ «Криворізька станція переливання крові» ДОР», Кривий Ріг, Україна
Актуальність. Ефективність проведення трансфузійної терапії в значній мірі 
залежить від якості компонентів крові, що переливаються.
Мета.  Дослідження відповідності показників якості донорської крові та її 
компонентів, що виготовляються в закладі вимогам якості, встановлених 
наказом МОЗ України №  211 від 09.03.2010  р. «Про затвердження Порядку 
контролю за дотриманням показників безпеки та якості донорської крові та 
її компонентів».
Матеріали і методи.  Для консервованої крові та еритроцитвмісних 
компонентів визначали об’єм, вміст гемоглобіну, наявність гемолізу 
наприкінці терміну зберігання, а для лейкофільтрованих компонентів крові 
– вміст лейкоцитів. Для плазмових компонентів визначали об’єм, вміст 
фактору VIII, загальний білок та вміст залишкових клітин. На протязі 2014 р. 
було здійснено контроль 631 зразка консервованої крові (4,1 % від загальної 
кількості заготовлених доз) та 840 зразків еритроцитвмісних компонентів 
(5,5  % від загальної кількості заготовлених доз). При цьому не відповідали 
вимогам 8 (0,05  %) зразків консервованої крові (4 – знижений вмісту 
гемоглобіну, 4 – невідповідність вказаного об’єму), а серед еритроцитвмісних 
компонентів лише 6 (1,1 %) зразків еритроцитів та еритроцитів у додатковому 
розчині (4 зразка по вмісту гемоглобіну, 2 зразка – за навністю гемолізу 
в кінці терміну зберігання). Усі зразки еритроцитів лейкофільтрованих та 
відмитих відповідали вимогам якості. Із 110 зразків концентрату тромбоцитів 
не відповідав по вмісту залишкових клітин 1 (0,9  %) зразок. Усі зразки 
свіжозамороженої плазми та кріопреципітату відповідали встановленим 
параметрам.
Результати та обговорення.  Частота проведення контролю та відсоток 
відповідності досліджених зразків (не менше 4 % від кількості заготовлених 
доз та 90  % відповідності) відповідає вимогам параметрів контролю якості 
консервованої крові та її компонентів.
Висновки. Заготовлена в КЗ «Криворізька станція переливання крові» ДОР» 
консервована кров та її компоненти в цілому відповідають встановленим 
вимогам якості, що дозволяє проводити якісну компонентну терапію в 
лікувальних закладах регіону обслуговування.

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ КЛІНІЧНОЮ ВІДПОВІДДЮ ПРИ 
ЛІКУВАННІ ШУНТОВИМИ ПРЕПАРАТАМИ У ХВОРИХ НА ГЕМОФІЛІЮ 

А З ІНГІБІТОРОМ ТА ІНДЕКСОМ ВКОРОЧЕННЯ АКТИВОВАНОГО 
ЧАСТКОВОГО ТРОМБОПЛАСТИНОВОГО ЧАСУ (АЧТЧ)

Стасишин О. В., Красівська В. В.
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН 

України», Львів, Україна
Мета: виявлення можливої залежності між клінічною відповіддю у хворих 
на гемофілію А з інгібітором на введення препаратів активованого 
протромбінового комплексу (аРСС) та рекомбінантного активованого 
фактора зсідання крові VII (rFVIIa) та індексом вкорочення активованого 
часткового тромбопластинового часу (Ів АЧТЧ) при доданні до плазми крові 
in vitro цих препаратів та проведено кореляційний аналіз.
Матеріали і методи. Об’єктом дослідження були 27 хворих на гемофілію (26 
хворих на гемофілію А та 1 хворий на гемофілію В) з інгібітором. Титр антитіл 
– від 0,78 до 321,4  БО/мл. У досліджуваних хворих in  vitro вивчали вплив 
на зсідання препаратів шунтової дії аPCC та rFVIIa. Змодельований дослід 
проводили на основі подовженого тесту АЧТЧ з розрахунком Ів. Пацієнти 
І групи (n=16) отримували гемостатичну терапію кровотеч аРСС, ІІ  групи 
(n=11) – rFVIIa. Середній час від початку кровотечі до введення становив 
2 год в обох групах (діапазон 0–9,5 год). Рейтинг гемостатичної ефективності 
оцінювали через (6±0,5)  год і (24±1)  год після введення препарату як 
«відмінно» – 3 бали, «добре» – 2 бали, «задовільно» – 1 бал та «незадовільно» 
– 0 балів. Взаємозалежність між показниками Ів та балами встановлювали за 
коефіцієнтом кореляції (r).

Результати і обговорення.  У 90,2  % пацієнтів при застосуванні препарату 
аРСС та у 92,3  % при введенні rFVIIa отримано «відмінний» та «добрий» 
гемостатичний ефект. Також нами встановлений сильний прямий 
кореляційний зв’язок (r=+0,950) між Ів АЧТЧ при доданні до плазми крові 
хворих аРСС та клінічною відповіддю на лікування препаратом активованого 
протромбінового комплексу. Таку ж сильну позитивну корелятивну 
залежність (r=+0,971) виявлено при аналізі взаємозв’язку між Ів при доданні 
до плазми крові rFVIIa in vitro та оцінкою ефективності лікуванні цим шунтовим 
препаратом.
Висновки. Виявлений високий ступінь кореляції вкорочення АЧТЧ крові при 
доданні до плазми крові in vitro препаратів аРСС та rFVIIa з клінічною оцінкою 
ефективності лікування (in  vivo) цими препаратами, що дає можливість 
прогнозувати відповідь пацієнта на терапію та оптимізувати лікування 
кровотеч у хворих на гемофілією з інгібітором.

КЛІНІКО–ДІАГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ ДИФУЗНОЇ В–ВЕЛИКОКЛІТИННОЇ 
ЛІМФОМИ (ДВВКЛ)

Шалай О.О., Барілка В.А., Іваник С.Л., Матлан В.Л., Логінський В.Є.
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН 

України», Львів, Україна
Мета.  Визначити діагностичну цінність клінічних ознак, морфологічної та 
імунофенотипової характеристики субстратних клітин при ДВВКЛ.
Матеріали і методи. Діагноз ДВВКЛ встановлено відповідно до класифікації 
ВООЗ у  72  хворих віком від 20 до 87 років (медіана – 54 роки), 44 жінок та 
28 чоловіків на основі результатів клінічного обстеження, морфологічних та 
імунофенотипових досліджень.
Результати та обговорення.  І–ІІ стадію хвороби (Ann Arbor) спостерігали 
у 24  %, ІІІ–ІV  стадію – у 76  % пацієнтів. Нодальна локалізація пухлинного 
процесу характеризувалася ураженням периферичних лімфовузлів (61  % 
хворих), абдомінальних лімфовузлів (35 %), середостіння (29 %), мигдаликів 
(10  %). Спленомегалію констатовано у 29  % хворих. Кістковий мозок у 
пухлинний процес не залучений. Екстранодальні ураження виявлено у 
67  % пацієнтів, найчастіше шлунка і кишечника (22  % хворих), серозних 
порожнин (14  %), легеневої тканини (11  %), причому у 31  % пацієнтів 
спостерігали два і більше екстранодальні вогнища. У гемограмі виявлено 
анемію у 13  %, тромбоцитопенію – у 6  %, лейкоцитоз – у 17  % хворих на 
ДВВКЛ. Гістологічне дослідження пухлинних уражень показало характерну 
проліферацію з великих клітин. Імуногісто(цито)логічні дослідження 
проведено для визначення природи пухлинних клітин. Злоякісні клітини 
були CD45+, експонували В-клітинні антигени (CD20+/CD20cy+), CD23–, CD30+ 
у 17 % випадків. Т-клітинні антигени, у тому числі CD5, на злоякісних клітинах 
не були експресовані, не був на них представлений і антиген CD15. Антиген 
CD10 виявлено у 25 % обстежених хворих (GСВ-фенотип злоякісних клітин), 
у жодного не підтверджено ABC-фенотипу лімфоми (Cyclin D–), У злоякісних 
клітинах частини хворих були представлені Bcl-2 та Bcl-6. Для диференціації 
з раком у 15  хворих визначали експресію цитокератину або антигену ЕМА, 
у 2  хворих з анапластичною морфологією пухлинних клітин проведено 
дослідження ALK з негативним результатом. Проліферативна активність 
пухлинних клітин (Ki-67+) досягала 45–90 %.
Висновки.  Вирішальне значення для діагностики ДВВКЛ має кваліфіковане 
гістологічне та імунофенотипове дослідження пухлинного субстрату. 
Злоякісні клітини характеризуються В-клітинним фенотипом (CD45+cyCD20+), 
CD5–, CD10–/+, без експресії Т-клітинних маркерів, з проліферативним індексом 
(Ki-67+) 45–90 %.

МЕТОД ОТРИМАННЯ ФАКТОРА VIII З ПЛАЗМИ КРОВІ
Шурко Н.О.1, Дяків Я.М.2

1ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН 
України», Львів, Україна 

2Львівський обласний центр служби крові, Львів, Україна
Вступ. Перші методи фракціонування білків базувалися на використанні 
хімічних (сульфату амонію, каприлової кислоти, етанолу, поліетиленгліколю 
та ін.) або фізичних засобів преципітації (варіації рН/температури, 
гравітаційного розділення). На наступному етапі була введена хроматографія, 
як високоспецифічна процедура фракціонування та очищення, спочатку, в 
основному, заснована на використанні іонного обміну, гідрофобної взаємодії 
та гель-хроматографії. Хроматографічні методи являють собою чутливий 
інструмент для виділення біологічних сполук, як в лабораторному масштабі, 
так і засобом для промислового отримання терапевтичних біопрепаратів.
Мета роботи – створення технології отримання фактора VIII з плазми крові у 
комбінації методів преципітації та афінної хроматографії.
Матеріали і методи. У нашій лабораторії розроблено спосіб фракціонування 
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плазми з подальшим використанням методу негативної афінної хроматографії 
на кремнеземних носіях для підвищення ступеня очищення фактора 
VIII згортання крові. Суть методу полягає в поетапному осадженні білків 
протромбінового комплексу солями барію та їх сорбції на гідроксиді алюмінію, 
відділенням фібриногену, фібронектину та домішкових білків на ПЕГ-4000 та 
застосуванні методу негативної афінної хроматографії для підвищення рівня 
очищення антигемофільного препарату з свіжозамороженої плазми.
Результати та обговорення.  Дослідження показали, що цим методом 
поетапного осадження білків плазми крові в поєднанні з методом негативної 
афінної хроматографії досягається 10-кратне очищення фактора VIII.
Висновки.  Використання методу афінної хроматографії на кремнеземних 
носіях дозволяє підвищити активність фактора при фракціонуванні плазми 
крові.

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТІОЦІАНАТУ 
АМОНІЮ У БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ

Шурко Н.О., Даниш Т.В.
ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН 

України», Львів, Україна
Вступ. Зростання застосування біопрепаратів плазми крові в діагностиці та 
лікуванні за останні роки підняло вимоги перед їх виробниками стосовно 
антивірусної безпеки продуктів.
Тіоціанат належить до хаотропних агентів та металохелаторів та являє собою 
речовину, яка руйнує структуру, викликаючи денатурацію макромолекул, 
таких як білки та нуклеїнові кислоти. Якщо досягається критична концентрація 
розчиненої хаотропної речовини (в гідрофобній ділянці подвійного шару), 
то цілісність мембрани порушується, і клітина лізується. Такі властивості 
тіоціанату дозволяють застосовувати його для інактивації як оболонкових 
(мембранних) так і безоболонкових вірусів.
Мета роботи – розробка високоефективного і швидкого методу виявлення 
тіоціанату в білкових розчинах.
Матеріали і методи.  Визначення можна проводити з використанням ФЕК 
чи спектрофотометра. Аніон роданіду утворює з катіонами трьохвалентного 
заліза Fe3+-комплекси, забарвлені в яскраво-червоний колір і саме цю 
властивість роданіду ми використали для його визначення в досліджуваних 
розчинах. Для побудови калібрувальної кривої до 3  мл розчину тіоціанату 
амонію додавали 10  мкл 4,5  % Fe(NO3)3  ×9  H2O, що містив 5,4  % азотної 
кислоти. Вимірювали оптичну густину отриманих сумішей при 490 нм проти 
контролю (3 мл дистильованої води + 10 мкл реактиву).
Результати та обговорення.  Запропонований метод дозволяє проводити 
вимірювання концентрації тіоціанату у діапазоні 0,0005–0,005 моль/л і, отже, 
контролювати його наявність у досліджуваних зразках плазми крові.
Висновки.  Метод може бути застосований до плазми крові, сироватки, 
кріопреципітату, кріосупернатанту, продуктів субфракціонування і 
препаратів плазми для контролю процесу антивірусної обробки тіоціанатами.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ – ВАЖЛИВА ЛАНКА ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-
ІНТЕРНІВ

Бенца Т.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика, Київ, Україна
Практичні заняття – головна форма набуття клінічного мислення. Одним з 
основних елементів практичного заняття є домашнє завдання, яке включає 
теоретичну та практичну частини. Теоретичне завдання – короткий реферат 
з основних питань теми (визначення хвороби, основні ланки патогенезу, 
основні синдроми, критерії діагностики, диференціальна діагностика, основні 
принципи лікування, базисні засоби). Практичне завдання – розв’язання 
ситуаційних задач, які видаються кожному інтерну в групі напередодні, а 
також – самостійне складання лікарем-інтерном ситуаційної задачі згідно 
теми.
Невід’ємною частиною навчального процесу є навчання на клінічних 
прикладах, які розвивають клінічне мислення лікарів-інтернів. Під час 
самостійної роботи біля ліжка хворого викладач контролює практичні навики 
інтернів, а результати цієї роботи фіксуються в робочому зошиті (щоденнику 
лікаря-інтерна). Один з хворих на клінічному розборі представляється 
для контролю засвоєння матеріалу по даній темі: кожен лікар-інтерн, який 
не був куратором цього хворого, відповідає письмово на запитання, які 
відносяться до даного хворого. Наприкінці заняття лікар-інтерн отримує 
загальну оцінку з урахуванням правильності відповідей на теоретичні та 

клінічні питання домашнього завдання, рівня засвоєння своїх практичних 
навиків, продуктивної активності та клінічного мислення, тобто по вмінню 
вирішувати і поєднувати з практикою складені вдома і представлені на 
заняттях клінічні ситуації. Ми впроваджуємо різні види клінічних розборів, 
зокрема клінічні розбори-експромти хворих, які щойно поступили у 
відділення; планові клінічні розбори-дискусії (для з’ясування особливостей 
перебігу захворювання у даного хворого).
Практичні заняття сприяють підвищенню ефективності підготовки фахівців, 
які навчаються приймати конкретне рішення в конкретній клінічній ситуації.

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ ДОСЛІДИ – ОДНА З ФОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ДОДИПЛОМНОМУ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ 

НАВЧАННІ
Видиборець С.В.1, Гайдукова С.М.1, Невірковець А.А.1, 

Михайличенко Б.В.2

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

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

Демонстраційні досліди є складовою частиною забезпечення навчального 
процесу при вивченні багатьох медичних дисциплін. Формування 
експериментальних умінь, передбачає засвоєння слухачами (студентами, 
лікарями) наступної послідовності дій під час проведення будь-яких дослідів: 
1) висунення та усвідомлення мети експерименту (визначення явища, 
властивості чи процесу, що слід вивчити; розуміння завдання експерименту, 
уміння дати загальний опис явища, графічно відобразити процес, установити 
зв’язок між величинами, що вивчаються, знайти їх числові значення тощо); 
2) планування експерименту (визначити предмет спостережень, методику 
проведення дослідження, скласти принципову схему дослідної установки, 
приладу; встановити необхідні для демонстраційного досліду матеріали, 
намітити план і послідовність виконання дій); 3) безпосереднє проведення 
демонстраційного досліду (вміння визначати параметри вимірювальних 
приладів, проводити спостереження і виміри, зафіксувати отримані дані); 
4) аналіз результатів експерименту (обробка отриманих результатів 
відповідно до мети демонстраційного досліду, формулювання висновків, 
складання звітів). Наведений загальний план можна вважати алгоритмічним 
прописом, який конкретизується при проведенні демонстраційних 
дослідів. Під час проведення дослідів слід обов’язково дотримуватись 
наступної послідовності дій: визначити мету досліду; вказати, які прилади 
та матеріали чи реактиви будуть застосовуватися; визначити явище, за яким 
повинні спостерігати слухачі; виконати дослід; проаналізувати результати 
спостережень і вимірювань; зробити висновки. Під час проведення 
демонстраційних дослідів слухачі залучаються до формулювання завдань 
досліду, конструювання дослідної установки, проведення досліду, аналізу 
явищ, визначення показань шкали вимірювального приладу тощо. Засвоєння 
плану діяльності при проведенні демонстраційного досліду визначає 
відповідні вміння, а саме – уміння знімати показники приладу, аналізувати 
результати спостереження тощо.

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОТРЕБУЄ 
І НОВИХ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Гайдукова С. М., Видиборець С. В., Кучер О. В., Сергієнко О. В., Мороз Г. І.
Національна медична академія післядипломної освіти

 імені П. Л. Шупика, Київ, Україна
Активізація особистості в процесі навчання, ефективніше використання 
її творчого потенціалу – одна з «одвічних» проблем навчання взагалі. 
У центрі навчального процесу повинна бути розвинена особистість з 
її індивідуальними властивостями, для якої повинно бути забезпечено 
об’єктивне оцінювання знань, умінь і навиків, що вона набула їх у процесі 
навчання. І студенти медичних університетів та лікарі-слухачі кусів в 
установах післядипломної освіти і викладачі вищого навчального відчувають, 
що уніфікована система оцінювання знань: «відмінно», «добре», «задовільно» 
і «незадовільно», хоча і має право на існування, але потребує суттєвого 
удосконалення – такого, яке б відповідало ринковій економіці, збуджувало 
б здорову конкуренцію в набутті професійних знань, адекватно відображало 
рівень і якість знань як майбутніх фахівців, так і лікарів із досвідом роботи. 
Цілком очевидно, що разом із удосконаленням системи оцінювання знань 
неодмінно повинна удосконалюватися і технологія навчання. Складовою 
нових технологій навчання є модульно-рейтингова система, яка приваблює 
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тим, що набравши певну кількість балів, студент-медик, лікар-інтерн чи 
лікар, що проходить курси удосконалення, одержують позитивну оцінку і 
звільняються від подальшого складання іспиту. Ефективність упровадження 
та використання модульно-рейтингової системи оцінювання знань буде 
значно вищою, якщо будуть розроблені єдині та чіткі критерії формування 
змісту модулів із кожної дисципліни, що вивчається, система оцінювання 
знань та накопичення балів, визначені етапи й терміни виконання окремих 
завдань, інші заохочувальні санкції тощо. Очевидно, що найближчим часом, 
необхідно розробити положення про модульно-рейтингову систему з кожної 
дисципліни. Зміст кожної з дисциплін можна представити певною кількістю 
модулів, кожен із яких повинен складатися із одного або кількох теоретичних 
розділів, складених відповідно до програми, і в якому передбачається 
виконання певної кількості практичних занять та лабораторних досліджень, 
написання рефератів, складання звітів про дослідження, оформлення історій 
хвороб, участь у клінічних обходах тощо.

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ У АСПІРАНТІВ
Кучер О. В., Гартовська І. Р., Ременнік О. І.

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

Для розвитку творчого потенціалу викладача вищого медичного закладу 
потрібно створити умови ще під час його навчання в аспірантурі. Формування 
творчого, ініціативного, самокритичного педагога може бути здійснено лише 
тоді, коли майбутній асистент кафедри уже в роки навчання в аспірантурі буде 
поставлений в умови, наближені до його практичної діяльності за допомогою 
активних методів навчання, що готують його до спілкування з студентами, 
лікарями-інтернами чи лікарями-слухачами циклів підвищення кваліфікації. 
Процес спілкування викладача вищого медичного закладу і студента чи 
лікаря – суттєвий компонент змісту науково-педагогічної діяльності. Однією 
із найважливіших якостей педагога є його вміння організовувати взаємодію з 
слухачами, тобто спілкуватись із ними, керувати їх діяльністю.
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 
з 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.

ГРУПОВА ФОРМА НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ КАДРІВ: 
ПЕРЕВАГИ І ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Михайличенко Б. В., Невірковець А. А., Гайдукова С. М., 
Видиборець С. В.

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

Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, 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. При вивченні нового 
матеріалу 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 студентів-
медиків та лікарів комплексу таких позитивних якостей, як: здатність швидко 
адаптуватися, вміння вирішувати спільні для всіх завдання, уміння швидко 
встановлювати контакти, обмінюватися інформацією та формувати відповідні 
погляди, готовність взяти на себе відповідальність за прийняте рішення, 
здатність встановлювати контакти, правильно розподіляти і організовувати 
роботу, долати опір, попереджувати суперечки, готовність розглядати 
проблему з точки зору опонента, оцінювати рівень своєї компетенції, 
здатність чітко і переконливо доводити свою думку тощо.

ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ У ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРЯ
Мороз Г. І., Сергієнко О. В., Сергієнко Л. І.

Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика, 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 «аудіо-відео засоби» 
(audiovisual aids). До них належать аудіовізуальні машини (слайдпроектори, 
телевізори, комп’ютери, магнітофони тощо) та матеріали – слайди, постери, 
транспаранти, 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, що 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).

ПОШУК НОВИХ ФОРМ І МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ

Сергієнко О. В., Сергієнко Л. І.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, Київ, Україна
В сучасних умовах 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 – зі 
скороченням годинного обсягу вивчення переважної більшості дисциплін 
навчального плану, складнощами 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.
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 
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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.

ЗНАЧЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ У ПІДВИЩЕННІ МОТИВАЦІЇ ДО 
НАВЧАННЯ У ЛІКАРІВ В УСТАНОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Ткаченко О. В., Видиборець С. В., Гайдукова С. М., Сергієнко О. В., 

Кучер О. В., Мороз Г. І.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П. Л. Шупика, 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 досягнення такої мети повинна бути наявні потужна, добре 
обладнана і оснащена сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою 
лікувальна база, а також висококваліфікований професорсько-викладацький 
склад.
У навчальні плани, залежно від мети циклу удосконалення, специфіки його 
проведення, кількості слухачів у групах, тривалості тощо, входить певна 
кількість семінарських занять. Організації та якості їх проведення слід 
приділяти значну увагу, оскільки саме семінарські заняття значно підвищують 
мотивацію до навчання у лікарів. 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 інформаційного може бути 
не пов’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, постановку 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.

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ ЯК ОДИН З ВИДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ В ЛІКАРІВ

Ткаченко О. В., Гайдукова С. М., Видиборець С. В., Сергієнко О. В., 
Кучер О. В., Мороз Г. І.

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

Під клінічним мисленням розуміють творчий процес діяльності лікаря 
з накопичення, обробки та тлумачення інформації про пацієнта, що за 
кульмінаційний момент має прийняття відповідального рішення щодо 
обстеження, проведення діагностики та диференційної діагностики, 
складання плану лікування, реабілітації, первинної та вторинної 
профілактики хвороби. Формування клінічного мислення є найскладнішим і 
найвідповідальнішим завданням професійної підготовки лікарів.
Особливе значення для формування клінічного мислення у лікарів мають 
семінарські заняття. Серед усіх різновидів семінарів при цьому важливе 
місце посідають семінари з клінічного розбору хворих. Насамперед, саме 
семінарські заняття дозволяють максимально контролювати ступінь 
засвоєння прийомів та методів обстеження хворих, опанування діагностичних 
та диференційно-діагностичних технологій, схем і стандартів лікування тощо. 
Контроль є вкрай важливою складовою частиною навчального процесу. За 

правильного його застосування при проведенні семінарських занять, він 
може суттєво сприяти досягненню їх остаточних результатів – 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, його повнота залежить від досвіду та набутих 
знань при попередньому навчанні. Наступним етапом є оцінка стану органів 
і їх систем у пацієнта, що залежить від обсягу і повноти зібраної інформації, 
здатності лікаря абстрактно мислити, виділяти основні синдроми тощо. 
Третім етапом є складання уявлення про етіологію, патогенез окремих змін 
у органах та системах, здатність правильно оцінювати їхній взаємозв’язок 
та взаємозалежність, що дозволяє правильно оцінити фазу патологічного 
процесу, його перебіг. Четвертий етап полягає у діагностиці нозологічної 
форми, визначенні варіанту перебігу та призначенні лікування. П’ятий 
етап – перевірка правильності встановлення діагнозу, що досягається за 
допомогою ретельного самоаналізу проведеної диференційної діагностики 
та консультацій із колегами або лікарями-консультантами.
Важливою передумовою успішного формування клінічного мислення є 
глибокі базові знання лікарів. Їх контролюють на семінарських заняттях з 
базового контролю знань, що дозволяє формувати групи слухачів відповідно 
до ступеня базових знань і вносити корективи до мети та постановки завдань 
при плануванні проведення семінарів.

ПЕРЕЛИВАННЯ ОПРОМІНЕНИХ КОМПОНЕНТІВ КРОВІ: ЧОМУ, ЯК 
І КОЛИ? RADGIL-2: ВДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ
ALESSANDRA BERZUINI MD, MARTA SPREAFICO PHD, BARBARA FOGLIENI 

PHD & DANIELE PRATI MD
Департамент трансфузійної медицини та гематології, Лікарня імені 

Alessandro Manzoni, м. Лекко, Італія
Реакція «Трансплантат-проти-господаря» (РТПГ) характеризується 
симптомами дерматиту, гепатиту та ентериту, що розвиваються протягом 
100  днів з моменту трансплантації гемопоетичних клітин чи окремого 
органу. РТПГ виникає внаслідок взаємодії Т-лімфоцитів донора, які атакують 
генетично відмінні клітини реципієнта, організм якого не може відторгнути їх.
Через імунологічні властивості клітин крові, зумовлена трансфузією РТПГ 
може виникнути також у випадку трансфузії компонентів крові (КК): це 
рідкісне ускладнення, яке розвивається від 4 до 30 днів після трансфузії і, у 
зв’язку з відтермінованими і неспецифічними проявами, воно іноді лишається 
непоміченим. Тим не менш, зумовлена трансфузією РТПГ становить серйозну 
загрозу – вона впливає на кістковий мозок реципієнта та призводить до 
фатальних наслідків у 90% випадків.
Зумовлену трансфузією РТПГ можливо ефективно попередити опроміненням 
КК, що є обов’язковим при їх внутрішньоутробному переливанні та 
трансфузіях немовлятам. Взагалі, такі профілактичні дії необхідні для 
пацієнтів, які не здатні до нейтралізації чужорідних лімфоцитів донора. До 
таких пацієнтів належать: особи з вродженим чи набутим T-лімфоцитарним 
імунодефіцитом, реципієнти стовбурових клітин та кісткового мозку (а також 
претендентів), хворі на лімфому Ходжкіна та інші гематологічні злоякісні 
новоутворення, при яких проводиться лікування агресивними препаратами 
(типово для пацієнтів, що приймають флударабін, внаслідок пригнічення 
ним функції Т-лімфоцитів). Інші особи, яким рекомендовано отримання 
опромінених КК – реципієнти гранулоцитів, пацієнти, що отримують кров 
від родичів першого ступеня, а також реципієнти HLA-сумісних компонентів. 
В усіх цих випадках чітко рекомендовані трансфузії опромінених КК 
(еритроцити, а також концентрат тромбоцитів та гранулоцити).
Для належної обробки КК, поглинута ним доза опромінення повинна досягати 
25  Грей, проте не перевищувати 50  Грей у будь-якій зоні опромінюваного 
об’єму. Еритроцити можуть бути опромінені у будь-який час протягом 14 днів 
з моменту отримання, і можуть зберігатися ще 14 днів після опромінення.
Опромінення – це швидка та проста процедура, яка може викликати легке 
пошкодження еритроцитів, що, в свою чергу, призводить до незначного 
гемолізу та підвищення позаклітинного рівня калію, тому рекомендовано 
виконувати їх трансфузію протягом 24 годин з моменту опромінення. 
Опромінення мінімально впливає на тромбоцити і гранулоцити та не змінює 
їх термін придатності.
Нещодавно була оновлена консолідована технологія опромінення 
RADGIL: рентгенівський опромінювач крові RADGIL-2 виключає ризики, 
пов’язані з ізотопами, і в той самий час зберігає переваги рентгенівської 
технології – скорочений час обробки, що зазвичай пов’язують з джерелами 
радіоактивного випромінювання.
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Організатор: кафедра неврології №2 Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

ПРОГРАМА
Тема: Сучасні діагностичні підходи в неврологічній практиці: науково-
практичні засади і дискусійні питання 
Доповідач: д. мед. н., проф. Ткаченко О.В.
Тема: Особливості церебральної гемодінаміки у хворих з атеротромботичним 
та кардіоемболічним інсультами 
Доповідач: д. мед. н., проф. Кузнецова С.М.
Тема: Діагностика і лікування ремітуючого розсіяного склерозу в сучасних 
умовах 
Доповідач: д. мед. н., проф. Соколова Л.І.
Тема: Когнитивні розлади при старінні 
Доповідач: д. мед. н., проф. Бачинська Н.Ю.
Тема: Клінічні та параклінічні паралелі та дисоціації у пацієнтів з інфекційно-
запальними захворюваннями нервової системи 
Доповідач: к. мед. н., доцент Новікова О.В.
Тема: Актуальні питання і сучасні підходи до діагностики полінейропатій 
Доповідач: к. мед. н., доцент Оржешковський В.В.
Тема: Особливості діагностики та лікування хворих з кардіоемболічним та 
атеротромботичним підтипами ішемічного інсульту 
Доповідач: к.мед. н., доцент Мельник В.С.
Тема: Клініко-параклінічні особливості паранеопластичних синдромів в 
неврології   
Доповідач: к. мед. н., доцент Цьоха І.О.
Семінар-нарада опорної кафедри, завідуючих і співробітників кафедр 
неврології післядипломної освіти

КЛІНІЧНІ ТА ПАРАКЛІНІЧНІ ПАРАЛЕЛІ ТА ДИСОЦІАЦІЇ ПРИ 
ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УРАЖЕННЯХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ.

Новікова О.В.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, кафедра неврології № 2, Київ, Україна
Мета дослідження: визначення ключової ролі клініко-неврологічного 
аналітичного зіставлення при інфекційно–запальних та інших ураженнях 
нервової системи.
Матеріал і методи: клініко–неврологічне, лабораторне, нейровізуалізаційне 
дослідження та лікування 25 пацієнтів у віці від 26-до 67 років з інфекційно–
запальними захворюваннями нервової системи, у яких мали місце клінічні та 
параклінічні дисоціації.
Результати та обговорення. За останній рік нам довелось спостерігати 
вісім пацієнтів з попереднім діагнозом розсіяний склероз (РС), з яких 
у семи в подальшому підтверджено лаймбореліоз. В клінічній картині 
у них у дебюті захворювання провідним був клінічно-ізольований 
синдром (КІС). При магнітно-резонансному дослідженні (МРТ) на знімку 
виявлялось гіперденсне овоідної форми в Тw2 режимі вогнищеве 
ураження (частіше поодиноке). У однієї пацієнтки, що поступила через 3 
місяці після встановлення діагнозу РС на тлі КІС, мало місце катастрофічно 
блискавичне наростання патологічної поліморфної вогнищевої 
симптоматики з грубим порушенням когнітивних функцій в тому числі. 
При МРТ (з контрастуванням) встановлений діагноз злоякісного утворення 
структур головного мозку. Направлена на консультацію до нейрохірурга, 
діагноз підтверджено. П’ять пацієнтів, що мали в анамнезі гіпертонічну 
хворобу та “cудинні” скарги тривалий час лікувались, в різних клініках, на 
дисциркуляторну енцефалопатію. При МРТ дослідженні вогнищеві зміни 
в структурах головного мозку спеціалістами також розцінені, як судинні. 
Виявлений у них при огляді на шкірі симптом мігруючої еритеми дозволив 
уточнити та підтвердити етіологічний діагноз, при чому, не тільки за 
результатами дослідження крові, але й ліквору. У 10 пацієнтів з діагнозом 
церебральний арахноїдит неврологічні симптоми мали певну клініко 
неврологічну картину, що заперечувала цей діагноз. Було виявлено: у 
п’яти вірус імунодефіциту людини з переважним ураженням нервової 
системи (НС), в тім числі у двох у вигляді стовбурового ураження головного 
мозку – енцефаліту. У чотирьох – токсоплазмоз з ураженням НС, у однієї 
пацієнтки токсоплазмоз на фоні метастатичного багатовогнищевого 
ураження головного мозку. Двоє пацієнтів в дебюті захворювання мали 
скарги, що є типовими для субарахноідального крововиливу (САК), та 
відомі лікарям на практиці. При МРТ дослідженні виявлені вогнищеві 

зміни були розцінені спеціалістами–рентгенологами як прояв запального 
ураження головного мозку та його оболонок. Ними дане заключення: 
нейроінфекція – менінгоенцефаліт. При подальшому спостереженні та 
лікуванні пацієнтів та за результатами дослідження люмбальної рідини 
в динаміці підтверджений діагноз САК, що був встановлений на підставі 
тільки клінічних даних до проведення МРТ.
Висновки Враховуючи вищезазначені варіанти клініко–неврологічних 
спостережень, що включають далеко не всі відомі нам випадки, вважаємо 
за необхідне наголосити на певному критичному аналізі параклінічних 
результатів дослідження, що відомі як допоміжні. У тих пацієнтів, де є 
певні клінічні дисоціації, що не співпадають з даними додаткових методів 
обстеження, у лікарів–неврологів мають виникати сумніви або запитання, на 
які потрібно намагатися дати відповідь. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ 
ПОЛІНЕЙРОПАТІЙ   

Оржешковський В.В.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, кафедра неврології № 2, Київ, Україна
Мета дослідження: визначення диференційно–діагностичних особливостей 
клініко–параклінічних методів дослідження та діагностичного алгоритму у 
хворих на полінейропатію.
Матеріал і методи. Проведено клініко-неврологічне, лабораторне, 
вибірково генетичне, електроміографічне дослідження 265 хворих (155 
жінок та 110 чоловіків) з полінейропатією, обумовлену різними етіологічними 
чинниками (цукровий діабет, патологія щитоподібної залози, ревматичні 
захворювання, токсичний вплив алкоголю та медикаментів, дефіцитний стан 
витаміну В12, дипротеїнемія, спадковий фактор, имуногенні) 
Результати та обговорення. В результаті проведенних досліджень виявлені 
скарги, що мають діагностичне значення для визначення рівня та характеру 
ураження нервових волокон, а також можуть вказувати на етіологічний 
чинник (ревматичні, пов’язані з цукровим діабетом, патологією щитоподібної 
залози тощо). З боку загального та неврологічного статусу визначними були 
ознаки, що характеризували системні прояви провідного захворювання 
та патогенетичний механізм ураження периферичної нервової системі. 
Електроміографічні показники дозволили визначитися з патогенетичним 
механізмом, рівнем ураження, гостротою, прогредієнтністю та перебігом 
патологічного процесу, а також припустити можливий спадковий характер 
захворювання. Лабораторні показники мали не меньш важливе значення 
в визначенні етіологічного чинника, індивідуальних особливостей 
патологічного стану хворих. Враховуючи клініко-електрофізіологічні 
особливості перебігу визначений мінімальний обсяг лабораторніх 
досліджень та необхідність виключення спадкового характеру захворювання 
за допомогою генетичних досліджень.     
Висновки. Полінейропатію може викликати велика кількість етіологічних 
чинників. Клінічні прояви, перебіг, показники нейрофізілогічних та 
лабораторних досліжджень, їх співвідношення характеризують окремі 
форми полінейропатії, знання яких дозволяють в більшості випадків звузити 
діагностичний пошук та провести якісну діференційну діагностику.

ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ РЕМІТУЮЧОГО РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ

Соколова Л.І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра 

неврології, Київ, Україна
Сучасний діагностичний алгоритм ремітуючого розсіяного склерозу 
(РС) вимагає об`єктивного підтвердження дисемінації вогнищ у часі та у 
просторі, узгодження нейровізуалізаційної картини з клінічними та іншими 
параклінічними даними, визначення характеру перебігу і вірогідності 
діагнозу. Критерії McDonald останнього перегляду (2010) чітко визначають 
критерії дисемінації у часі і у просторі та є оптимальними для діагностики 
ремітуючого РС в сучасних умовах.
Головним принципом лікування РС є вплив на імунну систему за допомогою 
різних класів імунотропних препаратів. У разі ремітуючого варіанту 
перебігу РС після ліквідації загострення за допомогою пульс–терапії 
метилпреднізолоном призначають тривалий курс лікування препаратами, що 
змінюють перебіг захворювання (ПЗПЗ). Сьогодні в Україні використовують 
препарати першої (інтерферони-бета, глатирамера ацетат) і другої ліній 
(наталізумаб, фінголімод). Якщо перші ПЗПЗ призначають за наявності 
клінічних загострень і помірної активності захворювання, то другі – у разі 
неефективності перших і за злоякісного перебігу РС. Відомі й препарати 
третьої лінії - гуманізовані моноклональні антитіла до рецепторів Т- та 
В-лімфоцитів (даклізумаб, алемтузумаб, окрелізумаб, терифлуномід та ін.), які 
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знаходяться у третій фазі багатоцентрових досліджень, або вже дозволені до 
використання у деяких країнах.
Отже, сьогодні арсенал препаратів для лікування ремітуючого РС досить 
широкий. Призначають ці ліки, враховуючи особливості їхнього впливу 
на імунну систему, можливості розвитку побічних реакцій і зручність для 
тривалого використання.

КЛІНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЧНІ ЗІСТАВЛЕННЯ ПРИ МІОПАТІЇ 
КІЛОХА–НЕВІНА

Стецюк Р.А.1, Пянтковська Н.С.2

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

1кафедра неврології № 2, 
2кафедра дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації, 

Вступ. Зовнішня хронічна прогресуюча офтальмоплегія (міопатія Кілоха–
Невіна) має аутосомно  –  домінантний тип успадкування з неповною 
пенетрантністю. Дебют захворювання в віковому аспекті відбувається 
в діапазоні від 8 місяців до 80 років. Клінічна картина характеризується 
поступовим наростанням птозу повік, слабкістю зовнішніх м’язів очей, 
кругових м’язів очей з поступовим парезом погляду вгору, а пізніше і в 
сторони.
Мета дослідження: зіставлення клінічних та електроміографічних 
показників.
Матеріал і методи. Об’єктом дослідження було 8 дітей у віці від 1 до 18 років. 
Всім хворим проводилось неврологічне, електроміографічне та лабораторне 
обстеження (лактатдегідрогеназа та креатинкіназа).
Результати та обговорення. В анамнезі хвороби було виявлено, що в 
усіх пацієнтів захворювання починалося з опушення верхніх повік, потім 
розвивалося обмеження рухів очей вгору, а пізніше і в сторони. Тривалість 
хвороби коливалася від 3 місяців до 2 років.
При неврологічному обстеженні у 4 (50 %) дітей спостерігався двобічний 
птоз та зовнішня офтальмоплегія, у 2 дітей – двобічний птоз і парез погляду 
вгору, ще у 2 дітей спостерігався тільки двобічний птоз. Інших змін в 
неврологічному статусі не спостерігалося. При проведенні електроміографії 
з реєстрацією біопотенціалів м’язів передпліччя та стегна в стані спокою 
в усіх дітей спостерігалися стереотипові зміни у вигляді різко зниженої 
амплітуди осциляцій аж до повної відсутності біоелектричної активності. 
У дітей, які ввійшли до контрольної групи електроміографічних ознак 
первинного ураження м’язів виявлено не було. При біохімічному обстеженні 
у сироватці крові всіх пацієнтів відмічалося підвищення концентрації 
лактатдегідрогенази та креатинкінази.
Висновок. Ураження м’язів при міопатії Кілоха–Невіна носить 
генералізований характер і зміни при електроміографічному дослідженні 
виявляються ще на початкових стадіях захворювання.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИСВІТЛЕННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ НАВЧАННІ 
НОВІТНІX ПІДXОДІВ У ДІАГНОСТИЦІ УРАЖЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА 

ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОЇ СИСТЕМИ 
Ткаченко О.В., Цьоха І. О.

Національна медична академія післядипломного навчання 
імені П.Л. Шупика, кафедра неврології № 2, Київ, Україна

Мета дослідження: проаналізувати висвітлення сучасних особливостей 
діагностики в післядипломному навчанні з неврології.
Матеріал та методи: Проведено аналіз існуючих особливостей 
викладання підходів до діагностики неврологічних захворювань на циклах 
передатестаційної підготовки з неврології та тематичного удосконалення 
для лікарів-неврологів та лікарів лікувального профілю з урахуванням 
оновлення сучасних лабораторних і інструментальних інвазивних та 
неінвазивних додаткових методів діагностики. В неврології базовими, 
як і раніше, залишаються класичні підходи до діагностики – аналіз та 
співставлення анамнестичних, загально-клінічних, клініко-неврологічних 
та параклінічних характеристик процесу. Методологія побудови 
навчального процесу має передбачати викладення на лекційних годинах 
загальних теоретичних уявлень про цілі, інформативність та застереження 
застосування тих чи інших діагностичних інструментів. На семінарських 
заняттях доцільним є динамічний діалог, який має компілювати 
теоретичні засади з нейробіологічним змістом діагностичного процесу 
при різних нозологіях. Вихідні уявлення про патогенез, патоморфоз 
та індивідуальні причинно-наслідкові зв’язки  патології зумовлюють 
побудову діагностичного алгоритма. На практичних заняттях необхідним є  
вирішення реальних клінічних задач з обговоренням, як власне сучасних 
діагностичних можливостей, так і особливостей інтерпретації отриманих 
даних. 

Висновок: Актуальним є забезпечення оптимального співвідношення 
викладання сучасних особливостей традиційних та новітніх методів і 
підходів в процесі післядипломного навчання. Традиційні підходи (клініко-
анамнестичні та топічні) до діагностики неврологічної патології мають 
самостійне беззаперечне значення, адже без цього проблемним є вибір 
переліку адекватних патологічному процесу параклінічних методів 
обстеження для верифікації передбачуваного патогенезу та нозології. 

СУЧАСНІ ДІАГНОСТИЧНІ ПІДХОДИ В НЕВРОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: 
НАУКОВО–ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ І ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ

Ткаченко О.В.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, кафедра неврології № 2, Київ, Україна
Мета. Узагальнення позицій щодо науково-практичних засад та окремих 
дискусійних питань сучасних діагностичних підходів у неврологічній 
практиці.  
Матеріал і методи. Методологія дослідження ґрунтувалась на аналізі 
діагностичної значущості клінічних і сучасних параклінічних даних при 
захворюваннях нервової системи. Проаналізовані наукові позиції і здійснено 
зіставлення даних клініко–неврологічних, лабораторних і інструментальних 
(зокрема нейровізуальних і електрофізіологічних) методів. 
Результати та обговорення. Інформація, як даних літератури, так і 
наявних клініко-параклінічних інтерпретацій в діагностиці, демонструє 
неоднозначність та подекуди навіть протиріччя. Результати співставлення 
даних клінічніх і параклінічних методів як при гострій, так і при хронічній 
неврологічній патології свідчать про те, що власне діагностичний процес, 
як і досі, попри  постійне осучаснення лабораторних і інструментальних 
методів обстеження, має базуватися на клінічному підході. Призначення  
параклінічного методу повинно мати клінічне обґрунтування з урахуванням 
його діагностичної значущості при конкретному патологічному процесі. 
Висновки. Як і досі, попри постійне удосконалення сучасних лабораторних 
і інструментальних методів обстеження та появу нових, які розширюють 
діагностичні можливості,  провідним в діагностичному процесі при 
неврологічній патології залишається клінічний підхід і клінічне обстеження.  
Навіть найважливіші параклінічні методи обстеження в діагностичному 
процесі є допоміжними по відношенню до клінічного мислення, мають 
бути адекватними клінічному завданню та слугують для підтвердження або 
спростування висунутого клінічного припущення. 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ПАРАНЕОПЛАСТИЧНИХ 
НЕВРОЛОГІЧНИХ СИНДРОМІВ.

Цьоха І.О.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, кафедра неврології № 2, Київ, Україна
Мета: дослідження особливостей діагностики паранеопластичних 
неврологічних синдромів, базуючись на співставленні клінічних і 
параклінічних характеристих.
Матеріал та методи. Проаналізовано дані літератури та результати власних 
клінічних спостережень вторинного паранеопластичного ураження 
центрального та периферичного відділів нервової системи.
Результати та обговорення. Діагностичний процес при паранеопластичних 
ураженнях нервової системи є надзвичайно складним оскільки нерідко 
має об’єктивізувати не лише його патогенез, а й онкологічний процес на 
його доклінічній стадії розвитку. Виключення інших причин неврологічних 
розладів з подібними клінічними проявами, неспецифічність та невиразність 
змін лабораторних даних, недостатня інформативність скринінгових 
інструментальних методів обстеження, відсутність позитивного ефекту від 
попередніх курсів лікування. спонукають до поглиблення диференційної 
діагностики. Результати подальших нейровізуальних методів обстеження 
(в тому числі з введенням контрастних речовин) та нейрофізіологічних 
методів обстеження пацієнтів не завжди дозволяють передбачити та 
виявити первинний онкологічний процес на етапі відсутності його 
власних локальних клінічних проявів та оцінити тяжкість та поширеність 
паранеопластичного процесу в нервовій системі. Визначення маркерів 
проліферативного процесу, онконевральних антитіл з урахуванням 
переважно аутоімунного компоненту патогенезу та застосування критеріїв 
достовірного та вірогідного діагнозу ПНС (Paraneoplastic Neurological 
Syndrome Euronetwork, 2004) дозволяють уточнити паранеопластичний 
характер ураження нервової системи. 
Висновок. Своєчасна верифікація паранеопластичного ґенезу неврологічних 
розладів дозволяє не лише обрати правильну тактику курації даної патології, 
а й побудувати адекватний алгоритм обстеження і своєчасно боротися з 
онкологічним процесом.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ 
СУЧАСНИХ ПРИНЦИПІВ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ»

17 квітня 2015 року • Час проведення: 10:00–12:00 

Організатори: ДУ «Інститут урології НАМН України», Асоціація Урологів 
України

ПРОГРАМА
Тема: Внесок І.І. Мечнікова у поняття ролі мікробіоти для підтримання 
здоров’я людини
Доповідач: проф. Г.М. Драннік
Тема: Лейкоплакія: етіологічні та патогенетичні паралелі
Доповідачі: проф. Руденко А.В., проф. Рибалко С.Л., к.б.н. Дєдюн С.Т., к.б.н. 
Корніліна О.М., Мариквас Ю.С., Завиток С.А.
Тема: Обґрунтування ролі порушень функції продукції цитокінів в патології 
передміхурової залози
Доповідачі: проф. Горпинченко І.І., к.м.н. Нуріманов К.Р., д.б.н. Порошина Т.В., 
к.б.н._Савченко В.С., проф. Драннік Г.М.
Тема: Особливості регуляції та взаємозв’язку TLR-S залежної продукції 
цитокінів у хворих на хронічний простатит
Доповідачі: Горпинченко І.І., Порошина Т.В., Нуріманов К.Р. Савченко В.С., 
Циганенко А.В., Драннік Г.М., Лубенець Б.К., Чекановська Ю.Л.
Дискусія: проф. О.В. Шуляк, проф. Горпинченко І.І., проф. Драннік Г.М., д.б.н. 
Порошина Т.В.

ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ СПЕРМАТОГЕНЕЗУ ПРИ 
ЧОЛОВІЧІЙ НЕПЛІДНОСТІ У ХВОРИХ ІЗ ЗАБРУДНЕНИХ CS-137 РЕГІОНІВ

Базалицька С.В.
Державна установа «Інститут урології Національної академії медичних 

наук України», Київ, Україна
Вступ. Актуальність дослідження молекулярних механізмів патогенезу 
важких форм чоловічої неплідності та їх екологічного патоморфозу, 
індукованого впливом малих доз іонізуючого опромінення, обумовлені, 
в тому числі, високою діагностичною цінністю та чутливістю сучасних 
імуногістохімічних  (ІГХ) біомаркерів.
Мета. Вивчення особливостей патогенезу важких форм чоловічої неплідності 
у хворих, які проживають у забруднених радіонуклідами Cs-137 районах, із 
використанням ІГХ маркерів.
Матеріали і методи. Досліджено тканину яєчка 54 xворих із екскреторно-
обтураційною та секреторною формами чоловічої неплідності, які 
проживають у “чистих” та забруднених радіонуклідами Cs-137 районах, з 
використанням гістологічних та імуногістохімічних (протеїни Ubiquitin, Ub-
SUMO, Оccludin, Сlaudin 11, TGF-beta) методів дослідження з визначенням ІГХ 
коефіцієнту та статистичним аналізом.
Результати та обговорення. Виявлені  ІГХ особливості порушень 
сперматогенезу, які лежать в основі екологічного патоморфозу чоловічої 
неплідності, індукованого довготривалим впливом малих доз іонізуючого 
опромінення - активізація процесів убіквітинації та сумоілації в клітинах 
яєчка; посилена деградація протеїнів гематотестикулярного бар’єру Occludin 
та Claudin11, активізація регулюючого впливу TGF-beta.
Висновки. Результати свідчать про прогресування секреторної 
форми чоловічої неплідності, у хворих, які проживають у забруднених 
радіонуклідами Cs-137 районах, а також можуть бути ознакою початкових 
етапів канцерогенезу яєчка.

ЦИТОКІНО-ЕНЗИМУРИЧНІ БІОМАРКЕРИ ЗАГОСТРЕННЯ 
ПІЄЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ З ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ 

ШЛЯХІВ
Драннік Г.М., Калініна Н.А., Мигаль Л.Я., Нікуліна Г.Г., 

Петербургський В.Ф., Каліщук О.А., Сербіна І.Є.
Державна установа «Інститут урології Національної академії медичних 

наук України», Київ, Україна
Державна установа «Інститут нефрології Національної академії 

медичних наук України», Київ, Україна
Вступ. Однією із пріоритетних проблем у дитячій урології і на сьогодні 
залишається проблема вроджених вад верхніх сечових шляхів (ВВВСШ), що 
обумовлено досить високою частотою цієї патології у структурі хвороб, що 
супроводжується розвитком тубулоінтерстиціального фіброзу. У зв’язку з 
порушення мікроциркуляції важливе значення у патогенезі ушкодження 
паренхіми нирки, у першу чергу тубулоінтерстицію, у дітей з ВВВСШ надається 
гіпоксії, яка стимулює як виробку цитокінів, зокрема профіброгенного 

трансформуючого фактору росту β (TGF-β1), так і активацію тубулярних 
гідролаз лізосомного походження, зокрема Ν-ацетил-β-D-глюкозамінідази 
(НАГ) та β-галактозидази (β-Гал) – індикаторів функціонального стану 
тубулярного нефротелію. Порушення уродинаміки та уростаз сприяють 
розвитку інфекційно-запальних процесів, найбільш загрозливим серед яких 
є пієлонефрит (ПН).
Мета даної роботи – вивчення особливостей змін концентрації TGF-β1 та 
рівнів активності НАГ та β-Гал у сечі дітей, хворих на ВВВСШ з загостренням 
хронічного ПН (ХрПН). 
Матеріали і методи. Обстежено 107 пацієнтів з ВВВСШ переважно хворих 
на одно- та двобічний гідронефроз віком від 0,5 до 15 років: 28 дітей з 
загостренням ХрПН (група 1 – дослідна) та 65 дітей без загостренням ХрПН 
(група 2 – порівняльна). Контроль – 25 практично здорових дітей.
Результати та обговорення. Підвищення концентрації TGF-β1 та активності 
НАГ та β-Гал у сечі хворих з 1-ї та 2-ї груп було статистично вірогідним у 
порівнянні з групою контролю (р<0,001). У той же час у хворих з групи 1 у 
порівнянні з хворими з групи 2 для рівнів активності НАГ та β-Гал мало місце 
вірогідне їх підвищення (р<0,001). Аналогічна спрямованість змін мала місце 
також для профіброгенного цитокіну TGF-β1 сечі.
Висновки. Вірогідне підвищення концентрації TGF-β1 та активності НАГ 
та β-Гал та у сечі дітей з ВВВСШ свідчить про ймовірність наявності та 
прогресування процесів фіброзування в паренхімі нирок цих пацієнтів, 
особливо це стосується дітей, у яких перебіг хвороби ускладнився 
загостренням ХрПН.

ОСОБЛИВОСТІ HLA-ФЕНОТИПУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 
ГЛОМЕРУНЕФРИТ З ВИСОКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ ІЛ-17

Дріянська В.Є., Величко М.Б., Петрина О.П., Севастьянова Н.А., 
Драннік Г.М.

Державна установа «Інститут нефрології Національної академії 
медичних наук України», Київ, Україна

Вступ. Причиною розвитку хронічного гломерулонефриту (ХГН) може бути 
дисфункція  Т-лімфоцитів, а білки системи HLA є маркерами ідентичності 
клітин, з якими Т-лімфоцити  взаємодіють через особисті рецептори. 
Мета: дослідити асоціативні зв’язки між HLA-фенотипом та продукцією ІЛ-17 
у хворих на ХГН. 
Матеріали і методи. HLA визначали за допомогою стандартного 
мікролімфоцитотоксичного тесту на планшетах Терасакі з застосуванням 
панелі сироваток (з Ат проти 20 антигенів  локусу А, 31 – В і 9 – DR). Рівень 
ІЛ-17 в сироватці крові визначали за допомогою ІФА («Diaclone»); в 1 групу 
увійшли 32 хворих (хв) з найвищими його показниками (>25 пкг/мл), 
а інші (ІЛ-17 близький до норми) склали групу порівняння (2 гр – 47 хв.); 
аналізували розподіл антигенів в цих групах та достовірність різниці їх 
зустрічаємості (р).
Результати та обговорення. За даними попередніх досліджень 244 хв та 350 
здорових, відносний ризик розвитку ХГН високий для HLA- А23, 24, 28; В8, 38, 
44; DR1, 4, w52 (RR>2), причинну роль  з них грають А24, 28; В8 (s>0,1). Середній 
рівень ІЛ-17 у хворих на ХГН перевищував рівень здорових донорів – 24,3±1,3 
порівняно з 9,8±0,9 пкг/мл (p<0,001). У хворих 1 гр достовірно частіше, ніж 
у всіх пацієнтів, виявляються HLA-А24 і А28 (р<0,05), різниця для А24 між 1 
і 2 гр. достовірна (p=0,02). За локусами HLA-В та HLA-DR в 1 гр достовірно 
частіше, ніж у всіх хворих на ГН, виявляються антигени HLA-В14, -В38 та -DR5; 
за частотою В14 і DR5 групи 1 і 2 достовірно відрізняються (р<0,05), 
Різниця середніх рівнів ІЛ-17 достовірна, якщо співставити хворих, у фенотипі 
яких присутній антиген А24 (14 хв) та ні (65 хв) – відповідно, 26,4 [22,5; 31,9] 
та 20,5 [16,1; 27,7] (р=0,048), а також В14 (групи 23 та 56 хв.) – 30,2±3,0 проти 
21,8±1,3 (р=0,016); аналогічний аналіз для А28,  В38 та -DR5 не виявив різниці 
(р>0,05).
Висновки. Виявлені асоціативні зв»язки найбільш високої продукції ІЛ-
17 з HLA-А24, В14 і В38, які  обумовлюють атрибутивний ризик ХГН (а А24 і 
етіологічну фракцію), свідчать про можливу участь Т-хелперів 17 в розвитку 
захворювання.

НЕФРОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ НУКЛЕЇНАТУ НАТРІЮ У ХВОРИХ 
НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК І-ІІ СТАДІЙ: НЕУСКЛАДНЕНИЙ 

ПІЄЛОНЕФРИТ (ЗА ЕНЗИМОЛОГІЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ)
Колесник М.О., Король Л.В., Мигаль Л.Я., Степанова Н.М., 

Малашевська Н.М.
Державна установа «Інститут нефрології Національної академії 

медичних наук України», Київ, Україна
Вступ. Інтерес до розвитку та прогресування пієлонефриту (ПН) 
обумовлений тим, що це неспецифічне інфекційно-запальне ураження 
чашково-мискової системи з поширенням запалення на канальцевий 
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епітелій та інтерстиціальну тканину нирок, супроводжується розвитком 
ішемії ниркової паренхіми. Причиною та наслідком перелічених процесів 
є активація ферментних систем тубулярного відділу нефрону: умовно 
реноспецифічних мітохондріальної трансамідинази (ТА), лізосомного 
ферменту β-галактозидази (β-Гал) та ферменту щіткової облямівки 
γ-глутамілтранспептидази (ГГТ).
Мета – оцінити нефропротекторні властивості імуномодулюючого препарату 
Нуклеїнат натрію у хворих на неускладнений ПН з рецидивуючим перебігом 
за даними визначення активності умовно реноспецифічних ензимів ТА, β-Гал 
та ГГТ.
Матеріали і методи. Обстежено 55 жінок (33,4±8,8 років), хворих на ПН з 
рецидивуючим перебігом (частота рецидивів 5,7±2,5/рік), з них 30 пацієнток 
крім антибактеріальної терапії отримували препарат Нуклеїнат натрію у дозі 
0,25 г 4 рази на добу протягом 14 днів (дослідна група) та 25 жінок отримували 
тільки антибактеріальну терапію (група порівняння). Контрольна група – 25 
умовно здорових жінок. Активність ферментів (ТА у сироватці крові, β-Гал та 
ГГТ у сечі) визначали до та після лікування.
Результати та обговорення. Аналіз змін рівнів активності ензимологічних 
показників після застосування Нуклеїнату натрію у хворих на ПН з 
рецидивуючим перебігом в цілому засвідчив його позитивний вплив. Так, 
позитивна динаміка змін активності β-Гал та ГГТ сечі встановлена у 67 % 
хворих дослідної групи проти 24-28 % у групі порівняння, змін активності ТА 
сироватки крові – у 70 % хворих дослідної групи проти 40 % хворих у групі 
порівняння. 
Висновки. Отже, доповнення антибактеріальної терапії препаратом 
Нуклеїнат натрію хворим на ПН з рецидивуючим перебігом значно 
покращує функціональний стан канальцевого нефротелію, тобто здійснює 
нефропротекторний ефект, за даними визначення ензимологічних 
показників з реноспецифічними властивостями.

ВИЯВЛЕННЯ ЗБУДНИКІВ ЗАХВОРЮВАНЬ, 
ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ, У ВИДАЛЕНІЙ ТКАНИНІ 

ПРОСТАТИ ХВОРИХ НА ДОБРОЯКІСНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ ТА РАК 
ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

С.П. Пасєчніков1, В.М. Григоренко2, В.С. Грицай1, О.В. Кравченко2 
1Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, 

Україна
2Державна установа «Інститут урології Національної академії медичних 

наук України», Київ, Україна
Вступ і мета. Роль інфекційних агентів і запальних захворювань 
передміхурової залози вивчалася багато разів. Супутні вогнища запалення 
досить часто виявляють у видаленій передміхуровій залозі. Деякі 
дослідження показали, що вогнища хронічного запалення, так звані ділянки 
проліферативної запальної атрофії, можуть бути попередниками розвитку в 
залозі неопластичного процесу. 
Матеріали та методи. Обстежено 195 хворих на ДГПЗ, яким проведена 
черезміхурова простатектомія, та 112 хворих на РПЗ, яким проведена 
радикальна простатектомія. ДНК збудників урогенітального хламідіозу, 
трихомоніазу та молікутів (мікоплазмозу та уреаплазмозу) ідентифікували 
за допомогою полімеразної ланцюгової реакції у видаленій під час операції 
тканині ПЗ.
Результати та обговорення. У тканині ПЗ ДНК збудників урогенітальних 
інфекцій була ідентифікована у 46 (23,6 %) хворих на ДГПЗ та у 30 (26,8 %) 
пацієнтів на РПЗ (р>0,05). В тканині передміхурової залози хворих на ДГПЗ 
та РПЗ домінуючим збудником ЗПСШ визначено Trichomonas vaginalis (у 
13,8 % та 15,2 % хворих відповідно, р>0,05). Друге місце належить молі 
кутам (у 10,8 % хворих на ДГПЗ та у 9,8 % пацієнтів на РПЗ, р>0,05). Третє 
місце належить Chlamydia trachomatis (у 6,2 % хворих на ДГПЗ та у 2,6 % на 
РПЗ, р>0,05). Частота детекції асоціацій мікроорганізмів у хворих на ДГПЗ 
вірогідно переважають у 2,8 рази таку у хворих на РПЗ. Вірогідної різниці між 
виявленням ДНК Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis та молікутами у 
хворих даних груп відмічено не було.
Висновки. У 23,6 % хворих на ДГПЗ та у 26,8 % – на РПЗ в інтраопераційно 
видаленій тканині ПЗ визначається ДНК збудників ЗПСШ. В спектрі 
виявлених збудників у хворих на ДГПЗ та РПЗ домінує Trichomonas 
vaginalis. Асоціації збудників майже в 3 рази частіше виявляються у хворих 
на ДГПЗ, ніж у пацієнтів на РПЗ. Інфікованість тканин ПЗ збудниками ЗПСШ 
може впливати на патогенез, перебіг та результати лікування хворих 
ДГПЗ та РПЗ, що вимагає їхньої ідентифікації і подальшого поглибленного 
вивчення.

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
УРОГЕНІТАЛЬНОГО ТРІХОМОНІАЗА У ХВОРИХ НА ДОБРОЯКІСНУ 

ГІПЕРПЛАЗІЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ УСКЛАДНЕНУ ГОСТРОЮ 
ЗАТРИМКОЮ СЕЧІ

Пасєчніков С.П.1, 2, Нашеда С.В.2

1, 2Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, 
Україна

2Державна установа «Інститут урології Національної академії медичних 
наук України», Київ, Україна

Мета дослідження. Порівняти ефективність полімеразної ланцюгової 
реакції (далі – ПЛР) та культурального методу в діагностиці урогенітального 
тріхомоніаза (далі – УТ) у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової 
залози (далі – ДГПЗ) з гострою затримкою сечі.
Матеріали та методи. Обстежено 84 хворих на ДГПЗ, яким було 
виконано трансвезікальну простатектомію. Досліджувались екскрети та 
інтраопераційно видалена тканина передміхурової залози. Використано 
молекулярно-генетичний (ПЛР) та культуральний метод (за допомогою тест 
системи InPouchtm TV/TVC) діагностики Trichomonas vaginalis.
Результати та обговорення. УТ інфіковано 28 (33,3±5,1 %) хворих. ПЛР була 
позитивною в 9 (10,7±3,4 %) пацієнтів, а культуральним методом Trichomonas 
vaginalis – у 27 (32,1±5,1 %) обстежених, тобто в 3 рази частіше (p<0,002). У 
одного хворого результат не був підтверджений культуральним методом.
Висновки. Trichomonas vaginalis у хворих на ДГПЗ з гострою затримкою 
сечі в 3 рази частіше виявляється за допомогою культурального методу в 
порівнянні з ПЛР. Таким чином, можна стверджувати, що для покращення 
діагностики УТ у даної категорії хворих необхідно використовувати 
культуральний метод.

ГІСТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТКАНИНИ НИРКИ У СТАНІ ІШЕМІЇ ПРИ 
ЗАСТОСУВАННІ ПРЕПАРАТІВ FGF 

Базалицька С.В., Недєльчев В.С., Салинко Ю.О., Нікітаєв С.В., 
Пирогов В.О., Романенко А.М.

Державна установа «Інститут урології Національної академії медичних 
наук України», Київ, Україна

Мета дослідження. Вивчити в експерименті вплив фактора росту 
фібробластів на стан кровообігу нирки при її ішемії. 
Матеріали та методи. Об’єктом дослідження були експериментальні 
кролі, у яких була створена однобічна ішемія верхнього полюсу лівої 
нирки шляхом накладання кетгутової лігатури. Препарат FGF вводився в 
ішемізовану тканину нирки під час операції або через шкіру у різні терміни 
ішемії. Кролів виводили з експерименту через 1-8 місяців. Морфологічно 
досліджували обидві нирки кожної тварини. Для гістологічного дослідження 
матеріал фіксували у 10 % забуференому формаліні і заливали у парафін. 
Парафінові зрізи забарвлювали гематоксилін-еозином та за Ван-Гізоном 
та вивчали в світловому мікроскопі «Olympus». Паралельно проводилось 
електронномікроскопічне дослідження. 
Результати та обговорення. Виокремлено три послідовні етапи розвитку 
морфологічних змін тканини нирки: зворотних змін (ішемія протягом 
1–2 місяців), початкових склеротичних змін (ішемія протягом 4 місяців) і 
незворотних змін (ішемія протягом 6-8 місяців). Введення досліджуваного 
препарату FGF в усіх випадках супроводжувалось посиленням кровообігу 
в нирці та явищами неоангіогенезу. Введення досліджуваного препарату 
FGF в жодному випадку не супроводжувалось неопластичними змінами 
клітин.
Висновки. Ефект від посилення кровопостачання органу залежав від дози 
введеного препарату та морфофункціонального стану нирки на момент 
введення препарату. Найбільш ефективним для попередження наслідків 
ішемії було введення основного FGF у дозі 5 мкг в ранні строки після 
моделювання ішемії до розвитку незворотніх склеротичних змін в нирці.

МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ В НИРКАХ ПРИ ОДНОБІЧНІЙ ПАТОЛОГІЇ
Нікуліна Г.Г., Сербіна І.Є.

Державна установа «Інститут урології Національної академії медичних 
наук України», Київ, Україна

Вступ. Відомо, що при ураженні однієї з нирок друга перебирає на себе її 
видільну функцію, що не може не позначитись на її нефронах. Інформативним 
показником структурно-функціонального стану канальців нефрону вважають 
перекисне окислення ліпідів (ПОЛ) та локалізованих в них ферментів, які у 
першу чергу реагують на гіпоксію та інші патогенні фактори. У випадках з 
патологією однієї з нирок досі не вивчені зміни, які відбуваються в паренхімі 
протилежної, контрлатеральної нирки. Однак це має важливе значення при 
обстеженні і лікуванні хворих з однобічною уронефропатією.
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Мета: в експерименті дослідити особливості структурно-функціонального 
стану нирок як парного органу при однобічній патології на основі вивчення 
тканинної активності ПОЛ і специфічних ензимів нирки.
Матеріали і методи. У 10 кролів моделювали сегментарну хронічну ішемію 
лівої нирки шляхом накладання лігатури на верхній полюс органу. Через 
6-8 місяців в гомогенаті тканини коркового шару обох нирок визначали 
активність ПОЛ за вмістом малонового діальдегіду (МДА) та активність лужної 
фосфатази (ЛФ), нейтральної та кислої альфа-глюкозидаз (НГ, КГ). Референтні 
величини отримали при дослідженні 6 нирок здорових кролів. 
Результати та обговорення. В лівій ішемізованій нирці відбувалось 
достовірно вірогідне збільшення вмісту МДА в 2 рази та зменшення 
активності ЛФ на 42 %, НГ – на 62 % та КГ – на 65 % в порівнянні із здоровою 
ниркою. (р < 0,001-0,05). Паралельно в правій інтактній нирці відмічена 
аналогічна тенденція до активації ПОЛ, а також достовірне зменшення 
активності ензимів, хоча і не таке виражене, ніж у лівій ураженій нирці, а саме: 
ЛФ була на 26 %, НГ – на 47% та КГ на 44 % нижче, ніж в нормі (р < 0,001).
Висновки. При хронічній ішемії однієї з нирок контрлатеральна нирка не 
залишається неушкодженою. В її тканині також відбуваються певні структурно-
функціональні зміни, які пов’язані з компенсаторною гіперфункцією, 
що важливо враховувати у пацієнтів з однобічною уронефрологічною 
патологією.

ЗАСТОСУВАННЯ РЕКОМБІНАНТНИХ БІЛКІВ У БІОТЕХНОЛОГІЇ 
ВІДНОВЛЕННЯ КРОВООБІГУ НИРКИ ПРИ ГІПОКСІЇ

Пирогов В.О., Возіанов О.Ф., Нікуліна Г.Г., Романенко А.М., Сербіна І.Є., 
Мигаль Л.Я., Нікітаєв С.В.

Державна установа «Інститут урології Національної академії медичних 
наук України», Київ, Україна

Вступ. Основний фактор росту фібробластів (bFGF) може поліпшити ниркову 
гемодинаміку при різних моделях ішемії. Оскільки гіпоксія призводить до 
утворення медіаторів запалення, пригнічення запальних процесів може 
також запобігти ураженню ниркової паренхіми при ішемії. 
Мета. Дослідження впливу ін’єкційного введення bFGF як такого та 
в комбінації з протизапальним цитокіном інтерлейкін-10 (IL-10) щодо 
відновлення кровоплину в ішемізованій нирці кроля.
Матеріали і методи. Ангіогенна активність препаратів людського 
рекомбінантного білка FGF була доведена в дослідах на хоріон-алантоїновій 
мембрані. У кролів віком до 2-х років з масою 2-3 кг моделювали 
експериментальну хронічну сегментарну ішемію хірургічним методом, а 
потім через 3-8 місяців одноразово вводились препарати bFGF або комплекс 
bFGF та IL-10 в паренхіму ішемічної нирки. Стан ниркової гемодинаміки 
контролювали за допомогою ангіографії та допплер-сонографії. Гістологічні 
та біохімічні дослідження тканини нирки виконували наприкінці кожного 
досліду. 
Результати та обговорення. Допплер-сонографія виявила, що введення 
досліджуваних препаратів bFGF у вигляді монотерапії, так і в комбінації з IL-
10 (введеного за 2 тижні після bFGF) посилюють перфузію крові та відновлює 
активність ключових ферментів канальців нефрону в ішемізованій нирці 
кроля. Введення IL-10 сприяло більш ефективному зниженню активності 
процесів ліпопероксидації, рівень малонового діальдегіду в корі нирки 
зменшився на третину в порівнянні з контролем, «чистою» ішемією. Введення 
препаратів bFGF та IL-10 зменшило інтенсивність розвитку склеротичних 
змін в стромі та судинах ішемічної нирки та попереджало розповсюдження 
склеротичних змін в інтерстиції й атрофію структурно-функціональних 
елементів нефронів в паренхіми ішемізованої нирки. Ренопротекторний 
ефект обох препаратів спостерігівся щодо контрлатеральної правої нирки.
Висновки. Застосування рекомбінантних білків bFGF та IL-10 є перспективним 
методом відновлення кровообігу та функції нирок при гіпоксії.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕЦИФИЧЕСКОГО И 
МУКОЗАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ С ЛЕЙКОПЛАКИЕЙ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ХРОНИЧЕСКИМ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ 
ЦИСТИТОМ

Руденко А., Корнилина Е., Кругликов В., Мариквас Ю.
ГУ «Институт урологии НАМН Украины», Киев, Украина

Цель работы. Изучить микробный спектр урогенитального тракта, 
напряженность специфического иммунитета и состояние мукозального 
иммунитета cлизистой оболочки мочевого пузыря у больных с лейкоплакией 
мочевого пузыря (ЛМП) и хроническим рецидивирующим циститом (ХРЦ).
Материалы и методы. Были проведены микробиологические (n=159), 
серологические (n=134) и иммунологические (n=63) исследования у 106 
женщин, страдающих ЛМП, и 53 - с ХРЦ. Осуществляли количественное 
определение бактерий, молликутов (M. hominis, Ureaplasma spp.), грибов р. 

Candida в моче, соскобах с уретры и цервикального канала, мазках с вагины. 
Методом ИФА определяли уровень специфических IgG-антител к HSV, CMV, 
EBV, M. hominis, U. urealyticum, C. trachomatis в сыворотке крови. Проведена 
оценка иммунологических показателей (Ig G, A, M, sIgA, секреторного 
компонента, лактоферрина, C3-фракции комплемента, ФНО-a, ИЛ-10, ИЛ-15) 
в моче больных и 12 условно здоровых женщин (группа контроля).
Результаты и обсуждение. В биологическом материале, полученном от 
больных с ЛМП, инфекционные агенты выявлялись реже, чем у больных 
с ХРЦ – 61,3 % и 74,7 %, соответственно: классические бактерии у 42,4 % и 
54,7 % больных (чаще в моче и мазках с вагины), молликуты – у 21,6 и 26,4 
% пациенток (чаще в соскобах со слизистых уретры и цервикального 
канала). Наиболее распространенными возбудителями в микробиоценозе 
были Ureaplasma spp., E. coli и E. faecalis. Отмечена высокая степень 
напряженности специфического иммунитета к вирусам группы герпеса (HSV, 
CMV, EBV) – у больных с ЛМП в 79,6 % случаев, с ХРЦ – в 52,6 %, к молликутам 
– у 36,0 % и 42,2 % больных, соответственно. При статистической обработке 
иммунологических данных наблюдали увеличение медианы (Ме) для IgG, IgМ, 
sIgA и лактоферрина, в большей степени у больных с ХРЦ. Характерным было 
трехкратное снижение уровня С3-фракции комплемента в моче больных с 
ЛМП по сравнению с группой контроля и больными с ХРЦ. Установлен также 
дисбаланс про- и антивоспалительных цитокинов: соотношение ФНОa/ИЛ10 
у больных ЛМП и ХРЦ составило 1,7 и 22,0 против 0,43 в группе контроля. Было 
выявлено снижение Ме для  ИЛ-15 в обеих группах больных по сравнению с 
контролем (в группе с ЛМП р<0,05), что подтверждает снижение способности 
макроорганизма к уничтожению измененных клеток (вирусоносителей, 
опухолевых и др.), поскольку ИЛ-15 участвует в регуляции активности 
цитотоксических лимфоцитов, натуральных и лимфокинактивированных 
киллеров.
Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что 
микробиоценоз урогенитального тракта больных ЛМП отличается от 
такового больных ХРЦ меньшей частотой выявления микроорганизмов и 
менее разнообразным их спектром. Выявлена одинаковая направленность 
изменений мукозального иммунитета для больных обеих групп с 
большей степенью отклонения от нормы у больных ХРЦ. Отличительной 
особенностью для больных ЛМП было резкое угнетение активности системы 
комплемента на фоне увеличения частоты выявления IgG-антител к вирусам 
группы герпеса, что нацеливает  исследователей на изучение роли вирусов 
как возможных инициирующих факторов в развитии ЛМП.

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРИЧИН РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОЇ 
ХВОРОБИ НИРОК

Сайдакова Н.О. 1, Козлюк Н.І.2, Ніколаєнко С.С.3

1ДУ «Інститут урології НАМН України», Київ, Україна
2ДУ «Інститут нефрології НАМН України», Київ, Україна

3ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України», Київ, Україна
Вступ. В Україні складається загрозлива реальність, коли невпинно зростає 
кількість хворих, яким необхідно застосування ниркової замісної терапії 
(НЗТ). За таких умов важливою є інформація щодо причин розвитку хронічної 
хвороби нирок (ХХН).
Мета. Проаналізувати динаміку статистичних показників причин розвитку 
ХХН серед нефрологічних хворих за 2009–2013 рр. 
Матеріали і методи. Аналізу піддавалися абсолютні дані і спеціальні 
показники, розраховані на мільйон відповідного населення. При обробці 
клініко-статистичного матеріалу використовувалася система показників: 
абсолютний приріст (зменшення), темп приросту (зниження). У разі 
необхідності, при порівнянні величин, застосовували коефіцієнт Стьюдента. 
У роботі використовувалися статистичний, аналітико-синтетичний, 
порівняльний аналізи.
Результати та обговорення. Нижче наведені дані моніторингу показників 
причин розвитку ХХН серед нефрологічних хворих за 2009–2013 рр. 
з урахуванням адміністративних територій України. Використані дані 
«Національного реєстру хворих на хронічну хворобу нирок», який формує 
та видає ДУ «Інститут нефрології НАМН України» за 2009–2013 р.р. На 
основі статистичного аналізу бази даних національного реєстру хворих на 
ХХН були виявлені основні причини розвитку ХХН: хронічний пієлонефрит 
(ХПН); діабетична  нефропатія (ДН); хронічний гломерулонефрит (ХГН); 
гіпертензивна нефропатія (ГН); полікістоз нирок; інші. Виявилося, що 
впродовж років вивчення, як серед усіх хворих, так й серед вперше виявлених, 
ХПН займає провідне місце, наступне однозначно припадало на ДН. Ситуація 
дещо змінилася стосовно третього місця. Серед усіх пацієнтів у 2013 р. воно 
стало належати ХГН, тоді як  п’ять років тому – ГН. Спостерігаються також 
регіональні відмінності. В трьох областях ГН займала друге місце; на її долю 
приходилось 22–29,9 % (Дніпропетровська, Київська, Закарпатська),  а в 
Луганській – перше (35,38 %). Тоді як в 5 областях (Волинська, Кіровоградська, 
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Полтавська, Херсонська, Чернігівська) та в АР Крим і м. Севастополі частка 
її не перевищувала 1,0%. На другому місці перебуває ХГН у Донецькій, 
Рівненській, Херсонській областях, де показник був 13,5–17,3 %, а в м. Києві 
59,9 %, за величиною якого зайняв перше місце. Серед тих, у кого діагноз 
був встановлений в 2013 р. попередня структура зберіглася і третє місце 
залишилося за ГН. 
Висновки. Отже, простежується чітка тенденція до зменшення частки ХПН та 
ДН з одночасним зростанням ГН (з 9,79 % до 12,0 %). Пояснення знаходимо за 
результатами динаміки поширеності зазначених патологій. Серед населення 
України за 5 років її рівень у разі ХПН зріс лише на 3,6 %, у хворих на ЦД та 
ГН – зменшився, проте інтенсивність його значно нижча серед останніх (44,4 
% та 37,5 % відповідно). 

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ TLR-S ЗАЛЕЖНОЇ  
ПРОДУКЦІЇ ЦИТОКІНІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПРОСТАТИТ
ГорпинченкоІ.І., Порошина Т.В., Нуриманов К.Р. Савченко В.С.,  

Циганенко А.В., Драннік Г.М.
Державна установа «Інститут урології Національної академії медичних 

наук України», Київ, Україна
Мета: на підставі дослідження in vitro та іn vivo особливостей TLRs-
залежної продукції цитокінів обґрунтувати новий  методичний підхід 
оцінки на локальному рівні TLR-s опосередкованих механізмів формування 
абактеріального запалення простати. 
Матеріали і методи. Комплексне обстеження 176 хворих на хронічний 
простатит (ХП) включало клінічні, мікробіологічні, імунологічні та 
сперматологічні дослідження. Контрольну групу складали 25 чоловіків. 
Визначення TLRs-залежної продукції цитокінів в супернатанті інкубованих 
клітин крові та концентрації цитокінів в еякуляті проведено імуноферментним 
методом на багатоканальному фотометрі “Sunrisi” №1011006068, Австрія. 
Статистичну обробку результатів дослідження проводили за допомогою 
одно- та багатофакторного дисперсійного аналізу (програми “Microsoft Excel” 
і “MedStat”). 
Результати та обговорення. Одержані нові наукові дані щодо TLRs-залежної 
продукції цитокінів, пов’язаних з хронічним запаленням передміхурової 
залози. Встановлено, що у пацієнтів контрольної групи стимуляція 
мононуклеарних клітин лігандами для TLR-s призводить до достовірного 
збільшення продукції прозапальних (TNF-α, IFN-y, IL-1, IL-8, IL-12), ростових 
(IL-2)  та протизапальних (IL-10, ТGF-β) цитокінів. Хронічне запалення 
передміхурової залози характеризується порушенням функціонального 
стану клітин за показниками TLRs-залежної продукції цитокінів in vitro, а 
саме достовірним зменшенням продукції протизапального IL-10 (p=0,003) 
за відсутністю збільшення продукції прозапальних цитокінів (p>0,05). Іn 
vivo продукція прозапальних цитокінів в еякулят відбувається при зниженні 
продукції ТGF-β (р=0,01).
Висновки. Враховуючи, що IL-10 та ТGF-β, основним продуцентом якого є 
Тreg клітини, подавляє всі види реакцій за участю цитокінів, що продукують 
Th1, Th2, Th17 клітини та природні кілери, вважаємо, що відхилення чи 
пролонгація імунної відповіді за  участю кожного з типів ефекторних 
клітин, що продукують ці цитокіна, може бути одним з механізмів підтримки 
хронічного запалення передміхурової залози. 

АКТИВНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПІСЛЯ ОДНОБІЧНОЇ ОРХІЕКТОМІЇ У 
ХВОРИХ НА СЕМІНОМУ ЯЄЧКА І СТАДІЇ 

Сакало А.В.1, Кропельницький В.О.2, Куранов Ю.Ю.2, Салій П.М.2, 
Левчишин Я.В.2, Яковлєв П.Г.2, Жильчук Ю.В.1

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

Мета. Простежити результати лікування та виявити  прогностично 
несприятливі фактори метастазування  при тактиці активного спостереження 
без призначення ад’ювантного лікування у пацієнтів на семіному яєчка І стадії. 
Матеріали та методи: Ретроспективно за період з 2003 по 2014 роки 
простежені результати лікування 76 пацієнтів з І стадією семіноми яєчка, 
що не отримували хіміо-променевого лікування після видалення первинної 
пухлини.  Досліджено вплив клініко-морфологічних даних  на частоту 
виникнення пухлинної прогресії, охарактеризовані випадки прогресування,  
запропоновано  алгоритм спостереження за хворими, проведено порівняння 
різних методів ад’ювантного лікування. 
Результати та обговорення. Середній термін спостереження склав 63,7 (9-
108) міс, з 76 хворих рецидив виявлений у 15 випадках (19,7 %). 5 рецидивів  
діагностовано протягом перших 3 років, 6 – від 3 до 5 років та 4 – після 5 
року спостереження. Показник 3-, 5- та 8-річної безрецидивної виживаності 
складав 93,4 %, 85,5 % та 80,26 % відповідно. У випадках пухлинної прогресії 
пацієнти отримували хіміотерапевтичне лікування за стандартними  схемами 

РЕ/ВЕР. В 13 випадках пухлинної прогресії (86,6 %) досягнута повна ремісія, 
один пацієнт продовжує лікування, один – помер від прогресування хвороби, 
один – від інфаркту міокарда та один – від лейкозу. В двох випадках була 
діагностована пухлина єдиного контрлатерального яєчка.
Висновки. За даними  мультиваріантного аналізу збільшення категорії 
Т первинної пухлини (Т2-3 порівняно з Т1), наявність інвазії в rete testis та 
розміри первинної пухлини більше 4 см визначені як статистично вірогідні 
фактори, пов’язані з ризиком метастазування. Активне спостереження без 
призначення хіміо- та променевого лікування з врахуванням прогностичних 
факторів може розцінюватись як основна лікувальна опція для пацієнтів з 
семіномою яєчка І стадії.

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

Хіміч І.І.2, Владіміров В.О.2

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

Вступ. Порушення сперматогенезу може бути обумовлено різними 
причинами: генетичні порушення розвитку (крипторхізм), гормональні 
фактори (гіпофізарні і нейроендокринні захворювання) запальні 
захворювання (орхіт), променеві ураження та інші етіологічні фактори.
Мета. Визначення фертильності у хворих на пухлини яєчка у віддалені 
терміни після лікування.
Матеріали та методи. З 1980 по 2013 рр. спостерігали 546 хворих на пухлини 
яєчка. На момент первинної діагностики раку яєчка у 50–60 % хворих до 
початку лікування виявили 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) в поле опромінення потрапляють парааортальні 
і іпсилатеральні тазові лімфатичні вузли. Близькість тазового поля 
опромінення піддає ризику пошкодження контрлатерального здорового 
яєчка. Ретельний захист контрлатерального яєчка знижує величину 
іонізуючого випромінювання до 1–2 % від сумарної осередкової дози. 
Оцінка впливу розсіяного випромінювання контр- латерального яєчка 
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. Рівень фолікулостимулюючого гормону в сироватці 
крові (ФСГ) можна використовувати для прогнозу відновлення 
сперматогенезу. Фертильність не відновлюється, якщо після лікування 
рівень ФСГ перевищує 24 UI/l, що в два рази вище норми. Хворим з 
нормальними показниками еякуляту перед проведенням спеціальних 
методів лікування (хіміотерапія, променева терапія, заочеревинна 
лімфаденектомія) показана кріоконсервація сперми. Вивчення впливу 
різних видів лікування на сперматогенез може зберегти репродуктивну 
здатність хворих на пухлини яєчка, що буде сприяти поліпшенню якості 
життя.
Висновок. Фертильність у хворих на рак 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.

ВІДДАЛЕНІ ОНКОЛОГІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ РАДИКАЛЬНОЇ 
ПРОСТАТЕКТОМІЇ

В.М. Григоренко, Р.О. Данилець, М.В. Вікарчук, С.М. Межерицький, 
С.С. Волков

ДУ «Інститут урології НАМН України»
Мета. Оцінити віддалені онкологічні результати радикальної простатектомії 
(РПЕ) шляхом використання прогностичної класифікації РПЗ за D’Amico з 
використанням додаткових прогностичних факторів.
Матеріали і методи. Ретроспективно вивчені дані 302 хворих, яким 
проведено відкриту радикальну простатектомію (РПЕ) з приводу раку 
передміхурової залози (РПЗ). Середній період спостереження склав 47,2 
(12-150) міс, середній вік на момент операції – 62±5,8 (40-78) років. 15,2% 
хворих віднесено до групи низького ризику, 27,2% - проміжного, 57,6% 
- виского ризику за D’Amico. Хворим групи високого ризику, що мали 
додаткові несприятливі фактори прогозу (позитивний хірургічний край, 
периневральна інвазія) призначалась негайна післяопераційна гормональна 
та/або променева терапія.
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Результати. За час спостереження живими залишаються 277 (91,7%) хворих, 
померло – 25 (8,3%), в т.ч. від прогресії РПЗ – 17 (5,6%). Рецидив РПЗ виник у 92 
(30,5%) хворих. 3-, 5- та 7-річна безрецидивна виживаність склала  відповідно 
67,8; 64,7 та 59,7%; 3-, 5- та 7-річна канцерспецифічна виживаність 98,1%; 
91,7% та 88,3%; 3-, 5- та 7-річна загальна виживаність 95,8%; 91,3% та 85,8% 
відповідно. Значимими прогностичними факторами виникнення рецидиву 
були рівень доопераційного ПСА>20 нг/мл, ступінь диференціації за Глісоном 
≥7, патологічна стадія рТ3-4, розповсюдження на реґіонарні лімфовузли, 
наявність позитивного хірургічного краю та периневральної інвазії пухлини 
(р=0,0001 у всіх випадках). 
Висновки. Пацієнти високого ризику, що мають додаткові несприятливі 
фактори прогнозу (позитивний хірургічний край, периневральна інвазія) 
вимагають проведення негайної післяопераційної гормональної та/або 
променевої терапії. Даний підхід до лікування РПЗ дозволяє досягнути  
високого рівня канцерспецифічної виживаності.

ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ МЕТИЛУВАННЯ ГЕНІВ LRRC3B, RASSF1A, APC 
НА ПОЗАКЛІТИННІЙ ДНК ТА ДНК ПУХЛИНИ ХВОРИХ НА РАК НИРОК

В.М. Григоренко1, А.П. Онищук2, І.Я. Скрипкіна3, Л.В. Перета1, О.О. Банас1

1ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ, Україна
2 Волинська обласна клінічна лікарня, м. Луцьк, Україна

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

Вступ. За останні 100 років за рівнем захворюваності та смертності в світі 
онкопатологія перемістилася з десятого місця на друге, поступаючись лише 
хворобам серцево-судинної системи. 
Рак нирки (РН) становить за даними ВООЗ до 3  % усіх злоякісних 
новоутворень. Щорічно в світі реєструється 189,1 тис. нових випадків РН і ця 
цифра продовжує зростати, в той час як результати лікування мають лише 
незначну тенденцію до покращення. Тому є важливим діагностувати пухлину 
на ранніх стадіях. 
Етіологію злоякісних новоутворень пов’язують з різноманітними 
молекулярно-генетичними та епігенетичними порушеннями, які 
призводять до утворення та розвитку пухлини, але також за допомогою 
них можливо прогнозувати перебіг захворювання. Дані про присутність 
позаклітинних нуклеїнових кислот (пкДНК) в плазмі чи сироватці крові 
здорових і хворих людей відомі протягом кількох десятиліть. Оскільки 
у здорової людини пкДНК вивільняється лише під час апоптозу, то її 
концентрація зростає лише з віком. А у хворих із злоякісними пухлинами, 
крім цієї причини, вивільнення пкДНК виникає також через некроз. Тому 
рівень пкДНК у крові може слугувати додатковим маркером при виявленні 
патології та дає змогу виявити рак на ранніх стадіях, а також визначати 
прогноз злоякісного захворювання. Основним методом верифікації 
злоякісного новоутворення нирки є патогістологічне дослідження, при 
якому у 85-90% пацієнтів діагностують світлоклітинну нирковоклітинну 
карциному. Розвиток світлоклітинного РН пов’язаний з багатьма генами-
супресорами, локалізованими на короткому плечі хромосоми 3. Вони 
можуть бути інактивовані в результаті мутацій, протяжних алельних делецій 
та метилування CpG-острівців в промоторних частинах. В геномі біля 50% 
CpG метиловані. Розуміння причин дасть можливість визначити генетичні 
та епігенетичні фактори ризику розвитку пухлин нирки, що в подальшому 
може слугувати додатковим маркером для діагностики та допомогти  
розробці нових методів терапії. 
Мета даної роботи було визначення метилування генів-супресорів пухлин 
LRRC3B, RASSF1A, APC з метою порівняння їхнього статусу на геномній ДНК 
(гДНК) тканини та пкДНК плазми крові пацієнтів з світлоклітинним РН. 
Матеріали і методи. Дане дослідження проводилося на зразках плазми 
крові до та після операції (через 3-5 днів) та препаратах тканини пухлини 
нирки і умовно нормальної тканини (зразки прилеглої до пухлини тканини 
нирки) у  21 хворого, яким проводилося оперативне лікування з приводу РН 
в ДУ «Інститут Урології НАМН України» в період 2013-2014рр.. отриманих за 
згодою пацієнтів.
З усіх отриманих зразків була виділена ДНК, визначена їх концентрація. 
Для перевірки метилування виділену ДНК спочатку піддавали бісульфітній 
обробці, а потім ставили метил-специфічну ПЛР (МС-ПЛР) у реальному часі. 
МС-ПЛР проводили з раніше підібраними праймерами до генів–супресорів 
LRRC3B, RASFF1A, APC (Скрипкіна І., 2012). Дані дослідження проводилися в 
Інституті молекулярної біології і генетики НАН України.
Результати та обговорення. Аналіз результатів метилування промоторних 
ділянок для цих генів у пкДНК плазми крові пацієнтів до операції, показав 
можливість виявлення у цьому матеріалі метилування хоча б одного з трьох 
CpG-острівців у хворих зі світлоклітинним раком нирок. 
Отримані для всіх генів продукти ПЛР як до метильованої форми ДНК, так і до 
неметильованої, було вибірково перевірено секвенуванням. 

По результатам дослідження - метилування генів LRRC3B, RASSF1A, APC  
складало на пкДНК до операції 47,6  %, 55,0 %, 60,0  %, на пкДНК після 
операції 4,8 %, 0 %, 9,5 % у пацієнтів з світлоклітинним раком нирок, тобто 
концентрація пкДНК в середньому після видалення даного виду пухлини 
знижується в 2,5 рази. Метилування генів LRRC3B, RASSF1A, APC  складало на 
гДНК пухлини 55,0 %, 42,1 %, 40 %, на гДНК тканини біля пухлини 5,2 %, 11,8 %, 
6,2 % у пацієнтів з світлоклітинним раком нирок. 
МС-ПЛР у реальному часі до першого CpG-острівця гена RASSF1A з 
праймерами до неметильованої ділянки показала наявність неметильованих 
ділянок ДНК пухлини у 94,1 % пацієнтів та 100 % наявність неметильованих 
ділянок ДНК тканини, прилеглої до пухлини.
Одночасне метилування генів LRRC3B, RASSF1A, APC на пкДНК плазми крові 
до операції спостерігалось у 53,8  % пацієнтів з світлоклітинним раком 
нирок. Одночасне метилування генів LRRC3B та APC на гДНК тканин пухлин 
спостерігалось у 50 % пацієнтів з світлоклітинним раком нирок. 
Висновки. Одержані результати метилування CpG-острівців генів LRRC3B, 
RASSF1Aта APC на вільно циркулюючій пкДНК плазми крові та ДНК з 
світлоклітинних карцином нирок в подальшому можуть бути використані 
для створення тест-системи для неінвазивної діагностики злоякісних пухлин.

ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ХВОРИХ З ПОЄДНАНОЮ ПАТОЛОГІЕЮ 
НИЖНИХ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ І ДІСТАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ ТОВСТОЇ 
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Мета. Підвищити ефективність лікування хворих поєднаною нейрогенною 
патологією нижніх сечовивідних шляхів і дистальних відділів товстої кишки.
Матеріали і методи дослідження. Об’єктом досліджень було 92 хворих з 
поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечовивідних шляхів і дистальних 
відділів товстої кишки. Всі хворі були обстежені загальноклінічними, 
урологічними, неврологічними, рен тгенологічними методами, а також 
в лабораторії проводилось дослідження функціона льного стану нижніх 
сечових шляхів за допомогою урофлоуметрії та електроміографії. Вивчення 
біоелектричної активності нервово-м’язевих структур м’язу, що виштовхує 
се чу, та її замикального апарату, проводили на електроміографі Меdісог. Для 
уродинамічного обстеження використовувався прилад Меrсur - 4000.
Результати та обговорення. Вcтановлено, що для виключення орга-
нічних захворювань нирок, сечовивідних шляхів, шлунково-кишкового 
тракту та центральної нервової системи у осіб, що страждають 
нейрогенною патологією НСВ шляхів і дистальних відділів товстої 
кишки, повинні бути всебічно дослідженні урологічно, неврологічно, 
гастроентерологічно, рентгенологічно, електроміографічно, 
урогастродинамічно; встановлено, що, електроміографія,  
урогастродінамічне дослідження відображають функціональний стан 
НСВ шляхів і дистальних відділів товстої кишки, являються об’єктивним 
критерієм для діагностики, вивчення причин та патофізіологічних 
механізмів формування поєднанної патології.
Висновки. Клінічно, електроміографічно, уродинамічно виділено три основні 
групи хворих з нейрогенною патологією НСВ шляхів і дистальних відділів 
товстої кишки: 1) зі зниженим тонусом усіх нервово-м’язових структур, 2) 
з підвищенним тонусом нервово-м’язових структур по гіперкінетичному 
типу, 3) з відносно підвищенним тонусом нервово-м’язових структур по 
гіпокінетичному типу.
Одержані результати будуть основою для розробки алгоритму діагностики та 
обґрунтування принципів диференційованого лікування хворих з поєднаною 
нейрогенною патологією нижніх сечовивідних шляхів і дистальних відділів 
товстої кишки.

УЛЬТРАЗВУКОВА ДОПЛЕРОГРАФІЯ В ОЦІНЦІ АРХІТЕКТОНІКИ ЄДИНОЇ 
НИРКИ ЗА ГОСТРОЇ КАЛЬКУЛЬОЗНОЇ ОБСТРУКЦІЇ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО 
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Актуальність. Оцінка стану судинної архітектоніки єдиної нирки (ЄН), у 
осіб мають цукровий діабет 2-го типу надзвичайно трудомістка та вельми 
суперечлива. Встановлення ультразвукових характеристик ниркового 
кровотоку є вкрай важливим у випадках, коли оцінити  глобальні ниркові 
функції не мається за можливе. Виконання такої процедури дозволяє мати 
ще один з методів оцінки стану ЄН, планувати тактику подальшого лікування, 
в тому числі і оперативного, а так само прогноз життя пацієнта.
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Мета. Застосування методу ультразвукової доплерографії (УЗД) в оцінці стану 
паренхіми в осіб з гострою калькульозний обструкцією (ГКО), за наяв ЄН, що 
зосталася після нефректомії та на тлі цукрового діабету (ЦД). 
Матеріали і методи. Нами було обстежено 34 пацієнти з верифікованим 
станом, за допомогою апарату Esote-5 (I група) і 12 пацієнтів з т.з. «здоровою» 
ЄН (II група).
Результати та обговорення. З вірогідних критеріїв, що формували прогноз 
в осіб I-ї групи були: ступінь діабетичної нефроангіопатії (ДН), компенсація 
гликемічних профілів крові, рівень швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ), 
плазмовий вміст креатинину в сироватці крові (ПК). 
При УЗД в усіх випадках з I-ї групи встановлено типову картину пригнічення 
судинних показників: зменшення піків Vmax (97,0%), зниження Vmin (88,2%), 
збільшення пульсатівного індексу (88,2%) та індексу резистентності (IR 
– 100%, при р<0,05). У цих випадках малося різке порушенням корково-
медулярная диференціації структури ЄН, з утрудненням візуалізації дрібних 
інтраренального артерій в 97% (р<0,05). Вказані зміни знаходилися у 
прямій кореляції із ступенем ДН (IV-V), середніми показниками глюкози 
в плазмі крові (14,5±1,2 ммоль/л), рівнем ШКФ (середній - 57,2±2,8мл/хв.) 
та ПК (середній 281,6±11,4 ммоль/л). Значні зміни фільтраційної функції ЄН 
визначалися різким порушенням кровоплину, з високим периферійним 
опором та середнім показником IR у вигляді 0,87±0,03 (р <0,05). Утруднення 
интерпретации змін у судинній мережі ЄН при кольоровому картуванні різко 
знижувало інформативність УЗД в умовах гострої обструкції, у порівнянні з 
даними II групи. Згідно останніх, було встановлено значні негативні зміни у 
вигляді погіршення показників ШКФ (на 78,6%), ПК (на 73,0%), IR (100%, при 
р<0,05).
Висновки. Таким чином, проведення діагностики станів ГКО в ЄН, за умов 
ЦД 2-го типу, потребує деталізації особливостей змін судинної складової 
ниркової паренхіми, що вказує на УЗ – допплерографію, як на простий та 
вірогідний метод візуалізації

ВИЗНАЧЕННЯ УРІНАРНОГО МІКРОАЛЬБУМІНУ В ОСІБ ІЗ 
СЕЧОКАМ’ЯНОЮ ХВОРОБОЮ ЄДИНОЇ НИРКИ

1Спиридоненко В.В., 2Гурженко А.Ю.
1ДУ «Інститут урології НАМН України»

2НМАПО ім. П.Л. Шупіка
Актуальність. Визначення вмісту урінарного мікроальбуміну (УМА) в 
сечі є традиційним для випадків цукрового діабету, але мається стани, 
коли ушкодження ниркової паренхіми є досить значним, тому даний тест 
може стати в нагоді. Таким вважається наявність єдиної нирки (ЄН), після 
нефректомії з приводу коралоподібного калькульозу, коли протягом 
тривалого часу контралатеральна нирка піддається компрометації запальним 
процесом. Прогнозування плину таких станів є залежним від ступеня втрати 
функціональних здібностей ЄН, що розвиваються через вичерпання т.з. 
функціонального резерву ЄН. Останній визначається здебільше показником 
швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ), що дозволяє проводити пошук 
кореляції між вказаними двома показниками.
Мета. Встановити можливість підвищення УМА в осіб з ЄН, після нефректомії, 
та можливість його кореляції із зниженням ШКФ.
Матеріали і методи. Проведено обстеження 67 осіб (52 жінок і 15 
чоловіків, середній вік 52,1±4,7 років) з ЄН (середній строк – 7,2 роки після 
нефректомії) з ознаками уролітіазу (поодинокі камені до 1,0 см в чашечках, 
без порушення уродинаміки). Контролем було 10 пацієнтів з аналогічними 
даними та верифікованим цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу. Анамнез ЦД 
складав у середньому 8,2± 0,7 років, а ступень глікемії знаходилася в стані 
субкомпенсації.
Результати та їх обговорення. Виявлено, що в основній і контрольній 
групах показники УМА були підвищеними (середні в І-й групі – 43,1±2,0 
мг/л, в ІІ-й - 115,2±5,3 мг/л, при р <0,05), але по різному. Це вказує на 
існування спільних ланок у механізмах канальцевих та клубочкових 
порушень, що у подальшому підтверджувалося кореляцією високих цифр 
УМА із станом ШКФ. Рівень останньої в І групі становив 82,6±3,0 мл/хв.., в 
ІІ-й складав 72,1±2,0 мл/хв., відсутністю виразної динаміки покращення 
на разі використання визнаних консервативних методів лікування. В осіб 
ІІ-ї групи найбільш вірогідним чинником покращення стану (підвищення 
ШКФ) ставала послідовна контрольована гіпоглікемічна терапія, що 
спряла покращенню даних у середньому на 12,0% (р<0,05), за кореляції із 
зниженням УМА та показників глікозильованого гемоглобіну. Відсутність 
впливу мікролітіазу на рівні УМА мається лише за умов  відсутності гострої 
обструкції, бо розвиток останньої за ЄН здатен катастрофічно впливати на 
рівні ШКФ.
Висновки: Специфічність та чутливість показнику УМА в умовах мікролітіазу 
в ЄН є невизначено та потребує подальшого дослідження. Пряму кореляцію 
між рівнями УМА з ШКФ встановлено лише в осіб із ЦД.

ПРОГНОЗУВАННЯ ФЕРТІЛЬНОСТІ У ЧОЛОВІКІВ З ЦУКРОВИМ 
ДІАБЕТОМ

Спиридоненко В.В.
ДУ «Інститут урології НАМН України»

Актуальність. Цукровий діабет (ЦД) є складним захворюванням, що має 
тенденції до швидкого збільшення в Україні. Розвиток ЦД 2-го типу хоча і є 
менш небезпечним, але формування його ускладнень часто стає причиною 
розвитку неплідності у чоловіків. Дана проблема є неповністю висвітленою в 
літературі та потребує ретельного аналізу. Призначення хворим традиційних 
тестів при неплідді потрібно проводити поряд з визначенням різних 
складових ендокринологічного статусу особи, з встановленням ступеню 
компенсації глікемічних профілів та андрологічного статусу.
Мета: Встановити можливість кореляції між погіршенням морфо-кінетичних 
показників спермограми (олігоастенозооспермія 2 ст.) та показником 
глікозильованого гемоглобіну (HbA1c).
Матеріали і методи. Проведено обстеження 48 осіб (середній вік 36,1±3,4 
років) чоловічої статі з ознаками ЦД 2-го типу та порушеннями сперматогенезу, 
що були виявлені рутинними методами. Контролем стали 23 чоловіки (ІІ 
група) з аналогічними даними спермограми (олігоастенозооспермія 2 ст.), без 
ознак ЦД. Анамнез ЦД складав у середньому 8,2±0,7 років, а ступень глікемії 
знаходилася в стані субкомпенсації.
Результати та їх обговорення. Встановлено, що в основній групі рівень 
HbA1c був значно вищім (середній 10,20±0,82) за норму, та відрізнявся 
від даних в ІІ-й групі. Активне спостереження протягом 3-х міс. полягало у 
послідовній гіпоглікемічній терапії за стандартом ВООЗ та комбінованій 
трофічній терапії. Клінічними особливостями в І-й групі стали: наявність 
метаболічного синдрому в 17 осіб (35,4%), гіпоандрогенії (12 осіб; 25%), 
хронічного захворювання простати (21 осіб; 43,7%). У осіб ІІ-ї групи 
гіпоандрогенію встановлено в 26%, а хронічне захворювання простати 
в 43,4%. При контрольних тестах відзначено позитивний кореляційний 
зв’язок між зниженням рівнів HbA1 та покращенням морфологічних даних 
спермограми. Останні верифіковано у 31 особи (64,5%), а в інших випадках 
визначено невірогідну позитивну динаміку. Дещо слабкішим була динаміка 
кінетичних показників, що вірогідно покращувалися лише в 18 осіб (37,5%) та 
потребували подальшої терапії. Рівень HbA1 зменшувався протягом 3-х міс. 
до норми у 2/3 осіб, що співпадало із покращенням морфологічних даних, на 
відміну від слабкої динаміки рухливості.
В контролі на 90-ту добу вірогідне покращення морфологічних даних 
встановлено в 18 (78,2%), кінетичних – в 15 (65,2%) випадках.
Висновок: У хворих на цукровий діабет показник HbA1 може слугувати 
маркером незадовільної компенсації глікемічних показників, що асоціюється 
із морфо-кінетичними порушеннями спермограми у неплідних чоловіків.

ВНУТРІШНЬОКЛІТИННІ ЗБУДНИКИ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ 
ПІЄЛОНЕФРИТ

1 Возіанов С.О., 2 Коваль Д.В. 
1 ДУ «Інститут урології НАМН України»

2 Черкаська обласна лікарня
Вступ. Урогенітальні інфекції є актуальною медико-соціальною проблемою 
сьогодення. Для розвитку інфекційного процесу важливе значення 
має порушення первинних захисних механізмів слизової  уретри,  що 
може провокувати висхідний щлях поширення інфекційних збудників й 
проникнення та колонізацію неспецифічної мікрофлори до  сечового міхура 
з подальшим ураженням слизової оболонки й розвитком клінічної картини 
гострого уретриту, циститу, й за відсутності екстреної антибактеріальної 
терапії – пієлонефриту, особливо за наявності рефлюксу та порушень 
сольового обміну.
Мікробіологічне дослідження зіскребу з уретри та сечі у режимі Сito дає 
можливість виявити збудника – класичні бактерії та гриби роду Candida. 
Втім, інші бактеріальні збудники, для яких характерна внутрішньоклітинна 
локалізація – Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma 
urealyticum/parvum, при загальноприйнятих мікробіологічних дослідженнях 
не виявляються. На сьогодні застосовується сучасний метод – полімеразної 
ланцюгової реакції, що дозволяє провести ампліфікацію ДНК вищеназваних 
збудників. Виявлення цих збудників на сучасному етапі етіологічної 
діагностики пієлонефриту є актуальним, враховуючи високу частоту їх 
циркуляції та особливості етіопатогенезу запальних процесів нирок, що вони 
обумовлюють.
Роботи багатьох вчених, як в Україні, так і за її межами змусили нас провести 
клінічне дослідження щодо виявлення не тільки класичних бактерій, а й 
вищеназваних збудників у хворих на гострий пієлонефрит. 
Матеріали та методи дослідження. Клінічну частину роботи виконано 
на базі урологічного відділення Черкаської обласної  лікарні. Проведено 
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обстеження 87 хворих, госпіталізованих у відділення з інфекцією сечових 
шляхів (ІСШ)  в період з березня по грудень 2014 року. Пацієнтам були 
проведені загально клінічні обстеження: загальний аналіз крові, загальний 
аналіз сечі, біохімія  крові, УЗД – діагностика, оглядова та в/в урографія, забір 
біологічного матеріалу з уретри та сеча для визначення збудників різного 
таксономічного положення.  В усіх хворих було проведено культуральне 
дослідження сечі шляхом визначення спектру й  мікробного числа виділених 
бактеріальних  культур методом посіву біологічного матеріалу на кров’яний 
та Сабуро агар й визначення чутливості до антибактеріальних препаратів 
та застосовано метод ПЛР для ампліфікації ДНК Chlamydia trachomatis, 
Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.
Усі хворі в досліджуваній групі мали ознаки гострого пієлонефриту 
(підвищення Т тіла 380C, лейкоцитоз крові більш як 10*109/л, лейкоцитурію 
> 15 в полі зору та ін.).
Результати та їх обговорення. У досліджуваній групі пацієнтів за 
допомогою методу полімеразно-ланцюгової реакції було виявлено 26 
(30%) хворих з наявністю у сечі ДНК C. trachomatis, Ureaplasma spp або М. 
hominis. Уреаплазми знайдено у 14 (53%), мікоплазми – у 9 (35%), хламідій – 
у 3 (12,0%) обстежених. У 5 (19%) хворих паралельно з уреаплазмами була 
виділена E. сoli, з мікоплазмами у 2-х хворих (8%) також висіяли  E. сoli, та 
у 1-го пацієнта - Candida albicans. У 4  пацієнтів було виявлено  Ureaplasma 
spp та C.trachomatis  одночасно. У 2-х хворих одночасно ампліфіковано ДНК 
C. trachomatis, Ureaplasma spp, М. hominis. У монокультурі були виділені P. 
mirabilis, P. aeruginosa, K. pneumoniae.
Інші випадки виявлення внутрішньо-клітинних мікроорганізмів у сечі 
протікали за відсутності бактеріурії. 
При дослідженні зіскребів з уретри позитивний результат був отриманий 
лише  у 3-х хворих за наявності Ureaplasma spp та 1-го хворого - Мycoplasma 
hominis. В сечі цих хворих також були ампліфіковані названі збудники.
Слід відмітити, що 80% хворих з виявленою урогенітальною інфекцією мали 
в анамнезі хронічний цистит (у жінок) або хронічний простатит (у чоловіків). 
Всім пацієнтам, з наявністю підтвердженої урогенітальної інфекції, 
обумовленої молі кутами та хламідіями після стандартної антибактеріальної 
терапії призначали доксіциклін, у дозуванні 100мг 2р/добу (реr os), тривалістю 
7-10 днів в залежності від клінічного ефекту, одночасно усі хворі отримували 
Флюконазол 50мг, 1р/д на період прийому доксіцикліну. Після закінчення 
курсу доксицикліну призначали пробіотики per os.
Призначення даного курсу лікування давало виражений клінічний 
ефект. Спостерігалось швидке зниження температурної реакції, падіння 
лейкоцитозу крові, що, в свою чергу, призводило до зменшення загального 
перебування хворого у стаціонарі та поліпшувало прогноз на одужання.  
Висновки. 1) Важливе значення у розвитку та підтримуванні запального 
процесу в нирках мають урогенітальні інфекції, обумовлені Ureaplasma 
spp, C. trachomatis та М.hominis. Застосування ПЛР-діагностики дозволяє 
ампліфікувати ДНК цих збудників, які мають внутрішньоклітинний цикл 
репродукції. 2) Своєчасне призначення курсу адекватної антибактеріальної 
терапії зменшує перебування хворого у стаціонарі та покращує клінічний 
прогноз.

ВІКТОРОВСЬКІ ЧИТАННЯ «БЕЗПЕКА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І 
РАЦІОНАЛЬНА ФАРМАКОТЕРАПІЯ» В ПАМ’ЯТЬ ВИДАТНОГО 

НАУКОВЦЯ, ПЕДАГОГА І ЛЮДИНИ ОЛЕКСІЯ ПАВЛОВИЧА ВІКТОРОВА

16 квітня 2015 року • Час проведення: 14:00–18:00 

Організатори: Громадська організація «Українська асоціація медичної 
освіти», АМО України, Видавничий дім «Заславський», Міжнародний 
благодійний фонд «Видавництво Сфера», газета «Новини медицини і 
фармації»

СЕМІНАР «МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я 
ДІТЕЙ ЗА ЧАС ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ»

17 квітня 2015 року • Час проведення: 13:00–16:00

Організатор: ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва 
НАМН України»

ПРОГРАМА
Тема: Профілактика формування функціональних порушень в організмі 
школярів в процесі роботи з сучасними типами комп’ютерної техніки та 
екологічного стану внутрішньоучбового середовища
Доповідач: Шкарбан Катерина Сергіївна

Тема: Гігієнічні вимоги до організації робочого місця школяра при роботі з 
сучасними типами комп’ютерної техніки
Доповідач: Платонова Аліна Георгіївна
Тема: Гігієнічні рекомендації до організації безпечного для здоров’я дітей 
використання портативної комп’ютерної техніки в навчальних закладах
Доповідач: Яцковська Наталія Яківна
Тема: Організація безпечного для здоров’я дітей навчального процесу з 
використанням сучасної комп’ютерної техніки в загальноосвітніх навчальних 
закладах
Тема: Критерії оцінки функціональної зрілості дітей старшого дошкільного 
віку
Тема: Профілактика порушень розумової працездатності та функціонального 
стану організму дітей шкільного віку в динаміці навчального процесу
Тема: Розробка нових та актуалізація існуючих методичних підходів до оцінки 
фізичного і розумового стомлення учнів протягом навчального дня і тижня в 
різних гігієнічних умовах навчання

ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ ШКОЛЯРА ПРИ 
РОБОТІ З СУЧАСНИМИ ТИПАМИ КОМП`ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

Полька Н.С., Платонова А.Г., Шкарбан К.С., Джурінська С.М., Саєнко Г.М., 
Новохацька С.М.

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН 
України», Київ, Україна

Мета. Розробка гігієнічних вимог до організації робочого місця школяра при 
роботі з сучасними типами комп`ютерної техніки.
Матеріали і методи. Оцінку робочого місця школяра при роботі з 
комп`ютерною технікою проводили у відповідності до гігієнічних вимог 
викладених у ДСанПіН 5.5.6.009-1998 та ДСанПіН 5.5.2.008-01. Всі результати 
досліджень були математично опрацьовані з використанням методів 
статистики та дисперсійного та кореляційного аналізу.  
Результати та обговорення. В результаті проведених досліджень були 
розроблені гігієнічні рекомендації щодо організації робочого місця школяра 
при роботі з сучасними типами комп`ютерної техніки. Кожне робоче місце 
повинно бути обладнане персональним комп’ютером незалежно від його 
конструктивних особливостей. Не дозволяється одночасна робота за одним 
комп`ютером двох і більше дітей. Основним обладнанням робочого місця 
є монітор, відокремлена клавіатура і миша, стіл, стілець. Дозволяється 
використання моніторів з діагоналлю не менш 15 дюймів та не більше 19 
дюймів. Монітор повинен знаходитись на висоті 0,10 – 0,15 м від поверхні 
робочого столу користувача, на відстані 0,50-0,80 м від очей користувача. 
Для забезпечення оптимального сприйняття зображення в зоні найкращого 
бачення площина екрана повинна бути перпендикулярною нормальній 
лінії зору. Необхідно передбачити можливість переміщення відеомонітора 
навколо вертикальної осі в межах ±30о (з права наліво) та нахилу вперед та 
назад  до ±15о з фіксацією його в цьому положенні. Клавіатура та миша повинні 
бути конструктивно відокремлені від монітора. Клавіатуру дозволяється 
розташовувати на поверхні столу на відстані 10-30 см від переднього краю, 
під кутом нахилу від 5о до 15о до поверхні столу. 
Висновки. Робоче місце школяра повинно бути обладнане комп`ютерною 
технікою з монітором відокремленим від клавіатури, що дозволить 
створювати умови для зміни робочої пози з метою зниження статичного 
напруження м`язів шийно-плечової області, спини і попередження втоми 
органу зору.

ГІГІЄНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ДЛЯ 
ЗДОРОВ`Я ДІТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАТИВНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ 

ТЕХНІКИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Полька Н.С., Платонова А.Г., Яцковська Н.Я.

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН 
України», Київ, Україна

Мета. Розробка гігієнічних рекомендацій до організації безпечного для 
здоров`я дітей навчального процесу з використанням сучасної комп`ютерної 
техніки в загальноосвітніх навчальних закладах.
Матеріали і методи. Для досягнення мети роботи використовувалися 
гігієнічні, офтальмологічні, психофізіологічні, гоніометричні, соціологічні 
та математико-статистичні методи досліджень. За результатами досліджень 
були науково обґрунтовані гігієнічні вимоги до організації безпечного для 
здоров`я школярів навчального процесу с використанням комп`ютерної 
техніки.
Результати та обговорення. В умовах натурного експерименту на основі 
дослідження чинників внутрішнього середовища навчальних приміщень, 
вивчення динаміки основних показників зорової, серцево-судинної, нервової 
систем школярів під впливом зорового-моторного навантаження науково 
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обґрунтовані гігієнічні рекомендації до безпечного для здоров`я дітей 
використання комп`ютерної техніки в навчальній діяльності. Дані гігієнічні 
рекомендації містять пропозиції щодо умов розміщення, обладнання 
кабінетів комп`ютерної техніки в навчальних закладах, організації робочого 
місця та режиму праці школярів на сучасних типах комп`ютерної техніки. 
Вперше обґрунтується можливість використання бездротового доступу до 
Інтернету по типу Wi-Fi. 
Висновки. В нових гігієнічних рекомендаціях щодо організації безпечного 
для здоров`я дітей навчального процесу з використанням сучасної 
комп`ютерної техніки в загальноосвітніх навчальних закладах науково 
обґрунтовані зміни площі робочого місця (4,5 м2) та відстані від очей дитини 
до екрану монітору (50-80 см), вказані рекомендації до розміру екрану 
монітору (15-19 дюймів) і візуального оформлення електронних сторінок 
е-рідерів. Доведено можливість використання дітьми комп`ютерних 
засобів, де клавіатура та миша конструктивно відокремлені від монітора для 
забезпечення можливості їх оптимального розташування з метою прийняття 
раціональної робочої пози.

ПРОФІЛАКТИКА ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ПІД 
ЧАС РОБОТИ ШКОЛЯРІВ З СУЧАСНИМИ ТИПАМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ 

ТЕХНІКИ
Яцковська Н.Я., Джурінська С.М., Шкарбан К.С., Саєнко Г.М., 

Новохацька С.М.
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН 

України», Київ, Україна
Мета. Розробка профілактичних заходів щодо формування функціональних 
порушень в організмі школярів в процесі роботи з комп`ютерною технікою.
Матеріали і методи. Для досягнення мети досліджень використовувалися 
гігієнічні (717 вимірювань), офтальмологічні і психофізіологічні методи (2 394 
вимірювання).
Результати та обговорення. Проведеними дослідженнями доведено, що 
при роботі з комп`ютерною технікою на організм школярів діє комплекс 
несприятливих чинників. Це фактори внутрішнього середовища навчальних 
приміщень (мікроклімат, рівень освітлення, організація робочого місця) та 
значне зорове-моторне навантаження, що формується в процесі роботи 
з комп`ютерною технікою. Найбільш чутливими до дїі даних чинників є 
зорова, нервова, серцево-судинна і опорно-рухова системи організму дітей. 
Встановлено, що в процесі роботи з комп`ютерною технікою в даних системах 
формуються несприятливі функціональні зрушення: спазм акомодації, 
розвиток зорової втоми, зниження рівня працездатності, погіршення 
показників лабільності, рухливості, врівноваженості, уповільнення частоти 
серцевих скорочень, напруження адаптаційних процесів. У з`язку з чим, 
були розроблені гігієнічні рекомендації щодо використання у навчальному 
процесі навчальних закладів новітніх інформаційно-комунікаційних засобів 
та регламентації режиму праці учнів на персональних комп`ютерах. Дані 
гігієнічні рекомендації спрямовані на профілактику захворювань органів 
зору, опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, а також розладів 
нервово-психічної сфери організму у дітей та поширюються на всі види 
персональної комп’ютерної техніки та їх складових частин (відеомонітори, 
системні блоки, клавіатуру, принтери та ін.).
Висновки. Результати комплексного вивчення фізіолого–гігієнічних та 
психофізіологічних реакцій організму школярів при роботі з комп`ютерною 
технікою дозволили визначити ступінь функціональних зрушень в організмі 
дітей та розробити гігієнічні рекомендації до безпечного для здоров`я 
використання сучасної комп`ютерної техніки. 

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА

17 квітня 2015 року • Час проведення: 10:00–15:10

Організатори: Компанія LMT, редакція видання «Журнал головної медичної 
сестри»

ПРОГРАМА
Сучасні методи зупинки кровотечі на догоспітальному етапі
Проводить Наталія Малютіна, лікар-анестезіолог, кандидат медичних 
наук, асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної 
допомоги, НМАПО ім. П.Л.Шупика
• Види кровотеч
• Основні характеристики кровотеч
• Сучасні методи зупинки кровотечі
• Високоефективні кровозупинні засоби на основі високомолекулярного 
полімеру природнього походження 

Нові міжнародні рекомендації з техніки ін’єкцій інсуліну під час 
лікування цукрового діабету 
Проводить: Людмила Туркевич, менеджер з продукції BD 
• Цукровий діабет. Патогенез
• Рекомендовані ділянки для ін’єкцій інсуліна. Зміна місць ін’єкцій
• Підбір голки та техніка введення. Формування шкіряної складки
• Профілактика ускладнень. Відеофільм
• Діагностика ділянок ліпогіпертрофій (відеофільм)
• Ін’єкції інсуліну шприцем та шприц ручкою
• Сумісність голок та шприц-ручок
• Небезпека повторного застосування голок
Критерії безпеки в інфузійній терапії
Проводить: Ольга Вако, менеджер з продукції VM
• Вікторина: запитання з техніки периферичної катетеризації. Аналіз 
відповідей (За кращі три тести – ПОДАРУНКИ)
• Актуальність безпеки професійної діяльності медичних сестер
• Критерії безпеки під час проведення інфузійної терапії
• Новинки ринку та критерії для забезпечення безпечної інфузійної терапії
Сучасні методи профілактики пролежнів
Проводить Людмила Андрушко, методист ДУ «Центральний методичний 
кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України», канд. біол. наук
• Пролежні. Основні фактори, які сприяють утворенню пролежнів
• Класифікація пролежнів
• Сучасні методи профілактики пролежнів 
Належна гігієна рук: досвід з практики
Проводить Людмила Солошонок, канд.хім.наук, науковий консультант ТОВ 
«ДЕЗАНТ»
• Методичні рекомендації «Хірургічна та гігієнічна обробка рук 
медперсоналу»
• Показання до проведення процедур з гігієни рук у закладах охорони 
здоров’я
• Основні помилки під час обробки рук
• Техніка обробки рук (практичне заняття) 

СЕМІНАР «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ»

15 квітня 2015 року • Час проведення: 10:00-12:00

Організатор: ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 
НАМН України»
За підтримки: Товариства офтальмологів України
Тема: Лікування торпідних уражень рогівки 
Доповідачі: проф. Дрожжина Г.І., к.м.н. Тройченко Л.Ф.
Тема: Розлад бінокулярного зору (діагностика і лікування) 
Доповідач: д.м.н. Бойчук І.М.
Тема: Експериментальне та клінічне обґрунтування застосування 
високочастотної електрозварки біологічних тканин в вітреоретинальній 
хірургії 
Доповідачі: член-кор., проф. Пасєчнікова Н.В., проф. Науменко В.О., 
к.м.н. Уманець М.М., Назаретян Р.Е.
Тема: Особливості надання медичної допомоги при травматичних 
пошкодженнях ока в умовах проведення антитерористичної операції 
Доповідач: д.м.н. Красновид Т.А.
Тема: Проблемні питання увеїтів 
Доповідач: д.м.н. Коновалова Н.В.

ХРОНОТЕРАПІЯ – ІННОВАЦІЙНА ХРОНОМЕДИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 
ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Поліщук М.А., Поліщук І.М.
Клініка хрономедицини «Резонанс», Київ, Україна

Вступ. З початку 2013 року, Україна посідає друге місце в світі за рівнем 
смертності. Основна причина смертності – неконтрольоване зростання 
хронічних неінфекційних захворювань. 
Мета. Розробка доступної, ефективної, економічної, неінвазивної, 
індивідуально підібраної, нешкідливої, амбулаторної в застосуванні, 
технології оздоровлення, лікування та профілактики захворювань, в основу 
якої покладені фундаментальні уявлення про час. Задачі – створення 
релятивістських уявлень про час в живій природі, а також релятивістських 
уявлень про здоров’я, розробка методів хронодіагностики і хронотерапії, 
застосування цих методів у діагностики та терапії хронічних захворювань. 
Власні результати. Вступила в завершальну стадію наукова робота, розпочата 
в жовтні 1980 року, тобто 34 років тому, яка ставила на меті з’ясувати сутність 
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(походження) часу як явища і розробку на цій основі лікувального методу, 
спрямованого на регуляцію ходу часу всередині організму людини. 
Перша, теоретична, частина – була завершена в квітні 2003 року і 
ознаменувалася розумінням того, що в нашому світі на трьох рівнях його 
організації: мікросвіті (атомі), макросвіті (людині) і мегасвіті (Всесвіту) наявна 
околосвітова швидкість, рівна 90% швидкості світу, яка і обумовлює хід 
нашого, земного часу, а також хід часу в організмі кожної здорової людини. 
Ця ж швидкість, за допомогою резонансу, об’єднує всі три рівні нашого світу 
в єдине ціле. 
На основі викладеного була створена технологія резонансної хронофітотерапіі 
(РХФТ), що дозволяє за рахунок періодичних режимів дозування лікарських 
трав, збільшити швидкість обмінних процесів і задіяти, таким чином, потужні 
фізичні фактори, названі релятивістськими. Саме релятивістські чинники, 
детально описані в спеціальній теорією відносності (СТВ), є найважливішим 
фак тором РХФТ і зумовлюють широкий спектр її благотворного дії. Іншими 
словами, РХФТ надає потужний і системний вплив на стан здоров’я за 
рахунок індукції та управління релятивістськими ефектами. В результаті 
застосування РХФТ лікуванню стали піддаватися навіть важкі форми епілепсії, 
склеродермії, бронхіальної астми, гіпертонії, гломерулонефриту, псоріазу, 
екземи, облисіння, вітіліго, грибкових уражень нігтів і шкіри. 
Висновки. Технологія РХФТ є актуальною науковою розробкою, здатною 
при широкому впровадженні зменшити високу смертність і профілактувати 
хронічну захворюваність населення України. 

ЗАСТОСУВАННЯ НІФЕДИПІНУ В ЛІКУВАННІ ПАТОЛОГІЧНОГО 
ПРЕЛІМІНАРНОГО ПЕРІОДУ

Дрозд О.О.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, 

кафедра акушерства і гінекології № 2,  Київ, Україна

Мета - вивчення клінічної ефективності блокатора кальцієвих каналів 
ніфедипіну в порівнянні з традиційними методами лікування патологічного 
прелімінарного періоду з призначенням седативних засобів та 
β-адреноміметика гексапреналіну.
Матеріали і методи. Під нашим спостереженням було 68 вагітних із 
патологічним прелімінарним періодом. 32 Вагітним (основна група) 
лікування патологічного прелімінарного періоду проводилося ніфедипіном, 
36 вагітним (контрольна група) – традиційними методами із призначенням 
седативних засобів та β-адреноміметика гексапреналіну. Групи були 
статистично достовірні. Ніфедипін призначався по 20 мг (3-4 прийоми) з 
інтервалом в 30 хв до зникнення болючих нерегулярних скорочень матки. 
Через 5 годин, препарат призначали по 10 мг кожні 4 години, остання вечірня 
доза становила 20 мг. Тривалість лікування - 5-7 днів, до стану “зрілої” шийки 
матки. Зрілість шийки матки оцінювали за шкалою Бішопа.
Результати та їх обговорення. При аналізі перебігу та результатів пологів 
у обстежуваних жінок нами відзначено, що загальна тривалість пологів у 
первісток основної групи склала 9,8 ± 1,1 год, у повторнонароджуючих – 6,8 
± 1,3 год. У контрольній групі тривалість пологів була 11,1 ± 1,4 гогд. і 9,6 ± 1,5 
год. відповідно. Загальна крововтрата в основній групі була 204,6 ± 47,8 мл, а 
в контрольній групі склала 475,6 ± 58,4 мл, що пов’язано з більшою кількістю 
патологічних пологів і високим відсотком оперативного розродження. 
Застосування ніфедипіну дозволило в 1,6 рази знизити відсоток слабкості 
пологової діяльності стосовно контрольної групи (21,1 і 34,8 % відповідно) 
і в 2,5 рази знизити відсоток оперативного розродження (10,5 і 26,1 % 
відповідно). При оцінці немовляти за шкалою Апгар відзначено збільшення 
середнього балу дітей основної групи, у яких він склав 8,3 ± 0,5, у порівнянні 
з контрольною групою – 7,2 ± 0,8. 
Висновки. Таким чином, запропонований нами препарат для лікування 
патологічного прелімінарного періоду – ніфедипін дозволяє значно 
поліпшити результати пологів, як для матері, так і для плода.

НОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ І 
РЕЦИДИВУВАННЯЕНДОМЕТРІОЗУ ЯЄЧНИКІВ

М.В. Самойлова
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 

кафедра акушерства і гінекології №2, Київ, Україна

Мета роботи. Підвищення ефективності лікувально-діагностичних заходів 
ендометріозу яєчників шляхом оцінки проліферативного потенціалу 

ендометріоїдних осередків в яєчниках для попередження рецидивів.
Матеріали і методи. Досліджено 122 жінки з ендометріозом яєчників, 
розділені на групи згіднокласифікаціїr-AFS. Жінки з І-ІІ ступенем захворювання 
склали 1 групу, з ІІІ-ІV – 2. Діагноз верифікований гістологічними результатами. 
Колагеноутворення, проліферативну активність та адгезивні властивості 
клітин визначали моноклональними антитілами (МКА) до колагенів ІV типу, 
CD34 таKi67 (Novocastra Laboratories Ltd.).
Результати та їх обговорення. При мікроскопії препаратів 1 групи виявлялися 
«малі форми» ендометріоїдних гетеротопій.В 2 групі діагностувались 2 
варіанти – залозисто – кістозний (група 2кк) та кістозний (група 2к). Проведене 
імуногістохімічне дослідження виявило нерівномірне висвячування Кі67в 
складі судинних базальних мембран ектопій. У пацієнток 2kkгрупи картина 
була подібна. Виявлялось переважно помірне світіння. Показник оптичної 
щільності інтенсивності світіння ендотеліоцитів в ендометріомах 2к підгрупи 
був достовірно вище, ніж в 1 та 2кк підгрупах. Проліферативна активність 
клітин в стромальному і епітеліальному середовищі визначалася експресією 
білка реплікативної фази клітинного циклу Ki67. Зафіксовано переважання 
Кi67 позитивних клітин в епітелії у порівнянні зі стромою  в ектопічних 
вогнищах 1 групи.В 2 групі спостерігалось статистично достовірне збільшення 
показника в стромі ендометріом яєчників. У 12(36,4%) жінок 2кк підгрупи 
спостерігалось достовірне підвищення Ki67 в епітеліальному компоненті 
ендометріом, що свідчило про підвищення проліферативної активності.
Висновки. В роботі виявлено два патогенетичні варіанти прогресування 
ендометріом яєчників. Досліджені особливості дозволяють пояснити 
індивідуальні розбіжності в прогресуванні ендометріозу яєчників та таргетно 
розробити лікувальні підходи.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ЛІКУВАННІ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
ЕНДОМЕТРІЯ
Скурятіна Н.Г.

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

Мета - оцінити ефективність гістерорезектоскопії в лікуванні жінок з 
гіперпластичними процесами ендометрія. 
 Матеріали і методи. За допомогою гістерорезектоскопії проліковано 86 
жінок репродуктивного віку, які мали протипоказання до гормональної 
терапії. Діагноз встановлювали за клініко-ультразвуковими ознаками і 
підтверджували гістологічним дослідженням.
Результати та їх обговорення. Показаннями до гістерорезектоскопії 
були: наявність гіперплазії ендометрія за умов протипоказань до 
гормональної терапії (цукровий діабет, ожиріння ІІІ-ІУ ст., тромбофлебіт 
глибоких вен нижніх кінцівок); рецидивуюча  гіперплазія ендометрія за 
умов відсутності ефекту від гормонотерапії; наявність атипової гіперплазії 
ендометрія; залозисто-фіброзних, фіброзних або аденоматозних поліпів. 
Гістерорезектоскопія проведена у 21(24,4%), тотальна абляція ендометрія 
- у 62(72,1%) жінок.3(3,5%) жінкам проведено хірургічне лікування в об’ємі 
гістеректомії. За результатами гістологічного заключення встановлені 
наступні морфологічні форми: 29(36,3%) - поліпи ендометрія і 57(66,3%) 
– гіперплазія ендометрія. Серед поліпів у 14(48,3%)  визначено залозисто-
фіброзні, у 11(37,9%) – фіброзні, у 4(13,8%) - аденоматозні поліпи ендометрія; 
серед випадків гіперплазії ендометрія у 16(28,1%) діагностовано залозиста, у 
36(63,2%) - залозисто-кістозна, у 5(8,8%) - атипова гіперплазія. 
Висновки. Гістерорезектоскопічна деструкція ендометрія є доцільною 
альтернативою гормонотерапії у випадках неможливості або неефективності 
її використання. Гістерорезектоскопія є ефективним методом лікування 
хворих з гіперпластичними процесами ендометрія за рахунок низької 
травматичності  та високої економічності.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО 
ГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ

Сольський С.Я.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, 

Київ, Україна

Мета - оцінити ефективність комбінованого лікування хворих з 
ендометріоїдними кістами (ендометріомами) яєчників.
Матеріали і методи. Всього в дослідження було включено 346 пацієнток з 
ендометріомами яєчників. Односторонні ендометріоїдні кісти мали місце в 
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83,2% випадків, двосторонні -  в 16,8% випадків. Усі хворі були прооперовані 
ендоскопічним шляхом. У більшості випадків (92,8%)   проводилася 
енуклеація капсули(капсул) кісти(кіст). Середній післяопераційний ліжко-
день після лапароскопічних операцій склав 1,02.
Результати та їх обговорення. Після оперативного втручання і  отримання 
гістологічного підтвердження діагнозу всім жінкам було рекомендовано 
проведення протирецидивного лікування. Серед жінок, які відмовилися від 
протирецидивного лікування під нашим спостереженням залишилися 32 
пацієнтки. Впродовж подальших 2-3-х років у 7(21,8%) з них виник рецидив 
захворювання, що потребувало повторного оперативного втручання. 
Повторні ендометріоїдні кісти виникли у 2 з них в тому ж яєчнику, де і вперше, 
а у 5 - в протилежному. Більшість же жінок дослухались наших рекомендацій 
і на протязі від 3 до 6 місяців отримували трипторелин 3,75mg, кожні 28 
днів. Практично усі вони знаходилися під нашим наглядом і після закінчення 
протирецидивного лікування на протязі, як мінімум, двох років. Частота 
рецидивів ендометріозу яєчників в цій групі склала  лише 2,3% випадків.
Висновки - методом вибору на хірургічному етапі лікування має бути 
виконання оперативного втручання лапароскопічним шляхом; лікування 
зовнішнього генітального ендометріозу має бути обов’язкове комбінованим 
і включати, на першому етапі, хірургічне втручання, а після отримання 
патогістологічного підтвердження діагнозу - проведення протирецидивного 
лікування, в якості якого найбільш доцільним є призначення триптореліна 
депо або подібних до нього препаратів, оскільки саме аналоги 
гонадоліберинів дозволяють максимально знизити вірогідність виникнення 
рецидивів захворювання.

ОСОБЛИВОСТІ АРТЕРІАЛЬНОЇ НИРКОВОЇ ГЕМОДІНАМІКИ НА РАННІЙ 
СТАДІЇ ПРЕЕКЛАМПСІЇ

Марущенко Ю.Л.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, 

кафедра акушерства і гінекології № 2, Київ, Україна

Мета. Вивчити особливості артеріальної ниркової  гемодинаміки на ранній 
стадії прееклампсії.
Матеріали і методи. Проведено комплексне обстеження 43 соматично 
здорових вагітних жінок на10-14 і 28-32 тижнях вагітності. Сформовано 
групи, порівнянні за віком і строками гестації: перша - вагітні з виявленою 
згодом прееклампсією (n=15), друга - фізіологічна вагітність (n=28). По 
стандартних методиках виконані эхокардіографія (Эхокг), ультразвукове 
дослідження ниркового кровотока в загальних (основному стовбурі) 
ниркових, сегментарних артеріях з визначенням відносних показників: 
S/D - систолодіастолічного відношення. Статистична обробка проведена 
непараметричними методами Statistica 7,0. Результати представлені у вигляді 
Me (25%;75%), де Me - медіана, (25%;75%) - верхня й нижня квартили
Результати та їх обговорення. При вагітності, ускладненою прееклампсією 
відзначалося підвищення периферичного судинного опіру в ниркових 
артеріях. На 10-14 і 28-32 тижні вагітності у жінок з виявленою згодом 
прееклампсією S/D було вище (р=0,001), чим при фізіологічній вагітності, 
і перевищувало нормальні значення 1,8- 3,0. На 10-14 тижні вагітності в 
сегментарних артеріях значення S/D склали в правій: 2,91-2,99 (2,91;3,07) і 
2,75 (2,68;2,77), р=0,001), лівої: 2,99 (2,91;3,07) і 2,75 (2,68;2,76), р=0,001 в 1 і 
2 групах відповідно. На 10-14 тижні вагітності діагностична чутливість (ДЧ) 
методу - 93% (ДИ 78-99%), специфічність (ДС) -100% (ДИ 88-100%), індекс 
точності - 97,7% (ДИ 86-100%).
Висновки. Ранньою ознакою прееклампсії в 10-14 тижнів фізіологічної 
вагітності є підвищення периферичного судинного опіру в ниркових артеріях 
- збільшення систолодіастолічного відношення більше 3,0.
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СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ФІЗІОТЕРАПІЯ І РЕАБІЛІТАЦІЯ»

МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР 
«БОЙОВІ УШКОДЖЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ: ГОСПІТАЛЬНИЙ

 ЕТАП ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

15 квітня 2015 року • Час проведення 12:00–16:00

Організатор:  ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка 
НАМН України»
За участі: 
– Військово-медичної академії МО України;
– Українського НДІ протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності Мінсоцполітики України;
– Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України;
– ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»;
– Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України;
– Головного військово-медичного клінічного центру – «ГВКГ» МО України;
– Військово-медичного клінічного центру Північного регіону МО України;
– Ірпінського військово-медичного клінічного центру професійної патології 
особового складу ЗС України
За підтримки: ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів»

ПРОГРАМА
Вступне слово президента ВГО «Українська асоціація ортопедів–
травматологів», директора ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. 
М.І. Ситенка НАМН України», заслуженого діяча науки та техніки України, 
лауреата Державної премії України, проф. Коржа Миколи Олексійовича. 
Тема: Принципи та досвід надання допомоги постраждалим з вогнепальною 
скелетною травмою
Доповідачі: Бур’янов О.А., Ярмолюк Ю.О., Бородай О.Л., Савка І.С., 
Клапчук Ю.В., Цивіна С.А., Лакша А.М. 
Тема: Сучасна тактика лікування порушень репаративного остеогенезу, що 
розвинулись внаслідок високоенергетичних ушкоджень кісток кінцівок
Доповідачі: Корж М.О., Романенко К.К. 
Тема: Сучасні методи хірургічного лікування травматичних ушкоджень 
хребта
Доповідачі: Корж М.О., Радченко В.О., Попсуйшапка К.О., Попов А.І.
Тема: Компартмент-синдром при вогнепальних пораненнях кінцівок
Доповідачі: Страфун С.С., Долгополов О.В., Лисак А.С., Шипунов В.Г. 
Тема: Заміщення кістково-суглобових дефектів після вогнепальних 
ушкоджень та гнійно-некротичних ускладнень
Доповідачі: Вирва О.Є., Шевченко І.В., Малик Р.В., Голка Т.Г., Вирва О.О., 
Ютовець Ю.Г.
Тема: Апарати зовнішньої фіксації для лікування переломів кінцівок: 
розробка, виробництво і клінічне застосування
Доповідачі: Попсуйшапка О.К., Літвішко В.О. 
Тема: Формування кукс нижніх кінцівок з протезуванням на операційному 
столі-принципи та досвід ситенківської фахової школи
Доповідач: Диннік О.А. 
Тема: Особливості ампутацій та формування кукс при бойових ураженнях 
кінцівок 
Доповідачі: Бур’янов О.А., Ярмолюк Ю.О., Беспаленко А.А. 
Тема: Експрес-ортезування в системі лікування хворих з наслідками 
ушкоджень хребта та контрактурами суглобів кінцівок
Доповідачі: Диннік О.А., Тимченко І.Б., Трубаєва Т.В., Погоріла Г.В. 
Тема: Сучасний стан питання щодо виготовлення високофункціональних 
протезно-ортопедичних засобів в Україні
Доповідачі: Салєєва А.Д., Зайцев М.В., Ватолінський Л.Є., Щетинін В.В., 
Тимофєєв І.Л. 
Тема: Сучасні підходи та досвід протезування постраждалих внаслідок 
бойових дій з куксами нижніх кінцівок
Доповідачі: Ватолінський Л.Є., Юткін В.М. 
Тема: Сучасні підходи та досвід протезування постраждалих внаслідок 
бойових дій з куксами верхніх кінцівок 
Доповідачі: Литвиненко О.М., Кузін В.О. 
Тема: Сучасні підходи та досвід реабілітації хворих з ускладненою травмою 
хребта
Доповідачі: Кабаненко І.В., Варешнюк О.В., Федяй О.О. 

КРУГЛИЙ СТІЛ З МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО

15 квітня 2015 року • Час проведення: 10:00–13:00

Організатори: ДУ «Український науково–дослідний інститут медичної 
реабілітації та курортології МОЗ України», Всеукраїнська асоціація 
фізіотерапевтів та курортологів, Українська академія реабілітації та здоров’я 
людини, Міжнародний благодійний фонд «Реабілітаційний центр «Шпиталь 
Майдану»

ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

16 квітня 2015 року • Час проведення: 16:00–18:00

Організатор: Українська асоціація фізичної реабілітації

Майстер-клас: Терапевтичні вправи в фізичній реабілітації
Тренер:  Кобелєв Степан Юрійович,   канд. наук з фізичного виховання та 
спорту, голова правління Української Асоціації фізичної терапії; фахівець 
фізичної реабілітації клініка реабілітації «Істина» (Львів)
Майстер-клас: Відновлення активності та рухових функцій після інсульту
Тренер: Родін Віталій Олексійович, член Української Асоціації фізичної терапії, 
фахівець фізичної реабілітації МКЛ Олександрівська (Київ)
Майстер-клас:  Фізична терапія та реабілітаційна медицина. Перспективи 
розвитку в Україні
Доповідач:  Черкасов Сергій Євгенович, фахівець фізичної реабілітації   ДУ 
«Інститут Геронтології  ім. Д.Ф. Чеботарьова» НАМН України (Київ)

НАУКОВО–ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
БІОМЕДИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ»

17 квітня 2015 року • Час проведення: 10:00–16:00

Організатори: Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут», факультет біомедичної інженерії, громадська 
організація «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів»

ПРОГРАМА 
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Привітання учасників конференції.
Вступна доповідь. Актуальні проблеми біомедичної і реабілітаційної 
інженерії на сучасному етапі. Максименко В.Б. (Київ) 

ЗАСІДАННЯ №1
Засоби індивідуального захисту військових – ЗАХИСНИЙ ОДЯГ
Тема: Проблеми формування вимог до перспективних зразків озброєння та 
військової техніки 
Доповідач: Бісик С.П. (Київ) 
Тема: Проблеми розвитку захисних бронешоломів 
Доповідач: Чернозубенко О.В. (Київ) 
Тема: Формування вимог до сучасного загальновійськового бронежилета
Доповідач: Голуб В.А. (Київ) 
Тема: Методи оцінки захисних властивостей бронешоломів
Доповідач: Лучицький Р.Ю. (Київ) 

ЗАСІДАННЯ №2
ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВИХ – ЗАСОБИ ГІГІЄНИ, 

АСЕПТИКИ, АНТИСЕПТИКИ. ШТУЧНІ ОРГАНИ І ПРОТЕЗИ
Тема: Протезування та ортезування в Україні. Нові методики, засоби 
реабілітації та обладнання
Доповідач: Гришина Н.Л. (Київ) 
Тема: Нові технології – основа створення конкурентних вітчизняних 
імплантатів
Доповідач: Фірстов С.О. (Київ) 
Тема: Органозберігаючі технології в хірургії
Доповідач: Сухін І.А. (Київ) 
Тема: Вплив активованих вуглецевих волокнистих матеріалів на процеси 
загоєння ран
Доповідачі: Щербицька О.В., Сергеєєв В.П., Уварова І.В. (Київ)
Тема: Комплексні засоби реабілітації постраждалих в зоні АТО
Доповідач: Ковальова О.В. (Запоріжжя) 
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Тема: Пристрій для оцінки фізичного стану життєдіяльності кісткової тканини
Доповідач: Ларіна К.Ю. (Київ) 
Тема: Ультразвукові кавітатори для знезараження рідких середовищ і 
хірургічного інс трументу в умовах польових шпиталів
Доповідач: Гришко І.А. (Київ) 

ЗАСІДАННЯ №3
ІННОВАЦІЙНІ МЕДИКО–ІНЖЕНЕРНІ ПРОЕКТИ

Тема: Рентгенівські трубки нового покоління для медичної діагностики
Доповідач: Котовський В.Й. (Київ) 
Тема: Високочастотне зварювання живих тканин. Сучасні розробки в 
технології та обладнанні
Доповідач: Крівцун І.В. (Київ) 
Тема: Застосування термічних зображень для діагностики судинної патології
Доповідач: Данілова В.А. (Київ) 
Тема: Термодинамічна модель радіочастотної абляції тканин міокарда
Доповідач: Сичик М.М. (Київ) 
Тема: Засоби реєстрації локальної сегментарної електромеханічної затримки 
збудження міокарда
Доповідач: Захарчук Н.В. (Київ) 
Тема: Дослідження режимів з загостреннями у нейронній мережі головного 
мозку
Доповідач: Білошицька О.К. (Київ) 
Тема: Система спектродинамической фототерапии с обратной биологической 
связью «СИНЕРГИС»
Доповідач: Титенко Т.М. (Київ) 

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ З ЗАГОСТРЕННЯМИ У НЕЙРОННІЙ МЕРЕЖІ 
ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Білошицька О.К.1, 3, Настенко Є.А.1, 2, Зюков О.Л.3, Волинська С.В.3, 
Мироненко В.І.1

1 Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут», факультет біомедичної інженерії, Київ, Україна

2 Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова 
НАМНУ, Київ, Україна

3 Державна наукова установа «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» Державного управління 

справами, Київ, Україна
Мета. Аналіз і дослідження закономірностей режимів з загостренням у 
нейронній мережі головного мозку на основі електроенцефалограм (ЕЕГ).
Матеріали і методи. Проведено збір і частковий аналіз реальних даних ЕЕГ 
нормальної та патологічної мозкової активності.
Результати та обговорення. Реальні дані ЕЕГ отримано під час 
електроенцефалографічних досліджень на базі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. 
Запис ЕЕГ проводився за міжнародною схемою відведень «10-20 %» з 
використанням 16-канального телеметричного електроенцефалографа 
Expert з відеомоніторингом з верхнім граничним фільтром 30 Гц, постійною 
часу 0,1 с та частотою дискретизації 400 Гц. Візуальний аналіз ЕЕГ здійснювався 
за допомогою програми ExpertNet. Отримано 380 записаних ЕЕГ, в тому 
числі і запис ЕЕГ у дітей віком від 6 місяців до 15 років. Під час часткового 
аналізу разом з лікарем-енцефалографістом зроблено заключення про 
функціональні та морфологічні особливості головного мозку обстежуваних, 
про характер і вираженність наявних церебральних патологій (якщо такі є). 
Під час візуального аналізу ЕЕГ в нормі були виявлені альфа-, сповільнені 
бета- і дельта-, тета- активність. При патологічних ознаках проявлялася 
пароксизмальна активність.
Висновки. Було показано, що наявність на ЕЕГ одиночних і численних, 
дрібних і значних піків і гострих хвиль або спалахів різної конфігурації не може 
бути достатнім доказом для постановки діагнозу епілепсія. Ці компоненти ЕЕГ 
можуть спостерігатися і при інших неврологічних захворюваннях.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗРАЗКІВ 
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

Бісик С.П. 1, Максименко В.Б.2, Давидовський Л.С. 1

1 Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової 
техніки ЗС України, Київ, Україна

2 Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут» факультет біомедичної інженерії, Київ, Україна
Мета – на основі аналізу застосування озброєння та військової техніки 
(далі – ОВТ) в зоні проведення антитерористичної операції визначити деякі 
проблеми формування сучасних вимог до них.
Матеріали і методи. Аналіз проведення антитерористичної операції 
на сході України відкрив суттєве протиріччя між існуючим і необхідним  
рівнями захищеності зразків ОВТ та військовослужбовців, захищених 

засобами індивідуального бронезахисту. При проведенні дослідження 
використовувалися методи аналізу та синтезу, математичного моделювання, 
статистики, фізики вибуху та суцільного середовища та ін. 
Результати та обговорення. Важливою проблемою, що постала на сьогодні 
при формуванні вимог до зразків ОВТ, є відсутність сформованої системи 
медико-технічних вимог до ОВТ, що мають регламентувати, в першу чергу, 
граничні значення рівнів допустимих екстремальних навантажень (ударні, 
вибухові, імпульсні та ін.). Крім того, в системі розроблення та постановлення 
військової продукції на виробництво нема значної частини методик оцінки 
екстремальних навантажень на організм людини, а основна частина 
існуючих методик є досить застарілими та спрощеними, що не дозволяє 
проводити адекватну оцінку рівня витривалості людиною екстремальних 
навантажень. Все це потребує проведення комплексу спільних досліджень 
для формування концепції системи критеріїв оцінки дії екстремальних 
навантажень на організм людини з урахуванням сучасних медико-технічних 
вимог.
Висновки. Гострою проблемою, що потребує вирішення на сьогоднішній 
день, є формування медико-технічних вимог до зразків ОВТ і розроблення 
сучасних або удосконалення існуючих методик їх оцінки.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАХИСНИХ БРОНЕШОЛОМІВ
Чернозубенко О.В., Купріненко О.М.

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової 
техніки Збройних Сил України, Київ, Україна

Мета – на основі аналізу локальних конфліктів десятиріч та проведення 
антитерористичної операції (далі – АТО) на сході України визначити 
перспективи розвитку захисних бронешоломів (БШ).
Матеріали і методи. Сучасний характер збройних протистоянь полягає у 
веденні дистанційної війни, тобто протидіючі сторони намагаються якомога 
рідше вступати в безпосередній вогневий контакт. Підрозділи Збройних Сил 
України та інших військових формувань, що задіяні в АТО щодня стикаються з 
артилерійськими та мінометними обстрілами з боку терористів і з ризиками 
отримання травм від різноманітних мінно-вибухових пристроїв. Виходячи 
з цього виникає необхідність у забезпечені особового складу надійними 
засобами індивідуального бронезахисту (ЗІБ).
Результати та обговорення. Для захисту особового складу 
використовуються індивідуальні бронежилети та БШ. З початком 
проведення АТО виникла гостра потреба у забезпеченні військових 
формувань надійними ЗІБ. Існуючі на початок АТО на постачанні у Збройних 
Силах України ЗІБ, переважно, були радянського зразку, які не задовольняли 
сучасним загрозам і вимогам. У світі існує декілька типів БШ, в основному 
використовується БШ типу PASGT, але останнім часом вони замінюються на 
БШ типу АСН (MICH). Незважаючи на високий технічний рівень сучасних БШ 
існує необхідність їх удосконалення. Напрямки удосконалення полягають 
у мінімалізації ваги, досягненні максимальної зручності, підвищенні 
протиосколкової та протикульної захищеності, можливості оснащення 
додатковими пристроями.
Висновки. На сьогоднішній день зрозуміло, що високий рівень балістичної 
стійкості БШ неможливо досягти не беручи до уваги медико-технічні вимоги 
та фізичні можливості організму людини. Тому існує нагальна необхідність у 
проведенні досліджень з формування системи медико-технічних вимог до 
ЗІБ.

МЕТОД БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ
Данілова В.А., Шликов В.В.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут», Київ, Україна

Мета. Розробка методу безконтактного контролю температури для 
дистанційної реєстрації температури внутрішніх органів при проведені 
хірургічних операцій. 
Матеріали і методи. Методи контролю розподілу температур застосовуються 
в кардіохірургії при термічному впливі на організм в широкому діапазоні 
температур. За допомогою детекторів інфрачервоної термографії можна 
отримати значну інформацію про слабо нагрітих об’єктах.
Результати та обговорення. При застосуванні методу безконтактного 
контролю температури серця використаний термограф FLIR i7 із 
спектральним діапазоном 8-14  мкм на основі не охолоджуючої 
матриці розміром 320×240 елементів і температурною чутливістю 
0,1°С. Параметри, що контролюються тепловізором: температурний 
градієнт між артеріальною кров’ю і температурою теплоносія на етапі 
охолодження (не повинен перевищувати 7°С), температурний градієнт 
вода/кров під час зігрівання (повинен підтримуватися в межах від 
температури 4°С до температури тіла 27°С), різниця між ректальної 
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та фарингальною температурою (повинен становити не більше 7°С), 
температурний градієнт після досягнення температури тіла 27°С (повинен 
становити не більше 4°С). Коливання температури на поверхні міокарда в 
досліджуваній області чітко визначаються при гіпотермії та гіпертермії в 
умовах штучного кровообігу. 
Висновки. Запропонована методика контролю температури внутрішніх 
органів вирішує проблему забезпечення контролю глибинної температури 
тканин, в тому числі дистанційного контролю температури мозку і серця. На 
основі запропонованого підходу до аналізу термограм міокарда виконані 
дослідження термоаномальних зон на поверхні міокарда, які дають чітке 
уявлення про розподіл внутрішньої температури та рівень мікроциркуляції 
в міокарді і судинах.

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ – ОСНОВА СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ІМПЛАНТАТІВ

Фірстов С.О. 1, Новіков М.В.2, Шейкін С.Є.2, Кулак Л.Д. 1, Ульянчич Н.В. 1, 
Борисов Ю.С.3, Войнарович С.Г. 3

1Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ, Київ, 
Україна

2Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАНУ, Київ, Україна
3Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАНУ, Київ, Україна

Вступ. На ринку кісткових імплантатів в Україні склалася кризова ситуація. 
Різко зросла потреба в зв’язку з великою кількістю травм, практично 
відсутні вітчизняні імплантати, ціна на імпортні імплантати різко виросла. 
Крім того, досвід використання кісткових імплантатів та ендопротезів 
суглобів закордонного виробництва показали ряд недоліків, пов’язаних з їх 
конструкцією, властивостями матеріалів та обробкою поверхні. 
Мета. Використовуючи розробки інститутів Академії Наук та медичних 
установ України створити конкурентоздатні ендопротези та імплантати для 
відновлення функцій і тканин пошкоджених органів і довести їх до широкого 
клінічного використання.
Матеріали і методи.  Фахівцями академічних інститутів розроблено:
– нові біосумісні сплави титану з оптимальними механічними властивостями; 
– технології обробки різних по функціональності поверхонь імплантатів; 
– конструкції, які зберігають кісткову тканину; 
– покриття з біоактивної кераміки на імплантати.
Результати та обговорення. Біоактивна кераміка має дозвіл на 
використання і показала свої переваги в численних дослідженнях і 
клінічних використаннях з відновлення кісткової тканини. Вироби з нових 
сплавів титану пройшли санітарно-гігієнічну оцінку, готується медико-
технічна документація та конструкторська документація деяких виробів до 
впровадження у виробництво.
Висновки. Розроблені імплантати та ендопротези будуть максимально 
зберігати кісткову тканину, що значно поліпшить їх функціонування в 
організмі та зробить конкуренто-здатними на ринку ендопротезів. Вартість 
імплантатів, що пропонуються, значно нижча закордонних аналогів.

ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО СУЧАСНОГО ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО 
БРОНЕЖИЛЕТА

Голуб В.А., Журавський С.В., Чеченкова О.Л.
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової 

техніки ЗС України, Київ, Україна
Мета. У зв’язку з подіями, що відбуваються у Донецькій та Луганській 
областях, слово «бронежилет» набуло особливої популярності серед 
військових. Сучасний бронежилет має враховувати вимоги, отримані при 
опитуванні військових, які брали участь в зоні АТО. 
Матеріали і методи. Для формування вимог необхідно сформувати медико-
технічні, ергономічні, експлуатаційні вимоги, проаналізувати статистику 
уражень військових у зоні проведення АТО. Значну частину інформації 
отримано шляхом опитування. За результатами з’ясовується необхідність 
збільшення (зменшення) рівня захисту і, відповідно, можливості збільшення 
чи зменшення ваги та на скільки, необхідності в додаткових елементах 
бронежилета, характеру ураження при пораненні із зазначенням частин 
тіла. 
Результати та обговорення. За попередніми результатами досліджень 
можливо зробити висновки, що для військових на блокпостах, необхідно 
встановлювати додаткові елементи бронежилета, але при цьому необхідно 
зменшувати загальну вагу на 1,5–2 кг. Захист водія машини не потребує 
встановлення додаткових елементів, але є потреба в збільшенні площини 
передньої пластини для захисту верхньої частини тулуба, при цьому 

відсутня необхідність у зменшенні ваги. За результатами аналізу пошкоджень 
встановлено, що важливою характеристикою бронежилета є величина 
заброньового ефекту. При взаємодії осколка (кулі) з пластиною бронежилета 
відбувається її прогин. Від величини прогину та отриманого імпульсу 
залежить життя людини(до 25 мм). 
Висновки. Для створення сучасного загальновійськового бронежилета дуже 
важливим є аналіз отриманих результатів опитувань. Вони повинні стати 
окремою складовою поряд з медико-технічними вимогами до заперешкодної 
травми і розподілом уражень по тілу для формування вимог до сучасного 
загальновійськового бронежилета. 

РЕНТГЕНІВСЬКІ ТРУБКИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ДЛЯ МЕДИЧНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ

Котовський В.Й.1, Попов А.В.2

1Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут», Київ, Україна

 2Філіал «Оріон-2» ДП НДІ «Оріон», Київ, Україна
Мета. Освоєння серійного випуску конкурентоспроможних рентгенівських 
трубок нового покоління.
Матеріали і методи. Рентгенівські трубки в скляних корпусах мають ряд 
істотних недоліків: низька механічна міцність, руйнування внутрішньої 
поверхні скла, що призводить до збільшення газовиділення, зниження 
вакууму, деградації експлуатаційних параметрів, зменшення терміну 
експлуатації. Переваги рентгенівських трубок нового покоління на основі 
металокераміки наступні:
– більший електричний опір і більша стабільність електричних параметрів;
– на порядок більша теплопровідність і електрична міцність;
– можливість розробки малогабаритних трубок з збільшеною потужністю і 
підвищеною робочою напругою;
– реалізація конструкції з заземленим корпусом, що зменшує масо-габаритні 
показники;
– виключення вторинної електронної емісії, що підвищує ефективність і 
якість рентгенівського випромінювання.
Аналіз відповідної літератури виявляє світову тенденцію переходу виробників 
рентгенівських трубках від скляних колб до металокерамічних корпусів. 
Результати та обговорення. На кафедрі загальної фізики та фізики 
твердого тіла НТУУ «КПІ», спільно з підприємством «Оріон-2» розроблено 
чотири типономінали таких трубок: діагностична з обертовим анодом, 
флюорографічна з обертовим анодом, дентальна та палатна. Дослідні 
зразки згаданих трубок пройшли успішні випробування і отримали 
позитивні рецензії провідних виробників рентгенівської техніки. 
Технічні характеристики запропонованих трубок вище, або відповідають 
світовому рівню, а ціни при серійному виробництві нижче на 25 % ніж у 
конкурентів.
Висновки. Освоєння серійного випуску металокерамічних рентгенівських 
трубок нового покоління з високими вихідними параметрами дозволить 
розробляти рентгенівську техніку медичного призначення більше високого 
рівня.

КОМПЛЕКСНІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОСТРАЖДАЛИХ У ЗОНІ АТО
Ковальова О.В. 1, Ковальова О.В 2, Мішаков О. В.3

1ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України», Запоріжжя, Україна

2Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя, Україна
3 Черкаський військовий госпіталь в/ч А1615, смт. Черкаське, 

Дніпропетровська область, Україна
Мета. Визначити доцільність застосування модульованого електричного 
струму (МЕС) при реабілітації пацієнтів з черепно-мозковою травмою (ЧМТ).
Матеріали і методи. Дослідження проводилося в умовах Черкаського 
військового госпіталю в/ч А1615. Об’єкт дослідження – поранені, 30 осіб, 
віком 29,53±1,06 років. Контрольна група – 20 осіб (29,1±1,1 років), ідентичні 
за віком і характером пошкодження. Досліджували струс і забій головного 
мозку різного ступеню важкості, больовий синдром, важкість у голові, 
неврологічні прояви, внутрішньочерепна гіпертензія, походження ЧМТ. 36,7 
% мали поєднані травми. Інструментальна діагностика підтверджувала ЧМТ. 
Характер болю до і після лікування при ЧМТ оцінювався за бальною шкалою 
(ВАШ), вегетативний стан за допомогою ЕКГ.
Результати та обговорення. ЧМТ внаслідок вогнепальних і вибухових 
уражень мали 30-50 % травмованих. Крім анальгетиків, транквілізаторів, 
протисудомних і сечогінних препаратів у основній групі застосовували вплив 
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МЕС по зонам і по ураженим частинам. Клінічно оцінювали ефективність 
лікування. Зареєстровано більше виражене зняття набряку та больового 
синдрому, відновлення функції кінцівок, відновлення внутрішньочерепного 
тиску в стисліший термін ніж в контрольній групі.
Висновки. Застосування МЕС сприяє поліпшенню кровообігу, лімфодренажу, 
що дозволяє використовувати його при набряках, ударах, крововиливах, 
усуненні міофасциального синдрому, спазму з скелетних м’язів, сприяє 
відновленню вегетативної нервової системи та адаптації. Застосування МЕС 
дозволяє скоротити термін лікування і поліпшити його якість, зменшити 
фармакологічне навантаження.

ВИСОКОЧАСТОТНЕ ЗВАРЮВАННЯ ЖИВИХ ТКАНИН. СУЧАСНІ 
РОЗРОБКИ В ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННІ

Крівцун І.В., Маринський Г.С., Чернець О.В., Подпрятов С.Є., 
Ткаченко В.А., Лопаткіна К.Г.

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна
Мета. Проаналізувати сучасний стан і напрямки розвитку технологій 
високочастотного зварювання м’яких живих тканин (ВЧ ЗМЖТ) як одного з 
ефективних тканинозберігаючих методів у хірургії. 
Результати та обговорення. В Інституті електрозварювання (ІЕЗ) ім. 
Є.О. Патона НАН України ведуться розробки і вдосконалення методик, 
обладнання та інструментів для ВЧ ЗМЖТ. Багаторічне застосування способу 
в хірургії та отримання позитивних результатів досліджень свідчить про 
безумовні переваги цього методу. На сьогоднішній день освоєно більше 150 
різних хірургічних методик і успішно виконано понад 200 тисяч операцій. 
Серед українських хірургів користується популярністю розроблений в ІЕЗ 
ім. Є.О. Патона апарат ЕКВЗ-300 «ПАТОНМЕД», розроблені також мобільні 
системи ЕКВЗ-300М і ЕКВЗ-300МДУ. Наведені дані досліджень особливостей 
реструктуризації живих тканин і утворення зварного з’єднання, 
підтверджують можливість тканин, що піддаються дії ВЧ-струму, підтримувати 
свою життєздатність, відновлювати фізіологічні властивості та функції за 
рахунок процесів регенерації. Представлені матеріали досліджень процесу 
ВЧ ЗМЖТ як об’єкту автоматичного регулювання, що забезпечує отримання 
зварного з’єднання в широкому діапазоні змін властивостей тканин. Для 
вирішення конкретних медичних проблем ведуться розробки комплексних 
медичних технологій та інструментів. 
Важливим кроком до впровадження нового покоління електрохірургічного 
обладнання є створення багатофункціональних апаратів, що поєднують 
процеси ВЧ-зварювання і конвекційно-інфрачервоної обробки живих тканин. 
Висновок. Широке впровадження в хірургічну практику новітніх медичних 
технологій ВЧ ЗМЖТ забезпечить розширення можливостей виконання 
хірургічних втручань, зростання їх ефективності за рахунок підвищення 
надійності та безпечності, а також зростання загального рівня якості надання 
медичних послуг в Україні.

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ

Котовський В.Й., Ларіна К.Ю.
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Мета. Розробити портативний пристрій для безконтактного виявлення 
переломів кісток і рівня пошкоджень кісткової тканини відносно живої для 
використання в реабілітаційний період. 
Методи виконання. На підставі отриманих результатів експериментальних 
досліджень забезпечено обґрунтований вибір інформативних параметрів, 
що дозволяють знайти відмінність між пошкодженою і живою кістковою 
тканиною, рівень пошкодження та його зміну в реальному масштабі часу. 
Передбачена можливість відслідковувати ефективність лікувальних заходів 
та їх корегування. 
Результати та обговорення. Результати клінічних досліджень показали, 
що крім відомих кондуктивних та ємнісних методів, необхідні вимірювальні 
канали на основі методів ядерного квадрупольного резонансу. Завдяки 
проведеним дослідженням відпрацьовані параметри електронної частини 
вимірювальних каналів. Пристрій представляє собою вимірювальну 
систему, що включає три вимірювальні канали, блок цифрової обробки 
інформації та обчислювальний блок. Погрішність вимірювальних каналів 
не перевищує 0,01%, що повністю задовольняє поставленим вимогам. 
Регулюючи конденсатор із положення максимальної ємності в зворотному 
напрямку, за допомогою індикаторів виявляють піддіапазони відповідних 
значень резонансу пошкодженої або живої кісткової тканини. Якщо 

спостерігався спалах індикатора, установлюють максимальну чутливість 
вимірювального пристрою і за допомогою спеціальних додаткових 
елементів схеми отримують можливість стежити за зміною параметрів 
кісткової тканини.
Висновки. Пристрій забезпечує оцінку життєдіяльності кісткової тканини та 
швидкодію в межах від 2 до 30 секунд в залежності від режиму спостереження 
і може бути використаний в лікарнях, поліклініках, відділеннях реанімації, 
травматологічних пунктах, а також в каретах швидкої допомоги та польових 
умовах.

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БРОНЕШОЛОМІВ
Соломін А.В., Лучицький Р.Ю.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут», Київ, Україна

Мета. Аналіз основних методів оцінки захисних властивостей бронешоломів 
(БШ).
Матеріали і методи. Визначення захисних властивостей БШ проводиться 
за допомогою математичного моделювання та фізичних випробувань. 
Застосування математичного моделювання є основним інструментом, що 
дозволяє визначити вплив фізико-механічних і геометричних властивостей 
БШ на їх захисну здатність. Застосування математичного моделювання 
не виключає проведення фізичних експериментів, що передбачають 
використання стендів для оцінки впливу параметрів ударно-хвильового 
навантаження на організм. Поєднання математичного та фізичного 
експериментів дозволяють отримати результат значно скоротивши фінансові 
витрати на його організацію.
Результати та обговорення. Аналіз способів визначення захисних 
властивостей БШ шляхом математичного моделювання показав, що 
найефективнішим інструментом є використання методу скінченних 
елементів. Проведення фізичного експерименту ґрунтується на визначені 
показників ефективності БШ. Одним з таких способів є визначення 
амортизації, при якому наносять розосереджені удари з одинаково заданою 
енергією по макету голови, захищеному БШ з нульовою амортизацією, при 
цьому вимірюють силу передану макету. Для визначення ударостійкості БШ 
з використанням імітатора голови проводиться удар з нормованою енергією 
по незахищеному макету та захищеному, а результати отриманих параметрів 
порівнюють. Через відсутність чітких критеріїв оцінки захисних властивостей 
БШ у вітчизняній практиці, розроблення стенду для проведення випробувань 
можливе тільки після формування критеріїв оцінки витривалості ударних 
навантажень.
Висновки. Проведенні дослідження дозволили встановити, які основні 
параметри оцінюються за кордоном, що може слугувати вихідними даними 
при розробці вітчизняної системи медико-технічних вимог до БШ.

УЛЬТРАЗВУКОВІ КАВІТАТОРИ ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ РІДКИХ 
СЕРЕДОВИЩ І ХІРУРГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ В УМОВАХ ПОЛЬОВИХ 

ШПИТАЛІВ
Луговський О.Ф., Мовчанюк А.В., Гришко І.А.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут», Київ, Україна

Мета. Створення мобільного ультразвукового медичного обладнання для 
дезінфекції рідких середовищ і медичного інструментарію в польових умовах.
Матеріали і методи. В умовах польового шпиталю завжди виникає проблема 
отримання та зберігання чистої, стерильної води. Адже на відміну від 
стаціонарних медичних закладів, які обладнані відповідним устаткуванням, 
польові шпиталі в значній мірі залежать від поставок зазначеної води. 
Застосовувати традиційне громіздке, потужне обладнання в умовах 
польового госпіталю неможливо.
Результати та обговорення. Для вирішення зазначеної проблеми авторами 
запропонований універсальний ультразвуковий кавітаційний пристрій. 
Цей мобільний малопотужний пристрій ґрунтується на використанні 
ефектів, які виникають в рідині під час процесу ультразвукової кавітації, а 
саме: локального підвищення температури, підвищення тиску, утворення 
кумулятивних струменів, утворення вільних радикалів. Всі ці складову 
процесу ультразвукової кавітації здатні впливати на мікроорганізми, 
які знаходяться в оброблюваній рідині, призводячи до їх інактивації. 
Конструкція запропонованого ультразвукового кавітаційного пристрою дає 
можливість використовувати його не лише для знезараження води, але й 
використовувати його як стерилізатор хірургічного інструменту. На відміну 
від традиційних способів стерилізації таких, як: кип’ятіння, автоклавування, 
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застосування антисептиків, ультразвуковий кавітатор дозволяє оперативно 
знезаразити та видалити з робочого хірургічного інструменту залишки 
біологічного матеріалу і крові шляхом короткочасного занурення інструменту 
в кавітаційну зону запропонованого пристрою.
Висновки. Апробація розробленого кавітаційного обладнання відбувалась 
в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ, Інституті мікробіології та 
вірусології НАНУ, Конотопській лінійній СЕС.

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ В СУЧАСНІЙ 
УКРАЇНІ

Максименко В.Б., Худецький І.Ю., Настенко Є.А.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут», Київ, Україна
Сучасна система охорони здоров’я може розвиватися лише на міцній 
технічній базі. Для успішного реформування охорони здоров’я, необхідно 
відновити втрачений Україною сектор економіки, пов’язаний з виробництвом 
і експлуатацією медичної техніки. В березні 2000 р. Радою Європи «Біомедична 
інженерія» визнана стратегічним напрямком економічного і соціального 
розвитку ЄС, а в Україні у 2004 р. лише з ініціативи НТУУ «КПІ» розпочата 
комплексна програма розвитку інженерної складової охорони здоров’я.
Завдяки зусиллям НТУУ «КПІ» в Україні відновлена втрачена професія 
«інженер біомедичний»: затверджений державний стандарт освіти 
біомедичних інженерів, МОЗ та МОН України погоджені кваліфікаційні 
характеристики інженера біомедичного; Мінсоцполітикою передбачене 
внесення професії «Інженер біомедичний» до Державного класифікатора 
професій. НТУУ «КПІ» є учасником проекту «ТЕМПУС», який передбачає у 2016 
р., визнання диплома магістра «біомедичної інженерії» в ЄС. Метою навчання 
є також впровадження в охорону здоров’я України технічних регламентів ЄС 
щодо медичних виробів.
Навколо НТУУ «КПІ» об’єдналися розробники і виробники вітчизняної 
медичної техніки, провідні науково-дослідні інститути НАМН та НАН України, 
а також біля 10 технічних університетів, які готують інженерів для медичної  
галузі. Створена ВГО «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і 
технологів». Зареєстроване періодичне видання – фаховий журнал.
Отже, накопичений вагомий потенціал, який можна використати в 
реформуванні охорони здоров’я без суттєвих додаткових  витрат Державного 
бюджету. Необхідна лише державна підтримка на організаційному і 
законодавчому рівнях. В даний час біомедична інженерія спрямована на 
розробку індивідуального захисту військових, технічних засобів польової 
хірургії, реабілітаційної інженерії.
Пропонуємо співпрацю у вирішенні питань, які значно підвищать 
ефективність, безпечність та якість охорони здоров’я, збільшать 
рентабельність експлуатації високовартісного обладнання, сприятимуть 
відродженню вітчизняного виробництва медичної техніки і матеріалів. 
НТУУ «КПІ», а також ВГО «Українська асоціація біомедичних інженерів і 
технологів» активно сприятимуть у вирішенні вказаних питань.

ТЕРМОДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ РАДІОЧАСТОТНОЇ АБЛЯЦІЇ ТКАНИН 
МІОКАРДА 

Сичик М.М.1, 2, Максименко В.Б.1, 2, Стасюк Ю.П.1, Сорочан Є.Г.1, 
Юр’єва К.О.1, Лафета О.О.1, Кравчук Б.Б.2, Перепека Є.О.2, Бацак Б.В.2

1 Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут», Київ, Україна

2 Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії 
ім. М.М. Амосова НАМН України», Київ, Україна

Мета. Візуалізація в 2D перерізі ступеню теплового пошкодження міокарду і 
глибини проникнення радіочастотного (РЧ) струму залежно від характеристик 

електричного та термодинамічного впливу і геометрії середовища взаємодії.
Матеріали і методи. В якості програмного продукту був обраний Comsol 
Multiphysics. У створеній моделі реалізовано два фізичні модулі:
1) RF Module – моделює проходження між двома електродами РЧ струму, 
який зумовлює резистивне нагрівання біологічної тканини в дотичній до 
активного електроду ділянці;
2) Heat Transfer Module – доповнює модель електричного пошкодження 
міокарду провідним нагріванням за рахунок теплообміну. 
Результати та обговорення. Комплексна модель складається з трьох 
елементів: електрод, тканина міокарду і кров. Їх розміри та геометрія 
задаються графічно, а властивості – за допомогою термодинамічних 
констант: густини, питомої теплопровідності, коефіцієнта теплопровідності, 
електропровідності речовини. Було розроблено три модифікації моделі для 
конфігурацій електродів: 4 мм, 8 мм та 3,5 мм з активним охолодженням. 
Моделювання виконувалося в 2D режимі з осьовою симетрією, в якому 
наглядно аналізувати глибину, ширину пошкодження та температурні 
зміни в тканині на різних рівнях. Критерієм точності моделювання було 
вимірювання розмірів пошкодження на зрізах магнітно-резонансної 
томографії, яка була виконана пацієнтам після проведення радіочастотної 
абляції (РЧА).
Висновки. Наглядне представлення результатів моделювання у формі 
вибору параметрів РЧ впливу на оточуючий електрод тканини серця має 
практичне значення для розширення розуміння РЧА в клінічній практиці.

ЗАСОБИ РЕЄСТРАЦІЇ ЛОКАЛЬНОЇ СЕГМЕНТАРНОЇ 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ ЗАТРИМКИ МІОКАРДА

Білинський Є. О.1, 2, Захарчук Н. В.2, Бацак Б.Б.1, Ліснюк Т.С. 2, 
Верхогляд Б.С.2

1Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії 
ім. М.М. Амосова НАМН України», Київ, Україна

 2Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут» Київ, Україна

Мета. Розробка нового неінвазивного показника локальної сегментарної 
електромеханічної затримки (ЛСЕМЗ) міокарда для оптимізації проведення 
кардіоресинхронізаційної терапії (КРТ) при різних варіантах дисинхронії, 
зокрема у пацієнтів з вузьким комплексом QRS.
Матеріали і методи. Обстежено 34 здорових дітей (вік 10-12 років), 
20 спортсменів високої кваліфікації (вік 20–25 років), два пацієнти 
з дилатаційною (ДКМП) та два пацієнти з гіпертрофічною (ГКМП) 
кардіоміопатіями. Для вираховування показника ЛСЕМЗ використовувались 
методи електровекторкардіографії та ехокардіографії з застосуванням 
методики «speckle tracking». Для узгодження в часі анатомічного сегменту 
ЛШ з моментом його збудження, записаного ВКГ петлями в ортогональній 
системі координат відносно тіла пацієнта використовувалась просторова 
реконструкція сегментів міокарду ЛШ, отримана в результаті сегментації 
DICOM зображень.
Результати та обговорення. Виявлена чітка тенденція до збільшення ЛСЕМЗ 
при радіальній і циркулярній деформації (максимум до 447 мс у дітей і 482 
мс у спортсменів) в базальних сегментах ЛШ і до зменшення ЛСЕМЗ  при 
радіальному зміщенні у апікальних сегментах (мінімум до 312 мс у дітей та 
314 мс у спортсменів). Значне збільшення ЛСЕМЗ (до 660 мс) з вираженою 
дисинхронією і дискоординацією виявлено у пацієнтів з ДКМП. Значення 
показника ЛСЕМЗ (510 мс) при  ГКМП  (з вираженою гіпокінезією)  було 
вищим, ніж у здорових суб’єктів.
Висновки. Запропонований нами новий неінвазивний показник ЛСЕМЗ може 
бути використаний як критерій підбору і оцінки КРТ при різних варіантах 
дисинхронії, особливо у пацієнтів з вузьким комплексом QRS.

ПРОДОВЖЕННЯ
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СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «HEALTH BEAUTY»: 
ДЕРМАТОЛОГІЯ, ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГІЯ, ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА, 

ПЛАСТИЧНА ХІРУРГІЯ. НАПРЯМОК ANTI-AGING

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
 «НОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ»

15 квітня 2015 року ● Час проведення: 10:00–15:00

Організатор: ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

ПРОГРАМА
Тема: Про організаційні заходи із запобігання дерматовенерологічних 
захворювань у надзвичайних ситуаціях
Доповідач: д.мед.н., професор Кутасевич Я.Ф. 
Тема: Основні організаційні задачі дерматовенерології на сучасному етапі в 
Україні
Доповідач: д.мед.н. Волкославська В.М. 
Тема: Нові підходи до лікування ускладнень інфекцій шкіри, спричиненої 
Herpes simplex virus I, II 
Доповідачі: професор Мавров Г.І., к.мед.н. Щербакова Ю.В.
Тема: Герпес-вірусна інфекція: сучасний підхід до вирішення проблем 
діагностики та лікування
Доповідачі: проф. Бондаренко Г.М., к.мед.н. Унучко С.В.
Тема: Синдром дефіциту манан-зв′язуючого білку і його діагностика
Доповідачі: д.мед.н. Білозоров О.П., Сокол О.А., Частій Т.В., Мілютіна О.Й.
Тема: Сучасний стан проблеми діагностики сифілісу
Доповідачі: к.мед.н., ст.н.с. Кутова В.В., м.н.с. Білоконь О.М. 
Тема: Проблеми розповсюдження та профілактики венеричних інфекцій 
серед дітей і підлітків
Доповідач: к.мед.н. Гутнєв О.Л.
Тема: Сучасний погляд на проблему ІПСШ в місцях позбавлення волі
Доповідачі: проф. Бондаренко Г.М., к.мед.н. Осінська Т. В. 
Тема: Акне: складності ведення пацієнта в практичній діяльності дерматолога
Доповідач: Бронова І.М. асистент кафедри дерматовенерології та ВІЛ/
СНІДу ХМАПО
Тема: Терапія хворих на лікарську хворобу та поширені дерматози з 
ускладненим алергологічним анамнезом
Доповідач: проф.  Солошенко Е.М.
Тема: Оптимізація клініко-лабораторної діагностики ІПСШ в групах населення 
з урахуванням уразливості щодо зараження ІПСШ/ВІЛ
Доповідачі: к.мед.н. Щербакова Ю.В, к.мед.н. Джораєва С.К.

ВИЗНАЧЕННЯ ВИПАДКІВ ДЕФІЦИТУ МАНАН-ЗВ’ЯЗУЮЧОГО ПРОТЕЇНУ 
У ХВОРИХ НА УРОГЕНІТАЛЬНИЙ ХЛАМІДІОЗ

Білозоров О.П., Частій Т.В., Мілютіна О.Й., Сокол О.А.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», Харків, 

Україна
Мета.  ослідження асоціації спадкового дефіциту манан-зв’язуючого протеїну 
з особливостями клінічного перебігу хронічного урогенітального хламідіозу 
в українській популяції. 
Матеріали і методи. У 58 хворих на урогенітальний хламідіоз визначали 
алелі А, В і С гену манан-зв`язуючого протеїну методом поліморфізму довжини 
рестрикційних фрагментів. Ампліфікація проводилась за допомогою 
специфічних праймерів після чого амплікони піддавали дії рестриктаз MboII 
або BanI.
Результати та обговорення. У більшості обстежених було виявлено генотип 
А, не зв`язаний з дефіцитом манан-зв`язуючого протеїну. У двох хворих з 
безпліддям визначили генотипи ВА та ВС. Виходячи з цього частоту алеля В 
в дослідженій групі складала 3,4 %, а алеля С – 1,7 %. Звертає на себе увагу 
висока частота мутантних алелів у групі хворих з безпліддям, яка складає 
25 %.
Висновки. Встановлена висока частота мутантних алелів манан-зв`язуючого 
протеїну В і С серед хворих на безпліддя. Це дозволяє вважати, що жінки – 
носії означених алелів належать до групи ризику по розвитку безпліддя при 
хламідійній урогенітальній інфекції.

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ МІКРОЦЕНОЗІВ ШКІРИ У ХВОРИХ НА ТЯЖКІ 
ПОШИРЕНІ ДЕРМАТОЗИ

Джораєва С.К., Гончаренко В.В., Щоголєва О.В., Іванцова О.К., Усік І.В.
ДУ „Інститут дерматології та венерології НАМН України”, Харків, Україна
Мета. Оцінка дисбіотичних порушень мікробіоти шкіри у хворих на тяжкі 
поширені дерматози.
Матеріали та методи. Проведено бактеріологічне обстеження 155 
стаціонарних хворих на тяжкі поширені дерматози, що знаходились на 
лікуванні в клініці ДУ „ІДВ НАМН”.
Результати та обговорення: У посівах матеріалу з уражених ділянок 
шкіри хворих на атопічний дерматит встановлено переважання патогенних 
представників роду Staphylococcus: S. aureus – 68,0 % та S. haemolyticus 
– 13,3 % досить високого (105-107 КУО/мл) ступеня обсіменіння. У хворих 
з мікробною екземою в осередках ураження частіш за все виявляли 
піогенну мікрофлору, що витискувала представників нормофлори біотопу: 
стрептококи групи А (40,7 %) і S. aureus (39,2 %). У хворих псоріазом 
домінували різні види стафілококів: S. aureus (30,8 %), S. haemolyticus (26,7 %), 
S. epidermidis (15,8 %), S. saprophyticus (15,0 %), S. warneri (10,0 %). Найбільш 
значущім при обстеженні хворих на червоний плескатий лишай виявився 
факт знаходження в осередках ураження транзиторних мікроорганізмів 
родини Enterobacteriaceae: E. сoli (17,3 %), Proteus spp. (4,3 %), Klebsiella spp. 
(4,3 %) – поряд з домінуванням стафілококів: S. aureus (28,2 %), S. epidermidis 
(21,7 %), S. saprophyticus (17,4 %). Транслокація ентеробактерій у інші екониші 
вегетування опосередковано свідчить про зниження загальної реактивності 
макроорганізму.
Висновки: Отже, у результаті дослідження уражених ділянок шкіри 
встановлено факт збільшення ступеню колонізації умовно-патогенними 
мікроорганізмами, витискування представників резидентної мікрофлори 
та появлення транзиторних патогенів, що підкреслює необхідність 
бактеріологічних досліджень при даних захворюваннях.

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ МЕТАБОЛІТІВ ОКСИДУ АЗОТУ У ХВОРИХ НА 
ТЯЖКІ ФОРМИ ПСОРІАЗУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БАЗОВОЇ ТЕРАПІЇ

Кутасевич Я.Ф., Олійник І.О., Маштакова І.О., Гаврилюк О.А.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», Харків, 

Україна
Мета. Вивчити динаміку показників стабільних метаболітів оксиду азоту 
в сироватці крові хворих на тяжкі форми псоріазу в процесі терапії 
метотрексатом.
Матеріали і методи. Проведено обстеження і проліковано 48 хворих у 
віці від 18 до 65 років з давниною захворювання від 6 місяців до 30 років та 
більше. З них – 8 (16,7 %) пацієнтів з псоріатичною еритродермією, 40 (83,3 
%) хворих на артропатичний псоріаз, серед яких 19 (47,5 %) – з важким 
ураженням шкіри, а саме: 9 (22,5 %) – з псоріатичною еритродермією, 4 (10 %) 
– з пустульозним псоріазом та 6 хворих (15 %) на ексудативний псоріаз. Група 
контролю склала 15 здорових добровольців. Всім хворим був призначений 
метотрексат в дозі 15 мг на тиждень протягом 4-х тижнів.
Результати та обговорення. У всіх хворих на початку лікування визначалось 
достовірне підвищення рівня стабільних метаболітів оксиду азоту більш ніж у 
2 рази в порівнянні з контрольною групою. В процесі терапії метотрексатом 
наприкінці лікування у всіх пацієнтів визначалось достовірне зниження 
показників стабільних метаболітів оксиду азоту, більш виражене у хворих з 
псоріатичною еритродермією.
Висновки. Застосування метотрексату надає нормалізуючий вплив на 
показники стабільних метаболітів оксиду азоту у хворих на тяжкі форми 
псоріазу.

КРИТЕРІЇ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ПРИ ДЕРМАТОМІКОЗАХ
Кутасевич Я.Ф., Кондакова Г.К., Левицька О.В., Цимбал В.М.

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН», Харків, Україна
Мета: оцінити критерії ендогенної інтоксикації у хворих на дерматомікози в 
залежності від перебігу захворювання.
Матеріали і методи. Обстежено 40 пацієнтів з різними формами оніхомікозів 
кистей і стоп у віці від 23 до 76 років, з них жінок – 54,2 %, чоловіків – 45,8 %. 
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Контрольну групу склали 18 практично здорових донорів. Показник речовин 
низької і середньої молекулярної маси (РНСММ) плазми та еритроцитів 
визначали за модифікованим методом М.Я.Малахової та розраховували 
за формулою: РНСММ = 1,013 (8 Е238 + 16 Е254 + 44 Е266/3 + 64 Е282/3), 
де Е238, Е254, Е266, Е282 – значення зразка при відповідних довжинах 
хвиль, обчислювали коефіцієнт розподілу (К), який дорівнює відношенню 
концентрації РНСММ в плазмі крові до їх вмісту в еритроцитах (К=РНСММпл/
РНСММер), та значення катаболічного пулу (КП=Е280/Е254).
Результати та обговорення. Показано, що у хворих спостерігаються 
якісні та кількісні зміни показників ендотоксикозу, які залежать від перебігу 
захворювання. Встановлено збільшення вмісту РНСММ в плазмі крові таі 
еритроцитах, але більш виражений характер цих змін спостерігався у хворих 
із тяжким перебігом захворювання. Значення КП плазми збільшується: при 
тяжкому перебігу захворювання на 26 %, а при середньому – на 18 %. В 
еритроцитах цей показник знижується майже на 44 %. Значення коефіцієнту 
розподілу залишається на рівні контролю. Виявлена відміна в характері 
спектрограм еритр оцитів – максимальні значення кривих у хворих із тяжким 
перебігом захворювання переміщуються в діапазон 254-266 нм, що може 
свідчити про адсорбцію токсичних компонентів плазми крові глікокаліксом 
еритроцитів.
Висновки. Отже, у хворих на дерматомікози спостерігаються якісні та 
кількісні зміни показників ендогенної інтоксикації., що безсумнівно слід 
враховувати при розробці коригуючих методів терапії.

ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНИХ ЗАХОРЮВАНЬ У НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ
Кутасевич Я.Ф., Волкославська В.М., Гутнєв О.Л.

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», Харків, 
Україна

Мета: розробка організаційних заходів з запобігання поширення інфекцій, 
що передаються статевим шляхом, інфекційних і паразитарних дерматозів.
Матеріали і методи: вивчення вітчизняного досвіду з запобігання 
поширення інфекцій в період надзвичайних ситуацій.
Результати і обговорення: вивчено в історичному аспекті досвід надання 
дерматовенерологічної допомоги населенню в період збільшення міграції 
населення і особам, які повертаються з зони надзвичайних подій. Складено 
перелік заходів по запобіганню поширення інфекцій, що передаються статевим 
шляхом, особливо небезпечних хвороб (ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити В, С), заразних 
і паразитарних хвороб шкіри і направлено Головному позаштатному спеціалісту 
зі спеціальності «Дерматовенерологія» МОЗ України та до Департаменту охорони 
здоров′я Харківської ОДА. Проведено семінар для лікарів дерматовенерологів 
Харківської області «Основи організації роботи лікарів дерматовенерологів у 
складі військово-експертних комісій». Прийняли участь у розробці методичних 
рекомендацій «Надання дерматовенерологічної допомоги на рівні первинної 
лікарняної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій».
Висновки: організаційні заходи повинні бути комплексними, мають 
складатись науковими співробітниками разом з Міністерством охорони 
здоров′я, департаментами охорони здоров’я областей та зацікавленими 
службами.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЛАБОРАТОРНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ СИФІЛІСУ В УКРАЇНІ 

Кутова В.В., Білоконь О.Н.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», Харків, 

Україна
Вступ. Враховуючи особливості клінічного перебігу сифілісу, складну 
імунологічну перебудову в організмі хворого, актуальною залишається 
комплексність діагностики. Вона передбачає одночасне використання 
декількох методів та удосконалення можливостей достовірного й 
економічного способів лабораторного виявлення сифілісу. 
Мета дослідження: аналіз найбільше інформативного поєднання 
специфічних і неспецифічних серологічних методів діагностики при різних 
формах сифілісу.
Матеріали і методи: комплекс серологічних досліджень (КСР): реакція 
мікропреципітації (РМП), реакція зв’язування комплементу (РЗКк, РЗКт); 
реакція плазменних реагінів (РПР, RPR), імунохроматографічний метод (ІХГ), 
реакція пасивної гемаглютинації (РПГА), метод імуноферментного аналізу 
(ІФА), пацієнти
Результати та обговорення. За останні роки кількість ліцензованих 
реагентів, які використовувались для постановки серологічних досліджень, 
збільшилась. Наші дослідження дозволяють зробити висновок про найбільше 
високочутливі та специфічні методи діагностики при різних формах сифілісу. 

Проведено порівняльне комплексне лабораторне дослідження на сифіліс 
загальноприйнятого КСР (РМП, РЗКк, РЗКт) з більш компактним і достатньо 
чутливим комплексом, що складається з реакцій РМП, РПР(RPR), та ІХГ, та/
або ІФА, та/або РПГА. Отримані найбільш інформативні поєднання методів 
діагностики при різних формах сифілісу. Позитивні значення двох або трьох 
із застосованих реакцій дозволили верифікувати сифіліс серологічно у всіх 
пацієнтів, та замінити рутинний КСР (РМП, РЗКк, РЗКт) сучасними, більш 
доступними, швидкими в виконанні та достатньо чутливими методами РМП, 
РПР(RPR), ІХГ, РПГА, ІФА.
Висновки. Застосування методів: нетрепонемного РМП, РПР(RPR) і 
трепонемного походження ІХГ, РПГА, ІФА дозволяє збільшити вірогідність 
постановки правильного діагнозу на сифіліс.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНОГО ПРЕПАРАТУ, 
ЯКИЙ МІСТИТЬ КРЕМНІЄВИЙ СОРБЕНТ 4 ПОКОЛІННЯ ТА ПРЕБІОТИК 
ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ НА 

АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ 
Кутасевич Я.Ф., Олійник І.О., Мангушева В.Ю.

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», Харків, 
Україна

Мета: вивчити ефективність застосування комбінованого препарату, що 
містить у своєму складі кремнієвий сорбент 4 покоління і натуральний 
пребіотик лактулозу («Еліміналь гель») при комплексному лікуванні 
атопічного дерматита (АД) у дітей та підлітків.
Матеріали і методи: за клініко-лабораторними параметрами оцінювалася 
дія «Еліміналь гелю» курсом 2 тижні у 22 дітей та підлітків з АД, з ураженням 
шлунково-кишкового тракту. Препарат призначався по 1 стік – пакету 3 
рази на добу. Препарат містить кремнію діоксид високодисперстний 1,6 г, 
лактулозу 400 мг, аскорбінову кислоту 20 мг.
Результати та обговорення. Хворі були розділені на дві групи – основну 
і контрольну. Терапія основної групи в комплексі з базовою включала 
«Еліміналь гель», в терапію контрольної групи входив кремнієвий сорбент, 
який не містить в своєму складі лактулозу. На фоні базової терапії призначення 
комплексного прапарату «Еліміналь гель» покращувало загальний стан 
хворих, скорочувало на 5–7 днів час регресу проявів на шкірі, на 2–3 дні - 
кишкові розлади в порівнянні з контрольною групою. Поліпшення загального 
стану при призначенні «Еліміналь гелю» відзначалося на 2–4 добу, при базисній 
терапії у контрольної групи – на 7 добу. Зменшувалася інтенсивність свербіжу, 
інфільтрації шкіри, зникав хейліт, нормалізувався сон і апетит. Повна регресія 
шкірного процесу відбувалася на 14–16 день, у контрольній групі – на 17–21 
день. При бактеріологічному дослідженні фекалій відмічалося підвищення 
кількості біфідобактерій, лактобацил, знижувалася кількість умовнопатогенної 
флори. Ускладнень від прийому препаратів хворі не відзначали.
Висновки: застосування «Еліміналь гелю» призводить до, більш швидкого 
зникнення симптомів алергічних захворювань і ефективної детоксикації 
організму, ліквідації клінічних проявів дисбактеріозу та нормалізації 
мікрофлори кишечника

НОВІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ ІНФЕКЦІЇ ШКІРИ, 
СПРИЧИНЕНОЇ HERPES SIMPLEX VIRUS I, II 

Мавров Г.І., Щербакова Ю.В.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», Харків, 

Україна
Харківська медична академія післядипломної освіти МО3 України, 

Харків, Україна
Вступ. Висока поширеність вірусів простого герпесу 1-го і 2 -го типів (ВПГ – 
1, 2) робить цю проблему актуальною для науки і практики. Простежується 
епідемічний та етіологічний зв’язок між ВПГ–інфекцією та багатоформною 
ексудативною еритемою (БЕЕ). При лікуванні БЕЕ традиційно використовують 
антигістамінні препарати, кортикостероїди, засоби, дезінтоксикації. Проте 
ефективність такої терапії не завжди дає позитивний ефект. Рецидиви 
спостерігаються у 50–60 % хворих. Це тому, що не проводиться противірусна 
терапія. Крім того, виникає проблема вторинних піодермій, часто 
викликаються резистентними штамами бактерій на фоні зниженого імунітету.
Мета – запропонувати методику лікування герпесасоційованої БЕЕ (ГАБЕЕ), 
що включає валацикловір «Вальтрекс» по 500 мг 2 рази на добу 15–20 днів, 
протигерпетичні імуноглобуліни, антигістамінні засоби і мембранний 
плазмаферез. Для усунення піококового процесу призначали 2 % мазь 
мупіроцину «Бактробан» і 1 % мазь ретапамуліну «Альтарго».
Матеріали і методи – проведено порівняльний аналіз 2 груп хворих: 
основна група (42 пацієнта) і група порівняння (40 пацієнтів), які отримували 
стандартну терапію.
Результати та обговорення. Запропонований метод лікування дозволив 
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прискорити вирішення клінічних проявів ГАБЕЕ: епітелізацію ерозій – на 1,4 
дні, зникнення iris – на 2,9, гіперемії – на 2,8, епідермального набряку – на 
2,1 дні. Також спостерігалася більш швидка позитивна динаміка (на 2–3 дні) з 
боку загальних симптомів (свербіж, лихоманка, слабкість, нейровегетативний 
синдром). Терміни перебування хворих на ліжку скоротилися з 11,4 до 9,7 діб.

ВИВЧЕННЯ ФАГОЦИТАРНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЕЙКОЦИТІВ І 
ОПСОНІЗУЮЧОЇ ЗДАТНОСТІ СИРОВАТКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ 

ДЕРМАТОЗИ ТА ІНФЕКЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ
Білозоров О.П., Мілютіна О.Й., Частій Т.В., Сокол О.А., Кушнарук А.С.

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», Харків, 
Україна

Мета – дослідження фагоцитарної активності та опсонізуючої здатності 
сироватки у хворих на дерматози та інфекції, що передаються статевим шляхом.
Матеріали і методи. Обстежено хворих на псоріаз, екзему, трихомоніаз та 
урогенітальний хламідіоз, усього 32 особи. Визначали фагоцитоз часток 
пікарських дріжджів, інактивованих при 100 С та пофарбованих 10 % 
розчином трипанового синього. Для визначення опсонізуючої здатності 
сироватки її розчинювали в 20 разів у розчині Хенкса.
Результати та обговорення. Найбільше високі показники фагоцитарної 
активності лейкоцитів були визначені у хворих на екзему – 87 %, опсонізуюча 
здатність сироватки при цьому складала 48 %. Дещо нижчими були 
показники у хворих на псоріаз. У частини хворих на урогенітальний хламідіоз 
визначалось значне зниження опсонізуючої здатності сироватки.
Висновки. Проведені дослідження свідчать про значні зміни фагоцитарної 
активності лейкоцитів і опсонізуючої здатності сироватки у частини хворих 
на хронічні дерматози та урогенітальний хламідіоз, можливою причиною 
цього може бути дефіцит манан-зв`язуючого протеїну.

ІНДЕКС МЕТАБОЛІЧНОЇ НАПРУГИ ЯК МАРКЕР АКТИВНОСТІ 
ПАТОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ПСОРІАЗІ
Олійник І.О., Єрещенко О.О., Земляна Т.В.

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», Харків, 
Україна

Вступ. Псоріаз являє собою системний процес, при якому, поряд з ураженням 
шкіри, у хворих спостерігаються порушення інших органів і систем. Тому 
пошук методу оцінки активності псоріатичного процесу або діагностики 
ускладнень залишається актуальним.
Мета – виявлення ранніх змін гомеостазу у хворих на псоріаз з метою 
запобігання розвитку ускладнень.
Матеріали та методи. Обстежено 25 хворих на розповсюджений псоріаз, 
15 – хворих на артропатичний псоріаз, 12 практично здорових донорів. В 
якості критерію ранніх змін гомеостазу було обрано індекс метаболічної 
напруги. Було проведено визначення рівня кінцевих продуктів метаболізму 
(сечовини, білірубіну, креатиніну), загального білку, з урахуванням активності 
тканинних (АлАТ, АсАТ) та секреторних (лужна фосфатаза) ферментів. Індекс 
метаболічної напруги (Y) обчислювався за допомогою рівняння регресивної 
моделі.
Результати та обговорення. Контроль за метаболічним статусом хворих в 
динаміці патологічного процесу допомагає своєчасно виявити зсуви обмінних 
процесів та оцінити їх: як компенсаторний варіант адаптації чи як подальший 
розвиток хвороби, - що дозволяє своєчасно призначити корекцію. Доведено, 
що Y залежить від стану систем гомеостазу, а при переході із одного стану в 
інший індекс Y зростає. Встановлено, що у хворих на розповсюджений псоріаз 
індекс напруги був вище за контрольні значення у 1,4, при артропатичній 
формі – в 1,8 рази. Отже, згідно класифікації, що була запропонована 
М.Я. Малаховой, О.В. Зубаткіним (2006), у хворих на розповсюджений псоріаз 
спостерігається стала адаптація, у хворих на псоріатичний артрит – адаптація 
із напруженням компенсаторних механізмів.
Висновки. За допомогою індексу метаболічної напруги можна спрогнозувати 
розвиток рецидиву або ускладнення захворювання та призначити адекватну 
терапію. 

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ТРИХОМОНОЗУ В ПЕРІОД ГЕСТАЦІЇ
Осінська Т.В., Губенко Т.В., Унучко С.В.

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», Харків, 
Україна

Мета – оцінити особливості та ефективність лікування трихомонозу в період 
гестації. 
Матеріали і методи. Проведено клініко-лабораторне обстеження та 
лікування 105 вагітних з трихомонозом.

Результати та обговорення. Проведено лікування (обробка 4 % водним 
розчином метиленового синього) в I триместрі – 19 вагітним (22,1 %), 
етіотропне лікування (місцеве) – групою нітроімідазолів в II триместрі у 42 
жінок (48,8 %), у III триместрі (місцеве, системне) – у 44 (51,2 %). Встановлено, 
що використання виключно місцевих форм метронідазолу призвело до 
елімінації трихомонад у 76 (88,4 %) вагітних. Рецидиви виникли у 10 (11,6%) 
жінок. При додатковому призначенні пероральних форм метронідазолу 7 
вагітним (8,1 %), а також повторного курсу місцевої терапії 3 жінкам (3,5 %) 
– ефективність лікування становила 97,7 %. Рецидиви виявлено у 2  (2,3 %), 
побічні ефекти у 5 (5,8 %) вагітних: при пероральному прийомі метронідазолу 
– диспепсія у 2 жінок; при місцевому – свербіж, гіперемія слизових і посилення 
вагінальних виділень у 3 (3,5 %), з яких кольпіт, спричинений грибами роду 
Candida albicans, був встановлений у 2 жінок (2,3 %), місцева алергічна реакція 
на метронідазол – у 1 (1,2 %).
Висновки. Отримано подальше підтвердження концепції про активність 
похідних груп нітроімідазолів відносно T. vaginalis, у тому числі для лікування 
вагітних виключно в II-III триместрі.

РОЛЬ ЕНДОТОКСИНІВ У ВИНИКНЕННІ ПОРУШЕНЬ ПОВЕРХНЕВИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕРИТРОЦИТІВ ПРИ ПСОРІАЗІ

Семко Г.О.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», Харків, 

Україна
Мета. З’ясувати значення рівня ендогенної інтоксикації у порушенні 
поверхневих властивостей мембран ерироцитів при псоріазі.
Матеріали і методи. Обстежено 42 хворих на псоріаз та 20 практично 
здорових осіб. Визначали сорбційну ємність глікокалікса еритроцитів до 
альціанового синього (СЄГАС) (Самойлова К.О., 1983) до і після інкубації клітин 
з молекулами середньої маси (МСМ), які виділяли з плазми крові хворих на 
псоріаз. Визначення молекул середньої маси здійснювали за методом Н.І. 
Габриелян (1984).
Результати та обговорення. Оцінка вмісту молекул середньої маси у 
сироватці крові при гіперепідермопоезі показала, що в період загострення 
захворювання спостерігається розвиток ендогенної інтоксикації (псоріаз - 
(0,268± 0,017) ум. од, контроль – (0,197±0,012) ум. од.; P<0,001 ). Показано, що 
при псоріазі рівень СЄГАС еритроцитів був вище на 22 % (Р<0,01) у порівнянні 
із показником групи практично здорових донорів. Середнє значення СЄГАС 
еритроцитів у здорових осіб після інкубації з МСМ вірогідно збільшується. 
Інкубація еритроцитів хворих на псоріаз з МСМ достовірних змін СЄГАС не 
викликала. При аналізі результатів дослідження виявилося, що підвищення 
СЄГАС еритроцитів хворих відбувалося в 25 % хворих, які мали показники 
СЄГАС до лікування у межах контрольних. Тому у цих хворих на псоріаз 
спостерігався такий же ефект взаємодії з МСМ, як і у випадку еритроцитів 
практично здорових осіб. Підвищення сорбційної ємності глікокалікса 
еритроцитів може бути компенсаторним механізмом для перерозподілу 
ендотоксинів між плазмою і еритроцитами. 
Висновки. Встановлено різний вплив ендотоксинів на сорбційну ємність 
глікокалікса еритроцитів у нормі та при псоріазі, що може відображати 
можливу модифікацію функціональної активності мембранних білків, 
зокрема, рецепторів.

ВИВЧЕННЯ ФАГОЦИТАРНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЕЙКОЦИТІВ І 
ОПСОНІЗУЮЧОЇ ЗДАТНОСТІ СИРОВАТКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ 
ДЕРМАТОЗИ І ІНФЕКЦІЇ, ЧТО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

Білозоров О.П., Частій Т.В., Мілютіна О.Й., Сокол О.А.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», Харків, 

Україна
Мета: дослідження фагоцитарної активності та опсонізуючої здатності 
сироватки у хворих на дерматози і інфекції, що передаються статевим шляхом.
Матеріали і методи. Обстежено  хворих на псоріаз, екзему, трихомоніаз та 
урогенітальний хламідіоз, усього 32 осіб. Визначали фигоцитоз лейкоцитами 
часток пікарських дріжджів, вбитих кіп`ятінням та пофарбованих трипановим 
синім за А.Х Коганом (1990). Для визначення опсонізуючої здатності сироватки 
її розчинювали в 20 раз. 
Результати та обговорення. Найбільше високі показники фагоцитарної 
активності лейкоцитів були визначені у хворих на екзему – 87 %, опсонізуюча 
здатність сироватки при цьому складала 48 %. Дещо нижчою були показники 
у хворих на псоріаз. У частини хвориз на урогенітальний хламідіоз 
визначалось значне зниження опсонізуючої здатності сироватки. 
Висновки. Проведені дослідження свідчать про значні зміни фагоцитарної 
активності лейкоцитів і опсонізуюої здатності сироватки у частини хворих на 
хронічні дерматози та урогенітальний хламідіоз, можливою причиною цього 
може бути дефіцит манан-зв`язуючого протеїну.
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ЕНДОТЕЛЕЇН-1 – МАРКЕР ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ХВОРИХ НА 
РОЗПОВСЮДЖЕНИЙ ПСОРІАЗ

Солошенко Е. М., Шевченко З. М., Ярмак Т. П., Стулій О. М.
ДУ « Інститут дерматології та венерології НАМНУ», Харків, Україна

Вступ. В останні роки дискутується роль ендотеліальної дисфункції в 
патогенезі псоріазу, оскільки ендотелій судин бере активну участь у  регуляції 
процесів судинної вазоконстрикції і вазоділятації, синтезу й активності 
факторів проліферації судин, синтезу й активності факторів  й агрегації 
тромбоцитів, а також запальних реакцій (синтез про- і протизапальних 
факторів). 
Мета дослідження – визначення вмісту  ендотелеїну-1 (Et-1) у плазмі крові 
хворих на розповсюджений псоріаз. 
Матеріали і методи. Під наглядом знаходилось 121 хворих на прогресуючу 
та 15 хворих на стаціонарну стадії. Контрольну групу складали 26 практично 
здорових осіб. Визначення вмісту Et-1 у плазмі крові хворих на псоріаз 
проводили за допомогою імуноферментного набору  фірми Biomedica 
(Австрія). 
Результати та обговорення. Проведені дослідження свідчили про вірогідне 
підвищення цього показника переважно у хворих на прогресуючу стадію, 
при цьому з усіма клінічними варіантами у порівнянні з практично здоровими 
особами. 
Висновки. Підвищений вміст ЕТ-1 свідчить про ендотеліальну дисфункцію 
у хворих на псоріаз в прогресуючій стадії,  що потребує включення в 
комплексну терапію цих хворих судинних та мембраностабілізуючих засобів.

СУЧАСНІ КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОСИФІЛIСУ 
Унучко С.В., Осінська Т.В., Губенко Т.В.

ДУ « Інститут дерматології та венерології НАМНУ», Харків, Україна
Мета: вивчення сучасних клініко-епідеміологічних особливостей 
нейросифілісу.
Матеріали та методи. Проведено клініко-лабораторне обстеження 132 
хворих на приховані форми сифілісу.
Результати та обговорення. З 132 хворих на приховані форми сифілісу у 27 
(29,5 %) був встановлений нейросифіліс. За формами хворі на сифіліс нервової 
системи розподілялися наступним чином: ранній менінговаскулярний 
нейросифилис у 2 (7,5 %) осіб, спинна сухотка – у 3 (11 %), пізній васкулярний 
– у 2 (7,5 %), прогресивний параліч – у 4 (15 %), пізній менінгоенцефаліт – у 1 
(3,7 %), пізній менінговаскулярний – у 15 (55,3 %). У всіх хворих були позитивні 
специфічні серологічні реакції крові (РІФ, ІФА, РПГА). Спинномозкова рідина 
була досліджена у 4 хворих і показала ту чи іншу ступінь патології. Двоє хворих 
були виявлені невропатологом, троє - психіатром. Атрофія зорових нервів 
спостерігалася у 1 хворого на спинну сухотку, якого виявив офтальмолог. У 
цього же хворого була проривна виразка на підошовної поверхні першого 
пальця стопи. Звертає на себе увагу більш легкий перебіг спинної сухотки, 
її малосимптомність, а також почастішання випадків прогресивного 
паралічу і пізнього менінговаскулярного нейросифілісу з психічними 
порушеннями (пам’яті, мови, інтелекту) в осіб працездатного віку (35 – 40 
років). З неврологічних симптомів при менінговаскулярному нейросифілісі 
частіше спостерігаються зрачкові порушення, неповний симптом Арджілл-
Робертсона, зниження сухожильних рефлексів, порушення чутливості.
Висновки. Нейросифіліс реєструється у третини хворих на прихований 
сифіліс, переважно в осіб у віці до 40 років. Діагноз підтверджується 
патогномонічними симптомами і даними дотаткових методів дослідження.

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ДЕРМАТОЗАМИ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ І МОЖЛИВОСТІ 
ТЕРАПІЇ ЇХ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Волкославська В.М.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», Харків, 

Україна
Мета: моніторинг захворюваності сверблячими дерматозами дітей та 
підлітків та покращення терапії з використанням Омега-3 поліненасичених 
жирних кислот.
Матеріали і методи: статистичні спостереження за період 2001-2013 рр., 
обстеження та лікування 50 дітей хворих на атопічний дерматит і псоріаз.
Результати та обговорення. Захворюваність хворобами шкіри серед дітей 
та підлітків України за період 2001-2013 рр. зросла на 65,5 %. Захворюваність 
контактним дерматитом зросла в 2,7 рази, а атопічним дерматитом на 62,6 % 
(з 255,7 до 390,2 на 100 000 нас.). Відмічалось зростання розповсюдженості 
псоріазу з 60,8 до 85,8 на 100 000 нас., тобто на 41,0 %, а захворюваності з 
18,3 до 23,5 на 100 000 нас. (+28,4 %). На поліклінічному прийомі в клініці 
Інституту діти та підлітки склали в 2013 році 8,3%, а в 2014 році 10% від 
загальної кількості прийнятих пацієнтів. Проліковано 40 хворих на атопічний 

дерматит та 10 хворих на псоріаз у віці від 8 до 18 років. Використовували в 
складі комплексної терапії антагоніст гістаміну – цетиризину дигідрохлорид, 
та Омега-3 поліненасичені жирні кислоти в складі риб'ячого жиру згідно 
з віковою дозою. Всі пацієнти добре переносили прийом риб'ячого жиру. 
Призначали також бета-каротин, вітаміни групи В, седативні препарати; 
бальнеотерапія включала ванни з відваром вівса, шалфею, Даласкін і Ойлатум 
в залежності від ступеня загострення процесу.
Висновки: комплексна терапія атопічного дерматиту та псоріазу це 
багатокомпонентний процес, який потребує великої уваги до загального 
стану здоров′я дитини і повинен включати Омега-3 поліненасичені жирні 
кислоти, антигістамінні препарати, вітаміни групи В, бета-каротин та ін., що 
призводить до високого клінічного ефекту.
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Нарада головних обласних позаштатних фахівців із комбустіології

ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КРІОЛІОФІЛІЗОВАНОГО 
БІОСУБСТРАТУ В МЕДИЦИНІ
Бігуняк В.В., Цимбалюк А.В.

Тернопільський державний медичний університет
 імені І.Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна

Інноваційний процес, як закономірний наслідок завершення науково-
технічної ідеї, стосується без винятку всіх сфер життя. Не складає виняток 
медико-технічна галузь. 
З 1997 року, коли згідно Наказу МОЗ України при Тернопільському 
медичному університеті імені І.Я. Горбачевського організовано лабораторію 
кріовакуумного консервування біологічних субстратів, зареєстровано 
три вироби медичного призначення. Розроблено ряд нових технологій 
отримання  продуктів на основі сировини тваринного походження. 
Для технологічного процесу виготовлення ксеногенного продукту характерні 
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типові етапи, сутність яких полягає в отриманні сировинного біосубстрату 
від тварин, кріоконсервуванні при температурі рідкого азоту з наступною 
ліофілізацією,  технологічним  контролем, пакуванням. 
Першим виробом медичного призначення стали ксенодермоімплантати 
(Реєстраційне посвідчення № 1967/2003 ). Завдяки впровадженню їх у 
практику лікування опечених хворих досягнуто скорочення терміну 
перебування потерпілих в стаціонарі  на 18-20 діб, знижена смертність 
важких опікових хворих на 30%. За лікувальною ефективністю вітчизняний 
ксенодермоімплантат не тільки не поступається іноземним, але й за деякими 
параметрами значно їх переважає.
Неабиякі переваги притаманні вітчизняному виробу з економічної точки 
зору, що видно із порівняння  вартості замінників шкіри в світі. 
Виявлений високий рівень біологічної активності подрібненого субстрату 
кріоконсервованої ксеношкіри,  зокрема, потенціювання  її адсорбційних, 
антитоксичних і біогенних властивостей під впливом чинників фізичної природи, 
отримано біопродукт з унікальними фізико-хімічними та фізико-біологічними 
властивостями. Розроблено на основі подрібненої ксеношкіри біопрепарат 
для направленої корекції системних порушень в організмі дорослих і дітей на 
принципових засадах толеративної терапії (Патент № 68128, 2012) 
Перш за все це випливає з надзвичайно широкого спектру біологічно 
активних речовин субстрату ксеношкіри і сучасних біотехнологій її обробки. 
Так, в названому субстраті містяться практично всі амінокислоти (аланін, 
аргінін, гліцин, глутамін, гістидин, пролін, треонін, аспарагін), найнеобхідніші 
макро- та мікроелементи (кальцій, калій, залізо, цинк, кобальт, срібло та 
ін.). На даний час створено із подрібненого субстрату кріоліофілізованої 
ксеношкіри органопрепарати у вигляді гранул, таблеток, капсул, гелю тощо 
(Патент на корисну модель № 74077, 2012).
У розвиток ідей академіка В.П. Філатова ТОВ «Інститут біомедичних технологій» 
(м.  Тернопіль) разом з фахівцями Iнституту очних хвороб і тканинної 
терапії АМН України  (м. Одеса) була розроблена технологія виготовлення 
ксенокератоімплантату (Патент 52278, 2010). Проведені експериментальні 
та клінічні дослідження використання кератоксеноімплантатів при 
травматичних та запальних захворювань рогівки  (Реєстраційне посвідчення 
№ 9967/ 2010).
Наведені приклади складають підоснову подальшого створення принципово 
нових біомедичних технологій направленої корекції регенерації живих 
тканин.
З аналізу специфіки інноваційної ситуації у медико-технічній галузі в Україні 
з очевидністю випливає необхідність вирішення низки проблемних питань: 
організаційні засади інноваційного процесу, правові стосунки між його 
учасниками, особливо, з різною формою власності, фінансування  науково-
дослідного та розробницького (інженерно-конструкторського) етапів 
проекту тощо.
Як перспективну форму організації інноваційного процесу на сучасному 
етапі вважаємо формування цільових регіональних і міжрегіональних 
науково-технічних програм з найактуальніших проблем народного 
господарства з залученням до їх виконання капіталу,  науки, виробництва та 
високопрофесійного менеджменту.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКУВАННЯ ДЕРМАЛЬНИХ ОПІКІВ
Коваленко О.М., Коваленко А.О., Омельченко А.В. 

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

Мета роботи – підвищити ефективність лікування постраждалих з 
дермальними опіками шляхом застосування ранових покриттів.
Матеріали і методи. Під спостереженням знаходилось 85 опікових, 
які лікувались у Київському центрі термічної травми і пластичної 
хірургії протягом 2009–2013 років, із загальною площею дермального 
ураження 5–30 %. Основну групу склали 50 хворих, лікування опіків яким 
проводилася під рановими покриттями. Лікування ран 35 хворих групи 
порівняння проводилося накладанням волого-висихаючих пов’язок або 
гіперосмолярних мазей. Ефективність проведеного лікування оцінювалась 
з допомогою клінічних, біохімічних, бактеріологічних методів дослідження. 
Результати і обговорення. Бактеріологічний контроль опікових ран 
показав високу антибактеріальну активність в основній групі хворих. В 
процесі лікування у кожного хворого визначені зміни якісного і кількісного 
складу мікрофлори опікової рани. У хворих основної групи рівень 
бактеріальної забрудненості ран знижувався у порівнянні з контролем з 
104 до 102 КУО/г. Періфокальне запалення у хворих основної групи зникало 
через 2,4±0,2  доби після травми, групи порівняння – через 4,8±0,6 доби. 
Перебіг ранового процесу характеризувався зміною показника рН ран під 
рановими покриттями. На 3–5 добу спостерігалося зменшення ацидозу в 
рані у порівнянні з контрольною групою (7,4±0,3 проти 7,2±0,1). Встановлено 
прямий кореляційний зв’язок між сироватковим рівнем лугової фосфотази та 

мієлопероксидази опікової рани. Порівняння показників цитограм виявило 
більш ранню зміну дегенеративно-запальної фаз ранового процесу в 
сприятливий регенераторно-запальний тип. 
Висновки. Ранові покриття ефективно впливають на рановий процес, 
змінюють якісний і кількісний склад мікрофлори ран, знижують мікробну 
забрудненість опікових ран на два порядки, підвищують природну  
резистентність рани. Ранові покриття прискорюють зміни рН рани, крайова 
епітелізація з’являється вже на 5,3±0,3 добу, розвиток гіпертрофічних рубців 
зменшується на 30 %.

СУЧАСНИЙ СТАН НАДАННЯ КОМБУСТІОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 
ХВОРИМ З ОПІКАМИ В УКРАЇНІ І ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ЛІКУВАННЯ
Козинець Г.П.

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

Мета. Покращення результатів лікування хворих з важкими поширеними 
опіками за рахунок впроваджень інноваційних технологій лікування.
Матеріали і методи. Аналіз результатів лікування хворих з опіками 
зареєстрованих на території України в 2012–2013 рр. при впровадженні 
сучасних технологій хірургічного лікування поширених дермальних та 
глибоких опіків.
Результати та обговорення. В 2013 р. в Україні зареєстровано 43 668 опіків, 
що склало 9,7 на 10 000 населення проти 10,0 у 2012 р. З них дорослих – 33 
667, дітей – 10 201. Ці хворі лікувались на 999 ліжках для дорослих та 215 
ліжках для дітей. Забезпеченість опіковими ліжками на Україні становить 0,26 
на 10 тис. населення. Госпіталізація хворих з опіками – 49,4 % серед дорослих 
та 99,8 % у дітей. Час лікування становив 15,95 діб у дорослих та 12,32 діб 
у дітей.  Впровадження інноваційних технологій оперативного лікування 
хворих включало в себе: 
– скорочення термінів проведення оперативних втручань: при поверхневих 
дермальних опіках – перші 24 години; при глибоких дермальних опіках – 
36–48 годин;
– удосконалення методів гемостазу та зменшення крововтрати – до 20 мл з 
1 % висічених ран;
– удосконалення оперативно-тактичних схем висічення некротичних тканин 
і відновлення шкіряного покриву;
– удосконалення методів застосування біологічних (ліофілізовані 
ксенодермотрансплантати) та синтетичних замінників шкіри (гідрокол, 
гидросорб, атрауман Аг, бранолінд, грасолінд, аква-гель);
– широке впровадження для лікування субфасціальних опіків складних 
клаптів шкіри на судинних ніжках, перфорантних клаптів та ін.
Висновки. Внаслідок впровадження сучасних технологій хірургічного 
лікування хворих з поширеними та глибокими опіками та досягнення 
оперативної активності більше 50 % визначено зменшення летальності серед 
дорослих до 2,86 %, серед дітей 0,21 %.

ДІАГНОСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ 
СИСТЕМИ У ХВОРИХ З ОПІКАМИ

Нагайчук В.І.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, 

Вінниця, Україна
Вступ. Оцінка вегетативного гомеостазу дозволяє діагностувати патологію 
на  функціональному рівні ще до її прояву на фізичному, що випереджає 
можливості сучасних засобів діагностики.
Мета роботи: вивчити функціональний стан вегетативної нервової системи 
у хворих з опіками.
Матеріали і методи. Нами була проведена діагностика функціонального 
стану вегетативної нервової системи (ВНС) по методу Макаца В.Г. 90 хворим з 
опіками різного ступеня тяжкості. В залежності від індексу тяжкості ураження 
(ІТУ) вони були поділені на 3 групи. Першу групу склали 30 хворих з ІТУ 60-
90 од. В другу групу увійшло 30 хворих з ІТУ 91-120 од. В третій групі хворих 
із 30 обпечених ІТУ був вище 120 од. Усім хворим проводилась інфузійно-
трансфузійна терапія. Рани лікували в умовах вологої камери. На 2–3 добу 
хворих оперували. Операція – рання некректомія, ксенопластика. Діагностику 
функціонального стану ВНС проводили з 10 до 12 години. Аналізували 
динаміку активності функціональних енергоінформаційних систем та 
за співвідношенням їх активності визначали коефіцієнт вегетативного 
гомеостазу (KVG), згідно якого оцінювали функціональне здоров’я обпечених.
Результати та обговорення. В І групі (ІТУ 60–90 од.) обпечені хворі на 
протязі 21 доби знаходились в стані вираженої та значної (0,80 – 0,66) 
парасимпатичної активності (ПА) і тільки на 50-90 добу ВНС переходила 
у стан вегетативної рівноваги. У ІІ групі (ІТУ 91-120 од.) обпечені хворі на 
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протязі 21 доби також знаходились в стані вираженої та значної (0,84 – 0,69) 
парасимпатичної активності, яка на 50–90 добу переходила у стан компенсації 
(KVG = 0,87). В ІІІ групі (ІТУ 121 од. та більше) на 1 добу хворі знаходились у 
стані компенсації парасимпатичної активності. На 3–7 добу функціональна 
активність переходила в стан вираженої ПА. На 14 добу у хворих визначалась 
виражена симпатична активність (1,23), після чого з 21 по 90 добу KVG був у 
межах 0,69 – 0,76, що свідчило про виражену та значну ПА.
Висновки. Стан вегетативної рівноваги (0,95 – 1,05) свідчить про нормалізацію 
вегетативного гомеостазу та відновлення функціонального здоров’я 
потерпілого. Стан вираженої чи значної симпатичної або парасимпатичної 
активності вимагає його корекції, що трактується як невідкладний напрямок 
психосоматичної реабілітації обпечених.

ВИКОРИСТАННЯ ER (YAG) 2940 ЛАЗЕРА ДЛЯ ОМОЛОДЖЕННЯ 
ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ

Пінчук В.Д.1, 2, Старцева М.С.2, Ткач О.С.2, Тимофій О.В.2, Замковий В.В.2

1Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, кафедра комбустіології і пластичної хірургії, Київ, 

Україна
2ПП Київський центр пластичної мікрохірургії та естетичної медицини 

«Цертус», Київ, Україна
Вступ. Ербієвий лазер з довжиною хвилі 2940 нм є високо селективним 
для аблятивної шліфовки шкіри за рахунок максимальної абсорбції хвилі 
водою (діапазон частот лазера 2 940 нм – дуже близький до води 3 000 нм), 
що міститься переважно в сосочковому шарі дерми, та мінімальній зоні 
термічного враження.
Мета. Оцінити клінічну ефективність використання для омолодження шкіри 
обличчя аблятивної шліфовки Er (YAG) лазера з довжиною хвилі 2 940 нм.
Матеріали та методи. В період з 2008 по 2013 рік на базі кафедри аблятивна 
шліфовка всього обличчя була проведена 17 пацієнтам. Всі пацієнти були під 
загальною анестезією. Лазерна шліфовка була поєднана – пластичними операціями 
на обличчі у 9 (53 %) пацієнтів, у 8 (47 %) пацієнтів виконувалася як моно процедура. 
Щільність енергії лазера 5 J/см2, кількість проходів 2–7. Ефективність лікування була 
оцінена внаслідок суб’єктивної задоволеності пацієнта.
Результати та обговорення. Всі пацієнти суб’єктивно були задоволені 
результатом (дуже задоволені – 8 (47 %), задоволені – 5 (29 %), посередньо 
задоволені – 4 (24 %), не задоволені – 0. Протягом всього періоду 
спостереження ускладнень не було.
Висновки. Омолодження шкіри обличчя з використанням 2940 нм Er (YAG) 
лазера є ефективною процедурою аблятивної шліфовки з задовільними 
результатами та мінімальною кількістю ускладнень.

ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРЕФАБРИКАЦІЇ КЛАПТІВ ПРИ ЛІКУВАННІ 
НАСЛІДКІВ ТЯЖКИХ ОПІКІВ

Жернов О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, Київ, Україна
Мета дослідження – продемонструвати можливість застосування 
префабрикованих шкірних клаптів з використанням судинних носіїв з 
одночасним їх розтягуванням.
Матеріал та методи. Для формування нових клаптів використовували 
осьові судинні утворення з рубцево-ураженої ділянки. Виділені разом 
з фасцією судини переміщували у попередньо-сформовану кишеню під 
неушкодженими шкірними покривами поруч із дефектом. У цю кишеню 
також імплантували тканинний розширювач під переміщені судини. Після 
досягнення необхідного приросту тканин, здійснювали їх переміщення для 
усунення деформації. Застосування пре фабрикованих клаптів здійснили 
у 5 хворих. В одному випадку формували 2 клапті. Великі рубцеві дефекти 
обличчя (3) були закриті клаптями з передньо-бокової поверхні шиї з 
використанням поверхневої скроневої артерії. Для пластики згинальної 
контрактури ліктьового суглоба (1) використали префабрикований клапоть 
плеча із використанням блоку задньої променевої колатеральної артерії та 
зворотньої променевої артерії. Згинальну контрактуру колінного суглоба 
(1) усунули префабрикованим клаптем з стегна із використанням спадної 
артерії коліна. Для корекції деформації гомілково-ступневого суглоба (1) 
використали клапоть гомілки з використанням перфоруючої гілки над 
зовнішньої кісточкою малої гомілкової артерії.
Результати та обговорення. Відтворення нових васкуляризованих 
тканин є одним з основоположним принципом тканинної інженерії. При 
застосуванні методу виходили з концепції васкуло та ангіогенезу в тканинах 
при переміщенні судинних носіїв. Повне приживлення клаптів спостерігали 
у 4 випадках. У двох спостереженнях відбувся частковий некроз дистальних 
відділів клаптів.

Висновки. Попередня реваскуляризація клаптів за допомогою судинних 
носіїв й додатковим їх розтягуванням дозволило відтворити додаткові 
ресурси тканин для пластики великих рубцевих трансформацій в ділянці 
обличчя та кінцівок.

КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАНЕВЫХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ 
Григорьева Т.Г., Олейник Г.А., Щегельская Е.А., Маркелова Е.В., 

Грязин А.Е., Супрун А.С.
Кафедра комбустиологии, реконструктивной и пластической хирургии 
Харьковской медицинской академии последипломного образования, 

Харьков
В ожоговом центре г. Харькова (Украина) в комплексном лечении ожогов 
и их последствий применяются современные принципы, включая и 
биотехнологические аспекты. Предпосылками для их реализации явились;
1.Организационно-тактические мероприятия:
1) Полная реконструкция, реорганизация и создание современной 
функциональной  структуры ожогового центра;
2)организация в структуре центра биотехнологической лаборатории;
3)научное обоснование возможности индивидуализированного 
определения масштабов и математического расчета количественной 
динамики формирования дефицита донорских ресурсов  неповрежденной 
кожи в условиях раннего хирургического иссечения некротических тканей и  
начала аутопластического восстановления утраченной кожи.
2. Биотехнологические составляющие комплексного лечения ожоговой 
травмы.
2.1 При глубоких ожогах третьей степени:
1)раннее иссечение + бесклеточная ксенодерма с инокулированными 
аутокератиноцитами;
2) раннее иссечение + сетчатые аутотрансплантаты с коэффициентом 1/6 + 
композиты с аутофибробластами;
3) раннее иссечение+ коллагеново-фибриновый спрей, содержащий 
аутофибробласты и кератиноциты
2.2 При поверхностный ожогах второй степени:
Выполняется дермабразия или тангециальное иссечение с сохранением 
дермы, а рана защищается искусственными биологическими покрытиями 
или культурой аутологичного эпителия.
2.3 Кондиционированную фибробластами или мезенхимальными клетками 
костного мозга среду применяют для оптимизации заживления донорских 
полей у тяжелообожженных больных.

ВІДНОВНІ ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ ПРИ ПОЄДНАНИХ 
ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕННЯХ КІНЦІВОК 

В.І. Перцов, О.В. Пономаренко, Д.С. Івахненко, І.В. Перцов
Запорізький державний медичний університет

Цель работы: улучшить результаты лечения больных с раневыми, 
функциональными и эстетическими дефектами туловища и конечностей 
путем разработки комплексной программы хирургического лечения 
для восстановления формы и функции частей тела. Материалы и методы 
исследования: За 2012 – 2014 гг. в клинике было оперировано 122 пациента 
с посттравматическими (механическими) раневыми дефектами. Пациентам 
проводили: общеклиническое обследование, клинико-лабораторную 
диагностику, микробиологический мониторинг, иммуногистохимические 
исследования, ультразвуковое дуплексное сканирование, лазерную 
допплеровскую флоуметрию, фотодокументирование, при необходимости – 
ангиографию. Выбор хирургической тактики зависел от анатомофункциональных 
и гемодинамических особенностей области повреждения. 
Ведущим диагностическим критерием в выборе оперативной тактики при 
тяжелых повреждениях с нарушением функции считаем ультразвуковое 
дуплексное сканирование и лазерную допплеровскую флоуметрию. 
Методика ультразвукового дуплексного сканирования использовалась 
для исследования регионарной гемодинамики в зоне повреждения и в 
донорском участке будущего сложного лоскута. Лазерная допплеровская 
флоуметрия применялась в качестве диагностического метода перед 
оперативным вмешательством для изучения микроциркуляторного звена и 
интраоперационно – для определения жизнеспособности лоскута.
В ходе исследования в зависимости от глубины, объема повреждения, 
пациенты были разделены на 3 группы: 1) группа пациентов с изолированными 
повреждениями покровных тканей (до фасции) – 65 больных. Им были 
выполнены следующие операции: пластика местными тканями – 4; 
аутодермопластика по Тиршу – 9; аутодермопластика расщепленным 
лоскутом – 38; ксенопластика с последующей аутодермопластикой 
расщепленным лоскутом – 4; 10 пациентам была применена методика 
лечения ран, разработанная в нашей клинике (патент Украины № 65158, 
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заявка № 5207910860 от 25.11.2011). Данную группу составили пациенты с 
длительно незаживающими ранами и последствиями спинальной травмы. 
Суть метода заключается в использовании препарата гиалуроновой 
кислоты, участвующей в процессе неоколлагеногеза. Hialual® 1,1 % вводился 
внутрикожно, туннельным способом 1-2 раза в неделю. Длительность 
лечения составила 5-7 недель. Результат лечения – полное заживление 
дефекта. Период наблюдения – 2 года. Рецидивов не было.
2) больные с повреждением кожных покровов, костей, связочного аппарата 
– 50 пациентов. Им были выполнены следующие операции: пластика 
местными тканями – 3; комбинированная пластика полнослойным и 
ротационным лоскутом -1; пластика полнослойным лоскутом– 3, закрытие 
раневого дефекта суральным лоскутом – 3; закрытие ампутационной культи 
кожно-мышечным лоскутом-1; аутодермопластика расщепленным лоскутом 
– 28; ксенопластика с последующей аутодермопластикой расщепленным 
лоскутом – 5; аутодермопластика по Тиршу – 6.
3) пациенты с повреждением покровных тканей, костей, связочного 
аппарата, сосудов, нервов – 7 человек. Протезирование подколенной 
артерии, декомпрессионная фасциотомия голени, с последующей 
аутодермопластикой раневого дефекта расщепленным лоскутом – 1; пластика 
кожно-мышечным лоскутом широчайшей мышцы спины на сосудистой ножке 
– 1; протезирование бедренной артерии, декомпрессионная фасциотомия, 
наложение вторичных швов – 2; пластика дефекта суральным лоскутом – 1; 
аутодермопластика расщепленным лоскутом– 2; 
Результаты: Больные были выписаны на 10-14 сутки с удовлетворительным 
результатом (полное заживление раны) осложнения заболевания в раннем и 
позднем отдаленном периоде возникли в 5 случаях – лизис полнослойного 
лоскута в 1 случае, частичный лизис расщепленного лоскута в 3 случаях, 
лизис эпидермиса в 1 случае.
Выводы: 1.Выбор метода коррегирующего вмешательства и закрытия 
дефекта покровных тканей зависел от размеров, глубины раны и 
гемодинамических особенностей области повреждения. 2. Новый метод 
лечения последствий травматических повреждений и их последствий с 
применением препарата гиалуроновой кислоты расширил перспективы 
лечения пациентов с дефектами покровых тканей. 3. Дифференциальный 
подход к выбору метода закрытия раневых поверхностей обусловленных 
механическими повреждениями позволил достичь удовлетворительных 
результатов в 96.1% случаев.

СУЧАСНІ ТАКТИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ХІРУРГІЧНОГО 
ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ОПІКОВОЮ ТРАВМОЮ

Ковальчук А.О., Козинець Г.П.
Своєчасне та ефективне лікування хворих з опіковою патологією на 
сьогоднішній день залишається одним з найбільш складних завдань сучасної 
медицини. Тактика хірургічного лікування глибоких опіків у більшості 
випадків вимагає проведення некректомії уражених тканин та подальшу 
пластику дефекту. При цьому адекватний підбір медичного обладнання 
для вирішення вказаних завдань визначає успіх проведення оперативного 
втручання.
Для вирішення проблеми ефективного лікування  ран у хворих з глибокими 
опіками великої площі на базі відділення опікового відділення Тернопільської 
міської клінічної комунальної лікарні швидкої допомоги (ТМКЛШД) 
розроблено серію медичних виробів під назвою «Електродерматом ДК-
717». Інструменти дозволені до використання в медичній практиці наказом 
МОЗ України №1050 та внесені до Державного реєстру (свідоцтво про 
державну реєстрацію №12203/2012) медичної техніки та виробів медичного 
призначення від 14.12.2012. Розроблена серія високотехнологічного 
обладнання знайшла широке застосування в опікових відділеннях, 
хірургічних і травматологічних стаціонарах України.
Універсальна серія спеціалізованого медичного обладнання дає можливість 
вирішити різні задачі хірургічної пластики глибоких дефектів дерми. 
Інструменти успішно пройшли доклінічні та клінічні випробовування і стали 
доступними для практикуючих хірургів, комбустіологів, дерматологів.

ЗАСТОСУВАННЯ КСЕНОІМПЛАНТАТІВ НАСИЧЕНИХ НАНОКРИСТАЛАМИ 
СРІБЛА В ЛІКУВАННІ РАН

Савчин В. С. 2, Стояновський І.В.1

1Львівський національний медичний університет ім. Данила 
Галицького, кафедра хірургії №1, Львів, Україна

2Комунальна міська клінічна лікарня №8, Львів, Україна
Сьогодні є актуальними питання пошуку нових покривів для лікування ран. 
В медичній практиці є більше 2000 замінників шкіри, які використовуються 
в різних країнах світу,  кожен з них має свої переваги і недоліки і всі вони є 
тимчасовими. 

Мета: покращити результати лікування  пацієнтів з опіками, та ранами 
після перенесеного некротизуючого фасциїту  шляхом застосування в 
комплексному   лікуванні ксенодермоімплантатів  насичених нанокристалами 
срібла.
Матеріали і методи: У 18 хворих з опіками І – ІІА-Б ст. загальною 
площею 8-10% поверхні тіла та у  8 хворих з гранулюючими ранами 
після некротизуючого фасциїту для місцевого лікування застосовували 
ліофілізовані  ксенотрансплантанти, які перед накладанням на рану 
насичували нанокристалами срібла  за нашою методикою. 
Результати та обговорення: Срібло використовувалося в якості 
протимікробного препарату з 1800 року. З моменту відкриття антибіотиків 
в середині 20-го століття використання препаратів срібла скоротилося. В 
останні два десятиліття інтерес до срібла для лікування ран зростає. Широко 
застосовується  для лікування опікових ран та ран іншого ґенезу 0,5% розчин 
нітрату срібла. Однак використання цього препарату є трудовмістким, його 
треба застосовувати 2-3 рази на добу, або змочувати рану кожні 2 години. 
В кінці 60–х років минулого століття був створений крем сульфадіазин 
срібла, який зробив революцію в лікуванні поверхневих опікових ран. Але 
цей препарат має іонне срібло відносно короткої дії, і застосування його 
вимагає частої зміни пов’язки. Срібло є біологічно активним коли воно 
знаходиться в розчинній формі, тобто як Ag + або AgO. Катіони срібла мають 
потужну протимікробну дію, яка руйнує мікроорганізми шляхом блокування 
клітинного дихання і порушенням функції бактеріальної мембрани клітин. Це 
відбувається коли катіони срібла зв’язуються з білками клітини, денатурує 
білки бактеріальної ДНК і РНК, викликаючи загибель клітини. Нанесення 
нанокристалічного срібла на ліофілізований ксенотрансплантант дозволило 
нам використовувати останній, як тимчасове покриття для лікування 
опікових ран І–ІІ ст., гранулюючих ран.  Лоскут ксеноімплантата при 
накладанні приклеюється до опікової поверхні  і не змінюється протягом 3-4 
діб, а інколи 6-7 діб. Оцінка ефективності ліофілізованих ксеноімплантатів 
насичених нанокристалами срібла проводилася на підставі результатів 
клінічних спостережень і мікробіологічних досліджень. Нами оцінювалися 
суб’єктивні чинники (біль в ділянці рани, болючість при знятті покриття під 
час перев’язок), об’єктивні клінічні моменти (характер ранових виділень, 
терміни ліквідації місцевих ознак інфекції, епітелізація поверхневих опіків, 
кровоточивість поверхні рани при зміні пов’язок, терміни лікування, 
мікробіологічний пейзаж  ран. Наші дослідження підтвердили, що 
використання ксеноімплантатів насичених нанокристалічним сріблом для 
лікування опікових ран І–ІІА-Б ст. та гранулюючи ран неопікового ґенезу, 
значно зменшують больові відчуття, частоту перев’язок, прискорюють 
епітелізацію поверхневих опікових ран, скорочують терміни підготовки 
гранулюючи ран до аутодермопластики та терміни лікування хворих у 
стаціонарі.
Висновки. Застосування ксеноімплантатів насичених нанокристалічним 
сріблом для лікування опікових ран І–ІІА-Б ст. та гранулюючи ран неопікового 
ґенезу значно покращує результати лікування і повинно бути методом вибору 
в лікуванні пацієнтів цієї категорії.

ПРЕЛАМИНАЦИЯ СЛОЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ, КАК МЕТОД 
ЗАКРЫТИЯ СЛОЖНЫХ ДЕФЕКТОВ НА ЛИЦЕ

Галич С.П., Огородник Я.П., Дабижа А.Ю., Гиндич О.А.
ДУ «Национальный институт хирургии и трансплантологии 

имени А.А. Шалимова НАМН Украины»
НМАПО им. П.Л. Шупика, кафедра комбустиологии и пластической хирургии
Вступление. Сложные дефекты тканей это дефекты, при которых 
одновременно повреждаются два и больше видов тканей, например 
покровные ткани и костная, хрящевая или слизистая ткань. Закрытие 
таких дефектов представляют собой сложную проблему реконструктивной 
пластической хирургии, особенно если они локализуются на лице. 
Микрохирургическая транспозиция или свободная пересадка сложных 
комплексов тканей позволяют закрыть дефект в большинстве случаев. 
Но в случае со сложными дефектами тканей такие методы не позволяют 
достичь хороших результатов из-за незначительного количества донорских 
тканей для одномоментной реконструкции, а также необходимости 
дополнительного использования свободных аваскулярных трансплантатов, 
адаптацию которых в тканях сложно прогнозировать.  В таких случаях 
целесообразно использовать метод преламинации. Это метод, позволяющий 
создавать необходимые по составу сложносоставные комплексы тканей 
(лоскуты) с гарантированным кровоснабжением в определенной зоне 
организма и в дальнейшем перемещать или пересаживать их в реципиентную 
зону с реконструктивной целью. 
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 19 пациентов 
со сложными дефектами тканей лица, для реконструкции которых 
использовали преламинированные микрохирургические лоскуты. 
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Результаты и обсуждение. В 6 случаях проводили преламинацию на базе 
лучевого лоскута предплечья, формируя в донорской зоне фрагменты 
наружного носа и ушной раковины. Преламинированный парамедианный 
лоскут лба у 2 пациентов перемещали для реконструкции тотальных и 
субтотальных дефектов века, еще у 2- сквозных дефектов носа. Вертикальный 
трапециевидный лоскут преламинировали костными аутотрансплантатами и 
в 3 случаях использовали для закрытия сложных дефектов нижней челюсти. 
Транспозицию надключичного преламинированного лоскута, в сочетании  с 
тканевой експандерной пластикой, в 3 случаях использовали для закрытия 
сложных сквозных дефектов щечной области и губ, а в 2 для реконструкции 
сложных дефектов нижней челюсти.
Выводы. Соблюдение принципа реконструктивной пластической хирургии 

о замещение утраченных тканей подобными, и использование метода 
преламинации, как воплощение этого принципа, позволило в большинстве 
клинический случаев достичь хороших функциональных и эстетических 
результатов лечения.

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА НА ОСНОВІ АУТОЛОГІЧНОЇ ПЛАЗМИ»

17 квітня 2015 року ● Час проведення 10:00-16:00

Організатор: Plasmolifting™ Україна

ПРОДОВЖЕННЯ
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МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В КАРДІОХІРУРГІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ 

ТА НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ»

15 квітня 2015 року ● Час проведення: 11:00–17:00

Організатори: ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії 
ім. М.М. Амосова НАМН України», Асоціація серцево-судинних хірургів 
України

ПРОГРАМА
Тема: Стан надання екстреної кардіохірургічної допомоги в Україні
Доповідач: Сіромаха С.О.
Тема: Організація та здійснення серцево-легеневої реанімації на 
догоспітальному етапі
Доповідач: Гур’єв С.О.
Тема: Тактика та лікування при гострих аортальних синдромах
Доповідач: Кравченко В.І.
Тема: Пухлини серця. Екстрені стани в кардіології та кардіохірургії
Доповідач: Вітовський Р.М.
Тема: Стандарти лікування інфаркту міокарда у Польщі
Доповідачі: Анджей Соколовски, Ярослав Пінкас, Всепольське об’єднання 
приватних клінік
Тема: Особливості надання домедичної та екстреної медичної допомоги 
постраждалим в умовах ведення бойових дій
Доповідач: Сурков Д.
Тема: Гострий коронарний синдром. Сучасні методи діагностики та лікування
Доповідач: Сало С.В. 
Тема: Критичні вроджені вади серця
Доповідач: Труба Я.П.
Тема: Раптова серцева смерть
Доповідач: Парацій О.З.

СИМПОЗІУМ «МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 
ТА МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ»

16 квітня 2015 року ● Час проведення: 10:00–17:00

Організатори: 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 
(кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф), 
Харківська медична академія післядипломної освіти (кафедра медицини 
невідкладних станів і медицини катастроф), 
Запорізька медична академія післядипломної освіти (кафедра медицини 
невідкладних станів), 
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги і 
медицини катастроф, 
ВГО «Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та 
медицини катастроф»

ПРОГРАМА
Модератори: Зозуля І.С., Рощин Г.Г., Вершигора А.В., Гур’єв С.О., Стрельніков О.М., 
Ніконов В.В., Голдовський Б.М.
Тема: Основні нормативно-правові документи викладення медицини 
невідкладних станів лікарям-інтернам
Доповідачі: Зозуля І.С., Боброва В.І., Іващенко О.В., Ганджа Т.І. 
Тема: Особливості викладання медицини невідкладних станів для керівників 
інтернів на базах стажування
Доповідачі: Іващенко О.В., Зозуля І.С., Ганджа Т.І. 
Тема: Неотложная помощь при острых отравлениях кардиотоксичными 
суррогатами алкоголя
Докладчики: Шкурат А.Н., Курсов С.В., Яковцов И.З., Белецкий А.Л. 
Тема: Алкогольна інтоксикація у пацієнтів з травмою та полісистемними 
ушкодженнями
Доповідачі: Марков Ю.І., Фенько К.В., Орел В.В. 
Тема: Лікування гострого мозкового інсульту: сьогодення та майбутнє
Доповідачі: Зозуля І.С., Зозуля А.І. 

Тема: Гипертонические кризы на догоспитальном этапе – оказание помощи
Докладчик: Никонов В.В. 
Тема: Надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі пацієнтам з 
фібриляцією передсердь
Доповідачі: Ганджа Т.І., Супрун А.О., Оліференко А.С. 
Тема: Особливості реанімаційних заходів (BLS) у дітей
Доповідачі: Орел В.В., Марков Ю.І.
Тема: Клинико-эпидемиологические особенности сочетанной кранио-
торакальной травмы
Докладчик: Полторацкий В.Г. 
Тема: Острая нейроинфекция – вопросы диагностики на догоспитальном 
этапе
Докладчик: Савицкая И.Б. 
Тема: Абдомінальний сепсис – шляхи усунення негативних тенденцій та 
наслідків лікування
Доповідачі: Слонецький Б.І., Тутченко М.І., Ахмед М.О. Батові, Березенко І.М. 
Тема: Принципи діагностико-лікувальної тактики у пацієнтів з гострою 
судинною патологією кишківника
Доповідачі: Максименко М.В., Вербицький І.Б., Фірсова А.В.
Тема: Гострий перитоніт – місце ятрогенії у фатальності діагностики та 
лікування
Доповідачі: Слонецький Б.І., Тутченко М.І., Ахмед М.О. Батові, Березенко І.М. 
Тема: Принципи організації медичного захисту цивільного населення в зоні 
проведення анти терористичної операції
Доповідачі: Гур’єв С.О., Близнюк М.Д., Гуселетова Н.В. 
Тема: Функції та завдання служби медицини катастроф в особливий період 
(військовий час) та при проведенні контртерористичних операцій
Доповідачі: Танасієнко П.В., Знахарчук В.М., Ткаченко Д.Г. 
Тема: Принципи та система цивільно-військового співробітництва в процесі 
надання медичної допомоги постраждалим внаслідок бойових дій
Доповідачі: Печиборщ В.П., Вацик С.П., Мостіпан О.О.
Тема: Лікування постраждалих з переломами довгих кісток внаслідок ДТП на 
догоспітальному етапі надання медичної допомоги
Доповідачі: Вацик С.П., Євдошекно В.П., Нацевич Р.О.
Тема: Організація і принципи навчання волонтерів і військовослужбовців 
наданню домедичної допомоги при бойових діях в умовах антитерористичних 
операцій
Доповідачі: Крилюк В.О., Кузьмінський І.В. 
Тема: Концептуальні засади цивільно-військової взаємодії при подоланні 
наслідків надзвичайних ситуацій
Доповідачі: Рощін Г.Г., Мазуренко О.В., Волошин О.В.
Тема: Введення програм військово-тактичної медицини в екстрену медичну 
допомогу
Доповідачі: Рощін Г.Г., Мазуренко О.В., Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Іскра Н.І., 
Слічко І.Й. 
Тема: Сучасні аспекти само- та взаємодопомоги за умов проведення АТО
Доповідачі: Деніел Смайлі, Синельнік С.В., Іскра Н.І., Мазуренко О.В., Назаренко 
І.І., Лобода Г.Г. 
Тема: Перспективи та основні проблеми впровадження світового досвіду 
створення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги в Україні
Доповідачі: Гур’єв С.О., Рощін Г.Г., Гуселєтова Н.В., Печиборщ В.П., 
Михайловський М.М. 
Тема: Муляжування – необхідний елемент тренінгу фахівців 
ризиконебезпечних професій
Доповідачі: Назаренко І.І., Кузьмін В.Ю., Сличко І.Й., Лобода Г.Г., Гонтаренко В.О. 
Тема: Вплив переохолодження на розвиток коагулопатії у постраждалих з 
закритою поєднаною абдомінальною травмою
Доповідачі: Рощін Г.Г., Пенкальський О.О., Дорош В.М., Крилюк В.О., Кузьмін 
В.Ю., Іванов В.І. 
Тема: Сучасні підходи до проведення інфузійно–трансфузійної терапії на 
догоспітальному етапі
Доповідачі: Рощін Г.Г., Вершигора А.В., Пенкальський О.О., Близнюк М.Д., 
Лобода Г.Г., Гонтаренко В.О. 
Тема: Тактика «DAMAGE CONTROL» на этапах медицинской эвакуации
Докладчики: Ярешко В.Г., Голдовский Б.М., Михеев Ю.А., Отарашвили К.Н., 
Поталов С.А., Сидь Е.В. 
Тема: Возможности кардископа в условиях оказания экстренной 
медицинской помощи
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Докладчики: Сидь Е.В., Голдовский Б.М., Поталов С.А. 
Тема: Методы диагностики и интенсивной терапии ишемического инсульта
Докладчики: Сериков К.В., Голдовский Б.М., Поталов С.А., Лёвкин О.А., Сидь Е.В. 
Тема: Диагностика и коррекция мультиорганных повреждений при 
политравме на догоспитальном этапе
Докладчики: Лёвкин О.А., Голдовский Б.М. 

НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ 
ПАЦІЄНТАМ З ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ

Ганджа Т.І., Супрун А.О., Олефіренко А.С., Набухотний П.Ф.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, кафедра медицини невідкладних станів, Київ, 
Україна

Мета: Провести аналіз надання невідкладної допомоги хворим на 
догоспітальному етапі з пароксизмальною, персистуючою та постійною 
формами фібриляції передсердь (ФП).
Матеріали і методи: Проведена оцінка надання допомоги хворим з різними 
формами ФП на основі супровідних листів екстреної медичної допомоги 
(ЕМД) у 150 пацієнтів (77 жінок та 73 чоловіки) у віці від 40 до 85 років.
Результати та обговорення. Проаналізовано лікування хворих на 
догоспітальному етапі з пароксизмальною, персистуючою та постійною 
формами ФП, згідно локальних протоколів, які використовуються лікарями 
ЕМД. Встановлено, що електроімпульсна терапія проводилась у 2,5 % хворих 
при наявності нестабільної гемодинаміки. Сповільнення частоти серцевих 
скорочень (ЧСС) – у 92 % хворих, з них при постійній формі ФП препаратом 
вибору був дигоксин (90 %), далі верапаміл (89 %), β-блокатори (30  %), 
аміодарон (15 %), новокаїнамід (12 %). При персистуючій та пароксизмальній 
формах – дигоксин (85 %), верапаміл (80 %) та новокаїнамід (70 %). Рідше 
аміодарон (56 %) та β-блокатори (25 %). У 18 % використовувалась комбінація 
антиаритмічних препаратів. А у 8 % взагалі не проводився «контроль ЧСС». 
Медикаментозна кардіоверсія аміодароном – 12 % хворих, новокаїнамідом 
(85 %). У деяких випадках використовували дигоксин та верапаміл (2 %) та 
β-блокатори (1 %), що є неприпустимим. Відмічено також, що у 15 % випадків 
проводили відновлення синусового ритму при наявності протипоказів. 
Аналізуючи антитромботичну терапію виявлено, що вона проводилась 
тільки у 60  % випадків. З них: антитромбоцитарна – у 85,8 % (здебільшого 
аспірин), у 3,1 % – антикоагулянтна терапія (гепарин, фраксипарин). Подвійна 
антитромботична терапія у 11,1 % випадків.
Висновки: 
1. Контроль частоти скорочень шлуночків за допомогою β-блокаторів, 
верапамілу в\в. Хворим з гіпотензією, серцевою недостатністю – серцеві 
глікозиди (дигоксин в\в).
2. Для відновлення синусового ритму у хворих з вираженими структурними 
змінами міокарда доцільно використовувати аміодарон.
3. Відновлення синусового ритму за допомогою новокаїнаміду проводиться 
тільки у осіб без структурних змін міокарда та з попереднім досвідом 
використання цього антиаритмічного препарату.
4. Обов’язковим у лікуванні ФП на догоспітальному етапі, незалежно від 
форми ФП, є проведення антикогулянтної терапії. 

ПРИНЦИПИ МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ В ЗОНІ 
ПРОВЕДЕННЯ АТО

Гур’єв С.О., Близнюк М.Д., Гуселетова Н.В., Іскра Н.І. 

Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони 

здоров’я України», Київ, України
Мета. Визначити основні принципи ефективного та адекватного медичного 
зазхисту населення від бойового враження під час проведення АТО. 
Матеріали і методи. Науковому аналізу були підвержені дані джерел 
спеціалізованої та наукової інформації щодо проведення антитерористичних 
дій, досвід проведення АТО в східних регіонах України. Методом логічного 
аналізу проведено екстрополяції даних світової інформації на ситуацію в 
Україні. Дослідження проводились методами формальної логіки, кризового 
менеджменту  і теорії управління ризиками.
Результати та обговорення. В результаті аналізу визначено, що ситуація 
щодо надання медичної допомоги в зоні проведення АТО має суттєву 
різницю як з мирним  часом так і з класичними бойовими діями. Таку різницю 
обумовлено насамперед практичною відсутністю організованої евакуації 
населення із зони АТО, відсутністю саме в зоні АТО інфраструктури військово-

медичної допомоги, не чіткою визначеністю нормативного статусу медичних 
працівників та оцінки їх дій. 
Виходячи з вище викладеного було визначено за доцільне формування 
наступних принципів медичної допомоги в зоні проведення АТО: 
1. Медичні заходи в зоні проведення АТО здійснюються у порядку, що 
передбачені для зони надзвичайних ситуацій, тобто силами та формуваннями 
Державної служби медицини катастроф України.
2. До складу сил та засобів, в зоні проведення АТО, включаються всі цивільні 
заходи охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форм власності.
3. Повинен бути сформований окремий штаб (центр), як орган управління 
цивільним захистом в зоні АТО на який буде покладено оперативне 
керівництво медичним захистом.
4. Лікувально-діагностичні заходи в зоні АТО повинні здійснюватись 
відповідно та в межах клінічних протоколів та технологій, що передбачені для 
зон надзвичайних ситуацій, тобто з певною спрямованістю та обмеженістю.
5. Забезпечення ефективної, чіткої та упорядкованої співпраці з медичною 
службою силових структур, що задіяні в зоні АТО.
Висновок. Медичний захист населення в зоні проведення АТО потребує 
чіткого формування та дотримання приципів, що реалізуються за умов 
надзвичайних ситуацій.

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕНЬ 
ЕКСТРЕНОЇ (НЕВІДКЛАДНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ 

Гур’єв С.О.2, Рощін Г.Г.1, Гуселєтова Н.В.2, Печиборщ В.П.2, 
Михайловський М.М.2

1НМАПО ім. П.Л. Шупика, Київ, Україна
2ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф МОЗ України», Київ, Україна
Мета. В результаті аналізу особливостей структури та діяльності мережі 
стаціонарних закладів надання екстреної медичної допомоги  (ЕМД) в 
містах України визначити особливості впровадження світового досвіду 
розбудови відділень ЕМД, подібних відділенням Еmergency Department – (ЕD) 
економічно розвинених країні. 
Матеріали і методи. Для досягнення мети використані результати 
порівняльного аналізу мережі, структури, штатного забезпечення та 
результатів госпіталізації пацієнтів в стаціонари України та держав з 
розвиненою ринковою економікою, в яких працює система стаціонарних  
закладів надання стаціонарної ЕМД з відділеннями – ЕD. 
Результати та обговорення. В США, Канаді, Великобританії, в державах ЄС, 
а в останні роки і в державах СНД у складі багатопрофільних лікарень , що 
надають стаціонарну ЕМД пацієнтам у невідкладних станах обов’язковою 
структурою лікарні, що будується в нових клініках за єдиними стандартами та 
нормами, та в модернізованих приміщеннях діючих лікарень стали відділення 
ED. Так, в США в відділення ED звертається в середньому 321 пацієнт з 1 000 
населення. Правова та нормативна база їх створення, структури, штатів 
та функціонування включає десятки Законів, сотні Стандартів. В країнах з 
розвиненою системою ЕD показники смертності та інвалідності від нещасних 
випадків та травм менші, ніж в Україні в 3–5 раз. У відділенні ЕD кожна людина 
в невідкладному стані, яку доставляють в лікарню медичним , приватним 
транспортом або які звертаються самі чи направляються лікарями загальної 
практики на ранньому госпітальному етапі проходять обстеження лікарями з 
невідкладних станів за стандартними протоколами, отримумують необхідну 
ЕМД і після цього чи направляються для амбулаторного лікування чи 
госпіталізуються. Система ED почала існувати в США декілька десятиріч 
тому, а зараз з різними модифікаціями впроваджується іншими державами. 
Привабливим для нас є досвід розбудови системи ЕD в Австралії протягом 
2-х років, та те, що мета системи – не тільки вплинути на показники лікарні, а 
і надати кожному австралійцю необхідну  ЕМД.
Закон Украіни «Про ЕМД» № 5081-V1 від 5.07.12 р. передбачає створення 
відділень ЕМД в багатопрофільних лікарнях з цілодобовим режимом роботи. 
В Україні із  діючих лікарень  відповідають відповідним вимогам  лікарні 
швидкої медичної допомоги (ЛШМД). Фахівцями ДЗ «ЕМД та МК МОЗ України» 
та НМАПО ім. П.Л. Шупика проведений аналіз організації надання стаціонарної 
ЕМД ЛШМД населенню всієї держави, та поглиблений населенню міста Києва 
на ранньому госпітальному етапі на прикладі КМК ЛШМД. В Україні працює 
15 ЛШМД в 13 із 27 адміністративних територій, які за 2013 р. госпіталізували 
13,25 % доставлених в стаціонари бригадами  ЕМД пацієнтів. В 2013 р. із 
доставлених бригадами  ЕМД 205 039 пацієнтів в стаціонарні заклади міста 
Києва 28 472 особи (13,9 %) доставлені до ККЛШМД. Більшість ЛШМД держави 
мають наступні недоліки: стан приміщень, наявне медобладнання, відсутність 
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уніфікованої структури ЛШМД, профілю відділень, склад та якість підготовки 
медичного персоналу не дають можливостей без тривалого перехідного 
періоду безпосередньо застосувати до них єдині вимоги нормативних 
документів розвинених держав.
Висновки.  На основі аналізу ЕМД на ранньому госпітальному етапі 
КМКЛШМД розроблена концепція  розрахунку штатного розкладу відділень 
ЕМД багатопрофільних лікарень.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ САМО ТА ВЗАЄМОДОПОМОГИ ЗА УМОВ 
ПРОВЕДЕННЯ АТО

Іскра Н.І1., Деніел Смайлі3, Синельнік С.В.2, Кузьмін В.Ю.1, 
Мазуренко О.В.1, Назаренко І.І.2, Лобода Г.Г.2

1НМАПО ім. П.Л. Шупика, Київ, Україна
2ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф», Київ, Україна
3Служба екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 

Сакраменто, США
Мета. Вивчити та запровадити в Україні сучасний міжнародний досвід 
з надання само та взаємодопомоги на догоспітальному етапі за умов 
проведення АТО шляхом удосконалення існуючих та запровадженням 
нових навчальних програм на кафедрі медицини катастроф Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика в співпраці з ДЗ 
«Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф МОЗ України».
Матеріали та методи. Нами була взята за основу програма підготовки 
військовослужбовців США – ТССС, алгоритми якої були початково розроблені 
у 1993 році,  удосконалений курс якого був опублікований у журналі Військової 
Медицини №161,серпень 1996 р. і у 1999 р. включений до загальнодержавної 
програми PHTLS ( догоспітальна підтримка життя при травмі ) і в подальшому 
став обов’язковим для всіх військовослужбовців США та країн НАТО, а його 
аналог ТЕСС – для всіх рятувальних цивільних служб, в тому числі і медичних. 
TЕМДБ (ТССС) – шаблон домедичної і догоспітальної екстреної медичної 
допомоги в польових умовах постраждалому з бойовою травмою. ТЕМДБ 
використовує максимально практичний підхід до тактики надання і обсягу 
допомоги та евакуації. ТЕМДЦ (ТЕСС) – цивільний аналог  ТЕМДБ, який 
передбачає тактику та обсяг домедичної та екстреної догоспітальної медичної 
допомоги постраждалим, евакуацію в умовах протистояння з озброєними 
порушниками цивільного правопорядку та в інших небезпечних ситуаціях 
. Приклад застосування відповідного алгоритму у Багдаді (2008 рік ): 232 
пораненим з масивною кровотечею   джгут був накладений на 309 кінцівок, не 
було жодної ампутації , у 3 % спостерігалися  тимчасові паралічі нервів, вказує 
на його високу ефективність. Нами був адаптований цей курс до українських 
навчальних програм , виданий навчальний  посібник «Домедична допомога 
в умовах бойових дій», Київ – 2014, 75 с. Відповідно цього курсу навчено 
640 військовослужбовців та 130 волонтерів, особлива увага приділялась 
етапності надання допомоги: лікування «під вогнем» (гаряча зона),тактичне 
польове лікування (тепла зона) та тактичне евакуаційне лікування (холодна 
зона) та особливостям надання домедичної допомоги при: 
– масивній зовнішній кровотечі з кінцівки – накласти джгут;
– загрозі/порушенні прохідності дихальних шляхів – повернути в бокове 
положення; 
– напруженому пневмотораксі – попередити виникнення/розвиток шляхом 
закриття рани грудної клітки клапанною пов’язкою;
– гіпотермія – утримувати в теплі.
Висновки. TЕМДБ та ТЕМДЦ мають бути включені в програми навчання 
відповідно військового персоналу та працівників органів правопорядку, 
пожежної служби та служби екстреної медичної допомоги для надання 
домедичної та екстреної медичної допомоги в польових умовах. 
Використання у навчальному процесі розробленої нами програми, 
патогенетично обґрунтованої системи надання долікарської допомоги на 
місці травми з елементами само- та взаємодопомоги надає можливості 
навчити, закріпити і поглибити теоретичні знання та відпрацювати практичні 
навички широкому колу слухачів. 

ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКО-ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ У ПАЦІЄНТІВ З 
ГОСТРОЮ СУДИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ КИШКІВНИКА

Максименко М.В., Тюлюкін І.О., Фірсова А.В.
Національна медична академія післядипломної освіти

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

Мета. Покращення результатів лікування гострих судинних захворювань 
кишківника шляхом оптимізації діагностики захворювання.

Матеріали і методи. В дослідження включені 102 пацієнти, що були оперовані 
з приводу гострої судинної недостатності кишківника (далі – ГСНК). Першу 
групу (контрольну) склали 52 хворих які отримували традиційне лікування, 
та 50 хворих другої групи до яких застосовували розроблений діагностичний 
алгоритм. Для покращення діагностики причини перитоніту, а саме – 
верифікації та локалізації ГСНК був розроблений наступний алгоритм, за 
яким на відміну від стандартного сонографічного дослідження застосовували 
одноразове та динамічне триплексне сканування, що приводило до більш 
чіткої діагностики оклюзійних та неоклюзійних ушкоджень й допомагало 
верифікувати локалізацію ішемії.
Результати та обговорення. Аналізуючи результати лікування у 92,6 % хворих 
з поширеним перитонітом на тлі ГСНК при первинному ультразвуковому 
дослідженні черевної порожнини була виявлена вільна рідина та 
верифіковані ознаки перитоніту. За нашими даними у 11 пацієнтів нібито 
стабільних при госпіталізації при позитивних значеннях мезентеріальної 
гемодинаміки, повторна сонографія  дозволила виявити ГСНК.
Ще в 13 хворих при важкокорегованій тривалій гіпотонії, лише проведений 
сонографічний моніторинг після стабілізації геодинаміки, виявив органічне 
ураження тонкої кишки.
Висновки. Отже, застосування динамічного сонографічного моніторингу у 
пацієнтів з ГСНК дозволило виявити значні зміни вісцерального кровотоку 
при яких застосування системної медикаментозної корекції дало можливість 
знизити кількість післяопераційних ускладнень на 15,4 %, а рівень 
післяопераційної летальності на 11,8 %.

КОМОРБІДНІ (ПОЛІМОРБІДНІ) СТАНИ, АСОЦІЙОВАНІ З АЛКОГОЛЬНОЮ 
ІНТОКСИКАЦІЄЮ

Марков Ю.І.¹, Лукашевич Л.Т.², Богомол А.Г.², Орел В.В.¹, Фенько К.В.¹
¹Національна медична академія післядипломної освіти

 імені П.Л. Шупика, Київ, Україна
²Київська міська клінічна швидкої медичної допомоги, Київ, Україна

Мета роботи. Удосконалити існуючі діагностичні та лікувальні підходи 
у пацієнтів з коморбідними (поліморбідними) станами, асоційованими з 
алкогольною інтоксикацією.
Матеріали і методи. Проведено ретроспективний суцільний аналіз 
лабораторних досліджень крові на вміст етанолу у пацієнтів з невідкладними 
станами, які поступали до Київської міської клінічної лікарні швидкої 
медичної допомоги у 2012-2014 р.  
Результати та обговорення. У 2012 р. було виконано 11 254 таких 
досліджень, у 2013 р. – 12 098, у 2014 р. – 11 831. Відділеннями лікарні, 
куди найчастіше госпіталізують пацієнтів з лабораторно підтвердженим 
наявним етанолом у крові є відділення спецтравми, токсикології (включаючи 
відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральної детоксикації), 
політравми, нейрохірургії (відділення нейрохірургії № 1 – №3 разом взяті). 
Наявність алкогольної інтоксикації нерідко маскує травматичні ушкодження 
або захворювання, створюючи труднощі  у діагностичному та лікувальному 
процесі.
Висновки. Пацієнтів з алкогольною інтоксикацією слід ретельно обстежувати 
з метою раннього діагностування травматичних ушкоджень або захворювань   

МУЛЯЖУВАННЯ – НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ТРЕНІНГУ ФАХІВЦІВ 
РИЗИКОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОФЕСІЙ 

НазаренкоІ. І.2, Іскра Н.І.1, Близнюк М.Д.2, Кузьмін В.Ю.1, Сличко І.Й.1

1НМАПО ім. П.Л. Шупика, Київ, Україна
2ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф МОЗ України», Київ, Україна
Мета. Визначити значення застосування методу муляжування в системі 
цілеспрямованої професійно-психологічної підготовки фахівців 
ризиконебезпечних професій.
Матеріал та методи. Нами були досліджені представники 
ризиконебезпечних професій: 108 осіб – 61 рятувальник водолазної служби 
«Плесо» (контрольна група) та 47 рятувальників державного підприємства 
«Мобільний рятувальний центр ДСНС України» (експериментальна група) 
у віці від 25 до 45 років. Дослідження проводилось в динаміці до початку 
навчання та після його завершення. Для визначення рівня психологічної 
готовності використовували методики: тест на самооцінку стресостійкості, 
особистий опитувальник Айзенка (ЕРI), опитувальник Спілбергера-Ханіна (СХ) 
для оцінки реактивної та особистісної тривожності. Дані проведеного нами 
дослідження показали, що багато хто з кандидатів до ризиконебезпечних 
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професій мав поверхневу уяву про етичні і деонтологічні аспекти та правову 
і професійну відповідальність стосовно медичних аспектів майбутньої 
діяльності з одного боку та про права – з іншого, що є свідченням актуальності 
піднятої проблеми. Дані бесід та динамічного моніторингу свідчать, що 
80 % з опитаних мають хибні уявлення про документи, якими регулюються 
дані питання. За даними попереднього опитування 86  % осіб отримали 
інформацію про необхідні практичні навички з наукової літератури. Вони 
пройшли професійно-психологічну підготовку, а саме: тренінги, електронні, 
ідеомоторні та аутогенні; імітаційну смугу перешкод; моделювання; макети 
лекції; метод критичних ситуацій та засоби мас-медіа. Вони отримали значну 
інформацію, яка дозволила отримати необхідні професійні навички. Однак, 
лише окремі кандидати вивчали метод муляжування (штучно відтворених 
реальних пошкоджень людини на манекенах або волонтерах).
Результати. Наші дослідження показали, що низький рівень психологічної 
готовності у досліджуваних до початку навчань в контрольній групі 
становив 2,5  % в порівнянні з експериментальною групою (1,4  %). 
Середній рівень психологічної готовності виявився характерним для 
87,1  % респондентів контрольної групи та 89,5% у експериментальної. 
Високий рівень готовності показали 7,3  % рятувальників контрольної 
групи та 8,3  % експериментальної. Обидві групи займалися належною 
професійною підготовкою згідно затвердженого плану навчань, але 
представники експериментальної групи в порівнянні з контрольною 
були задіяні в практичних навчаннях, в яких використовували метод 
муляжування (відтворення травматичних пошкоджень та проявів гострих 
захворювань). Подальші результати дослідження вказали на те, що низький 
рівень психологічної готовності був характерним для 2,6  % представників 
контрольної групи, а в експериментальній цього рівня виявлено не було; 
середній рівень психологічної готовності виявився у 84,7 % контрольної та 
49,3 % в експериментальної; високий рівень виявився властивим для 9,7 % 
представників контрольної групи та значним підвищенням показників у 
експериментальній – 21,5 %.
Висновки. Доступний та ефективний метод муляжування в системі 
цілеспрямованої професійно-психологічної підготовки фахівців 
ризиконебезпечних професій вносить в процес навчання елементи 
напруження, сприяє у подальшому покращенню виконання професійних 
завдань в екстремальній ситуації на етапі надання домедичної допомоги.

ОСОБЛИВОСТІ БАЗОВИХ РЕАНІМАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У ДІТЕЙ
Орел В.В., Марков Ю.І.

Національна медична академія післядипломної освіти
 імені П.Л. Шупика, кафедра медицини невідкладних станів, Київ, 

Україна
Мета. Ознайомити слухачів циклів підвищення кваліфікації та лікарів під час 
проходження інтернатури з медицини невідкладних станів з теоретичними 
передумовами та навчити практичним особливостям проведення базових 
реанімаційних заходів у дітей.
Матеріали і методи. Була проаналізована статистичними методами 
ефективність викладання матеріалу та навчання практичним прийомам при 
проведенні базових реанімаційних заходів у дітей.
Результати та обговорення. Для успішного оволодіння базовими 
реанімаційними заходами у дітей слухачами та лікарями-інтернами 
підкреслюється важливість практичного застосування ланцюга виживання 
з негайним початком прийомів базових реанімаційних заходів у дітей. 
Відзначається важливість проведення ефективної вентиляції у дітей. 
На манекенах в начально-тренажерному класі відпрацьовуються, як 
експіраторні, так і інші методи вентиляційної підтримки (за допомогою 
лицьової маски, мішка Амбу). Вентиляцію поєднують з компресією грудної 
клітки у дітей, при цьому оптимальним є співвідношення 2:15 (в той час 
як у дорослих – 2:30). Розглядаються практичні особливості проведення 
компресії грудної клітки у дітей до 1 року, від 1 до 8 років та від 8 років. Під 
час відпрацювання цих навиків приділяється увага необхідності зміни лікарів 
в групі та дотриманню правил техніки безпеки, що попередить можливість 
ураження або інфікування осіб, що надають допомогу. У навчально-
тренажерному класі протягом 2014 року прийоми базових реанімаційних 
заходів у дітей відпрацювали 1 148 слухачів та лікарів-інтернів.
Висновки. Базові реанімаційні заходи у дітей є актуальною темою при 
підготовці слухачів та лікарів-інтернів з медицини невідкладних станів. 
Для успішного оволодіння практичними навичками необхідне постійне 
відпрацювання на манекенах під контролем викладача.

ПРИНЦИПИ ТА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
В ПРОЦЕСІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ 

ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ
Печиборщ В.П.

Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони 

здоров’я України», Київ, України
За офіційним визначенням сутність лікувально-евакуаційних заходів полягає 
у своєчасному, послідовному та спадкоємному проведенні пораненим та 
хворим необхідних лікувальних заходів на полі бою (в осередках масових 
санітарних втрат) та на етапах медичної евакуації, у поєднанні з їх евакуацією 
до закладів охорони здоров’я. що забезпечують надання вичерпної 
допомоги. Повноцінне лікування та реабілітацію. 
Основу сучасної системи лікувально-евакуаційних заходів ЗС України становить 
система етапного лікування поранених і хворих з евакуацією їх за призначенням 
та реабілітацією. Означена система  базується на таких принципах:
- своєчасність, спадкоємність і послідовність у наданні медичної допомоги, 
лікуванні та реабілітації;
- надання медичної допомоги пораненим та хворим та початок інтенсивної 
терапії якомога раніше від часу поранення, захворювання;
- ешелонування медичної допомоги між медичними підрозділами та 
закладами охорони здоров’я;
- поєднання заходів з надання медичної допомоги пораненим і хворим з 
евакуацією за призначенням;
- проведення інтенсивної терапії тяжко пораненим і хворим під час 
евакуації;
- евакуація поранених і хворих за призначенням до того лікувального 
закладу, де йому буде надана вичерпна  медична допомога з наступним 
лікуванням до одужання;
- спеціалізація медичної допомоги, лікування і реабілітація  поранених і 
хворих.
В сучасних умовах питання найдоцільнішої організаційно-штатної структури 
підрозділів, частин та закладів медичної служби найраціональніше їх 
використання набуває особливої ваги і гостроти. Максимальне приближення 
сил і засобів медичної служби  до бойових порядків досягається:
1. створенням потужного угруповання сил і засобів медичної служби;
2. підсилення нижчої ланки за рахунок вищої.
Якщо проаналізувати весь процес організації медичного забезпечення від поля 
бою до організації та надання спеціалізованої медичної допомоги та медичної 
реабілітації поранених і хворих, то можна зробити такий невтішний висновок: 
взаємодії цивільних органів охорони здоров’я з військовою ланкою медичної 
служби Збройних Сил України на полі бою не може існувати, з тієї простої причини, 
що цивільних лікарів та і середній медичний персонал ми не маємо права 
відправляти під кулі у саме пекло баталії. Іншими словами організація домедичної 
само і взаємодопомоги, першої медичної, яка надається стрільцем-санітаром, 
санітарним інструктором та фельдшерська медична допомога, яка надається 
фельдшером на медичному пункті батальйону покладається тільки на військових.
Поряд з цим, навіть у медичній роті механізованої (танкової), аеромобільної 
бригади організація першої лікарської та елементів кваліфікованої медичної 
допомоги покладається знову ж таки на військових. У мобільних військових 
госпіталях, які розгортаються на базі лікарень теж кваліфікована медична 
допомога організовується військовими лікарями у щільній взаємодії з 
лікарським складом цивільного закладу охорони здоров’я. 
В залежності від кількості санітарних втрат евакуація поранених і хворих з 
них здійснюється у Військово-медичні клінічні центри регіонів, стаціонарні 
військові госпіталі та обласні клінічні лікарні з подальшим вирішенням 
питання реабілітації навіть за кордоном.
Отже, можна зробити невтішний висновок.
Взаємодія цивільної системи охорони здоров’я починається тільки з 
етапу кваліфікованої медичної допомоги і відслідковується на подальших 
етапах медичної евакуації з лікуванням та евакуацією за призначенням та 
подальшою реабілітацією.
Поряд з цим, етапне лікування поранених і хворих з евакуацією їх за 
призначенням та реабілітацією, які базуються на принципах своєчасності, 
спадкоємності і послідовності у наданні медичної допомоги, її ешелонуванні між 
медичними підрозділами та закладами охорони здоров’я, поєднанні заходів з 
надання медичної допомоги пораненим і хворим з евакуацією за призначенням, 
наданні медичної допомоги пораненим та хворим та початок інтенсивної терапії 
якомога раніше від часу поранення, захворювання, проведенні інтенсивної 
терапії тяжко пораненим і хворим під час евакуації, евакуації поранених і хворих 
за призначенням до того лікувального закладу, де йому буде надана вичерпна 
медична допомога з наступним лікуванням до одужання та спеціалізація 
медичної допомоги, лікування і реабілітація поранених і хворих, ще раз 
неоднозначно підтверджують свою актуальність і на сьогоднішній день.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ІНФУЗІЙНО–ТРАНСФУЗІЙНОЇ 
ТЕРАПІЇ НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ

Пенкальський О.О.2, Рощін Г.Г.1, Вершигора А.В.3, Близнюк М.Д.2, 
ІвановВ.І.2, Лобода Г.Г.2, Гонтаренко В.О.1

1НМАПО ім. П.Л. Шупика, Київ, Україна
2ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф МОЗ України», Київ, Україна
3Київський центр екстреної медичної допомого та медицини 

катастроф, Київ, Україна
Мета дослідження. Вивчити особливості проведення інфузійно-
трансфузійної терапії постраждалим з поєднаною травмою на 
догоспітальному та ранньому госпітальному етапі.
Матеріали і методи. Вивчено вітчизняний досвід та досвід країн Євросоюзу , 
США з проведення  інфузійно-транфузійнній терапії на догоспітальному етапі 
за останні 10 років та проведено порівняльний аналіз. Терапія геморагічного 
шоку в кінці XX ст. була заснована на агресивній інфузійній терапії, яка 
супроводжувалась розвитком різного роду ускладнень. Така тактика є досить 
поширеною в Україні та на теренах країн СНД. В остатнє десятиліття в більшості 
передових країн  набула поширення вичікувальна тактика інфузійної терапії, 
після забезпечення гемостазу або так звана пермісивна гіпотонія, коли 
при неконтрольованій кровотечі підтримують систолічний тиск не нижче 
70 мм рт. ст., при поєднаній черепно-мозкової травмі – 90 мм рт. ст., а при 
контрольованій кровотечі  – 110 мм рт. ст. Але, всі вони мають недоліки 
які проявляються у післяінфузіонному періоді. З одного боку, успішно 
ліквідується циркуляторна гіпоксія, викликана дефіцитом ОЦК, а, з іншого 
боку розвивається дилюційна анемічна гіпоксія. Тому, інфузійне лікування 
гострої крововтрати без своєчасного введення донорських еритроцитів 
призводить в післяінфузійному періоді до зменшення кисневої ємності 
циркулюючої крові, погіршення постачання міокарда киснем і формуванню 
серцевої недостатності. Серцева недостатність виявляється безпосередньою 
причиною  падіння величини серцевого викиду і з’являється не діагностована 
циркуляторна гіпоксія. У хворого з кровотечею найважливіше підтримання 
викиду серця (ERC, 2010).
Результати та обговорення. Найбільш поширеними та дієвими стратегіями 
надання допомоги травмованим на догоспітальному етапі є: “Stay and play” 
– лікування на місці події, що передбачає широке використання певних 
заходів та  “Load and go” – «хапай і біжи», виконання тільки реанімаційних 
заходів, мета – швидка госпіталізація. Особливе місце в тактиці інфузійно-
транфузійної терапії посідає внутрішньокістковий доступ для швидкого 
введення розчинів. Основним методом лікування геморагічного шоку 
на догоспітальному етапі, особливо в умовах бойових дій, є переливання 
компонентів крові, при чому, максимальний гемостатичний ефект 
досягається при переливанні свіжозамороженої плазми в співвідношенні 
з еритроцитарною масою як 1:2. Сучасними методиками,особливо за умов 
неможливості швидкої доставки пораненого в стаціонар, є забезпечення 
та проведення інфузійно-трансфузійної терапії колоїдно-кристалоїдними  
розчинами та відмитими універсальними еритроцитами ( закордонний 
досвід з часів В’єтнамської війни ). Нами проведено дослідження 
використання препарату HAES-LX 5 % (українського виробництва) в 
експерименті при тяжкій поєднаній травмі органів черевної порожнини 
з метою компенсації крововтрати, адаптації системи прооксидантно-
антиоксидантного захисту та попередження бактеріальної транслокації 
облігатних анаеробів. Отримані результати довели, що він виявляє більш 
високі показники адаптації до розвитку ускладнень шокового періоду 
травматичної хвороби. 
Висновки. Тактика інфузійно-транфузійної терапії в Україні потребує 
удосконалення та стандартизації й повинна базуватись на досвіді передових 
країн світу. Розчин Гекотон (HAES-LX5%), доцільно використовувати на 
догоспітальному та ранньому госпітальному етапах лікування потерпілих з 
поєднаною травмою.

ВПЛИВ ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ НА РОЗВИТОК КОАГУЛОПАТІЇ У 
ПОСТРАЖДАЛИХ С ЗАКРИТОЮ ПОЄДНАНОЮ АБДОМІНАЛЬНОЮ 

ТРАВМОЮ
Пенкальський О.О.2, Дорош В.М.3, Крилюк В.О.2, Новіков Ф.М.2, 

Іванов В.І.2,
1НМАПО ім. П.Л. Шупика, Київ, Україна

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

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

Мета дослідження. На основі кореляційного аналізу між показниками 
об’ему крововтрати, гематокриту та фібріногену визначеного на ранньому 

госпітальному етапі та в інтраопераційний період, встановити їх вплив на 
перебіг травматичного процесу у постраждалих з закритою поєднаною 
абдомінальною травмою та гіпотермією.
Матеріали і методи. Проведено багатофакторне дослідження результатів 
лікування 127 постраждалих з закритою поєднаною абдомінальною 
травмою на фоні гіпотермії. Загальний масив клінічного дослідження було 
розподілено на такі групи: групу дослідження  постраждалих, що одужали 
(ГД-1) (n=75) та групу дослідження постраждалих, що померли (ГД-2) (n=52). 
Багатофакторне дослідження проведено на основі алгоритму анатомо-
функціональної оцінки ступеня тяжкості стану та травми з розрахунком 
показника вірогідності виживання (ВВ) – за шкалою TRISS. За характеристику 
груп для ознак з розподілом, відповідним до закону Гауса, визначали середнє 
арифметичне значення і стандартну похибку (М±m), та довірливий інтервал 
з міn-мах значенням (ДІ95%). Оцінку ступеня взаємозв’язку між показниками: 
температурою тіла (t°C),  гематокриту та фібріногену проводили шляхом  
обчислення коєфіціента лінійної кореляції за Пірсоном (rр). Для встановлення 
щільності зв’язку проведена апроксимація значень лінії поліноміального 
тренда кореляційного зв’язку між фактичними даними в кожній групі 
постраждалих, з розрахунком коефіцієнту детермінації (r2). Оцінка 
статистичної значимості формул парної регресії вважається при p<0,01.
Результати та обговорення. В ГД-1 середній показник ліжко-днів 
складає 20±5 та показник ВВ за шкалою TRISS – ДІ95%74–86 %. В цій групі 
відмічається висока кореляційна залежність (-0,62) між показниками 
об’єму крововтрати (314±44, мл) та температурою тіла (33,9±0,1°С), але 
середньої сили (rР=-0,38; r2=0,1494) іх вплив на показник гематокриту 
(0,39±0,01) та значний вплив (rР=-0,74; r2=0,6831) на показник фібріногену 
(3,17±0,1; г/л),  що складає 68,3 %. При чому, показник гематокриту в першу 
чергу ( на ≈ 85 %) залежить від змін в системі гомеостазу. Порівняно з 
цим, в ГД-2 при оцінки впливу показника гіпотермії (ДІ95%33,1-33,6; t°C) на 
показник ВВ за шкалою TRISS (ДІ95%26-46; %), відмічається помірно висока 
результативна сила зв’язку (rР=0,63), що в клініко-єпідеміологічному 
аспекті вказує на зростання летальності до 50 % постраждалих продовж 
першої доби госпітального періоду (ДI95%11-23; годин). При чому, в цій групі 
постраждалих відмічається середньої сили кореляційна залежність (rР=-
0,50) показника об’єму крововтрати (ДІ95% 365-814 мл) від температури тіла, 
та іх сумісний помірний вплив (rР=-0,42; r2=0,1796) на показник  гематокриту 
(ДІ95% 0,38-0,41) і значний вплив (-0,84; r2=0,7108) на показник фібріногену 
(ДІ95% 2,57-3,24; г/л), що складає 71,1 %. Решта 29,9 % впливу на показник 
фібріногену складають інші показники біохімічних змін в системі гемостазу 
в період розвитку шоку.
Висновки. Показник гіпотермії від 33,1°C та менш, як приватний предиктор 
функціональних ускладнень перебігу травматичного процесу, в сукупності з 
крововтратою в об’ємі від 356 мл, впливають на зростання ризику додобової 
летальності у 50% постраждалих з закритою поєднаною абдомінальною 
травмою. За нашими даними, це пов’язано зі зниженням рівня фібріногену 
до 2,57 г/л та збільшенням показника гематокриту до 0,41 на ранньому 
госпітальному етапі, у 71,1 % даної категорії постраждалих.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ 
ПОДОЛАННІ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Рощін Г.Г.1, Мазуренко О.В.1, Волошин В.О.2

1 НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ, Україна
2 Національна академія Служби безпеки України, Київ, Україна

Мета. Вивчити міжнародний досвід цивільно-військової взаємодії під час 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (НС).
Матеріали і методи. Бібліографічний, семантичний, аналіз власних 
спостережень цивільно-військової взаємодії на міжнародних навчаннях 
«Yankee – 2000», «Sea Breeze», «Rough and Ready», «SEESIM».
Результати. Під час виконання учбових завдань, з метою управління 
подолання наслідків НС, координації та взаємодії між різними гілками 
виконавчої влади,  керівник проведення операції для координації спільних 
дій між аварійно-рятувальними підрозділами та цивільними урядовими та 
неурядовими організаціями, в тому числі волонтерськими, регіональними 
та міжнародними, для надання певного обсягу визначеної допомоги між 
різними гілками виконавчої влади організують так звані Оперативні 
центри, або, в разі залучення військового компоненту, Цивільно-військові 
оперативні центри. (CMOC – civil military operation centre, англ.), до складу 
якого входили повноважні представники  військового та цивільного 
компонентів, в т.ч. керівників охороною здоров’я постраждалої від 
НС території. Нашу увагу привернуло те, що CMOC організовували не 
обов’язково військові, проте військові відігравали значущу функцію 
підтримки дій цивільних. Серед завдань СМОС було визначено: 1) 
здійснення керівництва, планування та організацій проведення операції 
щодо надання допомоги постраждалим в разі виникнення НС; 2) 
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здійснення координації дій урядових та неурядових організацій для 
забезпечення потреб цивільного населення; 3) забезпечення обміну 
інформацією між учасниками операції з подолання наслідків НС; 4) 
координація та моніторинг запитів та пропозицій про допомогу від 
гуманітарних організацій та їх забезпечення за допомогою підтримки 
військовими. Координацію цивільно-військових дій та взаємної підтримки 
здійснюють через обмін інформацією, об’єднане планування та спільну 
оцінку ситуації яка склалась; проведення спільних нарад; перемовин 
тощо. Організація цивільно-військових оперативних центрів обумовлює 
розробку та впровадження єдиних для цивільних та військових 
уніфікованих міжнародних стандартів та протоколів, в т.ч. єдиної медичної 
сортувальної системи.
Висновки. Цивільно-військовий оперативний центр (CMOC) – це 
первинна ланка, для координації спільних дій цивільних установ, 
збройних сил та гуманітарних урядових,  неурядових та волонтерських  
організацій і агенцій. Під час подолання наслідків НС впроваджують 
єдині для військових та цивільних стандарти та протоколи надання 
медичної допомоги. Цивільно-військову координацію забезпечують 
через спільне планування місії та налагодження  уніфікованого обміну 
інформацією.

ВВЕДЕННЯ ПРОГРАМ ВІЙСЬКОВО – ТАКТИЧНОЇ  МЕДИЦИНИ В 
ЕКСТРЕНУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ

Рощін Г.Г., Мазуренко О.В., Крилюк В.О., Кузьмін В.Ю., Іскра Н.І., 
Сличко І.Й., Гонтаренко В.О.

НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ, Україна
Мета. Вивчити можливості  покращення підготовки слухачів в післядипломній 
освіті з надання екстреної медичної допомоги за умов АТО на кафедрі 
медицини катастроф шляхом викладання елементів тактичної медицини 
Матеріал та методи. За умов ситуації, що склалась в країні, протягом 
визначеного терміну змінились вимоги до навчального процесу і 
безпосередньо – до викладання піднятої проблематики  на кафедрі 
медицини катастроф. З врахуванням світового досвіду щодо надання 
екстреної медичної допомоги за умов локальних війн, АТО та вивчення 
програм підготовки лікарів та військовослужбовців (США та Євросоюзу), 
вважали за доцільне внести зміни до наших навчальних програм. В кожну із 
156, 78, 72,12 та 6 годинну програму були внесені елементами з викладання 
тактичної бойової та цивільної медицини. За час проведення АТО, на кафедрі 
медицини катастроф пройшли навчання 2 345 слухачів циклів тематичного 
удосконалення та інтернів. Особливу  увагу приділяли відпрацюванню 
практичних навичок на манекенах з елементами само- та взаємодопомоги, 
методиці  накладання кровозупинного джгута, відкриттю дихальних 
шляхів ,тактиці при  лікуванні «під вогнем», тактичному польовому  
та  евакуаційному лікуванню поранених. До викладання залучаються 
досвідчені науковці та практичні лікарі  ДЗ Українського науково-
практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 
МОЗ України. Основні причини смертей на полі бою за зведеним аналізом 
попередніх військових конфліктів: у 31 % випадків – проникаюча травма 
голови, 25 % – ушкодження тулуба, що не корегується хірургічним шляхом, 
10 % – травма тулуба, що потенційно корегується хірургічним шляхом, 9 
% – крововтрата від ушкодження кінцівки, 7 % – розривні типи поранень/
травми, 5 % – напружений пневмоторакс, 1 % – порушення прохідності 
дихальних шляхів, 12 % – смерть від ран (інфекції або ускладнення шоку), 
саме цим тематикам ми  приділяли найбільшу увагу.
Результати та обговорення. Як показав проведений аналіз відповідей на 
поставлену групу запитань до проведення занять помилки допускали 52,1 % 
слухачів. Після проведення навчань цей показник складав 11,3 %. Моніторинг 
помилок показав, що у переважної кількості випадків (86,8  %) мали місце 
помилки стосовно послідовності виконання невідкладних заходів. На 
другому місті знаходилась якість виконання невідкладних заходів (відсутність 
практичного досвіду роботи в позалікарняних умовах). На третьому місці за 
частотою стояли помилки стосовно власної безпеки (нехтування власною 
безпекою при наданні екстреної  медичної допомоги).
Висновки. За умов проведення локальних та широкомасштабних АТО з 
веденням бойових дій важливе місце займає тактична екстрена медична 
допомога. Використання у навчальному процесі розроблених та адаптованих 
міжнародних програм по наданню домедичної допомоги на місці ураження з 
елементами само- та взаємодопомоги надає можливість навчити, закріпити та 
поглибити теоретичні знання та відпрацювати практичні навички широкому 
колу слухачів, а вивчення поєднання трьох етапів надання допомоги, які є 
основами військової медицини – дозволяють упередити три причин смерті 
на полі бою: кровотечу з ушкодженої кінцівки, напружений пневмоторакс та 
травматичну обструкцію дихальних шляхів .

ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ДОВГИХ КІСТОК У 
ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

Гур’єв С.О., Сацик С.П., Євдашенко В.П., Нацевич Р.О.
Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони 
здоров’я України», Київ, Україна

Вступ. Останні десятиріччя характеризуються значним ростом травматизму, 
в структурі якого домінує пошкодження кінцівок, а саме довгих кісток, що 
в свою чергу ставить перед хірургами пошкоджень завдання оптимізації 
надання допомоги таким постраждалим. Велику проблему при лікуванні 
постраждалих з пошкодженнями довгих кісток при політравмі викликають 
інфекційні ускладнення. Незважаючи на те операції що виконуються у таких 
постраждалих спрямовані на відновлення основних функцій пошкоджених 
кінцівок, остаточно не визначені терміни та обсяги оперативних втручань в 
кожному конкретному випадку.
Матеріали та методи дослідження. Вивчено результати лікування 53 
постраждалих з пошкодженнями довгих кісток внаслідок дорожньо-
транспортних пригод, як компоненту політравми. При їх лікуванні 
дотримувалися тактики Damage Control Orthopaedic. При стабільному 
стані постраждалого проводили первинну хірургічну обробку відкритих 
пошкоджень, а також необхідні оперативні втручання для стабілізації 
переломів в повному обсязі. При нестабільному стані виконували тільки 
невідкладні операції за життєвими показами. Вибір методу остеосинтезу 
залежав від характеру і локалізації перелому, від стану м’яких тканин 
пошкоджених кінцівок. Ступінь пошкодження м’яких тканин оцінювали 
за класифікацією АО. При значних пошкодженнях м’яких тканин фіксацію 
переломів здійснювали стержневими апаратами зовнішньої фіксації, 
остаточні реконструктивно-відновні операції проводили погружними 
фіксаторами після загоєння м’яких тканин або відсутності нагноєння. При 
помірних і незначних пошкодженнях м’яких тканин кінцівок використовували 
внутрішньокісткові та накісткові фіксатори. У випадках відкритих пошкоджень 
при внутрішньосуглобових переломах кінцівок першим етапом виконували 
стабілізацію відламків позавогнищевими стержневими апаратами, остаточні 
реконструктивно-відновні операції – погружними фіксаторами після повного 
загоєння м’яких тканин.
Результати та обговорення. В екстреному порядку, в перші 6 годин після 
надходження, оперативні втручання в повному обсязі надані 16 (30,2 %) 
постраждалим. У випадках, де тяжкість постраждалого була зумовлена 
черепно-мозковою, торакальною чи абдомінальною травмами, терміни 
хірургічної обробки та фіксація переломів залежали від хірургічної тактики 
хірургів та нейрохірургів. У таких постраждалих тимчасову стабілізацію 
переломів верхніх кінцівок і переломів гомілок здійснювали переважно 
гіпсом, тимчасову стабілізацію переломів стегна здійснювали скелетним 
витягуванням. Стабілізацію пошкоджених кісткових сегментів проводили 
у відстроченому порядку, другим етапом слідом за життєво важливими 
операціями, у 11 (20,8 %) пацієнтів. Позавогнищевий остеосинтез 
використаний в 29 (54,7 %) випадках, в 19 (35,8 %) з яких він залишився 
остаточним методом остеосинтезу. Інтрамедуллярний остеосинтез 
штифтами з блокуванням, без розсвердлювання кістково-мозкового 
каналу застосований у 11 (20,8 %) постраждалих, остеосинтез накістковими 
імплантатами – у 13 (24,5 %). Летальність у групі склала 7 (13,2 %) випадків, 
інфекційні ускладнення виявлені у 11 (20,8 %) постраждалих.
Висновки. Ми вважаємо, що остеосинтез переломів довгих кісток 
відноситься до невідкладних оперативних втручань, а описаний підхід 
дозволяє знизити частоту ускладнень травматичної хвороби, підвищити 
виживання пацієнтів. Вибір остеосинтезу залежить від тяжкості стану 
пацієнта, характеру і локалізації перелому, ступеня пошкодження м’яких 
тканин. У пацієнтів з відкритими переломами довгих кісток при політравмі в 
поєднанні великим ушкодженням м’яких тканин, а також при нестабільному 
стані первинним методом вибору є позавогнищевий остеосинтез апаратами 
зовнішньої фіксації.

ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ В 
ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД (ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС) ТА ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

КОНТРТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Танасієнко П.В., Іскра Н.І., Знахарчук В.М., Ткаченко Д.Г.

Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони 

здоров’я України», Київ, Україна
Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування функції і завдання 
служби медицини катастроф в особливий період (військовий час) (ОПВЧ) та 
при проведенні контртерористичних операцій.
Матеріали і методи. Проведений науковий аналіз  джерел наукової та 
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спеціальної інформації методом екстраполяції даних та теоретичного 
моделювання ситуації, і з урахуванням наявного кадрового, наукового 
та інфраструктурного ресурсу, а також досвіду подолання наслідків 
надзвичайних ситуацій в Україні та світі за участю формувань Державної 
служби медицини катастроф України (ДСМКУ) розроблено принципи та 
основні положення функціонування ДСМК для здійснення медичного захисту 
населення в особливий період (воєнний час) як невід’ємного компоненту 
єдиної системи цивільного захисту України
Результати та обговорення. Основними принципами створення концепції 
медичного захисту населення в ОПВЧ є:
1. Все навантаження при наданні медичної допомоги постраждалим буде 
спрямовано на діючі центри медичної допомоги та медицини катастроф.
2. Поєднання державного та приватного партнерства у подоланні медико-
санітарних наслідків сучасний військових дій.
Основними положеннями концепції  медичного захисту населення в ОПВЧ є:
1. Створення системи медичного захисту на базі існуючої служби – ДСМКУ 
шляхом організаційної перебудови в особливий період (воєнний час).
2. Залучення сил та засобів ДСМКУ в ОПВЧ, причому в данні сили повинні бути 
сформовані в мирний час та визначені для застосування у особливий період 
(воєнний час).
3. Створення та поновлення мобілізаційних резервів сучасними лікарськими 
заходами та засобами медичного призначення.
4. Створення мобільних формувань цивільного захисту та їх оснащення 
відповідно до вимог табеля оснащення, які розроблені у попередніх 
дослідженнях.
5. Проведення заходів щодо підтримання постійної готовності сил та засобів 
медичної служби цивільного захисту населення України.
6. Медична служба цивільного захисту в організаційно-структурному 
плані повинна уявляти собою органічне поєднання стаціонарних та 
мобільних формувань із застосуванням принципів  взаємопідтримання та 
взаємозаміняємості.
7. Застосування принципу партнерства усіх медичних закладів всіх форм 
власності із застосування принципу державно-приватного партнерства.
8. Забезпечення міжнародного співробітництва на підставі двосторонніх угод 
так і в рамках міжнародних організацій.
9. Розробка та впровадження сучасних медичних технологій медичного 
захисту, для чого необхідно створити науково-клінічні підрозділи із існуючих 
наукових медичних установ України в межах їх штатного нормативу та 
бюджетних асигнувань.
Висновки:
1. Науково обґрунтувано структуру і характер сил та засобів медичної служби 
цивільної оборони (цивільного захисту) України у воєнний час, визначено 
місце медичного захисту населення в системі цивільного захисту України.
2. Розроблено адаптовані до умов нашої держави, враховуючи соціально-
економічне становище, концептуальну та функціонально-стуктурну моделі 
медичної служби цивільної оборони (цивільного захисту) в особливий 
період, як компоненти Цивільного захисту України.

ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ: СЬОГОДЕННЯ ТА 
МАЙБУТНЄ

Зозуля І.С., Зозуля А.І.
Національна медична академія післядипломної освіти

 імені П.Л. Шупика, Київ, Україна
Вступ. Захворюваність на мозковий інсульт в нашій країні вище 
ніж у розвинутих країнах світу і складає 31 % у структурі всіх форм 
цереброваскулярних хвороб. Аналіз динаміки захворюваності на інсульт 
за останні 10 років свідчить про стійку тенденцію до зростання і сьогодні 
становить 2,2-3,5. В країнах Європи він становить нижче 2,0.
Мета. Провести аналіз надання невідкладної допомоги хворим з мозковим 
інсультом в історичному плані і розробити стратегію її покращення.
Матеріал і методи. Вивчити вітчизняну та зарубіжну літературу, яка 
стосується стратегії і тактики надання допомоги при цереброваскулярних 
захворюваннях. Провести аналіз обстеження 300 хворих з мозковим 
інсультом і показати переваги лікування їх в спеціалізованих інсультних 
центрах.
Результати та обговорення. Протягом минулого десятиліття у підходах до 
лікування хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу пройшли 
серйозні зміни. З 1990 року активно розроблялися нові стратегії боротьби 
з інсультом. Ідея про створення інсультних відділень (центрів) виникла на 
основі досвіду роботи інфарктних відділень і центрів травми. Новим проривом 
в проблемі лікування інсультів стало впровадження тромболітичної терапії. 
Проведені порівняння у вигляді доказової медицини при інсульті – надання 
допомоги в інсультному відділенні у вигляді застосування аспірину і введення 
тканинного активатора плазміногену. Сучасні дані показують, що лікування 

всіх хворих з інсультом в спеціалізованих інсультних відділеннях (центрах) 
не має альтернативи. Лікування внутрішньовенним введенням тканинного 
активатора плазміногену і надання допомоги в спеціалізованих інсультних 
центрах (відділеннях) – основні пріоритети в сучасному лікуванні інсульту. 
В інсультних центрах виконується широке коло спеціалізованої допомоги: 
виконання нейровізуалізуючих досліджень, хірургічні і ендоваскулярні 
оперативні втручання, включаючи кліпірування, облітерацію спіралями 
внутрішньочерепних аневризм, каротидну ендартеректомію, балонізацію, 
стентування, пластику судин, загальну та локальну тромболітичну терапію. 
Недавні дослідження підтвердили ефективність організованої допомоги 
інсультним хворим в інсультних відділеннях (центрах), а також показали, що 
надання допомоги у відділеннях реабілітації після інсульту забезпечує 10 
років життя після інсульту. Система надання допомоги при інсульті повинна 
координувати і сприяти доступності хворому всього спектра діяльності і 
послуг, пов’язаних з попередженням інсульту, його лікування і реабілітації. 
Система надання допомоги при інсультах в різних європейських країнах має 
свої організаційні особливості, але включає один і той же ключовий елемент 
– спеціалізовані регіональні інсультні центри або інсультні блоки (Stroke unit).
Висновок. Центральним елементом перебудови системи надання 
допомоги при цереброваскулярних захворюваннях є створення 
нейросудинних центрів, спеціалізованих відділень відновного лікування та 
мультидисциплінарних бригад для надання медичної допомоги хворим.

ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ВИКЛАДАННЯ 
МЕДИЦИНИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ ЛІКАРЯМ-ІНТЕРНАМ

Зозуля І.С., Боброва В.І., Іващенко О.В., Ганджа Т.І.
Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика, Київ, Україна
Мета. Висвітлити питання нормативно-правових документів викладання 
медицини невідкладних станів лікарів-інтернів з метою покращення їх 
підготовки на очно-заочній формі навчання.
Матеріал і методи. Використано методичні рекомендації для керівників 
баз стажування з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Медицина 
невідкладних станів» випущені кафедрою медицини невідкладних станів 
НМАПО імені П. Л. Шупика.
Результати та обговорення. Підготовка кваліфікованих лікарів-фахівців 
зі спеціальності «Медицина невідкладних станів» для самостійної роботи в 
закладах та установах системи охорони здоров’я здійснюються в інтернатурі 
згідно Наказу МОЗ України № 81 від 23.02.2005 р. «Про затвердження Переліку 
спеціальностей та строків навчання в інтернатурі випускників медичних 
і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів 
університетів». Тривалість підготовки 1,5 роки, форма навчання – очно-заочна. 
Основним завданням стажування лікарів під час інтернатури є удосконалення 
професійних навичок з основних розділів медицини невідкладних станів, 
вивчення клініки та діагностики невідкладних станів, методів їх лікування, 
реабілітації та профілактики. Підготовка лікарів медицини невідкладних станів 
в інтернатурі проводиться за індивідуальними планами, розробленими на 
підставі типового навчального плану і програми інтернатури у відповідності з 
кваліфікаційними характеристиками. Виконання курсів навчальної програми 
на базі стажування досягається шляхом їх практичної лікарської діяльності 
під керівництвом безпосереднього керівника інтернатури. За весь період 
спеціалізації в інтернатурі лікар-інтерн повинен оволодіти певним переліком 
практичних навичок. Лікарі-інтерни зобов’язані набувати, поглиблювати і 
удосконалювати професійні знання, вміння і навички. В тому числі самостійно. 
Під поняттям «самостійно» слід розуміти тільки максимально можливу 
самостійність, яка, однак, повинна бути суворо контрольована керівником. 
Ступінь самостійності повинен прогресивно зростати в процесі навчання. 
Практична підготовка лікарів-інтернів досягається шляхом систематичної 
активної участі лікарів-інтернів у діагностичній і лікувальній роботі, клінічних 
розборах, інших видах практичної діяльності відділення і лікарні. Лікарі 
медицини невідкладних станів повинні знати основи законодавства про 
охорону здоров’я та директивні документи; загальні принципи організації 
центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, діючі накази 
та інші документи; основи реаніматології; основи загального знеболення; 
основи діагностики і невідкладної допомоги при невідкладних станах в 
клініці внутрішніх хвороб, при гострих захворюваннях та травмах живота, 
при травмах опорно-рухового апарату, при захворюваннях і травмах 
нервової системи, при гострих захворюваннях і травмах ока, носа, горла, 
вуха, при акушерсько-гінекологічних захворюваннях, при гострих психічних 
захворюваннях, при гострих екзогенних отруєннях, при термічних 
ураженнях, утоплені, при деяких інфекційних захворюваннях, при гострих 
захворюваннях і травмах в урології.
Лікар медицини невідкладних станів повинен володіти наступними 
маніпуляціями: запис та розшифровка ЕКГ; дефібриляція; проведення 
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зовнішнього масажу серця; конікотомія, конікопункція; інтубація трахеї; 
штучна вентиляція легень; венепункція; місцева анестезія; відновлення 
прохідності верхніх дихальних шляхів; інгаляція кисню; зупинка зовнішніх 
кровотеч; тампонада порожнини носа; асептична обробка рани; 
катетеризація сечового міхура; транспортна імобілізація; переведення 
закритого та клапанного пневмотораксу в відкритий; промивання шлунка; 
промивання очей при уражені хімічними речовинами; накладання бинтових 
пов’язок. 
Висновок. Охарактеризована вище практична діяльність, теоретична 
підготовка, науково-дослідна робота і виховні аспекти навчання в інтернатурі 
являють собою єдину інтегральну систему органічно пов’язаних між собою 
різних блоків єдиного процесу – навчання спеціальності і формування 
світогляду лікаря-інтерна.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ И ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОТРАВЛЕНИЙ КУРИТЕЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ «СПАЙС» 
Курдиль Н.В.1, Зозуля И.С.2, Иващенко О.В.2, Богомол А.Г. 3, Струк В.Ф. 3

1Украинская военно-медицинская академия, кафедра военной 
токсикологии, радиологии и  медицинской защиты, Киев

2Национальная медицинская академия последипломного образования 
имени П.Л. Шупика, кафедра медицины неотложных состояний, Киев

3Киевская городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи, токсикологический центр, Киев

Цель. Изучение особенностей клинического проявления и токсиколо-
гической диагностики острых отравлений курительными смесями «Спайс». 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ случаев острых 
токсических реакций, связанных с применением курительных смесей, за 
период 2010 – 2014 гг. Использованы статистические данные Киевского 
городского токсикологического центра.
Результаты и их обсуждение. Острые отравления курительными 
смесями  «Спайс» наблюдаются в Киеве в течение последних 5-ти лет. 
В группе отравлений психотропными веществами травяные смеси 
составляют около 1,0%, летальных случаев за период исследований не 
было. Однако, по сообщениям региональных отделений по лечению 
отравлений отмечаются крайне тяжелые случаи отравлений, имеющие 
летальный результат. В тяжелых случаях характерна картина отека мозга, 
дыхательной и циркуляторной недостаточности. В описанных клинических 
проявлениях острого поражения центральной нервной системы 
усматривалась аналогия с тяжелыми и необратимыми нарушениями, 
возникающими при отравлении ингаляционными наркотиками (клеи, 
токсичные смолы). Возраст пострадавших регистрировался в пределах 
от 18 до 39 лет, все пострадавшие - мужчины. Клиническая картина 
проявлялась поражением функции центральной нервной системы, 
галлюцинациями, возбуждением, двигательной активностью. Интенсивная 
терапия состояла из симптоматического лечения, направленного на 
профилактику осложнений со стороны дыхательной и сердечнососудистой 
систем, специфические антидоты и фармакологические антагонисты не 
использовались. Тест-системы для диагностики наркотиков и психотропных 
веществ в моче положительных результатов не дали, в единичных случаях 
был положительный тест на марихуану. 
Выводы. Рост числа острых отравлений курительными смесями и связанные 
с ними летальные случаи требуют неотлагательного поиска эффективных 
методов интенсивной терапии и лабораторной диагностики, выводя 
проблему курительных смесей и входящих в их состав синтетических 
каннабиноидов в приоритетную задачу клинической токсикологии и 
интенсивной терапии.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ТЯЖЕСТИ 
СОСТОЯНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ 

ИНСУЛЬТОМ МЕТОДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШКАЛЫ НЕПРЯМОЙ 
СТАТУСМЕТРИИ

Дарий В.И., Смирнова Л.М., Голдовский Б.М., Сериков К.В., 
Алексеенко Ю.П., Неустроев С.Б., Филимонов Р.В.

Цель. оценить эффективность шкалы непрямой статусметрии при 
определении тяжести состояния пациентов с ишемическим инсультом в 
отделении интенсивной терапии.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное, нерандомизированное 
исследование 91 больного с ишемическим инсультом (ИИ) в условиях 
отделения анестезиологии с палатами интенсивной терапии КУ “Запорожская 
городская многопрофильная клиническая больница № 9”. Больные были 
разделены на 2 группы.
Группу 1 составили 43 больных с первичным ИИ. Выздоровевших больных 
было 26 – средний возраст (65±2) лет, из них мужчин 14 (53,8 %); женщин – 12 

(46,2 %). Умерших больных 17 – средний возраст (70±3) лет, из них мужчин 10 
(58,8 %); женщин – 7 (41,2 %).
Группа 2 была представлена 48 больными с повторным ИИ. Выздоровевших 
больных 34 – средний возраст (68±2) лет, из них мужчин 20 (58,8 %); женщин – 
14 (41,2 %). Умерших больных 14 – средний возраст (70±2) лет, из них мужчин 
6 (42,9 %); женщин – 8 (57,1 %).
Всем больным проводился динамический мониторинг тяжести ИИ по 
неврологической шкале National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) и тяжести 
общего состояния по шкале непрямой статусметрии (Шифрин Г.А., 2001).
Тяжесть состояния выздоровевших пациентов оценивали на этапах 
исследования: поступление в отделение интенсивной терапии (ОИТ); 2-е 
сутки – 5-е сутки пребывания в ОИТ; перевод в неврологическое отделение; 
в отделении неврологии.
Тяжесть состояния умерших больных оценивали на этапах исследования: 
поступление в ОИТ; 2-е сутки – сутки, в которые произошла остановка 
кровообращения.
По шкале NIHSS тяжесть ИИ оценивали исходя из нарушения сознания по 
шкале ком Глазго, движения глазных яблок, полей зрения, паралича лицевой 
мускулатуры, движений в верхних и нижних конечностях на стороне 
поражения, атаксии в конечностях, чувствительности, синдрома “отрицания”, 
дизартрии, афазии. И если полученное количество баллов ≤ 5 имеет место 
легкий инсульт, при 6-13 баллах – инсульт средней тяжести, 14-20 баллов – 
тяжелый инсульт, ≥ 21 – очень тяжелый инсульт.
Данная шкала неудобна в использовании в условиях ОИТ, когда нет 
возможности пригласить на консультацию специалиста невролога и 
адекватно оценить степень тяжести мозгового инсульта. Поэтому в 
условиях ОИТ наряду со шкалой NIHSS нами используется шкала непрямой 
статусметрии для оценки тяжести общего состояния больных с ИИ.
По шкале непрямой статусметрии определяются: уровень сознания по 
шкале ком Глазго, наличие определенного заболевания, диурез, сатурация 
кислорода артериальной крови (%), частота дыхательных движений (в 
минуту), частота сердечных сокращений (в минуту), систолическое и 
диастолическое артериальное давление (мм рт.ст.), температура тела (ºС), 
уровень гемоглобина (г×л-1), уровень общего белка (г×л-1).
При наличии ≤ 13 % - системных нарушений не отмечается, при 14-43 % имеет 
место системная дисфункция, при 44-68 % – полиорганная недостаточность, 
при ≥ 69 % несостоятельность биологической устойчивости организма.
Результаты и обсуждения. В 1 группе выживших больных с первичным 
ИИ на всех этапах исследования отмечалось среднетяжелое течение 
инсульта по шкале NIHSS (8,6; 8,2; 8,1; 8,0; 7,9; 7,9; 7,3 баллов) и дисфункция 
биоустойчивости (30; 30; 34; 33; 35; 30; 30 % соответственно).
У умерших больных 1 группы при их поступлении в ОИТ отмечалось 
среднетяжелое течение инсульта (11,4 баллов) и дисфункция биоустойчивости 
по шкале непрямой статусметрии (28). Со 2-х суток пребывания в ОИТ 
отмечалось тяжелое течение инсульта (14,3 баллов), что характеризовалось 
дисфункцией биоустойчивости (27 %). В сутки, когда произошла остановка 
кровообращения, имело место крайне тяжелое течение инсульта (27,6 
баллов) с недостаточностью биологической устойчивости организма (45 %).
Во 2 группе выживших больных с повторным ишемическим инсультом на всех 
этапах исследования отмечалось среднетяжелое течение инсульта по шкале 
NIHSS (9,3; 9,2; 9,1; 9,1; 9,0; 8,9; 8,7 баллов) и дисфункция биоустойчивости (30; 
30; 35; 33; 38; 32; 32 % соответственно) по шкале непрямой статусметрии.
У умерших больных 2 группы при их поступлении в ОИТ и на 2-е сутки 
имело место тяжелое течение ИИ (17,2 и 15,0 баллов соответственно), что 
характеризовалось дисфункцией биоустойчивости (33 и 36 %). С 3-тьих 
суток пребывания в ОИТ отмечалось среднетяжелое течение инсульта 
(11,0 баллов) с недостаточностью биоустойчивости (47 %). В сутки, когда 
произошла остановка кровообращения, по шкале NIHSS имело место крайне 
тяжелое течение ИИ (27,2 баллов) и недостаточность биоустойчивости (50 %).
Выводы:
1. По шкале NIHSS тяжесть состояния больных с ИИ определяется по 
выраженности неврологической симптоматики, которую оценивает врач 
невролог.
2. Мониторинг биоустойчивости отражает системные изменения в организме 
больных с ИИ, что делает удобным использование данной шкалы в условиях 
ОИТ.

МОЖЛИВОСТІ ЛАЗЕРНОЇ ДОППЛЕР ФЛОУМЕТРІЇ У ВИВЧЕННІ 
РОЗЛАДІВ МІКРОЦИРКУЛЯЦІІ У ХВОРИХ З НЕВІДКЛАДНИМИ СТАНАМИ

І.М. Фуштей, Б.М. Голдовський, С.О. Поталов, В.П. Медведєв, Є.В. Сідь, 
К.В. Серіков

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Патологія мікроциркуляторного русла давно є фундаментальною 
проблемою експериментальної та клінічної медицини. Актуальність 
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цієї проблеми обумовлена тим, що мікроциркуляторне русло є місцем, 
де реалізується транспортна функція серцево-судинної системи і 
забезпечується транскапіллярний обмін речовин, створюється необхідний 
для життя тканинний гемостаз. У патогенезі різних захворювань суттєву роль 
відіграють зміни мікроциркуляції крові і процесів транскапіллярного обміну, 
підтримують метаболічний і гемодинамічний гомеостаз. Мікроциркуляторне 
русло швидко реагує на різні фактори зовнішнього і внутрішнього 
середовища, а зміни у капілярах виявляються ранніми і стійкими.
В останні роки за кордоном все більше поширення одержує метод лазерної 
доплерівської флоуметрии (ЛДФ), який дозволяє неінвазивно оціни-
вати не тільки рівень периферичної перфузії, але і виявляти особливості 
регуляції кровотоку на рівні мікроциркуляторного русла (МЦР). Володіючи 
високою чутливістю до змін микрогемодинамической ситуації в судинному 
руслі, метод ЛДФ має незаперечну перевагу перед іншими методиками 
дослідження, оскільки дозволяє оцінювати стан функціональних механізмів 
управління микрокровотоком.
До основних достоїнств ЛДФ відносяться: неінвазивність, безпека і простота 
дослідження, можливість проведення одноразових та тривалих вимірювань, 
швидка реакція на судинні порушення і висока чутливість апаратури. 
Допплеровская флоуметрия дозволяє виявити наявні порушення механізмів, 
що регулюють мікроциркуляцію крові в тканинах людського організму. Цей 
спосіб діагностики дає максимально точну інформацію з цього питання, і тому є 
найкращим серед подібних йому методів. Даний метод діагностики є неінвазивним 
і не доставляє пацієнтам ніяких неприємних відчуттів. Протипоказань до нього не 
існує. Після лазерної доплерівської флоуметрии не накладається ніяких обмежень 
не існує ускладнень. Займає цей метод діагностики порівняно небагато часу. 
Лазерна доплерфлоуметрия дозволяє отримати максимальну інформацію про 
порушення регуляторних механізмів мікроциркуляції.
Прі шоках різної етіології відбуваються змінюються функції серцево-судинної 
системи, дихання, нирок, порушуються процеси мікроциркуляції і метаболізму. 
Шок - захворювання поліетіологічне. Не залежно від причин і особливостей 
патогенезу, основними у розвитку шоку є вазодилатація, гіповолемія та 
вазодилатація, що призводить до зменшення хвилинного об’єму крові серця 
і розладу мікроциркуляції. Основний патофизиологический процес при шоці, 
обумовлений порушенням мікроциркуляції, розвивається на клітинному рівні. 
Розлади мікроциркуляції, що об’єднують систему артеріоли-капіляри-венули, 
призводять до серйозних змін в організмі, так як саме тут відбувається основна 
функція кровообігу - обмін речовин між клітиною і кров’ю. При використанні ЛДФ 
з’являється можливість отримати in vivo весь спектр процесів в микрососудах які 
відіграють велику роль у функціонуванні системи мікроциркуляторного русла.
Таким чином, дослідження системної мікроциркуляції при шоках різної 
етіології неінвазивною технологією ЛДФ може бути високоінформативним 
методом, який дозволить не тільки визначити тип мікроциркуляторних 
розладів, але і здійснювати контроль за ефективністю інтенсивної терапії.

ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Сериков К.В., Голдовский Б.М., Поталов С.А., Левкин О.А., Сидь Е.В., 
Логвиненко А.В.

Цель. Уменьшение летальности пациентов с ишемическим инсультом путем 
оптимизации алгоритма интенсивной терапии (ИТ).
Материалы и методы. В условиях отделения анестезиологии с палатами 
интенсивной терапии КУ “Запорожской городской многопрофильной 
клинической больницы № 9” использован алгоритм интенсивной терапии 91 
больному с ишемическим инсультом.
Средний возраст больных составил (67±1) лет, из них мужчин 50 (54,9 %) – 
средний возраст (65±1) лет; женщин – 41 (45,1 %) – средний возраст (69±1) 
лет.
Выздоровевших больных было 60 – средний возраст (66±1) лет, из них 
мужчин 34 (56,7 %) – средний возраст (65±1) лет; женщин – 26 (43,3 %) – 
средний возраст (67±2) лет.
Умерших больных было 31 – средний возраст (68±2) лет, из них мужчин 16 
(51,6 %) – средний возраст (65±2) лет; женщин – 15 (48,4 %) – средний возраст 
(72±3) лет.
Результаты и обсуждения. Алгоритм ИТ терапии использовался согласно 
протоколу оказания медицинской помощи больным с ишемическим 
инсультом (Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03.08.2012 № 
602) с учетом рекомендаций Американской ассоциации инсульта (2013).
1. Контроль витальных функций и неврологического статуса:
- мониторинг артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), насыщения артериальной крови кислородом (SaO2), лабораторных 
показателей

- оценка сознания по шкале ком Глазго.
2. Дифференцирование подтипа ишемического инсульта: атеротром-
ботический, кардиоэмболический, лакунарный, гемодинамический, 
гемореологический.
3. Обеспечение адекватного газообмена:
- при SaO2 < 94% - ингаляция кислорода через носовой катетер или лицевую 
маску.
- при SаO2 < 90% на фоне проводимой оксигенотерапии, уровне сознания 
по ШКГ < 8 баллов – интубация трахеи с искусственной вентиляцией легких.
4. Инфузионная терапия:
- поддержание центрального венозного давления в границах 8-10 см водн.
ст. путем адекватного восполнения растворами кристаллоидов и коллоидов.
5. Коррекция гемодинамики:
- при гипертензии (АД сист. > 220 мм рт.ст., АД диаст. > 120 мм рт.ст.) – 
медикаментозное снижение АД на 10-15% от исходного уровня в течение 2-3 
часов, далее в течение суток – медикаментозное снижение АД на 15-25% от 
исходного уровня [1, 2].
- при гипотензии – вазопрессорная поддержка дофамином в дозе 5-10 мкг/
кг/мин.
6. Первичная нейропротекция:
- 25% раствор магния сульфата 20 мл/сут. в 0,9% растворе NaCl, в/в.
7. Вторичная нейропротекция:
- из-за снижение кровотока в сосудах кровоснабжающих ткань мозга вокруг 
“ишемической полутени”, уменьшения церебрального перфузионного давления и 
развития симптома “обкрадывания” – препараты для вторичной нейропротекции 
в острейшем периоде ишемического инсульта не применяются.
8. Антиагрегантная терапия:
- аспирин по 100-300 мг/сут. per os, в течение 48 часов от начала заболевания.
9. Антикоагулянтная терапия:
- антикоагулянты прямого действия (гепарин) 32 тыс. ЕД в 1-е сутки, далее по 
24 тыс. ЕД в/в или п/к, под контролем коагулограмы.
10. Коррекция гипертермии:
- производится при t ≥ 37,5 0С и начинается поиск возможного очага 
инфекции.
11. Антибактериальная терапия:
- начинается при доказанном очаге инфекции, при этом производится замена 
групп антибиотиков каждые 7 дней.
12. Поддержание нормогликемии:
- при уровне глюкозы > 10 ммоль/л - коррекция инсулином короткого 
действия.
- при гипогликемии – немедленное введение 40% раствора глюкозы.
13. Пр отивоотечная терапия:
- 15% раствор маннитола 1 г/кг, в/в каждые 6 часов под контролем 
осмолярности плазмы, но не более 180 г/сут.
- 0,1% раствор L-лизина эсценат по 20 мл/сут. первые 3-е суток, затем по 10 
мл/сут., в/в при устойчивой гемодинамике с тенденцией к гипертензии.
14. Зондовое энтеральное питание:
- во время зондового энтерального питания пациент находится в полусидячем 
положении в течение 30 минут после кормления.
Выводы: Использование алгоритма интенсивной терапии у пациентов с 
ишемическим инсультом позволило снизить летальность до 34,1 %.
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А.П.Ромоданова НАМН України»
Тема: Вогнепальна рана
Доповідач: Заруцький Я.В., начальник кафедри військової хірургії Української 
військово-медичної академії
Тема: Особливості надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги при 
вогнепальній черепно-мозковій травмі в умовах АТО
Доповідач: Данчин О.Г., Головний нейрохірург Міністерства оборони України 
Тема: Бойова травма хребта і спинного мозку
Доповідач: Поліщук М.Є., завідувач кафедри нейрохірургії НМАПО ім. 
П.Л.Шупика МОЗ України 
Тема: Вогнепальні поранення периферичних нервів
Доповідачі: Цимбалюк В.І., заступник директора ДУ «Інститут нейрохірургії 
ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України», Пічкур Л.Д., Лузан Б.М.
Тема: Досвід надання нейрохірургічної допомоги пораненим з черепно-
мозковою та хребетно-спинномозковою травмою в умовах масового 
поступлення
Доповідач: Сірко А.Г., завідуючий відділенням церебральної нейрохірургії №2 
Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечнікова
Тема: Надання нейрохірургічної допомоги пораненим та травмованим в 61 
Військовому мобільному госпіталі під час АТО
Доповідач: Гафійчук Ю. Г., старший ординатор нейрохірургічного відділення 
клініки нейрохірургії та неврології Військово-медичного клінічного центру 
Південного регіону
Тема: Реконструктивна та відновлювальна нейрохірургія при наслідках 
вогнепальної хребетно-спинномозкової травми
Доповідачі: Ямінський Ю.Я., лікар-нейрохірург відділення відновної 
нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН 
України», Гацький О.О., Пічкур О.Л.
Тема: Електростимуляція в лікуванні больових синдромів внаслідок травми 
кінцівок, отриманих в зоні АТО. Третяк І.Б., завідуючий відділенням відновної 
нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН 
України», Сапон М.А., Цимбалюк Ю.В., Татарчук М.М.
Запитання і відповіді. Обговорення. Підведення підсумків

ПЛЕНУМ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРТОПЕДІВ-ТРАВМАТОЛОГІВ

15 квітня 2015 року ● Час проведення 12:00–16:00

Організатор:  ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів»

МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР 
«БОЙОВІ УШКОДЖЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ: 

ГОСПІТАЛЬНИЙ ЕТАП ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»
Організатор:  ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка 
НАМН України»
За участі: 
– Військово-медичної академії МО України;
– Українського НДІ протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності Мінсоцполітики України;
– Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України;
– ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»;
– Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України;
– Головного військово-медичного клінічного центру – «ГВКГ» МО України;
– Військово-медичного клінічного центру Північного регіону МО України;

– Ірпінського військово-медичного клінічного центру професійної патології 
особового складу ЗС України

ПРОГРАМА
Вступне слово президента ВГО «Українська асоціація ортопедів–
травматологів», директора ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. 
М.І. Ситенка НАМН України», заслуженого діяча науки та техніки України, 
лауреата Державної премії України, проф. Коржа Миколи Олексійовича. 
Тема: Принципи та досвід надання допомоги постраждалим з вогнепальною 
скелетною травмою
Доповідачі: Бур’янов О.А., Ярмолюк Ю.О., Бородай О.Л., Савка І.С., Клапчук Ю.В., 
Цивіна С.А., Лакша А.М. 
Тема: Сучасна тактика лікування порушень репаративного остеогенезу, що 
розвинулись внаслідок високоенергетичних ушкоджень кісток кінцівок
Доповідачі: Корж М.О., Романенко К.К. 
Тема: Сучасні методи хірургічного лікування травматичних ушкоджень 
хребта
Доповідачі: Корж М.О., Радченко В.О., Попсуйшапка К.О., Попов А.І.
Тема: Компартмент-синдром при вогнепальних пораненнях кінцівок
Доповідачі: Страфун С.С., Долгополов О.В., Лисак А.С., Шипунов В.Г. 
Тема: Заміщення кістково-суглобових дефектів після вогнепальних 
ушкоджень та гнійно-некротичних ускладнень
Доповідачі: Вирва О.Є., Шевченко І.В., Малик Р.В., Голка Т.Г., Вирва О.О., 
Ютовець Ю.Г.
Тема: Апарати зовнішньої фіксації для лікування переломів кінцівок: 
розробка, виробництво і клінічне застосування
Доповідачі: Попсуйшапка О.К., Літвішко В.О. 
Тема: Формування кукс нижніх кінцівок з протезуванням на операційному 
столі –принципи та досвід ситенківської фахової школи
Доповідач: Диннік О.А. 
Тема: Особливості ампутацій та формування кукс при бойових ураженнях 
кінцівок 
Доповідачі: Бур’янов О.А., Ярмолюк Ю.О., Беспаленко А.А. 
Тема: Експрес-ортезування в системі лікування хворих з наслідками 
ушкоджень хребта та контрактурами суглобів кінцівок
Доповідачі: Диннік О.А., Тимченко І.Б., Трубаєва Т.В., Погоріла Г.В. 
Тема: Сучасний стан питання щодо виготовлення високофункціональних 
протезно-ортопедичних засобів в Україні
Доповідачі: Салєєва А.Д., Зайцев М.В., Ватолінський Л.Є., Щетинін В.В., 
Тимофєєв І.Л. 
Тема: Сучасні підходи та досвід протезування постраждалих внаслідок 
бойових дій з куксами нижніх кінцівок
Доповідачі: Ватолінський Л.Є., Юткін В.М. 
Тема: Сучасні підходи та досвід протезування постраждалих внаслідок 
бойових дій з куксами верхніх кінцівок 
Доповідачі: Литвиненко О.М., Кузін В.О. 
Тема: Сучасні підходи та досвід реабілітації хворих з ускладненою травмою 
хребта
Доповідачі: Кабаненко І.В., Варешнюк О.В., Федяй О.О. 

ПІДСУМКИ РОБОТИ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРТОПЕДІВ-
ТРАВМАТОЛОГІВ ТА ЇЇ ОСЕРЕДКІВ ЗА 2014 РІК

Доповідач: професор Коструб О.О.

ПІДГОТОВКА ДО XVІI З'ЇЗДУ ОРТОПЕДІВ-ТРАВМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ
Доповідач: академік Гайко Г.В.

РІЗНЕ

СИМПОЗІУМ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКУВАННЯ ПОШИРЕНИХ 
І ГЛИБОКИХ ОПІКІВ І РАН НЕОПІКОВОЇ ЕТІОЛОГІЇ»

16 квітня 2015 року ● Час проведення 10:00–14:00

Організатор: Кафедра комбустіології і пластичної хірургії Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 
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ПРОГРАМА 
Тема: Сучасний стан надання комбустіологічної допомоги хворим з опіками в 
Україні та впровадження інноваційних технологій лікування
Доповідач: Козинець Г.П.
Тема: Клітині технології при лікуванні ранових дефектів шкіри
Доповідачі: Григор’єва Т.Г., Олійник Г.А., Щегільська О.А., Маркелова О.В., Грязін 
О.Є., Супрун А.С.
Тема: Інноваційні технології лікування дермальних опіків 
Доповідачі: Козинець Г.П., Коваленко О.М., Коваленко А.О.
Тема: Сучасні тактико-технологічні підходи при хірургічному лікуванні 
хворих з опіками
Доповідач: Ковальчук А.О.
Тема: Інноваційні технології кріофілізації ксеноімплантатів та застосування їх 
в клінічній практиці
Доповідачі: Бігуняк В.В., Цимбалюк Г.В.
Тема: Застосування ксеноімплантатів насичених нанокристалами срібла в 
лікуванні ран різної етіології
Доповідачі: Савчин В.С., Стояновський І.В.
Тема: Інноваційна технологія префабрикації клаптів при лікуванні наслідків 
тяжких опіків
Доповідач: Жернов О.А.
Тема: Сучасні технології преламінації складних клаптів в реконструктивній 
пластичній хірургії 
Доповідачі: Галич С.П., Огородник Я.П., Дабіжа О.Ю.
Тема: Сучасні методи діагностики при плануванні реконструктивних 
операцій з використанням перфорантних клаптів
Доповідачі: Бадюл П.О., Слесаренко С.В., Слесаренко К.С., Чередніченко Н.А.
Тема: Відновні оперативні втручання при поєднаних травматичних 
ушкодженнях тулуба та кінцівок
Доповідачі: Перцов В. І., Пономаренко О.В., Івахненко Д.С., Перцов І.В.
Тема: Використання Еr (YAG) 2940 лазера для омолодження шкіри обличчя
Доповідачі: Пінчук В.Д., Старцева М.С., Ткач О.С., Тимофій О.В., Замковий В.В.
Тема: Діагностика функціонального стану вегетативної нервової системи у 
хворих з опіками 
Доповідач: Нагайчук В.І.
Нарада головних обласних позаштатних фахівців із комбустіології

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ІННОВАЦІЇ В НЕЙРОХІРУРГІЇ»

16 квітня 2015 року ● Час проведення 10:00–18:00

Організатори: ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН 
України», Асоціація нейрохірургів України

ПРОГРАМА
Тема: Реконструктивна та відновлювальна нейрохірургія при наслідках 
вогнепальної хребетно-спинномозкової травми
Доповідачі: Ямінський Ю.Я., Гацький О.О., Пічкур О.Л. (Київ)
Тема: К проблеме выбора метода лечения невралгии тройничного нерва
Докладчики: Посохов Н.Ф., Дмитерко И.П., Сапон Н.А. (Киев)
Тема: Роль торакоскопической симпатэктомии в эстетической 
нейрохирургии
Докладчики: Ерошкин А.А., Михайличенко В.Ю. (Киев)
Тема: Досвід проведення пункційної дископластики при люмбалгіях
Доповідачі: Лонтковський Ю.А., Лонтковська Н.В., Васильянов Д.С. 
(Кам`янець-Подільський)
Тема: Використання новітніх металлокерамічних нанокомпозитів для 
заміщення великих дефектів черепа у експериментальних тварин (щурів)
Доповідачі: Білошицький В.В., Нахаба О.О., Дубок В.А., Гридіна Н.Я., Шмельова 
А.А. (Київ)
Тема: Вплив хірургічного лікування на побічні ефекти фармакотерапії 
хвороби Паркінсона
Доповідачі: Попов А.О., Костюк К.Р., Шевельов М.М., Дічко С.М., Чебурахін В.В. 
(Київ)
Тема: Хирургия глиальных опухолей головного мозга с применением 
инновационных лазерных и навигационных технологий 
Докладчик: Розуменко В.Д. (Киев)
Тема: Преимущества холодно-плазменной коагуляции в лечении 
внемозговых и внутримозговых опухолей
Докладчики: Кваша М.С., Мосийчук С.С., Кондратюк В.В., Самбор В.К., Цзян Лун, 
Никифорак З.М., Ивашенко В.И., Андрухив А.Я. (Киев)

Тема: Микроаденомы гипофиза. Эндоскопические возможности
Докладчики: Гук А.П., Паламар О.И., Аксёнов Р.В., Оконский Д.И. (Киев)
Тема: Хирургия опухолей распространяющиеся на кавернозный синус. 
Эндоскопические возможности
Докладчики: Паламар О.И., Гук А.П., Аксёнов Р.В., Оконский Д.И. (Киев)
Тема: Поширення неврином слухового нерва в porus acusticus internus. 
Шляхи та методи видалення
Доповідачі: Паламар О.І., Гук А.П.,Оконський Д.І., Аксьонов Р.В. (Київ)
Тема: Мініінвазивні втручання при пухлинах шлуночкової системи
Доповідачі: Паламар О.І., Гук А.П. Оконський Д.І., Аксьонов Р.В. (Київ)
Перерва
Обговорення доповідей. Дискусія
Майстер-клас з використання нейростимулятора «НейСі-3М»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНЕ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ
 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРІОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ»

17 квітня 2015 року ● Час проведення 12:30–15:00

Організатор: ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології 
ім. О.О. Шалімова НАМН України»

СЕКЦІЯ 1
Тема: Цель-ориентированная инфузионная терапия в хирургии коронарных 
артерий на работающем сердце
Докладчик: Гурин П.В.
Тема: Эффективность использования транексамовой кислоты при операциях 
в условиях искусственного кровообращения
Докладчики: Мазур А.П., Гурин П.В., Бабич М.Н., Борисенко А.А.
Тема: Сучасний підхід до анестезіологічного забезпечення пацієнтів з МО
Доповідачі: Мазур А.П., Бубало О.Ф., Лісун Ю.Б., Винничнеко О.В.
Тема: Использование дексмедетомидина в комплексе послеоперационного 
обезболивания больных морбидным ожирением
Докладчик: Ашаренков О.В.
Тема: Динаміка показників внутрішньочеревного тиску у пацієнтів з 
морбідним суперожирінням в періопераційному періоді
Доповідачі: Лісун Ю.Б., Винниченко О.В., Мірошніченко А.О.
Тема: Антибіотикотерапія при абдомінальному сепсисі 
Доповідачі: Бубало О.Ф., Мазур А.П., Шевченко В.М., Винниченко О.В., 
Мірошніченко А.О., Кононенко О.М.
Тема: Використання В-блокаторів у хворих з абдомінальним сепсисом
Доповідачі: Мазур А.П., Бубало О.Ф., Борисенко А.О., Мірошніченко А.О.
Тема: Современные подходы к нутритивной поддержке у больных 
абдоминальным сепсисом
Докладчики: Мазур А.П., Бубало А.Ф., Винниченко О.В., Борисенко А.А., 
Мірошніченко А.А.
Тема: Динамический энергобиомониторинг как показатель возможности 
персонификации периоперационной медицины
Докладчик: Смирнова Л.М.

СЕКЦІЯ 2
Тема: Нові підходи до прогнозування п/о ускладнень
Тема: Можливості використання тесту prognos neytrophil в хірургічній 
практиці
Доповідачі: Гомоляко І.В., Туманова К.П., Шалаєв В.О., Клочкова Н.Є., 
Самсонова Г.В., Дубович Т.О.
Тема: Дистрофічні зміни в печінці, як фактор ризику розвитку п/о ускладнень 
(неінвазивна біопсія печінки)
Доповідачі: Гомоляко І.В., Янченко В.І., Швадчин І.О., Клочкова Н.Є., 
Григорова І.В., Царенко Т.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКСМЕДЕТОМИДИНА В КОМПЛЕКСЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ БОЛЬНЫХ МОРБИДНЫМ 

ОЖИРЕНИЕМ
Ашаренков О.В.

ГУ «Национальный институт хирургии и трансплантологиии 
им. А.А. Шалимова НАМН Украины», Киев

Отказ от использования для послеоперационного обезболивания 
наркотических аналгетиков из-за их побочного эффекта в виде 
депрессии дыхания у больных морбидным ожирением (ИМТ > 40 кг/м2) 
улучшает показатели внешнего дыхания и газообмена у этой категории 
пациентов, однако существенно влияет на субъективную оценку качества 
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послеоперационного обезболивания. Актуальным является поиск 
лекарственного препарата, обладающего выраженной анальгетической 
активностью и, в то же время, лишенного побочных эффектов, свойственных 
наркотическим анальгетикам.
Цель: оценить качество послеоперационного обезболивания при 
использовании агониста α2-адренорецепторов дексмедетомидина у больных 
морбидным ожирением.
Материалы и методы: в исследование включено 36 больных МО с 
индексом массы тела 52,3±5,5 кг/м2, которым были выполнены различные 
бариатрические операции верхне-срединным лапаротомным доступом. 
У 18 пациентов (1-я группа исследования) для обезболивания в 1-е 
послеоперационные сутки использовались комбинации декскетопрофена 
в дозе 136,1±23 мг/сут и кеторолака трометамина в дозе 75±15,4 мг/
сут. 18 пациентам (2-я группа) для обезболивания продолжили, начатую 
интраоперационно, постоянную внутривенную инфузию дексмедетомидина 
в дозе 0,15-0,3 мкг/кг фактической массы тела × час. Оценивали степень 
болевых ощущений по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) и субъективное 
ощущение комфортности пребывания в отделении интенсивной терапии 
(ОИТ) в течение 1-х послеоперационных суток.
Результаты: пациенты 1-й группы оценивали степень болевых ощущений 
в диапазоне 3-5 баллов по ВАШ и испытывали умеренный дискомфорт 
от пребывания в ОИТ, связанный с особенностями круглосуточного 
режима работы отделения (5 пациентов (27,8%) оценили дискомфорт как 
значительный). Пациенты 2-й группы оценивали степень послеоперационных 
болевых ощущений в пределах 0-1 балла по ВАШ и не испытывали 
дискомфорта от пребывания в ОИТ, так как постоянно находились в 
состоянии поверхностного сна, что не мешало им при пробуждении 
немедленно вступать в продуктивный контакт с медперсоналом. 7 пациентам 
(44,4%) которым дексмедетомидин вводился в дозе менее 0,2 мкг/кг×час, 
потребовалось дополнительное введение декскетопрофена в дозе 64,3±24,4 
мг/сут.
Выводы: агонист α2-адренорецепторов дексмедетомидин в дозах не менее 
0,2 мкг/кг×час может быть успешно использован для послеоперационного 
обезболивания больных морбидным ожирением.

НОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ 
УСКЛАДНЕНЬ. 1. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТУ  

PROGNOZNEUTROPHIL В ХІРУРГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Гомоляко І.В., Тумасова К.П., Шалаєв В.О., Клочкова Н.Є., Самсонова Г.В., 

Дубович Т.О.
ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова 

НАМН України», Київ
Важливим напрямком в розвитку інтенсивної терапії є пошук критеріїв 
прогнозування та попередження післяопераційних ускладнень. В цьому 
пошуку ми зупинились на нейтрофільних гранулоцитах (НГ) - унікальних 
клітинах, які є визнаними маркерами стану гомеостазу. Популяція НГ за 
ультраструктурою, вмістом азурофільних гранул, кількісними параметрами  
характеризується значним поліморфізмом. Співставлення результатів 
цитохімічних, ультраструктурних і ультраструктурних морфометричних 
досліджень дозволило встановити наявність чіткої кореляції між ними 
і виділити чотири основних групи НГ за структурно-функціональними 
ознаками. Наявність високої кореляційної залежності між лінійними 
параметрами НГ и азурофільних гранул, між яскравістю цитоплазми НГ, 
ультраструктурною кількісною характеристикою гранул і активністю 
мієлопероксидази показало, що прості цитометричні показники (площа і 
яскравість цитоплазми) можуть бути використані для оцінки функціональної 
активності НГ. Дослідження стану системи НГ при різних видах патології 
дозволило  на основі  системного аналізу створити новий діагностичний 
тест, який дає можливість отримати нові характеристики системи НГ, які 
до цього часу не вивчались і не враховувались при дослідженнях імунного 
статусу пацієнта. Був розроблений новий діагностичний критерій – індекс 
пошкодження системи НГ в 5 градаціях, який показав себе як важливий 
діагностичний і прогностичний критерій та мето дика його отримання. 
Запропонована методика має високу чутливість та індивідуальність, суттєво 
підвищує інформативність і об’єктивність прижиттєвого дослідження 
пацієнта. Стандартизація  дослідження на всіх етапах і чітка систематизація та 
стійкість ознак забезпечує високу відтворюваність результатів. Розроблений 
критерій може бути рекомендований для прогнозування післяопераційних 
ускладнень, в першу чергу інфекційних, для моніторингу хірургічних хворих, 
створення індивідуального банку даних, визначення лікарських ризиків. Він 
також може бути використаний і в доклінічній діагностиці і для скринінгу. 
Матеріал для діагностичного дослідження (мазок крові) доступний, легко 
забезпечити достатній об’єм і повторюваність за повної  відсутності  загрози 
ускладнень при заборі матеріалу.

НОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ 
УСКЛАДНЕНЬ. 2. ДИСТРОФІЧНІ ЗМІНИ В ПЕЧІНЦІ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ 

РОЗВИТКУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ. НЕІНВАЗИВНА БІОПСІЯ 
ПЕЧІНКИ

Гомоляко І.В., Янченко В.І., Швадчин І.О., Клочкова Н.Є., Григорова І.В., 
Царенко Т.А.

ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О.Шалімова 
НАМН України», Київ

Вступ. Зростання частоти захворювань печінки вірусного генезу, в тому 
числі і герпесвірусного, збільшує запит на діагностичні критерії для 
своєчасного виявлення патології печінки дистрофічно-запального характеру. 
Дегенеративні зміни гепатоцитів у хірургічних хворих є суттєвим фактором 
ризику розвитку поліорганної дисфункції і післяопераційних ускладнень. 
На сьогоднішній день відомі методи неінвазивної діагностики дистрофічно-
запального процесу в печінці. Серед них лабораторні (панель Fibro Test 
и Akti Test (Франція), Fibrospect II (США) та інш.) і апаратні (еластометрія 
(Україна,Франція), Fibro Scan, 3Д УЗД + ПД режим з функцією VOCAL для 
вирахування даних (Україна)). 
Метою нашої роботи було створення вітчизняного неінвазивного методу 
діагностики дистрофічно-запальних процесів печінки. 
Матеріалом досліджень слугували пункційні біоптати печінки хворих на 
хронічний гепатит С, В та інші вірусні гепатити. Морфологічні дані співставляли 
з результатами клінічних, біохімічних та вірусологічних досліджень на 
основі багатофакторного аналізу. Для оцінки дистрофічних змін в біоптатах 
використовували шкали  METAVIR і Knodell’я і співавт., для оцінки фіброзу 
– шкалу METAVIR. В результаті були розроблені нові неінвазивні тести 
для діагностики морфологічних змін в печінці при хронічних гепатитах 
вірусної етіології. Нижче наведені формули визначення індексу гістологічної 
активності (ІГА) і гістологічного індексу склерозу (ГІС). ІГА= 21,365 + 
В1(тривалість хвороби) + В2(альбумін) + В3(протромбіновий індекс) + В4(АлАТ) 
+ В5(еритроцити) + В6(гемоглобін) + В7(загальний білок) + В8(лімфоцити). ГІС 
= 4,25 + В1(тривалість хвороби) + В2(альбумін) + В3(протромбіновий індекс) 
+ В4(ГГТ) + В5(еритроцити) + В6(моноцити) +В7(паличкоядерні нейтрофіли) 
+ В8(загальний білок) + В9 (лімфоцити) + В10(креатинін) + В11(К+) + 
В12(сегментоядерні нейтрофіли) + В13(еозинофіли) + В14(гемоглобін). В1-В14 
– коефіцієнти; тривалість хвороби дана в інтервалах (до 4 р. – 1, 4-8 р. – 2, 8-12 
р. – 3, 12-16 р. – 4, більше 16 р.– 5). Основною перевагою розроблених тестів 
є використання простих і доступних лабораторних показників, можливість 
використання для прогнозування можливих ускладнень і для моніторингу 
хворих.

ЦЕЛЬ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ В ХИРУРГИИ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ НА РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ

Гурин П.В.
ГУ «Национальный институт хирургии и трансплантологии 

им. А.А. Шалимова НАМН Украины»
Актуальность. В последнее время все больше внимания уделяется цель-
ориентированному подходу инфузионной терапии во время хирургических 
вмешательств (H.D. Aya, 2013). Суть данной методики заключается в 
максимальном увеличении доставки кислорода к тканям за счет увеличения 
сердечного выброса.
Цель. Сравнение традиционного и цель-ориентированного  подходов 
инфузионной терапии при операциях  коронарного шунтирования (КШ) на 
работающем сердце.
Материалы и методы. В основу работы положен анализ результатов 
хирургического лечения 63 пациентов, которым с апреля по декабрь 2014 
года последовательно было выполнено изолированное КШ-3 на работающем 
сердце. В исследуемой группе (n=29) тактика инфузионной терапии 
обеспечивала на всех этапах операции и в первые 24 часа после операции  
насыщение смешанной венозной крови в яремной вене (SvjO2 ) 70% и 
больше, а концентрацию лактата крови – меньше 2 ммоль/л. В контрольной 
группе (n=34) применялась традиционная тактика инфузионной терапии.
Критерии не включения пациентов в исследование: фракция выброса 
левого желудочка менее 50%, повторная операция КШ, острый коронарный 
синдром, печеночная дисфункция (АЛТ >40 ЕД/л,  АСТ >40 ЕД/л), 
коагулопатия, исходный уровень креатинина >140 мкмоль/л, исходный 
уровень гемоглобина <120 г/л. 
Результаты и обсуждение. При применении цель-ориентированного 
подхода инфузионной терапии исключительно кристаллоидными 
растворами интраоперационный баланс вводимой жидкости был 
достоверно ниже (1625±215 мл и 1935±540 мл; р=0,01) у пациентов в 
исследуемой группе. При этом кровопотеря во время операции достоверно 
не отличалась между группами и составила (490±126 мл и 516±123мл; р>0,05). 
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Длительность пребывания в стационаре после проведения операции была 
достоверно ниже в исследуемой группе и составила 6,8±1,3 против 8,5±1,5 
суток (р<0,05) во 2-й группе. Послеоперационная летальность была нулевой 
в обеих группах.
Цель-ориентированный подход инфузионной терапии при операциях КШ на 
работающем сердце позволил обеспечить стабильные гемодинамические 
и метаболические показатели в интраоперационном и раннем 
послеоперационном периодах.
Выводы.
1. Цель-ориентировання инфузионная терапия эффективна и безопасна 
при операциях КШ на работающем сердце. Применение данной методики 
позволило снизить время нахождения пациентов в стационаре после 
операции.
2. Интраоперационная кровопотеря не зависит от режима инфузионной 
терапии при использовании кристаллоидных растворов.

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНОГО ТИСКУ У 
ПАЦІЄНТІВ З МОРБІДНИМ ОЖИРІННЯМ В ПЕРІОПЕРАЦІЙНОМУ 

ПЕРІОДІ. АКТУАЛЬНІСТЬ
Лисун Ю.Б., Винниченко О.В.

ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова 
НАМН України»

Вступ. Аналіз вітчизняних та зарубіжних літературних джерел засвідчив, 
що пацієнти з морбідним ожирінням (МО) мають підвищений рівень 
внутрішньочеревного тиску (приблизно 9-12 мм. рт. ст.) і показав наявність 
зв’язку між рівнем внутрішньочеревної гіпертензії та індексом маси тіла (ІМТ). 
Мета. Дослідити залежність  внутрішньочеревної гіпертензії  від індексу маси 
тіла у пацієнтів з МО.
Матеріали і методи. В дане дослідження увійшло 97 пацієнтів прооперованих 
в Національному інституті хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова з 
приводу мор бідного ожиріння в період з 2012 по 2014 рр. В залежності від 
індексу маси тіла (ІМТ) всі пацієнти були поділені на дві групи. В першу групу 
увійшло 38 пацієнтів з ІМТ≥50 кг/м2, в другу – з ІМТ від 40 кг/м2 до 50 кг/м2. 
Оцінка ступеню ВЧГ проводилась на основі загальноприйнятої міжнародної 
класифікації WSACS, згідно з якою визначено, що 1 ступінь ВЧГ відповідає 
значенням ВЧТ в межах 12–15 мм рт.ст. (1,59–2 кПа), 2 ступінь – 16–20 мм рт. ст. 
(2,13–2,66 кПа), 3 ступінь – 21–25 мм рт. ст.(2,79–3,33 кПа), 4 ступінь – більше 
25 мм рт. ст. (3,33 кПа).

Таб.1. Загальна характеристика пацієнтів

Показник Група1 (п=38) Група2 (п=59)
Вік, роки 44,64±9,53 45,5±8,42
Стать ч/ж
ІМТ, кг/м2 57,36±9,5 43,8±4,6

Статистична обробка даних виконувалася с використанням критерію Фішера
Результати. В першій групі вихідний рівень ВЧТ становив 16,56±0,79 мм. рт. 
ст., в кінці операції 19,77±2,22 мм. рт. ст., через 12 год після операції – 17,41±1,9 
мм.рт. ст. В другій групі відповідні показники становили: 14,93±1,27мм. рт. ст., 
18,39±0,76 мм. рт. ст., 16,6±1,14 мм. рт. ст. F=0,05.
Висновки. 1) У пацієнтів с ІМТ≥50 кг/м2 рівень внутрішньочеревного тиску 
вищій ніж у паціетів з ІМТ від 40 до 50 кг/м2. 2) Всі пацієнти з МО мають вихідну 
хронічну внутрішньочеревну гіпертензію. 3) В ранньому післяопераційному 
періоді рівень ВЧТ у пацієнтів з МО підвищується, тому особливо актуальною 
є розробка комплексу заходів спрямованих на профілактику ускладнень 
зумовлених внутрішньочеревною гіпертензією у означеної категорії хворих.

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ ПРИ АБДОМІНАЛЬНОМУ СЕПСИСІ
Мазур А.П., Бубало О.Ф., Шевченко В.М., Кононенко О.М.
ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології 

ім. О.О. Шалімова НАМН України», Київ, Україна
Актуальність вирішення проблеми антибактеріальної терапії у хворих на 
абдомінальний сепсис (АС) вважається одним з найважливіших питань бо 
залишається вкрай небезпечним ускладненням з вражаюче високою як для 
медицини ХХІ сторіччя летальністю.
Мета. Впровадити шляхи оптимізації антибактеріальної терапії у хворих з 
абдомінальним сепсисом. 
Матеріали і методи. Проведений аналіз лікування 40 хворих з АС.При 
мікробіологічному дослідженні крові і вмісту черевної порожнини виявили 
наявність у досліджуваних хворих: Klebsiellapneumonia (38%) Enterococcus 
(37%), Pseudomonas aeruginosa(18%). Перестав бути рідкістю сепсис визваний 
грибами Candida (7%). Саме ці збудники найчастіше транслокуються в 
кров, містять в своїй структурі ендотоксин, який фактично запускає весь 

складний каскад патологічних змін в організмі при АС. В 37% виявлених 
мікроорганізмів в крові були ідентичні тим які висіювалися з біологічних 
рідин черевної порожнини. Мікробіологічна діагностика дозволяє 
ідентифікувати резистентні бактерії і своєчасно оптимізувати призначення 
антибіотиків. Дослідження в нашій клініці підтверджують полімікробний 
характер збудників, які призводять до розвитку АС.
Результати та обговорення. Системна етіотропна антибактеріальна терпія 
безпосередньо впливає на етіологічний фактор АС, саме її слід розпочинати 
якомога раніше. Використання антибіотиків за даними антибіотикограми 
дозволили нам цілеспрямовано проводити протимікробну терапію. 
Ефект антибіотикотерапії контролювали на основі отриманих показників 
лейкоцитарної формули, С-реактивного білка та температурної реакції. 
Враховуючи причину АС та результати посівів частіше всього використовували 
антибіотики групи цефалоспоринів IV покоління, карбопенеми, захищені 
пеніціліни.
Висновки. 1) Ранній початок емпіричної антибіотикотерапії з урахуванням 
локалізації інфекції та передбачуваними збудниками. 2) Використання 
деескалаційної антибіотикотерапії.

ВИКОРИСТАННЯ В-БЛОКАТОРІВ (МЕТОПРОЛОЛУ) У ХВОРИХ З 
АБДОМІНАЛЬНИМ СЕПСИСОМ

А.П. Мазур, О.Ф. Бубало, А.О. Борисенко, А.О. Мірошниченко
ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології

 ім. О.О. Шалімова НАМН України», Київ, Україна
Мета. Оптимізувати схему лікування хворих з абдомінальним сепсисом та 
підвищення ефективності лікування.
Матеріали і методи. В 2013 – 2014 роках було обстежено та проліковано 
46 хворих, яких було прооперовано на органах травного каналу. У цих 
хворих перебіг післяопераційного періоду був ускладнений абдомінальним 
сепсисом. У 16 хворих (1-а група) як доповнення до стандартної схеми 
лікування (антибактеріальна, інфузійна, вазопресорна терапії) було 
призначене введення В-блокатору – Метопрололу в дозі 25±5 мг на добу. 
30 хворих (2-а група) метопролол не отримували. Для контролю лікування 
використовували  клінічні, лабораторні та  інструментальні методи 
дослідження.
Результати та обговорення. У хворих 1 групи, які отримували метопролол, 
в дозі 25±5 мг на добу, у схемі лікування вдалося досягти зниження 
частоти серцевих скорочень до цільових рівнів ≤90/хв., без збільшення 
несприятливих результатів в порівнянні зі стандартною терапією. Зниження 
ЧСС за допомогою метопрололу дозволило покращити наповнення 
шлуночків під час діастоли, отже покращення  ударного обєму і таким 
чином підвищення ефективності роботи міокарда та споживання кисню. 
У цих хворих значно менше спостерігались випадки переходу сепсису в 
тяжкий сепсис та септичний шок, що на 36% знизило летальність. У хворих 
2 групи, що не отримували метопролол в гіпердинамічну стадію сепсису 
спостерігалось більше випадків тяжкого сепсису, септичного шоку та 
поліорганної недостатності. Летальність в цій групі складала 79%. 
Висновки. Введення В-блокаторів в гіпердинамічну стадію абдомінального 
сепсису дозволяє досягти покращення результатів лікування хворих без 
збільшення кількості ускладнень, та зниження летальності в 28 денний 
термін.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКЕ У БОЛЬНЫХ 
ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ СЕПСИСЕ

Мазур А.П., Бубало А.Ф., Винниченко О.В., Борисенко А.А., 
Мирошниченко А.А.

ГУ «Национальный институт хирургии и трансплантологии 
им. А.А. Шалимова НАМН Украины»

Актуальность. В настоящий момент общепризнанной считается 
необходимость проведения нутритивной поддержки всех пациентов, 
находящихся в тяжелом состоянии и\или имеющих белково-энергетическую 
недостаточность. В применении к лечению абдоминального сепсиса-  
означает необходимость обеспечения поступления питательных веществ 
в организм пациента в максимально более ранние сроки от момента 
проведения оперативного вмешательства. Было доказано, что любая 
задержка в возобновлении нормального перорального приема пищи 
после серьезной операции связано с увеличением риска инфекционных 
осложнений и задержку восстановления.
Цель. Применить современную концепцию метаболического лечения в 
первую очередь предполагающую раннее начало нутритивной поддержки 
с ранним переходом на энтеральное питание у больных с абдоминальным 
сепсисом (АС).
Материалы и методы. В основу работы положен анализ результатов 
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лечения абдоминального сепсиса у 40 пациенто, которым были выполнены 
различные оперативные вмешательства на органах брюшной полости. 
После подтверждения диагноз АС, параллельно с другими методами 
лечения начинали проводить нутриетивную поддержку. Чаще проводили 
парентеральное и ентеральное питание разными питательными смесями. 
После стабилизации состояния больного переходили на ентеральное 
питание сбалансированными питательными смесями.  Качество проводимой 
нутриетивной поддержки контролировали  по показателях альбумина, 
белка, глюкозы мочевины крови, липидограммы.
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов лечения АС у 
обследованных больных показал, что ранняя нутриетивная поддержка 
в комплексе с другими методами интенсивной терапии снижает частоту 
перехода АС в тяжелый сепсис и септический шок, развитие полиорганной 
недостаточности. Намного лучшие были результаты лечения АС были у 
больных которым в течении 72 часов нам удавалось начать ентеральное 
питание. Энтеральное питание предотвращает транслокацию кишечной 
микрофлоры, тем самым уменьшая количество гнойных осложнений и 
сепсиса. Рацион  покрывали  питательными смесями с высоким содержанием 
белка (доля протеиновой энергетической ценности равна 22-24%). По мере 
стабилизации состояния больного долю протеиновой энергетической 
ценности увеличивали до 43%, что обеспечивало удовлетворительные 
показатели альбумина, белка, мочевины крови. Количество жировых 
емульсий  и растворов глюкозы контролировали по показателях 
липидограммы и глюкозы крови Установлено, что после приема пищи с 
высоким содержанием белков 57% аминокислот, поступающих в печень, 
превращаются в мочевину, 6%-используется для синтеза белков плазмы, 14%- 
остается в печени и 23% покидает печень в виде свободных аминокислот. Эти 
свободные АК быстро захватываются метаболически активными тканями: 
почками, поджелудочной железой, слизистой кишечника. Энтерально 
питание постулируется как преимущественное над парентеральным при 
проведении нутритивной поддержки.
Выводы. 1. Ранняя нутриетивная поддержка больных АС снижает количество 
случаев тяжелого сепсиса и септического шока 2. Наличие основных 
питательных веществ в полости кишки оказывает трофическое действие на ее 
слизистую, что поддерживает структурную и функциональную целостность 
барьера слизистой оболочки и тем самым предупреждает транслокацию 
кишечной микрофлоры.

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БАРІАТРИЧНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ

Мазур А.П., Бубало О.Ф., Лисун Ю.Б., Винниченко О.В 
ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології НІХТ

 ім. О.О. Шалімова НАМН України», Київ
Актуальність. Важливий аспект проблеми морбідного ожиріння (МО --хворі 
з індексом маси тіла понад 40 кг/м2), пов’язаний із вкрай високою частотою 
розвитку при означеній патології тяжких супутніх захворювань та системних 
метаболічних порушень. 
Мета дослідження дослідити особливості анестезіологічного забезпечення 
баріатричних оперативних втручань.
Матеріали і методи. В дослідження включено 25 хворих на морбідне 
ожиріння, 11 чоловіків та 14 жінок віком від 29 до 61 року, у середньому 
44,4±7,9 років, яким за період з 2010 по 2012 рік в НІХТ ім. О.О. Шалімова 
НАМН України, були виконані баріатричні оперативні втручання. В 
передопераційному періоді всім хворим виконували комплекс обстежень 
спрямованих на виявлення супутніх захворювань та метаболічних порушень 
(клінічні, лабораторні та інструментальні методи досліджень) 
Середня маса тіла хворих до операції склала 160,47±22,8 кг (від 85 кг до 
205 кг), середній зріст 1,73±0,09 м, середній ІМТ 53,71±8,98 кг/м2 (діапазон 
значень 35,4-75,4 кг/м2). На етапі передопераційного обстеження супутню 
патологію діагностовано у 24 (96%) пацієнтів. В структурі супутніх 
захворювань домінували: артеріальна гіпертензія – у 22 (88%) пацієнтів, 
гастроезофагеальна рефлюксна хвороба – у 18 (72%) хворих, цукровий 
діабет – у 13 (52%) (табл.1). У 8(32%) була гіперкапнія + гіпоксемія (синдром 
гіповентиляції при ожирінні). 32% хворих (8 пацієнтів) по ASA віднесено до 2 
класу, 56% (14 пацієнтів) до 3 класу, 12% (3 пацієнт) – до 4.
Результати. У пацієнтів, у яких підтримання анестезтезії проводилося 
севофлюраном час до пробудження становив 13,4±4,6 хв., час до екстубації 
15,2±4,5 хв. У  хворих, у яких для підтримання анестезії використовувався 
пропофол відповідно 14,2±5,2хв. і 16,2±4,56 хв.(р=0,05; р=0,04). Дане 
дослідження показує, що використання сучасних анестетиків короткої дії 
дозволяє рашніше активізувати пацієнтів з МО.
Висновки. 1) Пацієнти з МО повинні бути повноцінно обстежені в 
передопераційному періоді, оскільки високий відсоток хворих на МО має 
вихідну супутню патологію  та складає групу високого анестезіологічного 

ризику. 2) Проведення анестезії сучасними препаратами короткої дії, як 
внутрівенними (пропофол) так і інгаляційними анестетиками дозволяє 
швидше активізувати пацієнта. 3) BIS- моніторинг дає можливість проводити 
анестезію на поверхневому рівні і зменшити час до екстубації хворого.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНЕКСАМОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ 
ОПЕРАЦИЯХ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Мазур А.П., Гурин П.В., Бабич М.Н., Борисенко А.А.
ДУ «Национальный институт хирургии и трансплантологии 

им. А.А. Шалимова НАМН Украины» Киев, Украина
Актуальность. Одной из современных тенденций развития 
анестезиологического обеспечения при кардиохирургических операциях 
является попытка снизить периоперационную кровопотерю. Это позволит 
сократить частоту и количество трансфузии препаратов донорской крови. 
Одним из путей решения является использование атифибринолитических 
средств.
Цель. Изучить влияние транексамовой кислоты (ТК) на динамику интра- и 
послеоперационной кровопотери. Оценить эффективность и безопасность 
ее использования.
Материалы и методы. В основу исследования положен анализ 30 
наблюдений за пациентами с первичными кардиохирургическими 
вмешательствами по поводу поражения клапанного аппарата сердца, а так 
же с клапанными поражениями в сочетании с шунтированием коронарных 
артерий.  Пациенты со скоростью клубочковой фильтрации <50 мл/мин, 
острым коронарным синдром, печеночной дисфункцией (АЛТ>40 ЕД/л,
 АСТ >40 ЕД/л ), а так же с предоперационной коагулопатией.
Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа – пациенты, которым в 
периоперационном периоде использовалась ТК; 2-я группа – пациенты, 
которым анестезиологическое пособие проводилось по традиционной 
методике. Пациентам 1-й группы после индукции в анестезию вводился 
болюс ТК в дозе 10 мг/кг, затем налаживалась непрерывная внутривенная 
инфузия ТК в дозе 1 мг/кг/час на протяжении 10-12 часов до суммарной 
суточной дозы ТК 2 грамма.
Результаты и обсуждение. В результате использования ТК по описанной 
нами методике установлено достоверное уменьшение интраоперационной 
кровопотери (725±68 мл и 853±75 мл у пациентов 1-й и 2-й групп 
соответственно; р=0,0001). Так же у пациентов 1-й группы достоверно ниже 
была кровопотеря в послеоперационном периоде как за первые 24 часа 
(273±45 мл и 449±108 мл; р<0,05), так и за все время нахождения дренажей 
(415±77 мл и 788±158 мл; р<0,05).
Было зарегистрировано протективное влияние ТК на тромбоциты. 
Количество тромбоцитов у пациентов 1-й группы было выше как на 
этапе окончания операции (168±36×109/л и 126±27,7×109/л; р=0,0009), 
так и в первые 48 часов послеоперационного периода (179±25×10^9/л и 
146±24×10^9/л; р=0,02).
Обладая протективным эффектом на тромбоциты, а так же проявляя 
антигиперфибринолитическое действие,при использовании ТК у пациентов 
1-й группы количество трансфузии эритроцитарной массы было достоверно 
ниже (439±176 мл и 660±180 мл; р=0,002).
Ни у одного пациента при использовании ТК в суточной дозе 2 грамма 
не наблюдалось генерализованных судорог и других специфических 
осложнений.
Выводы. 1. Использование ТК в изученном нами режиме позволило снизить 
как общую кровопотерю, так и потребность в трансфузии эритроцитарной 
массы в периоперационном периоде. 2. Применение ТК эффективно и 
безопасно при кардиохирургических вмешательствах с использованием ИК. 
ТК показала позитивное влияние на систему гемостаза, 

ДИНАМИЧЕСКИЙ ЭНЕРГОБИОМОНИТОРИНГ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНИФИКАЦИИ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ 

МЕДИЦИНЫ
Смирнова Л.М

ГУ «Национальный институт хирургии и трансплантологии 
им. А. А. Шалимова НАМН Украины», Киев

Многочисленные методы оценки функционального состояния пациента 
и шкалы не эффективны во время оперативного лечения и нуждаются в 
оптимизации. Целью исследования было выявление наиболее эффективных 
показателей периоперационной оценки функционального состояния 
пациентов и эффективности лечения. 
В ретроспективном клиническом исследовании приняли участие 497 
пациентов, которые составили 18 репрезентативных групп. Функциональный 
класс пациентов определяли по рекомендательной шкале ASA. В рамках 
нового концептуального подхода к персонификации периоперационной 
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медицины разработан метод энергобиометрии. В соответствие с этим методом 
каждому функциональному состоянию (дисфункция, недостаточность, 
несостоятельность и дезинтеграция энергоструктурных взаимоотношений 
в массе клеток организма) соответствует определенное количество 
реального и должного потребления кислорода, а так же  потребность в 
потреблении кислорода. При оценке результатов исследования выявлено 
соответствие между функциональным классом по ASA и количественными 
показателями энергобиомониторинга. Предложенный инновационный 
метод позволяет персонально оценить функциональное состояние пациента 
в любой момент времени и предназначен для  повышения эффективности 
периоперационного лечения больных. 
Выводы. Применение нового концептуального подхода к периоперационной 
энергетической коррекции, у разных категорий пациентов, способствует 
снижению количества осложнений вызванных операционной травмой 
и анестезией, и тем самым улучшает результаты лечения хирургических 
пациентов. 

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

17 квітня 2015 року ● Час проведення 10:00-12:30

Організатор: ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

ПРОГРАМА
Модератори: Касацій Мирослав Степанович к.мед.н., завідувач відділу 
захворювань суглобів у дітей та підлітків ДУ «Інститут травматології та 
ортопедії НАМН України» та Гук Юрій Миколович професор, д.мед.н., 
завідувач відділу травматології та ортопедії дитячого віку ДУ «Інститут 
травматології та ортопедії НАМН України»  

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.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ 
ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ НЕЙРОРЕНТГЕНОХІРУРГІЇ»

17 квітня 2015 року ● Час проведення 10:00-14:00

Організатор: ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії НАМН України»

ПРОГРАМА
Тема: Вітання учасників конференції та огляд сучасних досягнень 
ендоваскулярної нейрохірургії в Україні
Доповідач: Щеглов Д.В.
Тема: Еволюція інвазивних та неінвазивних втручань при гострій 
церебральній ішемії
Доповідач: Конотопчик С.В.
Тема: Використання ендоваскулярних втручань у лікуванні хворих з 
хронічним порушенням мозкового кровообігу
Доповідач: Чебанюк С.В.
Тема: Переваги та недоліки різних методів ендоваскулярного роз’єднання 
каротідно-кавенозного співвустя
Доповідач: Загородній В.М.
Тема: Ад’ювантна хіміотерапія з використанням внутрішньо-артеріального 
способу введення хіміопрепаратів у складі комбінованого лікування хворих з 
злоякісними гліомами головного мозку
Доповідач: Рибальченко С.В.
Тема: Ангіопластика і ендоваскулярне стентування екстра- та 
інтракраніальних артерій: ранні і віддалені результати
Доповідач: Коваленко О.П.

Тема: Сучасні погляди на проблему лікування артеріовенозних мальформацій
Доповідач: Барканов А.В.
Тема: Ендоваскулярне лікування хворих при поєднанні артеріовенозних 
мальформацій та мішковидних аневризм судин головного мозку
Доповідач: Бортник І.М.
Тема: Можливості ендоваскулярного підходу в лікуванні судинної патології 
очей
Доповідач: Склярова А.І.
Тема: Ангіоархітектоніка артеріовенозних мальформацій у світі 
ендоваскулярного підходу
Доповідач: Свиридюк О.Є.
Тема: Використання асистуючої техніки при виключенні артеріальних 
церебральних аневризм
Доповідач: Конотопчик С.В.
Тема: Новий вітчизняний кава-фільтр «Хвиля»
Доповідач: Нікішин О.Л.

ЕНДОВАСКУЛЯРНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ПРИ ПОЄДНАННІ 
АРТЕРІОВЕНОЗНИХ МАЛЬФОРМАЦІЙ ТА МІШКОВИДНИХ АНЕВРИЗМ 

СУДИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ
Щеглов Д.В., Бортнік І.М., Свиридюк О.Є., Конотопчик С.В.

Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України», 

Україна, Київ
Мета. Розкрити проблеми та покращити результати лікування хворих із 
поєднанням артеріовенозних мальформацій та мішковидних аневризм 
головного мозку.
Матеріали і методи. Проведено аналіз історій хвороб 59 хворих із 
одночасно діагностованими артеріовенозними мальформаціями (АВМ) та 
мішковидними аневризмами (МА), які перебували на стаціонарному лікуванні 
в Науково – практичному Центрі ендоваскулярної нейрорентгенохірургії  у 
період з 2004 по 2014 р.
Результати та обговорення. Усі хворі в залежності від анатомічного 
співвідношення між АВМ та МА були розподілені на 4 групи: МА та АВМ 
гемодинамічно не пов’язані та розташовані у різних судинних басейнах (3 
спостереження – 5,1 %); МА та АВМ гемодинамічно пов’язані, МА розташована 
нижче Вілізієвого кола (10 спостережень – 17%); МА та АВМ гемодинамічно 
пов’язані, МА розташована на аферентній артерії (12 спостережень – 20,3%); 
МА та АВМ гемодинамічно пов’язані, МА розташована безпосередньо в ядрі 
мальформації (34 спостереження – 57,6 %). Ендоваскулярна техніка залежить 
від локалізації поєднаної МА: при локалізації аневризми в межах або нижче 
Вілізієвого кола та на артеріях, що приймають участь в кровопостачанні мозку 
оптимальним є оклюзія її порожнини з використанням відокремлюваних 
мікроспіралей. При наявності МА на артеріях, що живлять АВМ та відсутності 
ризику порушення кровопостачання тканини мозку доцільно проводити 
одночасну емболізацію мальформації та оклюзію аневризми з використанням 
рідких сумішей для емболізації. 
Висновки. Тактика лікування при поєднанні АВМ та МА залежить від їх 
співвідношення та анатомо-гемодинамічних особливостей. Виявлення 
гемодинамічно-залежних аневризм вимагає вибору оптимального 
гемодинамічно-інструментально залежного методу лікування. Найбільш 
прийнятним є одночасне виключення МА та АВМ з кровотоку з метою 
усунення потенційного джерела кровотечі. 

ВИКОРИСТАННЯ ЕНДОВАСКУЛЯРНИХ ВТРУЧАНЬ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ 
З ХРОНІЧНИМ ПОРУШЕННЯМ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

Чебанюк С.В., Щеглов В.І., Cидоренко О.Ф., Сельванюк Л.С.
Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної 

нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України», 
Київ, Україна

Мета. підвищити ефективність лікування хворих з хронічним порушенням 
мозкового кровообігу (ХПМК) за допомогою ендоваскулярних втручань.
Матеріали та методи. обстежено 185 хворих з ХПМК, яким для поліпшення 
стану проводили пролонговану фармакоінфузію (ПФІ) вазоактивними 
препаратами. З них чоловіків було 78,5 %, жінок – 21,5 %. Середній вік 
обстежених – 59,5±1,7 років. Всім хворим проводили комп’ютерну та магнітно-
резонансну томографію, дуплексне сканування  (УЗД) судин голови та шиї, 
церебральну ангіографію. ПФІ використовували під час ангіографічного 
обстеження при верифікації ознак недостатності мозкового кровообігу та 
звуженні просвіту церебральних артерій.
Результати та обговорення. При проведенні УЗД судин головного мозку 
встановлено, що частіше всього були пошкоджені сонні артерії. В 57,8 % 
випадків атеросклеротичні зміни носили поширений характер з ураженням 
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двох або кількох магістральних судин. Аналіз супутньої патології показав, що 
у 85,7 % хворих були гіпертонічна хвороба ІІ–ІІІ ст. в поєднанні з ішемічною 
хворобою серця, післяінфарктним кардіосклерозом, важкими порушеннями 
ритму серця і серцевою недостатністю ІІ–ІІІ ст. з фракцією викиду лівого 
шлуночка серця менше 40 %. У цих хворих ішемічне ураження мозку і 
неврологічний дефіцит були більш вираженими, ніж у хворих без такої 
супутньої патології. У 18 % хворих загальний стан обтяжувався наявністю 
цукрового діабету різного ступеню важкості. Проведення ПФІ сприяв у 75,2 % 
хворих покращенню клінічної картини, зменшенню неврологічної вогнищевої 
симптоматики, стабілізації стану. При проведенні ПФІ не реєстрували таких 
ускладнень, як спазм артерії, який може призвести до ішемії або некрозу 
тканин, кровотечі, гематоми, хибної аневризми, тромбозу артерії, повітряної 
емболії, невриту (парез і параліч) нерва супутньої артерії. Безпека способу, 
при дотриманні технічних правил, дозволяє використовувати ПФІ і з 
профілактичною метою, при мінливих порушеннях мозкового кровообігу. 
Висновки. Ендоваскулярні технології розширюють можливості комплексного 
лікуванні хворих з ХПМК, мають профілактичне значення для попередження 
гострих порушень мозкового кровообігу.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ РІЗНИХ МЕТОДІВ ЕНДОВАСКУЛЯРНОГО 
РОЗ’ЄДНАННЯ КАРОТІДНО-КАВЕНОЗНОГО СПІВВУСТЯ

Щеглов Д.В., Загородній В.М.
Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної 

нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України», 
Київ, Україна

Мета дослідження. визначити переваги та недоліки різних методів 
ендоваскулярного лікування каротидно-кавернозних співвусть.
Матеріали і методи. Каротидно-кавернозне співвустя (ККС) – набута 
внутрішньочерепна судинна аномалія, сутність якої полягає в виникненні 
патологічного з’єднання між сонною артерією, або її гілками та кавернозним 
синусом, внаслідок чого артерільна кров сбросується в венозну систему. 
В залежності від причини виникнення ККС поділяють на травматичне 
та спонтанне. Методи ендоваскулярного лікування ККС поділяються на 
деконструктивні та реконсткуктивні. Сутність деконструктивних методів 
полягає в порушенні кровотоку в внутрішньої сонної артерії за допомогою 
балонів або спіралей, реконструктивних – відновлення цілостності сонної 
артерії або її гілок. В залежності від анатомічної будови співвустя існують 
наступні методи ендоваскулярного лікування співвустя: використання 
балонів-катетерів, спіралей, використання стентів, комбінація цих методик. 
При виключенні ККС використовують трансартеріальний, трансвенозний та 
комбінований методи.
Результати та обговорення. При ККС типу А для роз’єднання співвустя 
використовують балони, спіралі, стенти; при співвусті типу Б – рідкі 
тромбуючі композиції, спіралі. Балони аба спіралі розташовують в порожнині 
кавернозного синусу таким чином, щоб вони перекрили ток крові з артерії в 
синус. Рідкі композиції дозволяють тромбувати місце розриву артерії.
Висновки. Ендоваскулярне втручання є найбільш ефективним методом 
лікування каротидно-кавернозних співвусть. В залежності від типу співвустя 
використовують тверді (спіралі, балони) або рідки (гістоакріл, ONYX) 
тромбуючі композиції.

АНГІОПЛАСТИКА ТА ЕНДОВАСКУЛЯРНЕ СТЕНТУВАННЯ ЕКСТРА- ТА 
ІНТРАКРАНІАЛЬНИХ АРТЕРІЙ: РАННІ ТА ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Щеглов Д.В., Коваленко О.П., Загородній В.М., Конотопчик С.В., 
Рибальченко С.В.

Державна установа «Науково-практичний Центр ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України», 

Київ, Україна
Мета. Проаналізувати особливості стану пацієнтів в ранньому та 
віддаленому післяопераційному періодах після ангіопластики та стентування 
церебральних судин з урахуванням отриманих результатів. 
Матеріали і методи. Досліджено 120 випадків у хворих зі стенозами 
церебральних артерій, що лікувалися та прооперовані у нашому закладі 
у 2005–2015 рр. з використанням ангіопластики та стентування уражених 
артерій з аналізом сучасних післяопераційних досліджень.
Результати та обговорення. Найчастішою причиною виникнення 
ішемічного інсульту є атеросклеротичне ураження брахіоцефальних 
артерій, при цьому у 30–50 % він пов’язаний зі стенозами сонних артерій. 
Розповсюдженими ускладненнями при ангіопластиці та стентуванні 
церебральних судин вважаються транзиторний вазоспазм, гіпотензія та 
брадікардія, мікроемболія у судини мозку, діссекція судини, транзіторні 
ішемічні атаки та інсульти, кардіологічні розлади (ішемія міокарда, аритмія, 
нестабільність артеріального тиску) та рестенози.

Висновки. Ангіопластика і ендоваскулярне стентування брахіоцефальних 
судин є провідним сучасним малоінвазивним способом лікування стенозів. 
Більшість ускладнень, що виникають у ранньому та віддаленому періодах 
частіше є пов’язаними з технічними моментами, що необхідно контролювати, 
але причини виникнення у віддаленому періоді рестенозів чи повторних 
інсультів ще потребують вивчення. 

ВИКОРИСТАННЯ АСИСТУЮЧОЇ ТЕХНІКИ ПРИ ВИКЛЮЧЕННІ 
АРТЕРІАЛЬНИХ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ АНЕВРИЗМ

Щеглов Д.В., Конотопчик С.В., Свиридюк О.Є., Аль-Кашкиш І.І.
Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної 

нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України», 
Київ, Україна

Мета. Підвищити ефективність ендоваскулярного лікування хворих з 
церебральними артеріальними аневризмами складної рентген - анатомічної 
будови.
Матеріали і методи. В період з 2008 по 2015 роки з використанням 
асистуючої техніки виключено з кровообігу 92 церебральні аневризми у 85 
хворих. Чоловіків – 39 (45,9 %), жінок – 46 (54,1 %). Вік хворих складав від 23 до 
67 років (середній вік 47,6 років). Балон – асистуюча техніка була використана 
для виключення з кровообігу мішкоподібних аневризм у 38 випадках (41,3 %). 
Стент-асистенція була використана при оклюзії 54 (58,7 %). У групах балон- та 
стент-асистенцій переважали аневризми внутрішньої сонної артерії.
Результати та обговорення. Ефективність ендоваскулярного лікування 
хворих з церебральними аневризмами визначають декілька чинників, а саме: 
вибір технічного засобу виключення аневризми в залежності від анатомічних 
особливостей судинної системи, будови аневризми, її розміру та локалізації, 
а також періоду захворювання. При розмірі шийки аневризми більше 4 
мм частота реканалізації зростає у 4 рази в порівнянні з аневризмами 
з вузькою шийкою, при цьому зменшується вірогідність досягнення 
радикальної первинної оклюзії, що часто призводить до реканалізації. У 
нашому спостереженні первинна тотальна оклюзія у групі балон-асистенції 
склала 73,7%, у групі стент-асистенції тотальної оклюзії вдалося досягти у 
53,7 %, субтотальної (> 95 %) ще у 24,1 %. Таким чином у цій групі задовільні 
результати отримані у 77,8 %.
Висновки. Впровадження у клінічну практику асистуючих технік дозволило 
розширити покази до емболізації анатомічно складних церебральних 
аневризм. Стент і баллон підтримка дозволяють підвищити відсоток 
радикальної первинної оклюзії аневризм.

ЕВОЛЮЦІЯ ІНВАЗИВНИХ І НЕІНВАЗИВНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ ГОСТРІЙ 
ЦЕРЕБРАЛЬНІЙ ІШЕМІЇ

Конотопчик С.В., Найда А.В., Пастушин О.А., Коваленко О.П., 
Бортнік І.М.

Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України», 

Київ, Україна
Мета. Підвищити ефективність ендоваскулярного лікування хворих в 
гострому періоді церебральної ішемії.
Матеріали і методи. В період з 2002 по 2015 роки в гострому періоді 
церебральної ішемії з метою відновлення прохідності церебральних артерій 
було проведено 7 комбінованих тромболізисів, а також 4 тромбекстракції. В 
якості активатору плазміногену у 6 випадках використовували урокіназу, в 1 
випадку – фармакіназу. Для тромбекстракції використовували  Solitaire™ FR 
Revascularization Device (eV3).
Результати та обговорення. За даними літератури ефективність реканалізації 
церебральних артерій при проведенні системного тромболізису складає від 
45 до 71  %. Внутрішньоартеріальний доступ примітний тим, що забезпечує 
високу концентрацію тромболітика в місці локалізації тромбу, дозволяє 
чітко контролювати відновлення прохідності артерії. Використання методу 
механічної тромбекстракції зменшує ризик геморагічних ускладнень. Ретрівери 
більш ефективні у випадках, коли оклюзуючий матеріал резистентний до 
впливу плазміногену. Еволюційно ефективність тромбекстракціі зросла з 48 % 
(ретрівер  MERCI), 61  % (Solitaire), 81,6  % (Penumbra System) до 86  % (Trevo). 
В нашому спостереженні реканалізація при проведенні комбінованого 
тромболізису склала 85,7 %. Геморагічні ускладнення – 28,6 %. Ефективність 
тромбекстракції склала 75 %, при цьому у 50 % пацієнтів був досягнутий 
хороший функціональний результат.
Висновки. Метод механічної реканалізації, маючи високий відсоток 
ефективності та хороших функціональних результатів знижує, або повністю 
виключає необхідність проведення тромболізису, тим самим зменшує ризик 
геморагічних ускладнень, дозволяє розширити рамки «терапевтичного 
вікна» до 6 – 8 годин.
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НОВИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ КАВА-ФІЛЬТР «ХВИЛЯ»
Нікішин О.Л.¹, Скиба І.О.², Диба І.М.³

¹Державна установа «Науково-практичний Центр ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України», 

Київ, Україна
²Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук 

України, Київ, Україна
³Дніпропетровська міська багатопрофільна лікарня № 4, 

Дніпропетровськ, Україна
Мета. Оцінити результати комп’ютерного моделювання, експериментального 
дослідження та першого клінічного досвіду використання нового 
вітчизняного кава-фільтра «Хвиля».
Матеріали і методи. Було виконано комп’ютерне моделювання, 
експериментальне дослідження властивостей конструкції кава-фільтра 
у розривній машині. Кава-фільтри «Хвиля» були імплантовані 5 хворим 
з ембологенним ілео-феморальним тромбозом. Чоловіків було 2, жінок 
3, вік пацієнтів складав від 60 до 74 років. Давність гострого венозного 
тромбозу складала від 1 до 5 днів. В 4 випадках кава-фільтр імплантовано в 
інфраренальну позицію, в 1 випадку внаслідок розповсюдження тромбу до 
рівня усть ниркових вен – в супраренальну.
Результати та обговорення. Дані комп’ютерного моделювання та 
експериментального дослідження показують, що кава-фільтр «Хвиля» не 
створює істотних перешкод кровотоку в просвіті судини, атравматичний при 
взаємодії з судинною стінкою, здатний затримувати емболи розміром від 
2-3 мм. В післяопераційному періоді серйозних ускладнень не відзначено. 
В одному випадку при імплантації в інфраренальному відділі в зв’язку з 
невеликим зростом пацієнта і довжиною самого фільтра виявлено зсув 
нижнього краю кава-фільтра в праву загальну клубову вену. За допомогою 
екстрактора виконана успішна репозиция фільтра догори. У віддаленому 
періоді відзначений один випадок зміщення кава-фільтра в проксимальному 
напрямку, який не мав негативного клінічного ефекту і не вимагав повторного 
хірургічного втручання. Випадки легеневої емболії після імплантації кава-
фільтру «Хвиля» не спостерігалися.
Висновки. Кава-фільтр «Хвиля» здатний виконувати функцію профілактики 
легеневої емболії. Для оцінки ефективності та пошуку шляхів можливого 
поліпшення конструкції кава-фільтра необхідно подальше накопичення 
клінічного досвіду.

АД’ЮВАНТНА ХІМІОТЕРАПІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНОГО СПОСОБУ ВВЕДЕННЯ ХІМІОПРЕПАРАТІВ 

У СКЛАДІ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ЗЛОЯКІСНИМИ 
ГЛІОМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
Рибальченко С.В., Олейник Г.М. 

Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України», 

Київ, Україна
Мета. Вивчити ефективність внутрішньоартеріального введення 
хіміопрепаратів в комбінованому лікуванні злоякісних гліом головного мозку.
Матеріали і методи. Проаналізовано 45 випадків захворювання на злоякісні 
гліоми головного мозку у віковій групі від 27 до 65 років, які лікувались у 
період з 2010 по 2014 рр. Хворі на анапластичні астроцитоми склали 54 
%, мультиформні гліобластоми – 35  %, анапластичні олігодендрогліоми 
– 11  %. Після стандартного обстеження, доповненого церебральною 
ангіографією, проводили комбіноване лікування, яке включало видалення 
пухлини або біопсію в залежності від ступеню гіпертензійного синдрому, 
внутрішньоартеріальну хіміотерапію та променеву терапію Хіміотерапію 
призначали з урахуванням індивідуальної чутливості пухлини до 
хіміопрепарату. Ефективність дії препаратів оцінювали за енграмами змін 
біохімічних показників до та після лікування. Критеріями ефективності 
лікування була динаміка стану пацієнта, тривалість безрецидивного періоду.
Результати та обговорення. Кращі результати були отримані у хворих з 
анапластичними астроцитомами головного мозку (критерій безрецидивної 
6-ти місячної виживаємості склав 65 %). Найгірші – при гліобластомах – 24 
%. Найбільш частими ускладненнями були загальнотоксичні – 17 % пацієнтів, 
та офтальмологічні – у 12 %. У 98,5 % випадків клінічні прояви ускладнень 
регресували за першу добу після хіміотерапії.
Висновки. Хіміотерапія з використанням внутрішньоартеріального 
способу введення хіміопрепарату є ефективним та безпечним методом для 
застосування у складі комбінованого лікування злоякісних гліом головного 
мозку. Метод дозволяє підвищити ефективність лікування та подовжити 
термін життя хворих, знизити побічну дію хіміопрепаратів. 

АНГІОАРХІТЕКТОНІКА АРТЕРІОВЕНОЗНИХ МАЛЬФОРМАЦІЙ У СВІТІ 
ЕНДОВАСКУЛЯРНОГО ПІДХОДУ 

Щеглов Д.В., Свиридюк О.Є., Конотопчик С.В., Барканов А.В., 
Бортник І.М.

Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України», 

Київ, Україна
Мета. Покращити результати ендоваскулярного лікування хворих 
з артеріовенозними мальформаціями головного мозку шляхом 
диференційованого використання ендоваскулярних методик.
Матеріали і методи. Проведено оцінку результатів лікування хворих 
з артеріовенозними мальформаціями головного мозку залежно від 
анатомо-гемодинамічних особливостей мальформацій та фізико-хімічних 
властивостей засобів для емболізації та засобів доставки.
Результати та обговорення. На підставі вивчення ангіоархітектоніки АВМ 
головного мозку у 297 хворих виявлено закономірність між будовою аферентних 
артерій, ядра мальформації та поширенням емболізуючих матеріалів. 
Встановлено, що вибір методу лікування на пряму залежить від ангіоархітекотніки 
мальформацї. На підставі отриманих даних виділено типи будови аферентів 
АВМ: І тип - аферент не утворює прямий артеріовенозний шунт, в даній групі 
було виділено 3 підгрупи (Iа – аференти приймають участь в кровопостачанні 
мозку; Iб – аферент не приймає участі в кровопостачанні тканини мозку, але має 
багато дрібних гілок , що приймають участь в кровопостачанні мальформації; Iв 
– дистальна частина аферента безпосередньо переходить в ядро мальформації, 
не маючи дрібних гілок в проксимальній частині), II тип – аферент утворює 
пряме артеріовенозне шунтування, без чіткого контрастування кавернозної 
частини. Проведення емболізації аферентів I-го типу доцільно проводити 
лише з використанням рідких емболізуючих сумішей, причому Iа та Iб потребує 
використання суміші зі змінним часом полімеризації, а в Iв найбільш ефективно 
використовувати полімер з контрольваним поширенням. Висока швидкість 
кровотоку в аферентах II типу – обумовлює проведення стаціонарної оклюзії за 
допомогою відокремлюваного балона-катетера або мікроспіралей.
Висновки. Досягнення максимально можливого та безпечного виключення 
мальформації з кровотоку можливе при врахування ангіоархітектоніки 
аферентів мальформації та фізико-хімічних властивостей, що 
використовуються для емболізації.

МОЖЛИВОСТІ ЕНДОВАСКУЛЯРНОГО ПІДХОДУ В ЛІКУВАННІ СУДИННОЇ 
ПАТОЛОГІЇ ОЧЕЙ

Щеглов В.І., Щеглов Д.В., Склярова А.І.
 Державна установа «Науково-практичний Центр ендоваскулярної 

нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України», 
Київ, Україна

Мета. Підвищити ефективність лікування хворих з судинною патологією очей. 
Матеріали і методи. В державній установі «Науково-практичний Центр 
ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України» було проведено  
комплексне обстеження та лікування 205 хворих із зоровими порушеннями. 
Серед них у 112 хворих були діагностовані ішемічні оптичні нейрооптікопатії, у 
34 пацієнтів – емболії центральної артерії сітківки, у 14 – тромбози центральної 
вени сітківки, у 45 часткові атрофії зорових нервів. Після проведення повної 
діагностики судин, які беруть участь у кровопостачанні головного мозку та 
ока, обирався метод ендоваскулярного втручання з урахуванням етіологічних 
чинників розвитку зорових розладів за допомогою сучасних ендоваскулярних 
технологій. Ефективність лікування оцінювали за даними функціонального стану 
зорового аналізатора: гостроти зору, поля зору, електрофізіологічних показників 
(критичної частоти злиття світових мерехтінь – КЧЗМ, порогу електричної 
чутливості за фосфеном – ПЕЧФ, лабільності  зорового аналізатора – ЛЗА).
Результати та обговорення. Аналіз результатів проведеної терапії показав, 
що у 88 % хворих було виявлено  покращення зорових функцій, у 12 % було 
зафіксовано відсутність змін, що обумовлено пізнім зверненням за медичною 
допомогою. У хворих з покращенням зору регрес порушень відбувався в 
термін від 1 доби (у випадку гострого початку та своєчасного звернення) до 
2-3 –х місяців. У 88  % хворих після проведеного лікування спостерігалося 
достовірне підвищення гостроти зору  (р<0.01) в середньому на 0,11±0,09 та 
розширення сумарного поля зору на 115±11 градусів, достовірне покращення 
електрофізіологічних показників (КЧЗМ і ЛЗА збільшилися  відповідно на 
9±1.2 Гц і 9±1.1 Гц, ПЕЧФ зменшився в середньому на 149±10 мА).
Висновки. Застосуваня ендоваскулярного підходу у лікуванні хворих із 
зоровими порушеннями призводить до покращення функцій ока. Розвиток 
ендоваскулярних технологій  є перспективним напрямком у лікуванні хворих 
із судинною патологією очей.

ПРОДОВЖЕННЯ
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АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ, ПЕДІАТРІЯ ТА НЕОНАТОЛОГІЯ: ГЕНЕТИКА, ЗДОРОВ’Я
 ДІТЕЙ, ПЕРИНАТОЛОГІЯ, РЕПРОДУКТОЛОГІЯ

КРУГЛИЙ СТІЛ «ОЖИРІННЯ У ДІТЕЙ: 
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ»

15 квітня 2015 року ● Час проведення: 12:30–14:30

Організатор: ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної 
академії медичних наук України»

ПРОГРАМА
Тема: Фактори ризику формування ускладненого перебігу ожиріння та 
можливості його попередження у дітей і підлітків 
Доповідач: Будрейко О.А. 
Тема: Депресія при ожирінні: чи існує проблема в дитячому віці? 
Доповідач: Михайлова Е.А.
Тема: Організаційні питання профілактики ожиріння у дітей шкільного віку: 
оптимізація харчування та фізичної активності 
Доповідачі: Чайченко Т.В., Косовцова Г.В.

ФАКТОРИ РИЗИКУ ФОРМУВАННЯ УСКЛАДНЕНОГО ПЕРЕБІГУ 
ОЖИРІННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ У ДІТЕЙ І 

ПІДЛІТКІВ
Будрейко О.А., Нікітіна Л.Д., Шляхова Н.В., Косовцова Г.В.

Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків 
Національної академії медичних наук України», Харків, Україна

Мета дослідження – удосконалити методи профілактики ускладненого 
перебігу ожиріння у дітей та підлітків.
Матеріали і методи – проведено комплексне обстеження 240 хворих 
на ожиріння 7–18 років з використанням біохімічних, імунологічних, 
радіоімунних, інструментальних методів дослідження. 
Результати та обговорення. Виявлено значну поширеність 
мікроциркуляторних розладів (74,1 %) і артеріальної гіпертензії (36,4 
%), цереброваскулярних і психопатологічних порушень (від 25,8 % до 
52,5 % в різних групах хворих), диспепсії та гепатопатії (у 60,2 % та 43,8 % 
відповідно). Виявлено порушення соматостатевого розвитку у вигляді 
збільшення частоти інвертованого пубертату (у 11,9 %) та прискореного 
росту (12,3 %), доведено значущість високорослості як маркеру зниженої 
чутливості до інсуліну, особливо в ранньому пубертаті. Доведено, що 
ожиріння вже в дитячому віці супроводжується патологічними змінами 
біохімічних, гормональних та імунологічних показників, тісно пов’язаними 
з інсулінорезистентністю, яка і обумовлює значною мірою формування 
судинних розладів, ураження нервової та гепатобіліарної систем, а майже 
20  % дітей з ожирінням мають поєднані предиктори серцево-судинних 
захворювань. Найбільш значущими факторами ризику ускладненого 
перебігу ожиріння у дітей та підлітків є пізній пубертатний вік, наявність 
інсулінорезистентності і дисліпідемій, а також низька маса тіла при 
народженні та рання поява ожиріння. 
Висновки. Хворі, що мають несприятливі фактори ускладненого перебігу 
ожиріння, повинні знаходитись під ретельним наглядом лікаря та проходити 
комплексне обстеження в спеціалізованих медичних закладах не рідше, ніж 
1 раз на 6 міс, з метою своєчасного призначення необхідної патогенетичної 
терапії.

ДЕПРЕСІЯ ПРИ ОЖИРІННІ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
Михайлова Е.А., Будрейко О.А.

Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків 
Національної академії медичних наук України», Харків, Україна

Мета дослідження – визначити особливості психопатології, в тому числі 
депресивних станів у дітей та підлітків з ожирінням. 
Матеріали і методи – психодіагностичне та психопатологічне обстеження 
240 хворих на ожиріння 7–18 років з урахуванням результатів біохімічних, 
імунологічних, радіоімунних, інструментальних методів дослідження. 
Результати та обговорення. У хворих на ожиріння дитячого віку виявлено 
підвищену тривожність, наявність депресивних переживань, загострену 
чутливість щодо ставлення оточуючих, які обумовлюють посилену 
психологічну вразливість цих хворих та більшою мірою проявляються 
у дівчат. Показано відмінності в структурі психоемоційних розладів 
в залежності від наявності інсулінорезистентності (ІР) із перевагою 

депресивно-тривожних та невротичних розладів в групі хворих із зниженою 
чутливістю до інсуліну  (25,2 % та 16,1 %) порівняно з групою хворих 
без ІР (6,7 % та 9,1 %). Наявність ІР у хворих на ожиріння також частіше 
супроводжувалась акцентуаціями епілептоїдного та лабільного типів,  а 
за умови збереженої чутливості до інсуліну – підвищеною загальною 
тривожністю, часто з проявами  істеричного типу реагування на рівні 
патології, акцентуацією психастенічного типу. Доведено тісний зв’язок 
окиснювального дисбалансу за рахунок погіршення антиоксидантного 
захисту (АОЗ) у хворих з тривожно-депресивними розладами, що може 
пояснюватись існуванням гіперактивності симпато-адреналової системи 
і, відповідно – персистенцією прооксидантної активності та поступовим 
виснаженням системи АОЗ. 
Висновки. Існування зв’язків між гормонально-метаболічними порушеннями 
та формуванням тривожно-депресивних розладів при ожирінні може бути 
одним із факторів, які утруднюють ефективність лікування ожиріння та 
потребують обов’язкової корекції.

МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ОЖИРІННЯ У ДІТЕЙ 
Косовцова Г.В., Шляхова Н.В.

Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків 
Національної академії медичних наук України», Харків, Україна

Мета дослідження – визначити шляхи профілактики ожиріння та його 
тяжких наслідків у дітей та підлітків. 
Матеріали і методи – у 240 хворих на ожиріння 7-18 років визначено 
анамнестичні та спадкові фактори несприятливого перебігу хвороби з 
урахуванням результатів клініко-інструментальних методів дослідження. 
Результати та обговорення. Встановлено, що у більшої половини дітей з 
ожирінням має місце обтяжена спадковість за ожирінням, цукровим діабетом 
(ЦД) 1 та 2 типу. Серед хворих із значним ступенем ожиріння частота обтяженої 
спадковості вірогідно підвищується и становить 76%, у дівчат дещо частіше 
(80 %), ніж у хлопців (74 %). За наявності ознак метаболічного синдрому у 
хворих дітей за критеріями Міжнародної діабетичної федерації обтяжена 
спадковість за ожирінням виявлялась ще частіше – у 89,7 %, за ЦД2 – у 20,5 %, 
за ЦД1 – у 7,7 % хворих. Вага при народженні більше 4 000 г збільшує ризик 
ожиріння в 2,6 рази, ступінь якого у хворих позитивно корелює із вагою при 
народженні. Поряд з цим низька маса тіла при народженні в 1,9 рази збільшує 
вірогідність формування інсулінорезистентності. Формування атерогенно 
спрямованих дисліпідемій вірогідно пов’язане з раннім початком ожиріння 
та більшою тривалістю існування надлишкової маси тіла, тоді як артеріальна 
гіпертензія в 3,6 частіше виявляється у хворих з маніфестацією ожиріння в 
пубертатному віці. 
Висновки. Для профілактики ожиріння в дитячій популяції слід приділяти 
особливу увагу підліткам, особам з обтяженою спадковістю за ожирінням 
і ЦД, низькою та надмірною вагою при народженні, ранньою появою 
ожиріння (до 3 років). Наявність цих несприятливих факторів обумовлює 
необхідність ретельного диспансерного нагляду таких хворих, проведення 
профілактичних бесід та формування навичок здорового життя в їх 
родинах. 

МЕДИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ТА 
ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ З НАДЛИШКОМ МАСИ 

Чайченко Т.В., Сенаторова Г.С., Рибка О.С.
Харківський національний медичний університет МОЗ України, 

кафедра педіатрії № 1 та неонатології, Харків, Україна
Мета дослідження – удосконалити ефективність профілактики та надання 
допомоги дітям з ожирінням шляхом використання сучасних підходів до 
організації харчування та фізичних навантажень. 
Матеріал і методи – проведений аналіз рівня фізичної активності, раціону 
харчування та харчової поведінки у 761 практично здорового школяра 
харківського регіону та у 208 дітей з надлишком маси різного степеню. 
Результати та обговорення. Стиль життя сучасних школярів 
характеризується тривалою статичною активністю у вільний від шкільних 
занять час (2,93 ± 0,08 години на добу), регулярним харчуванням у 81,16 ± 
1,96 % без значущих ознак психологічної дезадаптації. Стиль життя дітей 
з ожирінням відрізняється від популяційних значень більш тривалою 
статичною діяльністю (4,50 ± 1,11 годин на добу), менш регулярним 
харчуванням (60,77±3,38 % респондентів) із нехтуванням сніданками (53,54 
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± 3,61 % проти 9,43 ± 2,11 % в популяції), обідами (40,95 ± 3,56 % проти 
17,59 ± 2,76 % в популяції) при збереженій вечері (84,25 ± 3,23 % проти 
95,4 ± 1,99 %), наявності пізньої вечері (79,53 ± 4,11 % проти 61,40 ± 2,17 
%) та схильності до споживання солодощів та випічки (85,03 ± 3,16 % проти 
29,31 ± 4,67 % в популяції), що поглиблюється на тлі психоемоційного 
стресу (50,03 ± 7,00 % проти 11,51 ± 2,31 % в популяції). Ожиріння 
супроводжується формуванням психологічної дезадаптації, основними 
рисами якої, у порівнянні із загальною популяцією, є зниження самооцінки 
з підвищенням рівня тривоги та депресії, що достовірно пов’язані зі 
статичною  діяльністю та нерегулярністю харчування. Аналіз співвідношень 
між раціоном та рівнем фізичної активності  у дітей з надлишковою 
масою показав, що у всіх обстежених наявне перебільшення споживання 
енергії над її витратою за рахунок зменшення рівня фізичної активності 
протягом зростання маси тіла, що, власно, обумовлювало накопичення 
ваги. Динамічне спостереження показало  низьку ефективність  зниження 
маси тіла у підлітків незалежно від вихідного індексу маси тіла (11,34±2,67 
%). При динамічному спостереженні встановлено, що 33,41 % підлітків та/
або членів їх сімей демонструють дуже низький комплайєнс у відношенні 
корекції надлишкової ваги, а саме категорично відмовляються від 
повторного обстеження. Встановлено, що ти, хто продемонстрував 
зниження маси тіла, були вірогідно більше мотивовані на досягнення 
результату, набули навички аналізу раціону, мали менший вихідний рівень 
тривоги, а також отримували постійну підтримку з боку родини. Визначено, 
що найсуттєвішими факторами, що обмежують дотримання рекомендацій, 
є психосоціальні, а саме недостатня підтримка батьків та однолітків, низька 
поінформованість пацієнтів щодо режимних моментів,  низька доступність 
продуктів «здорового» харчування та кількість соціальних закладів для 
занять фізкультурою та спортом. 
Висновки. Вдосконалення ефективності допомоги дітям з надлишковою 
вагою потребує організації мультидисциплінарних команд, ефективна робота 
яких призводить до редукції маси тіла, асоційованої з поліпшенням якості 
життя. 
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Україна
За останні десятиліття відзначається значне зростання алергічних 
захворювань (АЗ) у дітей. Це значною мірою пов’язано з екологічним 
дисбалансом, хімізацією побуту та сільського господарства, широким і часто 
безконтрольним застосуванням антибіотикотерапії, раннім припиненням 
грудного вигодовування і нераціональним харчуванням.
В Україні, як і в усьому світі, найбільш поширеною алергічної патологією 
в дитячому віці залишається бронхіальна астма, алергічний риніт та 
атопічний дерматит, показники захворюваності яких є заниженими в 5–10 
разів у порівнянні з міжнародними статистичними даними. Це свідчить про 
проблему низької виявляємості даних захворювань у дітей в Україні.
Зберігається проблема пізньої діагностики АЗ. Згідно власних досліджень, у 
45 % дітей з бронхіальною астмою діагноз встановлюється через 5–7 років, 
що часто асоційоване з реєстрацією симптомів на етапі середньо-важкого і 
важкого перебігу захворювання.
Алергічні реакції на лікарські препарати – одна з актуальних проблем 
дитячої алергології. Складність даної проблеми визначається труднощами 
діагностики та існуючою проблемою поліпрагмазії.
В останні роки відзначається тенденція до зростання тяжкості  алергічних 
реакцій на укуси комах, харчової алергії. Харчова алергія – одна з головних 
причин анафілактичних реакцій у дітей до 14 років.
Проблемними аспектами лікування дітей з АЗ є: недостатнє використання 
сучасних технологій лікування та неузгодженість із стандартами надання 
медичної допомоги, висока вартість фармакотерапії, недостатнє 
використання фахівцями соціальних проектів, методів алерген-специфічної 
імунотерапії.
Для успішного надання спеціалізованої медичної допомоги дітям з АЗ 
необхідно: впровадження високотехнологічних методів діагностики та 
лікування; сприяння розвитку молекулярної алергології; впровадження в 
практику нових імунологічних тестів, бодіплетізмографіі, функціональних 
методів оцінки легеневої функції для дітей раннього віку; ендоскопічних, 
цитологічних та імуноцитохімічних методів дослідження; більш широке 
використання алерген-специфічної імунотерапії, особливо сублінгвальної; 
подальша розробка та удосконалення стандартів діагностики та лікування 
АЗ у дітей; створення і впровадження освітніх програм для лікарів первинної 
ланки з актуальних питань дитячої алергології; поліпшення кадрового 
забезпечення та матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних 
закладів.. 

ПРОБІОТИКИ У ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ 
Бекетова Г.В., Нехаєнко М.І., Ігнатенко Н.О.

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

Вступ. На сьогодні у всьому світі широко використовують пробіотичні 
штами мікроорганізмів для профілактики і лікування різноманітних 
захворювань як у дорослих,так і у дітей. Відомо, що на шкірі та слизових 
оболонках живе понад 100 мільярдів мікроорганізмів, що розширює 
генний репертуар людини більш, як на два порядки. Вказане є 
надзвичайно важливим для збереження здоров»я і життя макроорганізму, 
оскільки людина має недостатньо ферментів для перетравлювання 
всіх видів їжі і багато білків, жирів та вуглеводів перетравлюють саме 
різноманітні мікроорганізми. Це значить, що співдружності мікробів 
(мікробіоми) є дуже значимими для людини. Вони мають потужну 
метаболічну активність, імуномоделюючу, антимікробну, протекторну 
дію і це треба не тільки враховувати, а й ефективно використовувати 
для профілактики і лікування різних захворювань. Важливо пам’ятати, 
що мікробом дитини формується ще внутрішньо утробно, а також при її 
проходженні через пологові шляхи матері та з материнським молозивом і 
молоком. Однак, мікробіом маленької дитини дуже чутливий до зовнішніх 
впливів. Його стан залежить від виду вигодовування, функціонування 
імунної та травної систем, дії різноманітних патогенів і ліків. Ось чому, в 
лікуванні захворювань, особливо інфекційно-асоційованих, необхідно 
дотримуватись фізіологічних підходів та використовувати біологічні засоби 
– корисні бактерії з підтвердженою пробіотичною активністю, повністю 
розшифрованим геномом і, відповідно, відомим спектром позитивної дії 
та відсутністю негативних впливів. До таких мікроорганізмів належить 
антибіотикорезистентна, високостійка до хімічних і фізичних факторів, 
спороутворююча бактерія В. clausii, яка входить до складу препарату 
«Ентерожерміна». Мікроорганізми методами секвенування виявлений 
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у 20 % здорових людей. В. clausii чинять пряму антимікробну дію на 
клостридій перфрінгенс і діфіцілє, лістерій та золотистих стафілококів за 
рахунок синтезу клауцину – лантабіотику типа «А» за відсутності ризику 
переносу плазмід антибіотикорезистентності. Мікроорганізми резистентні 
до пеніцилінів, цефалоспоринів, тетрациклінів, аміноглікозидів, 
макролітів, хлорамфеніколу, ріфампіцину. Вони здатні підвищувати 
захисні властивості епітелію травного тракту, стимулюючи синтез бета-
дефензинів. Окрім цього, бактерії активують Тh1-імунну відповідь людини 
та мають підтверджену ефективність у лікуванні і профілактиці алергічних 
захворювань, зокрема, атопічного риніту; впливають на експресію різних 
генів. В. clausii не колонізує слизову оболонку кишечнику та елімінується 
протягом некількох днів після припинення його застосування. Препарат 
має підтверджену високу метаболічну активність та ефективний при 
секреторних діареях. Ентерожерміна має високий профіль безпеки, що 
дозволяє його використання у вагітних жінок та грудних дітей.   
Мета. Здійснити ретроспективний аналіз ефективності В. clausii при Н. р.-
асоційованих хронічних гастродуоденітах і секреторних діареях у дітей.  
Матеріали і методи. На клінічних базах кафедри дитячих і підліткових 
захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика ретроспективно вивчено дані історій хвороб 196 дітей у віці до 
3 років життя з секреторними діареями (112 отримували Ентерожерміну в 
комплексній терапії, рекомендованій ВООЗ (основна група) та 84 дитини, що 
лікувались стандартно (група порівняння). Також проведене вивчення даних 
історій хвороб 209 дітей віком від 10 до 16 років з хронічним гастродуоденітом 
(ХГД), асоційованим з Нelicobacter рilory (H. p.) (142 пацієнти отримували 
загальноприйняту потрійну антигелікобактерну терапію та Ентерожерміну 
(основна група) та 67 пацієнтів лікувались стандартно (група порівняння).  
Результати та обговорення. У дітей перших 3 років життя з секреторними 
діареями виявлено, що після включения В. clausii в стандартну терапію, 
достовірно швидше зменшувалась інтенсивність абдомінального болю 
(на 2.61±0.15 днів), здуття (на 3.27±0.26 днів) та частота дефекацій (на 
1.96±0.11 днів), ніж у пацієнтів, які отримували тільки стандартну терапію. 
За даними анкетування батьків пролікованих дітей – 95,4 % оцінили 
переносимість препарату як відмінне та добре. Після включения В. clausii в 
стандартну терапію Н.р.-асоційованого ХГД у дітей, відмічено більш швидке 
зменшення абдомінального болю (на 3.94±0,45 дня), здуття кишечника 
(на 4.61±0,13 дня) і знизилась частота побічних ефектів (блювання, нудота, 
діарея, алергія, стоматит, анорексія, закреп) у порівнянні зі стандартною 
антихеликобактерною терапією  
Висновки. Самоелімінуюча, спороутворююча, мультиантибіотикорезистентна 
пробіотична бактерія В. clausii, яка входить до складу препарату 
«Ентерожерміна» сприяє більш ефективному лікуванню секреторних діарей 
у дітей раннього віку та Н. р. –асоційованих ХГД у підлітків. 

БРОНХІАЛЬНА АСТМА ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ У ДІТЕЙ 
Лапшин В.Ф., Уманець Т.Р., Степанова Л.С., Толкач С.І.,

 Смірнова О.А., Вербицька Л.Є.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», 

Київ, Україна
Вступ. В останні десятиліття відзначається значне зростання інтересу 
фахівців до проблеми астми фізичного навантаження (АФН). Особливу 
увагу АФН набуває в дитячому та підлітковому віці, оскільки фізична 
активність є важливою складовою нормального розвитку дитини. Однак, до 
теперішнього часу остаточно не визначено оптимальну фенотип-специфічну 
фармакотерапію АФН у дітей.
Метою дослідження було вивчення ефективності застосування монтелукасту 
у дітей з бронхіальною астмою фізичного навантаження.  
Матеріали і методи. Під нашим спостереженням знаходилось 45 дітей 
віком 6–12 років з БА легкого персистуючого перебігу. В залежності від 
наявності бронхоспазму, індукованого фізичним навантаженням всі діти 
були розподілені на дві групи: основну  (25 дітей з фенотипом АФН) і групу 
порівняння (20 дітей без даного фенотипу). Всім дітям в якості стартової 
базисної терапії призначався монтелукаст («Монтел», Борщагівський хіміко-
фармацевтичний завод», Україна) по 5 мг в формі жувальної таблетки 1 раз 
на добу ввечері протягом 3 місяців. Критеріями ефективності проведеного 
лікування були динаміка: основних клінічних симптомів захворювання, 
потреби у бронхолітичній терапії, показників функції зовнішнього дихання, 
клітинного складу  індукованого мокротиння, показника астма контроль 
тесту. Термін моніторингового спостереження складав 12 тижнів.
Результати та обговорення. У дітей основної групи порівняно з групою 
порівняння відмічався більш скоріший регрес денних симптомів і вірогідне 
зменшення потреби у бронхолітичній терапії, встановлено суттєвий приріст 
показника пікової об’ємної швидкості видиху та достовірно вищий показник 
астма контроль тесту на тлі зменшення інтенсивності запальних змін 

дихальних шляхів з посиленням макрофагальної реакції за даними цитограм 
індукованого мокротиння. 
Висновки. Фенотип АФН у дітей є клінічним предиктором більш високої 
ефективності антилейкотриєнової терапії із застосуванням монтелукасту. 
Висока ефективність, відсутність побічних реакцій, добра переносимість 
жувальних таблеток «Монтел» дозволяють його рекомендувати для базисного 
лікування дітей шкільного віку з БА як в якості монотерапії так і включення в 
схеми комбінованого застосування. 

ЛАКТАЗНА НЕДОСТАТНІСТЬ У ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ З АТОПІЧНИМ 
ДЕРМАТИТОМ

Марушко Ю.В., Іовіца Т.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 

Київ, Україна
Вступ. Проблема лактазної недостатності дітей грудного віку є актуальною 
для сучасної педіатрії. Найчастіше вторинна ЛН виникає на фоні патології 
ШКТ, при гастроінтестинальних формах алергії, дисбіозі кишечнику, а також 
при прийомі медикаментів, які ушкоджують слизову оболонку тонкої кишки. 
Мета роботи: визначення проявів та діагностика лактазної недостатності у 
дітей з атопічним дерматитом та оцінка засобів корекції.
Матеріали і методи дослідження. Під спостереженням знаходилось 35 
дітей грудного віку, у яких відмічались клінічні прояви атопічного дерматиту 
та підозра на лактазну недостатність (ЛН). Всі діти знаходились на грудному 
вигодовуванні. Для діагностики ЛН проводили оцінку клінічних даних, копро 
логічне дослідження. Також використовували водневий дихальний тест з 
навантаженням харчовою лактозою (1,5 г/кг). 
Результати та обговорення. При проведенні дихального водневого 
тесту дітям з атопічними проявами встановлено, що у 37,1 % пацієнтів була 
виявлена ЛН, у 34,3  % – надлишковий лактозо-залежним бактеріальний 
рост у кишечнику та у 28,6 % обстежених тест показав негативний результат. 
Обстежені пацієнти з урахування результатів клініки та водневого тесту 
були розподілені на 3 клінічні групи. Комплексне лікування включало 
антигістамінний препарат та різні дози фермента лактази. Аналіз динаміки 
клінічних симптомів показав ефективність включення фермента лактази у 
терапію дітей з атопічним дерматитом та лактазною недостатністю. 
Висновки. У 37,1 % дітей грудного віку з атопічним дерматитом була 
виявлена лактазна недостатність за допомогою водневого дихального тесту. 
Показана ефективність застосування  в терапії фермента лактази. Необхідні 
подальші клінічні спостереження за дітьми з атопічним дерматитом, лактазою 
недостатністю для розробки схем застосування лактази у комплексній терапії 
таких пацієнтів. 

АТОПІЧНИЙ «МАРШ»: ЗВ’ЯЗОК ПОКОЛІНЬ 
ТА ЕСКАЛАЦІЯ АЛЕРГІЇ У ДІТЕЙ

Охотнікова О.М.
Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика, кафедра педіатрії №1, Київ, Україна 

Вступ. Атопічний «марш» визначається як чіткий взаємозв’язок і послідовність 
формування ранньої сенсибілізації, дебюту та еволюції клінічних проявів 
алергії залежно від віку у дітей з атопією: атопічного дерматиту (АД), 
бронхіальної астми (БА), алергічного риніту (АР) тощо. 
Мета – визначення особливостей клініко-імунологічної характеристики на 
різних етапах вікової еволюції атопічних хвороб (різних поєднань: АД, АР, БА) 
у дітей і підлітків. 
Матеріали і методи. Обстежено 135 дітей віком від 6 до 16 років 
з коморбідними формами атопічних хвороб (АД, АР, БА). Групи 
спостереження: 1-ша – 63 дитини з різними поєднаннями алергічних 
захворювань (БА+АД+АР – 20 дітей, з поєднанням АД+АР – 19 дітей, з 
поєднанням БА і АД – 14 дітей), 2-га – 72 дитини з ізольованим АД (група 
порівняння). Група контролю – 50 здорових дітей такого ж віку. Всім дітям 
проведено шкірні прик-тести з харчовими, епідермальними, побутовими 
і пилковими алергенами. Проаналізовано спадкову схильність, анамнез 
життя і хвороби, характер харчування дітей. Імунологічні методи: 
визначення експресії CD-антигенів лімфоцитами і мононуклеарами 
периферичної крові (CD3-Т-лімфоцити, CD4-Т-хелпери, CD8-Т-цитотоксичні 
клітини, CD20-В-лімфоцити, CD25, HLA-DR, HLA-ABC-клітини, що 
експресують маркери ранньої і пізньої активації лімфоцитів), фагоцитарну 
активність нейтрофілів: фагоцитарний показник (ФП), фагоцитарне число 
(ФЧ), вміст сироваткових імуноглобулінів (IgG, IgA, IgM, загального IgE) і 
IgA у слині (sIgA). Статистичну обробку даних проводили з використанням 
пакету програм «Statisticа for Windows 6.1».  
Результати та обговорення. Спадкову схильність до атопічних захворювань 
серед дітей з ізольованим АД мали 56 %, з них у 55 % – по лінії матері, у 
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25 % – по лінії батька і в 20 % – по лінії обох батьків. У 65 % дітей з БА+АД+АР 
генетичну обтяженість однаково часто відзначено по лінії матері та обох 
батьків (по 38 %), лише батька – у 24 %. У разі БА+АД або АД+АР спадкову 
схильність виявлено у 42 % дітей: по лінії матерї – у 46 %, батька – у 46 %, 
обох батьків – у 8 %. 30 % дітей з поєднаними формами атопії отримували з 
народження штучне вигодовування, з 3 міс. – 28 % і з 6 міс. – 24 %. Харчова 
алергія у грудному віці відзначалась у 81 % дітей, у 62 % – АД, їх поява до 
3 років - тільки у 1 % і 11 % дітей відповідно. Розвиток АР+БА частіше мав 
місце у дітей старше 5 років (81 % і 73 % відповідно). Провідним провокуючим 
фактором загострення у 64 % дітей з ізольованим АД була харчова алергія, а 
у дітей з поєднаними формами вона була провідним чинником лише у 17 % 
(БА+АД+АР) і 18 % (АР+АД чи БА+АД) випадків. Пилкова сенсибілізація була 
причинно-значущою у 20 % обстежених дітей, з віком відзначено зростання 
ролі пилкової гіперчутливості у розвитку алергічних захворювань.
Порівняння імунологічних показників у дітей групи контролю і хворих з 
поєднаними формами атопії встановило достовірне (р<0,05) підвищення 
кількості Т-лімфоцитів (CD3+-клітин у дітей з АД+АР і з ізольованим АД) та 
суттєве (р<0,01) зниження вмісту CD8+-клітин у всіх дітей, що зумовило значне 
(р<0,01) підвищення співвідношення CD4+/CD8+). У всіх дітей встановлено 
підвищення відносного вмісту CD25+-клітин і HLA-DR+-клітин (р<0,05), і значну 
еозинофілію. Відмічено значне зниження відносного вмісту В-лімфоцитів 
і підвищення рівня загального IgЕ. У дітей з поєднаними формами атопії 
спостерігалось підвищення вмісту IgМ (АД, АД+АР і БА+АД) і зниження - IgA у 
крові (у дітей всіх груп). Установлено негативний кореляційний взаємозв’язок 
між вмістом загального IgE і відсотком CD8+-клітин (r=-0,67; р<0,05). Рівень ФЧ 
у всіх дітей був достовірно (р<0,01) знижений порівняно з їх вмістом у дітей 
групи контролю. Для усіх дітей з атопією встановлено зниження (р<0,05) 
вмісту sIgA у слині.    
Висновки. Для дітей з атопічними хворобами, незалежно від їх коморбідних 
варіантів, характерні порушення як клітинної, так і гуморальної ланок 
імунітету, що свідчить про патогенетичну єдність БА, АД і АР, що дозволяє 
трактувати різні варіанти їх комбінацій як єдину «атопічну хворобу». 
Характерною рисою сучасного атопічного «маршу» є бурхливий, майже 
одночасний розвиток декількох атопічних захворювань в однієї дитини.

ЕФЕКТИВНІСТЬ  СУБЛІНГВАЛЬНОЇ АЛЕРГЕНСПЕЦИФІЧНОЇ  
ІМУНОТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ З АЛЕРГІЧНИМИ РИНІТАМИ

Прохорова М.П.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, Україна
Вступ. Знання сучасних ефективних методів терапії алергічних хвороб, 
впровадження їх в клінічну практику є однією з першорядних завдань лікаря 
алерголога-імунолога. Безумовною перевагою в патогенетичній терапії 
алергічного риніту і бронхіальної астми є алергенспеціфічна імунотерапія 
(АСІТ). 
Мета роботи – оцінити ефективність і безпеку АСІТ сублінгвальними 
алергенами кліщів домашнього пилу та пилковими (суміш рання та пізня 
весняна трав та осіння ) компанії «Sevapharma» (Чехія) у пацієнтів з САР,  ЦАР 
та ЦАР з БАЛПП, БАСТПП.
Матеріал і методи. Під нашим спостереженням було 95 дітей з алергічним 
ринітом у віці від 4 до 16 років із них: 32 дітей з сезонним алергічним ринітом, 
інтермітуючим перебігом (САР), 33 хворих з цілорічним алергічним ринітом, 
персистуючим перебігом (ЦАР),30 пацієнтів з ЦАР та БАЛПП, БАСТПП. У дітей 
з САР у 63,7 % виявлена сенсибілізація до різних видів пилкових алергенів, 
у 36,3 % – до одного виду пилкових алергенів. У хворих з ЦАР у 78,2 % 
виявлена сенсибілізація до пилкових та побутових алергенів, у 21,8 % – до 
різних видів пилкових алергенів.У пацієнтів з ЦАР та БАЛПП у 82,4 % виявлена 
сенсибілізація до різних видів пилкових та побутових алергенів, у 17,6 % – 
до пилкових алергенів . Нами проводились загальноклінічні (анамнез 
захворювання, алергологічний анамнез, дані клінічного огляду),лабораторне 
обстеження крові і назального секрету у дітей в динаміці, дослідження 
функції зовнішнього дихання (ОФВ1, МОС25, МОС50, МОС75), визначення 
slgA в назальному секреті, слині. 
Результати та обговорення. Для оцінки ефективності лікування 
використовувався загальний бал клінічних проявів (ОБКП) алергічного 
риніту і бронхіальної астми і дні з симптомами.  Ці показники оцінювалися 
протягом 1 міс до початку і 1 міс після закінчення курсу СлАСІТ. Результати 
статистичного аналізу підтвердили достовірне зниження ОБКП, частоти 
виникнення симптомів і прийому препаратів «невідкладної терапії» в групі 
пацієнтів, які отримували СлАСІТ.  До кінця дослідження ОБКП знизився на 
75,2 %, а кількість днів з симптомами – на 87,4 % в порівнянні з даними до 
початку лікування. При вивченні ФВД в групі хворих з побутовою та пилковою 
сенсибілізацією виявлено статистично значущі відмінності за показниками 
OФB1 і МОС25 – 75. Серед лабораторних показників після завершення 
курсу СлАСІТ відзначалося достовірне зниження кількості еозинофілів в 

назальному секреті на 52 % (р < 0,01), а також підвищення концентрації slgA в 
5 разів у порівнянні з вихідними показниками.
Висновки. Проведене дослідження свідчить про високу ефективність і 
хорошу переносимість СлАСІТ при  САР, ЦАР та ЦАР з супутною БАЛП, БАСТП. 
СлАСІТ впливає на алергічне еозинофільне запалення, алергенспеціфічну 
назальну гіперреактивність, ФЗД. Висока лікувальна ефективність і 
хороший профіль безпеки СлАСІТ обгрунтовують широке використання 
цього методу в клінічній алергологічній практиці з метою проведення 
лікування пацієнтів в домашніх умовах, що дозволяє скоротити число 
візитів пацієнтів до лікаря.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГАСТРОІНТЕСТИНАЛЬНОЇ ХАРЧОВОЇ 
АЛЕРГІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

д.м.н., професор О.Г. Шадрін, к.м.н. Г.А. Гайдучик, 
ДУ «ІПАГ НАМН України» Київ, Україна

За даними епідеміологічних досліджень у розвинутих країнах 
розповсюдженість харчової алергії, яка доведена, серед дітей грудного 
віку складає 6–8 %. Алергічні реакції, що пов’язані із вживанням харчових 
продуктів, можуть проявлятися безліччю симптомів, обумовлених 
залученням до патологічного процесу різних органів і систем. Для дітей 
раннього віку найбільш характерними є алергічні ураження шкіри та 
різноманітні гастроінтестинальні порушення. Проте, якщо алергодерматози 
добре діагностуються, то дисфункції з боку травного тракту далеко не завжди 
пов’язують із впливом харчового алергену. 
Гастроінтестинальні клінічні прояви харчової непереносимості у дітей 
раннього віку не мають будь–яких патогномонічних симптомів. Найчастіше 
вони проявляються зригуванням або блювотою, метеоризмом, кишковими 
кольками, закрепом або діареєю, появою крові або склоподібного 
слизу у випорожненнях. За даними багатьох авторів, перші ознаки 
гастроінтестинальної харчової алергії в 60–65 % випадків розвиваються у 
дітей віком до 1 року.    
Таке різноманіття клінічних проявів, а також брак знань щодо патогенезу 
та механізмів розвитку цих станів не дає можливості вчасно діагностувати 
гастроінтестинальні розлади внаслідок харчової непереносимості. Виявлені 
зміни часто трактуються як звичайна гастроентерологічна патологія – 
хронічний ентероколіт, функціональна диспепсія, тощо. А це, в свою чергу, 
призводить до неадекватної як медикаментозної, так і дієтичної терапії, що 
може призвести до розвитку ускладнень, а, у деяких випадках і до інвалідизації  
Тобто, гастроінтестинальні розлади при харчовій непереносимості мають 
клініко–морфологічні зміни, для діагностики яких необхідно як клінічне, так і 
гістологічне дослідження. 
Отже, вивчення причин та механізмів формування порушень функцій 
травного тракту у дітей раннього віку при харчовій непереносимості є 
важливою медико–соціальною проблемою, а розробка критеріїв діагностики 
їх та лікувально-профілактичного харчування – однією з актуальних медико-
біологічних проблем сучасної педіатрії та має стратегічне значення для 
покращення здоров’я дітей України. 

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ШКІРНОЇ АЛЕРГОДІАГНОСТИКИ
Охотнікова О.М., Шарікадзе О.В.

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

Розповсюдженість алергічних захворювань у сучасному світі набуває 
характер епідемії. Можливості лікаря при встановленні етіологіїї 
захворювання дуже великі, але вони часто обмежуються визначенням 
певних показників, виключаючи використання фізіологічних тестів, які 
дозволяють виявити сенсибілізовані тучні клітини у шкірі людини - шкірних 
проб (ШПТ). Перевагами ШПТ є: швидкий результат; низька вартість; висока 
специфічність та чутливість. Тому нашою метою стало удосконалення 
діагностики та визначення можливості використання ШПТ у дітей молодшого 
віку для своєчасного проведення профілактичних заходів та визначення 
можливості призначення сублінгвальної алергенспецифічної імунотерапії. 
Під нашим спостереженням знаходилося 184 дитини віком від 3 до 5 років. 
Середній вік обстежених дітей склав 4,1±0,6 роки. В першу групу війшло 52  
дитини з діагнозом БА, персистуюча, легкого ступеню, у 37 % у поєднанні з 
АР. Ці діти склали першу групу. Друга група – 172 дитини з рецидивуючим 
бронхобструктивним синдромом (РБОС), який у 45 (24,5 %) дітей перебігав 
на тлі атопічного дерматиту. ШПТ проводилися з використанням 
діагностичних алергенів (ДА) фірми «Сефарма» Чехія та оцінювалися згідно 
Наказу МОЗ України №127/18 від 02.04.2002 р. Аналіз отриманих результатів 
проведених ШПТ показав – у 156 (84,8 %) пацієнтів виявлена полівалентна 
сенсибілізація. Діти, які мали позитивні ШПТ до ДА «Суміш кліщів» склали 
58 %, 65 % дітей мали позитивний ШПТ з ДА «Рання весняна суміш». Не 
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зареєстрована достовірна відмінність кількості позитивних результатів ШКТ 
при порівняльному аналізі у дітей першої та другої групи. Це свідчить  про 
відсутність впливу базисної терапії БА у дітей першої групи (у тому числі і 
використання ІГКС – 105±32,2 мкг/добу в середньому) на чутливість шкіри 
до алергенів. 
Отже, використання ШКТ дозволяє з мінімальними витратами уточнити 
ґенез рецидивуючого БОС і визначити правильну тактику його лікування, 
проводити профілактику «алергічного маршу» у дітей.

БРОНХІАЛЬНА АСТМА, ПОЄДНАНА З АЛЕРГІЧНИМ РИНІТОМ У ДІТЕЙ: 
РОЛЬ АНТИГІСТАМІННИХ ПРЕПАРАТІВ

Уманець Т.Р., Лапшин В.Ф., Матвєєва С.Ю., Кондратенкова Т.В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», 

Київ, Україна
Метою дослідження було вивчення ефективності та безпеки застосування 
препарату «Цетрилев» у дітей з бронхіальною астмою (БА), поєднаною з 
алергічним ринітом (АР).
Матеріали і методи. Під нашим спостереженням знаходилось 60 дітей 
віком 6–14 років з БА легкого перебігу, поєднаною з персистуючим АР. 
Всі діти методом рандомізації були розподілені на дві групи: основну 
(31 дитина) та групу порівняння (29 дітей). Дітям основної групи на тлі 
базисної терапії призначався «Цетрилев» («Евро Лайфкер ЛТД») в режимі 
дозування 1 таблетка (5 мг) на добу протягом 4 тижнів. Діти групи порівняння 
отримували лише базисну терапію монтелукастом 5 мг ввечері 1 раз на добу. 
Всім дітям проведено визначення симптомів БА і АР за бальною шкалою, 
риноцитограмму, спірометричні дослідження, астма-контроль тест, ЕКГ і 
реєстрацію всіх небажаних ефектів лікування.
Результати та обговорення. У дітей основної групи порівняно з групою 
порівняння відмічалась вірогідна регресія симптомів АР, зменшення кількості 
еозинофілів в риноцитограммі, покращення показників функції зовнішнього 
дихання, що позитивно впливало на контрольованість перебігу БА за даними 
астма-контроль тесту. 
Висновки. Проведені дослідження з вивчення клінічної ефективності 
«Цетрилев» у дітей з БА, поєднаною з АР свідчать про високу терапевтичну 
ефективність і хорошу переносимість препарату. Це дозволяє рекомендувати 
«Цетрилев» для лікування АР у дітей з БА шкільного віку.

РОЛЬ НЕБУЛАЙЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У 
ДІТЕЙ

Макуха М.Т.
Міська клінічна лікарня №2, м. Київ

На сучасному етапі інгаляційна терапія набула якісно новий рівень, 
що пов’язано з створенням інгаляторів останнього покоління, таких як 
небулайзери. Завдяки оптимальним параметрам аерозолю, особливостям 
їх застосування, небулайзери мають ряд переваг перед іншими видами 
пристроїв доставки лікарських засобів, а саме: відсутність необхідності 
синхронізації вдиху та інгаляції, можливість інгаляції високих доз препарату, 
невелика фракція препаратів, що осідає в порожнині рота; відсутність 
пропелентів, що подразнюють дихальні шляхи; можливість включення 
у контур подачі кисню і штучної вентиляції легень; простота техніки і 
комфортність для хворих незалежно від їх віку та стану. 
Згідно сучасним рекомендаціям небулайзерна терапія використовується 
для ліквідації гострого приступу або загострення БА, базисної терапії 
персистуючої, нестабільної та стероїдозалежної форми, муколітичної 
терапії.
Особливостями використання небулайзерної терапії дітям з загостренням 
БА є: застосування β2 агоністів короткої дії (переважно небулізованого 
сальбутамолу – 0,15 мг/кг (не більш 5 мг одноразово)) на до госпітальному 
та госпітальному етапах надання невідкладної допомоги; при 
відсутності позитивної відповіді – призначення β2 – агоністів короткої 
дії з антихолінергічним препаратом (в Україні зареєстрована фіксована 
комбінація – беродуал); раннє призначення небулізованих форм інгаляційних 
глюкокортікостероїдів (ГКС). При цьому лікувальний ефект інгаляційних ГКС 
починається швидше (через 1,5 – 3 години) за рахунок прямого впливу на 
слизову оболонку бронхіального дерева та, за даними літератури, мають 
непрямий бронхолітичний ефект.
Незважаючи на відсутність строгих рекомендацій в національних протоколах 
щодо застосування небулізованих інгаляційних ГКС при загостренні БА, 
багаторічний клінічний досвід свідчить про високу ефективність раннього 
призначення небулізованої бронхолітичної та протизапальної терапії, що 
дозволяє прискорити темпи зворотного розвитку загострення захворювання, 
скоротити терміни стаціонарного лікування та знизити потребу у застосуванні 
системних глюкокортикостероідів. 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ТА 
ТЕХНОЛОГІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ НЕОНАТОЛОГІВ»

16 квітня 2015 року ● Час проведення: 10:00–14:00

Організатори: кафедра неонатології НМАПО імені П.Л. Шупика, Асоціація 
неонатологів України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН 
України»

ПРОГРАМА
Тема: Нові підходи до післядипломної підготовки лікарів-неонатологів – 
виклик сучасності 
Доповідачі: Шунько Є.Є., Лакша О.Т., Костюк О.О.
Тема: Роль Асоціації неонатологів України в навчанні лікарів неонатологів
Доповідач: Знаменська Т.К.
Тема: Клінічно-орієнтована модель підготовки лікарів. Компетенції лікаря–
неонатолога
Доповідач: Краснов В.В.
Тема: Стандартизація медичної допомоги новонародженим. Локальні 
протоколи. Епідемічно-безпечні алгоритми виконання маніпуляцій
Доповідачі: Краснова Ю.Ю., Кончаковська Т.В.
Тема: Досвід українсько-швейцарської програми «Здоров’я матері та дитини» 
щодо симуляційного навчання
Доповідачі: Рябцева Н., Бондаренко Т.В.
Тема: Презентація електронного навчального посібника «Початкова та 
реанімаційна допомога новонародженим»
Доповідачі: Шунько Є.Є., Добрянський Д.О., Краснова Ю.Ю.

КОМПЕТЕНТНІСНА МОДЕЛЬ ЛІКАРЯ-НЕОНАТОЛОГА ЯК ОСНОВА 
СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ В ДЕРЖАВІ

Шунько Є.Є.1, Добрянський Д.О.2, Краснов В.В.1, Лакша О.Т.1, 
Краснова Ю.Ю.1, Костюк О.О.1, Кончаковська Т.В.1, Пясецька Н.М.1

1НМАПО імені П.Л. Шупика, 
2ЛМНУ імені Данила Галицького, Львів, Україна

Мета: створити єдину державну клінічно-орієнтовану компетентнісну 
модель лікаря–неонатолога по закінченні резидентури з неонатології.
Матеріали і методи.
1.  Розглянуто діючі програми навчання лікарів-неонатологів в інтернатурі, 

магістратурі, спеціалізації та клінічну підготовку на базах стажування.
2.  Опрацьовано програми підготовки лікарів-неонатологів Європейської, 

Американської, Австралійської, Індійської асоціацій тощо.
3.  Підготовлена для обговорення освітньо-кваліфікаційна характеристика 

лікаря-неонатолога, запропоновано шляхи практичного впровадження 
розробленої моделі.

Результати та обговорення. Основою якісної медичної допомоги 
є професійні кадри. Професійність кадрів визначається їх здатністю 
виконувати потреби медичної галузі. Комплекс потреб галузі є основою для 
формування завдання до системи підготовки кадрів. Основним документом, 
який відображає «замовлення» практичної охорони здоров’я до системи 
освіти, є «Core competency document», або компетентнісна модель фахівця, 
яка є консенсусом між замовниками і виконавцями. Запровадження 
резидентури потребує перегляду програм післядипломної освіти відповідно 
до навчальних програм Європейської Академії Педіатрії. В рамках Україно-
Швейцарського проекту робоча група розробила проект компетентнісної 
моделі фахівця-неонатолога, на якій мають ґрунтуватись державні освітні 
стандарти неонатолога в Україні.
Компетентнісна модель дозволить забезпечити:
1. Наступність підготовки кадрів. 
2. Узгодженість результатів навчання в різних інституціях.
3. Можливість розробки однакових критеріїв якості результатів підготовки.
4. Забезпеченість практичної неонатології фахівцями з однаковими моделями 
«професійної поведінки».
5. Підґрунтя для уведення медичних стандартів та страхової медицини.
Висновки. Неонатологія – медична наука та клінічна практика, яка забезпечує 
комплексну допомогу новонародженим. Тому, крім стандартизованої 
теоретичної підготовки, обов’язкове відпрацювання практичних навичок у 
симуляційно-тренінгових центрах та в університетських лікарнях чи клініках, 
як передбачається Законом України «Про вищу освіту».
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВАГІТНІСТЬ І ПОЛОГИ 
ВИСОКОГО РИЗИКУ» (ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА 

В.С. АРТАМОНОВА)

15 квітня 2015 року ● Час проведення: 14:00–17.00

Організатор: кафедра акушерства і гінекології № 2 Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця

ПРОГРАМА
Вступне слово проф. Гнатко О.П. до 85-річчя професора В.С. Артамонова – 
Спогади про вчителя
Тема: Переношена вагітність
Доповідач: Гнатко О.П.
Тема: Прееклампсія – сучасні аспекти патогенезу, діагностики та тактики 
ведення вагітності
Доповідач: Марущенко Ю.Л.
Тема: Диференційний підхід до вибору токолітичної терапії при загрозі 
передчасних пологів
Доповідач: Дрозд О.О.
Тема: Застосування амніоінфузії в акушерській практиці

Доповідач: Кириченко Ю.А.
Тема: Сучасні аспекти розвитку маловоддя у вагітних жінок
Доповідач: Чорна О.О.
Тема: Аномалії пологової діяльності
Доповідач: Захаренко Н.О.
Тема: Вагітність і пологи у жінок із захворюваннями сечовидільної системи
Доповідач: Сольський С.Я.
Тема: СЗРП: генетичні чинники формування синдрому
Доповідач: Коростіль М.О.
Тема: Внутрішньоутробна інфекція – сучасний погляд на проблему
Доповідач: Скурятіна Н.Г.
Тема: Сучасні підходи до оцінки репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків
Доповідач: Чубатий А.І.
Тема: Лікування та профілактика пубертатних маткових кровотеч
Доповідач: Михайлюта М.А.
Тема: Нові підходи до прогнозування розвитку та рецидування ендометріозу 
яєчників
Доповідач: Самойлова М.В.
Тема: Загрозливий аборт: причини та менеджмент
Доповідач: Кривопустов О.С.

ПРОДОВЖЕННЯ
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ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ВІЛ/СНІД, ТУБЕРКУЛЬОЗ,
 ВЕНЕРОЛОГІЯ, ПАРАЗИТОЛОГІЯ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІННОВАЦІЇ В ЕПІДЕМІОЛОГІЇ, 
ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ»

17 квітня 2015 року ● Час проведення: 10:00–14:30

Організатор: ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

ПРОГРАМА
Секція епідеміології, діагностики і профілактики інфекційних хвороб 
Головуючі: д. мед. н., професор Задорожна В.І., д. мед. н. Шагінян В.Р.
10.00–10.10 Тема: Вакцинопрофілактика в Україні, стан і проблеми
Доповідачі: Маричев І.Л., Чудна Л.М.
10.10–10.20 Тема: Епідемічна ситуація з кору в Європі та Україні
Доповідачі: Маричев І.Л., Брижата С.І., Демчишина І.В.
10.20–10.30 Тема: Специфічна лабораторна діагностика в системі 
епідеміологічного нагляду і клінічній інфектології
Доповідач: Шагінян В.Р.
10.30–10.40 Тема: Ефективність використання деззасобів у медичних 
закладах
Доповідачі: Марієвський В.Ф., Кролевецька Н.М., Матошко Г.В., Дяченко О.О., 
Рубан Н.М., Покас О.В.
10.40–10.50 Тема: Антигенний та генетичний аналіз вірусів грипу, виділених 
на початку сезону 2014-2015 років
Доповідачі: Радченко Л.В., Лейбенко Л.В., Смутько О.Ю., Онищенко О.В., 
Міроненко А.П.
10.50–11.00 Тема: Результати пошуку специфічних мутацій у генах 
нейрамінідази вірусів грипу, виділених в Україні у 2008-2015рр.
Доповідач: Бабій С.В.
11.00–11.10 Тема: Результати дослідження експресії наївних Т-лімфоцитів та 
активованих клітин пам’яті у осіб, вакцинованих проти поліомієліту»
Доповідачі: Фесенко А.Ю., Міроненко А.П.
11.10-11.20 Тема: Навчання як елемент системи забезпечення якості 
досліджень з використанням швидких тестів
Доповідачі: Максименок О.В., Кислих О.М., Гришаєва І.В., Кравець О.М.
11.20–11.30 Тема: Вивчення життєздатності у воді збудників вібріозів, 
сальмонельозів, шигельозів
Доповідачі: Вишнякова Г.В., Лисенко З.А.
11.30–12.00 Загальна дискусія

Секція лікування інфекційних хвороб
Головуючі: д. мед. н., професор Руденко А.О., д. мед. н. Матяш В.І.
12.30–12.40 Тема: Зв’язок між клініко-лабораторними та морфологічними 
змінами у хворих з вірусними та не вірусними ураженнями печінки
Доповідачі: Янченко В.І., Федорченко С.В
12.40–12.50 Тема: Основні клінічні прояви ураження нервової системи у 
хворих на Лайм-бореліоз
Доповідачі: Руденко А.О., Муравська Л.В., Луценко В.Ю., Дьяченко П.А., 
Пархомець Б.А., Сидорова Ж.П. 
12.50–13.00 Тема: Виявлення порушень структурно-функціонального стану 
кісткової тканини у хворих на хронічний вірусний гепатит С перед початком 
комбінованої противірусної терапії
Доповідачі: Федорченко С.В., Мартинович Т.Л., Клименко Ж.Б., Ляшок О.В., 
Резник В.А., Янченко В.І.
13.00–13.10 Тема: Інноваційні технології інтенсивної терапії нейроінфекцій. 
Доклінічні дослідження (частина 1)
Доповідачі: Матяш В.І., Панасюк О.Л., Борщов С.П., Говорова Д.В.
13.10–13.20 Тема: Значення респіраторних вірусів в етіології рецидивуючого 
обструктивного бронхіту у дітей
Доповідачі: Юхименко О.О., Руденко А.О., Вітковський О.А., Сажок Р.А., 
Легеза К.М.
13.20–13.30 Тема: Зв’язок алергопатології та інфекцій у дітей
Доповідач: Трунова О.А.
13.30–13.40 Тема: Можливий алгоритм надання медичної допомоги при 
хворобі, що спричинена вірусом Ебола (ХСВЕ)
Доповідач: Матяш В.І.
13.40–13.50 Тема: Особливості гуморальної імунної відповіді до 
неструктурних вірусних протеїнів у хворих на ХГС
Доповідач: Клименко Ж.Б.

13.50–14.00 Тема: Використання ДНК-залежної РНК-полімерази фагу Т7 для 
пошуку антивірусних сполук
Доповідач: Василенко О.В.
Загальна дискусія. Прийняття резолюції

Стендові доповіді:
Тема: Вплив наночастинок срібла на біоплівкоутворення Enterococcus faecalis
Доповідач: Синетар Е.О.
Тема: Сучасний стан антибіотикорезистентності ентеробактерій – збудників 
нозокоміальних інфекцій
Доповідачі: Покас О.В., Гарницька О.Г., Скуратова О.Г.
Тема: Дослідження імуномоделюючих властивостей дієтичної харчової 
добавки «цикорій-с» в модельних експериментах
Доповідачі: Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Рашидов Н.М., Гродзинский Д.М., 
Слюсарева М.А.

МОНІТОРИНГ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ТРАНСМІСІЇ ВІЛ В УКРАЇНІ ЗА 
РЕЗУЛЬТАТАМИ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Бабій Н.О., Щербінська А.М.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 

ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, Україна
Мета. Оцінити частоту вертикальної трансмісії ВІЛ в України на прикладі 6 
регіонів за період 2011 – 2014рр. 
Матеріали і методи. Частота вертикальної трансмісії ВІЛ оцінювалася 
шляхом визначення частки ВІЛ-позитивних немовлят серед дітей віком 
до 18 місяців, що були народжені ВІЛ–інфікованими матерями. ВІЛ–статус 
встановлювали на основі двох результатів ПЛР–досліджень з виявлення 
провірусної ДНК ВІЛ в зразках крові дітей, використовуючи тест–системи 
«DIA®-DNA-HIV-FRT» (DiaProphMed, Україна). Щороку формували три групи 
дослідження: перша – діти, які отримали повний курс антиретровірусної 
профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ (АРВП) (діти та матері); друга – діти, 
які отримали неповний курс АРВП (або самі діти, або їх матері не приймали 
АРВ-препарати); третя – діти, які не отримали АРВП (ні діти, ні матері).
Результати та обговорення. Протягом останніх років рівень вертикальної 
трансмісії в 6 регіонах, включених у дослідження, майже не змінювався: у 
2011 році він склав 3,01 %, у 2012 році – 3,18 %, у 2013 році – 3,62 %. Лише 
в 2014 році вперше даний показник знизився до 2  % (в середньому за 4-и 
роки – 2,95 %). Серед дітей першої групи показник ВІЛ–позитивних коливався 
від 2,09 % (в 2013 р.) до 1,22 % (в 2014 р.), в середньому за 4 роки – 1,53 %. В 
другій групі зазначені показники коливалися від 17,6 % (в 2012 році) до 8,64 
% (в 2014 р.); в середньому, серед дітей, які отримали неповний курс АРВП, 
близько 12,65 % мали ВІЛ-позитивний статус. В третій групі дослідження 
щороку частка ВІЛ-позитивних дітей була найвищою – від 36,36 % (в 2011 
р.) до 13,3 % (в 2014 р.). В середньому, за умови відсутності АРВП, шляхом 
вертикальної трансмісії ВІЛ інфікувалося близько 23,55 % дітей.
Висновки. Показано, що відповідно до результатів молекулярно-генетичних 
досліджень, протягом останніх років в Україні близько 2,95 % дітей, серед 
народжених ВІЛ–позитивними матерями, було інфіковано ВІЛ шляхом 
вертикальної трансмісії. Встановлено, що за умови отримання дітьми повного 
курсу АРВП, ризик інфікування може бути знижений до показника менше, ніж 
2 %. 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТАНУ СУДИННОГО КРОВОТОКУ У ХВОРИХ НА 
МЕНІНГОЕНЦЕФАЛІТ ЗА ДАНИМИ ПАЛЬЦЕВОЇ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФІЇ

Березіна Л.В., Матяш В.І.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 

ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, Україна
Мета. Представити методику фотоплетихмографії для оцінки стану судинного 
кровотоку у хворих на менінгоенцефаліт.
Матеріали і методи. Дослідження проводиться фотоплетизмографічним 
датчиком з вказівного або великого пальця верхньої кінцівки на моніторах, 
здатних графічно відображати пульсограму на швидкості 25 мм/с.; 
візуалізується форма пульсової хвилі, вимірюються та вираховуються її 
складові: анакротична (А1) та дикротична (А3) хвилі (амплітуда, часові 
показники серцевого та пульсового циклу систолічної та діастоличної фаз).
Результати та обговорення. Зміна висоти А1 в бік зниження свідчить 
про зменшення фракції викиду серця, систолічного тиску; в бік зростання 
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– про збільшення фракції викиду, артеріального тиску. Зміна висоти А3 
в бік зниження свідчить про зменшення обсягу крові у периферійних 
судинах, зниження тонусу периферійних (переважно стегнових) судин; в 
бік зростання – про збільшення обсягу крові у периферійних судинах та 
зростання їх тонусу. Зміна співвідношення А3 відносно А1 в бік зростання 
свідчить про збільшення пульсового фрагменту діастоличної фази; в бік 
зниження – про зменшення пульсового фрагменту діастоличної фази, 
недостатність периферійного кровотоку. Зміна часу відображення пульсової 
хвилі в бік збільшення свідчить про зменшення тонусу периферійних судин; 
зменшення – про збільшення тонусу периферійних, переважно стегнових, 
судин.
Висновки. Методика дозволяє удосконалити оцінку стану серцево-судинної 
системи при менінгоенцефаліті за даними анакротичної та дикротичної 
хвиль пульсограми, зокрема, її складових – функціонального стану серця, 
гемодинамічних показників – інтенсивності централізації та порушення 
об’ємного периферійного кровотоку, насамперед, у стегнових артеріях.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 
У ХВОРИХ НА ГЕРПЕТИЧНИЙ АРАХНОЕНЦЕФАЛІТ ЗА ДАНИМИ 

КАРДІОІНТЕРВАЛОГРАФІЇ
Борщов С.П., Березіна Л.В.

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, Україна

Мета. Визначити роль порушень вегетативної нервової системи (ВНС) в 
патогенезі менінгоенцефаліту з використанням методу кардіоінтервалографії.
Матеріали і методи. Оцінено стан ВНС 185 хворих на арахноенцефаліт за 
даними електрокардіографії в другому стандартному відведенні за рахунок 
визначення лабільності ритму серцевої діяльності часового показника 
кардіоінтервалів R–R. Визначали моду, яка характеризує гуморальний канал 
регуляції ВНС, рівень її функціонування); амплітуду моди (характеризує стан 
активності симпатичного відділу ВНС, нервовий канал регуляції); варіаційний 
розмах (характеризує активність вагусного впливу на діяльність синусового 
вузла); показник адекватності процесів регуляції (характеризує переважний 
нервовий або гуморальний шлях реалізації центрального стимулювання 
ВНС); індекс вегетативної рівноваги (вказує на співвідношення симпатичної 
та парасимпатичної нервової систем).
Результати та обговорення. Визначено, що у 152 (82,16 %) хворих 
спостерігалися регуляторні зміни ВНС на рівні амфотонії з помірним 
симпатикотонічним фоном у 113 (61,08 %) хворих, вираженим симпатико-
тонічним фоном – у 39 (21,08 %). На тлі застосування препаратів, здатних 
блокувати симпатоадреналовий фон, покращувався функціональний стан 
органів, насамперед, серцево-судинної системи, показники гомеостазу.
Висновки. Порушення стану ВНС посідає провідне місце в патогенезі 
менінгоенцефаліту, оскільки призводить до дискординації процесів 
регуляції діяльності внутрішніх органів і систем, визначаючи тяжкість 
перебігу та прогноз захворювання. Отже, оцінка стану ВНС дозволяє 
об’єктивніше визначити характерпатологічних порушень (симпатикотонії, 
парасимпатикотонії, амфотонії),  передбачити корекцію терапії.

ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ З КОРУ В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ
1Брижата С.І., 1Маричев І.Л., 2Демчишина І.В.

1ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
 ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, Україна

2ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ 
України», Київ, Україна

Мета. Характеристика епідемічної ситуації з кору в Європі та Україні.
Матеріали та методи. Епідеміологічна довідка ВООЗ, кон’юнктурні форми 
звітності МОЗ України.
Результати та обговорення. У 2013 р., порівняно з 2012 р., у Європейському 
регіоні захворюваність на кір збільшилась на 17 %. У 38 країнах Європейського 
регіону ВООЗ було зареєстровано 31 685 випадків кору, з яких 81 % припадав 
на 6 країн: Грузію, Туреччину, Україну, Нідерланди, Росію, Італію. Найменші 
рівні захворюваності спостерігалися в Ізраїлі, Словенії, Сербії, Хорватії 
та Угорщині. У ряді країн випадки кору не реєструвались. Лабораторно 
підтверджено 57 % випадків кору. Віковий розподіл: 12,8  % – до 1 року, 
18,9 % – 1–4 роки, 14,1 % – 5–9, 10,1 % – 10–14, 10,3 % – 15–19, 33,8  % –20 
років і старше. Cеред 22 192 захворілих 75 % не були щеплені, 25 % щеплені 
одноразово; госпіталізовано 62 % осіб. Більшість хворих була інфікована у 
країнах проживання, на завезені випадки припадало 1,7 %. Домінували D4, 
D8, B3, D9,H1, D6 генотипи збудника. В Україні у 2013 р., порівняно з 2012 
р., захворюваність на кір знизилась у 3,8 рази (7,28 та 27,95 на 100 000). 
Найбільш ураженими були діти віком 1–4 років (23,8 %), потім 5–9 років (20,8 
%), 10–14 (8,1 %), до 1 року (5,9 %), 15–19 (15,8 %), 20 і старше (25,6 %). Серед 

3 309 захворілих 34,5 % не були щеплені, 21,4 % щеплені одноразово, 29,1 
% – дворазово, у 15,0 % щеплювальний анамнез не відомий. Госпіталізовано 
62,7 % хворих на кір; діагноз лабораторно підтверджений у 33,6 % випадків. 
Виділені штами генотипу D4 та D8.
Висновки. Існують певні труднощі у досягненні елімінації кору в 
Європейському регіоні до 2020 р. Необхідне впровадження низки 
організаційних заходів з підвищення ефективності імунопрофілактики.

ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 
КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С 

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ КОМБІНОВАНОЇ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ
Федорченко С.В., Мартинович Т.Л., Клименко Ж.Б., 

Ляшок О.В., Резник В.А., Янченко В.І.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
 ім. Л.В. Громашевського НАМНУ», Київ, Україна

Мета – вивчити стан кісткової тканини хворих на хронічний гепатит С 
залежно від тривалості захворювання.
Матеріали і методи. У 72 хворих на хронічний гепатит С (ХГС) було здійснено 
рентгенівську денситометрію зон тіл хребців L1-L4 та проксимального 
відділу стегнових кісток перед початком комбінованої противірусної терапії 
(пегінтерферон+рибавірин) з метою виявлення порушень структурно-
функціонального стану кісткової тканини (СФСКТ). При встановленні 
діагнозу остеопенія/остеопороз керувались загальноприйнятими нормами 
у відповідності до рекомендацій ВООЗ. У 43 хворих додатково визначали 
сироватковий рівень загального вітаміну D імунохімічним методом.
Результати та обговорення. У групу увійшло 44 (61,11 %) чоловіків та 28 
(38,89 %) жінок. Середній вік чоловіків складав 37,20±1,94, жінок – 41,14±2,71 
років. Тривалість перебігу захворювання – 8,22±0,55 років. Порушення 
СФСКТ було виявлено у 29 (40,28 %) хворих: остеопенія І степеня – у 75,86 % 
пацієнтів, ІІ ступеня – у 17,24 %. Остеопороз був виявлений у 6,90 % хворих. 
При тривалості ХГС до 3 років у 91,67 % хворих було встановлено нормальні 
показники СФСКТ, а у 8,33 % – остеопенія І ступеня. При тривалості перебігу 
хвороби протягом 5 років нормальні показники СФСКТ були у 82,76 % хворих, 
а у 17,24 % – остеопенія І ступеня, 10 і більше років хвороби нормальні 
показники СФСКТ діагностували лише у 30,77 % хворих, а остеопенію 1 
ступеня – у 61,54 %, 2 ст. та остеопороз – у 19,23 % і 7,69 % відповідно. 
Недостатність вітаміну (<30 нг/мл) було виявлено у 28 (65,12 %) хворих, що 
сприяло розвитку ХГС та погіршувало СФСКТ.
Висновки: У 40,28 % хворих на ХГС мали місце порушення СФСКТ. Встановлена 
залежність розвитку порушень СФСКТ від тривалості захворювання на 
ХГС. Виявлено недостатність вітаміну D (<30 нг/мл) у 65,12 % хворих на 
ХГС, що потребує визначення сироваткового рівня вітаміну D з подальшою 
медикаментозною корекцією його недостатності з метою профілактики 
розвитку у 100 % хворих остеопенічного синдрому.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ CD45RA/CD45RO CD4+ 
Т-ЛІМФОЦИТІВ У ОСІБ, ВАКЦИНОВАНИХ ПРОТИ ПОЛІОМІЄЛІТУ

Фесенко А.Ю., Міроненко А.П.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 

ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, Україна
Стан як гуморального, так і Т–клітинного імунітету організму є важливим для 
контролю та елімінації поліовірусу та регуляції інших форм імунної відповіді. 
Мета. Дослідити експресію CD45RA та CD45RO CD4+ Т–лімфоцитами (наївних 
Т-клітин та Т-клітинам пам’яті, відповідно) у осіб, вакцинованих проти 
поліомієліту, а також визначити рівні антитіл до вірусів поліомієліту трьох 
типів у осіб різних вікових груп. 
Матеріали і методи. Об’єктом дослідження було обрано цільну кров та 
сироватку крові від осіб різного віку. Досліджувані особи були розділені 
на дві вікові групи: І – 10–16 років (2–4 роки після останньої ревакцинації), 
ІІ – 30–85 років. Рівні антитіл у сироватці крові визначали за допомогою 
методу мікронейтралізації. Для визначення експресії CD45RA та CD45RO 
CD4+ Т–лімфоцитами у зразках крові використовували метод проточної 
цитофлуориметрії. 
Результати та обговорення. Показано, що у І групі осіб середні показники 
рівнів антитіл до трьох типів вірусу поліомієліту у сироватці крові були 
вищими, ніж у осіб ІІ групи. Високі титри антитіл (>1:32) у І групі мали: 42,9 
% – до вірусу 1, 2 типів, 14,3 % – до вірусу 3 типу;у ІІ групі – 33,3 % до вірусу І 
типу, 8,3 % – до вірусів 2, 3 типів. Це пов’язано з ревакцинацією дітей проти 
поліомієліту у 14 років. Середні показники експресії CD45RA та CD45RO CD4+ 
Т–лімфоцитами у І групі склали: 33,67 % –CD4+CD45R0+ Т–лімфоцити, 61,49 
% – CD4+CD45RA+ – Т–лімфоцити. Для ІІ групи досліджених осіб показники 
склали: 67,46 % – CD4+ Т–клітини пам’яті, 27,1 % – наївні CD4+ Т–лімфоцити. 
Висновки. Рівень антитіл до вірусів поліомієліту був вищим у осіб молодшого 
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віку. У осіб І та ІІ груп з високими титрами антитіл до поліовірусів не встановлені 
відхилення показників експресії CD45RA та CD45RO CD4+ Т-лімфоцитами від 
їх середнього значення.

СУЧАСНИЙ СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ЕПІДПАРОТИТ (ЕП) В УКРАЇНІ 
Красюк Л.С., Чудна Л.М.

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, Україна

Вступ. Епідемічний паротит – це найбільш поширене інфекційне 
захворювання, наслідками якого можуть бути ускладнення з боку залоз 
внутрішньої секреції (орхіт, інсулінозалежний цукровий діабет, безпліддя) та 
з боку нервової системи (серозний менінгіт, менінгоенцефаліт, стійка глухота). 
Це обумовлює велику соціальну значущість цього захворювання. Епідемічний 
паротит реєструється у всіх країнах світу. До введення обов’язкового 
щеплення він займав одне з провідних місць серед крапельних інфекцій.
Мета. Вивчити захворюванність ЕП в Україні.
Матеріали та методи. У роботі використовували офіційні дані МОЗ України 
з інфекційних хвороб.
Результати та обговорення. В Україні протягом 30-ти років проводиться 
специфічна профілактика захворюваності на цю інфекцію, що призвело до 
зниження показників. Так, в 1996 році показник захворюваності становив 
28,1 на 100 тисяч населення проти 377,5 в довакцинальний 1979 рік, що 
відповідно в 13 разів нижче. З 1999 року до теперішнього часу захворюваність 
на епідемічний паротит має тенденцію до зниження: у 1999 році показник 
захворюваності становив 66,4 на 100 тисяч населення, у 2003 році – 27,5. 
Аналіз ситуації з епідпаротиту в Україні за останні 10 років (2004–2013рр.) 
встановив, що захворюваність цією інфекцією також має тенденцію до 
зниження, але темпи зниження уповільнились. Так, в 2009 році у порівнянні 
з 2004 роком, захворюваність знизилась в 3 рази (показники захворюваності 
становили 3,40 на 100 тисяч населення та 10,7 відповідно). В останні роки 
захворюваність залишилась майже на одному рівні (2010  р. – 2,06; 2011 р. 
– 2,08; 2012 р. – 1,76 та в 2013 р. – 1,30 на 100 тисяч населення). Це можна 
пояснити погіршенням проведення вакцинопрофілактики. У 2010 році рівень 
охоплення щепленнями зменшився до 56,0 % – щодо вакцинації та до 40% 
щодо ревакцинації,у 2013 – 55,1 % та 48,6 % відповідно. Найбільш ураженими 
серед хворих були діти вікової групи 5–9 років та 1–4 роки. Діти віком до 
17–ти років хворіють в 13 (у 2012 році) та в 16 (2013 році) разів частіше, ніж 
дорослі. Тобто епідпаротит залишається дитячою інфекцією.
Висновки. Встановлено тенденцію зниження захворюваності на епідпаротит, 
але темпи зниження уповільнились. Стан охоплення щепленнями проти 
епідемічного паротиту в останні роки залишається незадовільним – рівень 
вакцинації становив 55,1 % у 2013 році та 45,8 % у 2014 році; ревакцинації 
– 48,4 % та 33,9 % відповідно, що значно нижче рекомендованого ВООЗ 
(95 %). Це може призвести до погіршення епідемічної ситуації в наступні 
роки, оскільки рівень захворюваності на епідемічний паротит залежить від 
ефективності проведення вакцинопрофілактики.

НАВЧАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ШВИДКИХ ТЕСТІВ

Максименок О.В.1, Кислих О.М.1, Гришаєва І.В.2, Кравець О.М.2

1ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. 
Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, Україна

2МБФ «Фонд Вільяма Дж. Клінтона в Україні», Київ, Україна
Мета. Оцінити рівень знань та навичок фахівців практичної ланки охорони 
здоров’я, які застосовують швидкі тести (ШТ) для виявлення антитіл до ВІЛ у 
своїй повсякденній роботі. 
Результати та обговорення. Широке використання ШТ у закладах охорони 
здоров’я (ЗОЗ) та неурядовими організаціями потребує серйозного контролю 
за якістю навчання роботі з ШТ. Зважаючи на важливість проблеми, нами 
було розроблено спеціальну програму, яка включала лекційні заняття з 
питань епідеміології та діагностики ВІЛ-інфекції; основних засад до- та після 
тестового консультування; алгоритмів тестування на наявність антитіл до ВІЛ 
за допомогою ШТ; ведення звітно-облікової документації відповідно Наказу; 
розробки стандартних операційних процедур при застосуванні ШТ; утилізації 
біологічного матеріалу; підходів до оцінки знань та навичок фахівців щодо 
застосування ШТ. Особливу увагу приділяли практичній роботі зі ШТ – 
кожний учасник тренінгу мав самостійно здійснити дослідження з не менш, 
як 5 ШТ двох видів. У 2014 р. було додатково започатковане вхідне та вихідне 
анкетування учасників тренінгів. 
Загалом, протягом 2011–2014 рр. проведено 28 тренінгів, на яких підготовлено 
302 фахівці (соціальні працівники, медичні працівники ЗОЗ та медичних 
підрозділів виправних закладів). У вхідному та вихідному анкетуванні взяли 
участь 70 осіб (учасники 5 тренінгів), з них покращили свої результати 87,15 

% (61 учасник). Найбільші труднощі викликають наступні питання: перелік 
факторів ризику щодо інфікування ВІЛ; перелік груп високого ризику щодо 
інфікування ВІЛ; принципи консультування на ВІЛ; перелік ЗОЗ, де можна 
застосовувати алгоритм з двох швидких тестів. Досить часто спеціалістам 
практичної ланки важко засвоїти різницю між чутливістю та специфічністю 
тесту, кінцевим сумнівним результатом тестування та недійсним результатом 
дослідження за допомогою ШТ. 
Висновки. Незважаючи на широке використання ШТ для виявлення анти-
ВІЛ у ЛПУ та неурядових організаціях, до цього часу в країні відсутні єдині 
підходи до навчання роботи з ними. Нагальною потребою є розробка та 
запровадження програми оцінки знань та навичок усіх фахівців, які працюють 
зі ШТ як у закладах охорони здоров’я, так і у проектах неурядових організацій. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У 
МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

Марієвський В.Ф., Кролевецька Н.М., Матошко Г.В., 
Дяченко О.О., Рубан Н.М., Покас О.В.

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, Україна

Вступ. Дезінфекція залишається одним із самих важливих та дієвих заходів в 
боротьбі з інфекційними хворобами, а при інфекціях, пов’язаних з наданням 
медичної допомоги (ІПНМД) це є чи не єдиним ефективним бар’єром 
протидії розповсюдження збудників цих інфекцій в медичних закладах. 
Частота розповсюдженості ІПНМД в Україні залишається на високому рівні, 
що свідчить про низьку ефективність дезінфекційних заходів в медичних 
закладах.
Мета. Вивчити причини відсутності належного ефекту використання 
дезінфекційних засобів (ДЗ).
Матеріали та методи. Для дослідження було вибрано 2 дезінфекційні 
засоби (ДЗ), які широко використовуються в дезінфекційній практиці: ДЗ–1 
– похідний полігуанідинів; ДЗ–2 – хлорутримуючий, та свіжовиділені в 
медзакладах поліантибіотикорезистентні умовно-патогенні мікроорганізми 
(УПМ) E. coli, E. cloaceae, S. aureus, P. aeruginosa, A. baummannii, K. pneumoniae. 
Визначали мінімальну бактерицидну концентрацію (МБК) ДЗ при дії на 
планктонну форму та біоплівки монокультури та асоціацій досліджуваних 
мікроорганізмів. Значення МБК порівнювали з регламентованими робочими 
концентраціями ДЗ при інфекціях бактеріальної етіології.
Результати та обговорення. Встановлено, що поліантибіотикорезистентні 
штами як в планктонній формі, так і в біоплівках для їх знезараження 
потребували на концентрацію, що значно перевищувала МБК для ДЗ–1 та ДЗ–
2. Причому, знезараження мікроорганізмів, що перебували в формі біоплівок, 
потребували в 2,0–4,6 рази вищої концентрації ДЗ, ніж бактерії в планктонній 
формі. При дії ДЗ на асоціації УПМ, що перебували в формі біоплівок, для їх 
знезараження ДЗ–1 потребувалось збільшення МБК в порівнянні з дією на 
асоціації в планктонній формі до 8 разів, а при дії ДЗ–2 до 2–х раз. Вказане 
свідчить, що регламентовані концентрації ДЗ–1 і ДЗ–2 не забезпечують 
ефективного знезараження поліантибіотикорезистентних УПМ, що виділені 
в медичних закладах.
Висновки. Результати дослідження свідчать про необхідність перегляду 
підходів до методів визначення антибактеріальної активності ДЗ з 
введенням в методики досліджень штамів поліантибіотикорезистентних, що 
перебувають в стані біоплівок.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ ПРИ 
АРАХНОЕНЦЕФАЛІТАХ

Матяш В.І., Панасюк О.Л., Березіна Л.В., Борщов С.П., Говорова Д.В.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 

ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, Україна
Мета. Розробити методику оцінки рівня адаптаційних процесів організму.
Матеріали і методи. Методика включає оцінку Індексу Напруження (ІН) 
за показниками між кардіоінтервалами R-R. ІН = АМо)⁄((2Мо×dx), де АМо 
– амплітуда моди (% від загальної кількості кардіоінтервалів), Мо – мода 
(кардіоінтервал, що найчастіше зустрічається, сек.), dx – варіаційний розмах 
тривалості (різниця максимального і мінімального значень кардіоінтервалів 
R-R, сек.). В нормі ІН коливається в межах 80–150 од.
Результати та обговорення. За даними клінічного спостереження за 
123 хворими на арахноенцефаліт ІН визначено за трьома рівнями: рівень 
компенсації – 150–250 од. (вегетативна нервова система помірно впливає 
на функціональний стан органів і систем); рівень субкомпенсації – 251–330 
од. (вегетативна нервова система суттєво впливає на функціональній стан 
органів і систем); рівень декомпенсації реактивності організму – понад 
350 од. (вегетативна нервова система призводить до функціональної 
недостатності органів і систем, що забезпечують життєво важливі функції 
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організму). Визначення рівня адаптаційних процесів організму за рахунок 
вегетативної нервової системи, її центрального контуру регулювання (кора 
головного мозку, підкоркових вегетативних центрів) дозволяє передбачити 
тяжкість перебігу та проводити корекцію протокольних методів терапії.
Висновок. В патогенезі арахноенцефаліту порушення регуляторних процесів 
з боку центральної нервової системи призводить до змін в функціональній 
діяльності внутрішніх органів і систем, зниження рівня компенсаторних 
процесів щодо забезпечення гомеостатичних можливостей організму.

МОЖЛИВИЙ АЛГОРИТМ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ 
ХВОРОБІ, ЩО СПРИЧИНЕНА ВІРУСОМ ЕБОЛА (ХСВЕ)

Матяш В.І.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб

 ім. Л.В. Громашевського НАМНУкраїни», Київ, Україна
Алгоритм визначення діагнозу.
1. Тяжкість перебігу: легкий, середньотяжкий, тяжкий.
2. Визначення клінічних проявів ураження органів і систем (функціональної 
недостатності серцево-судинної, дихальної, органів травлення, 
сечовиділення, центральної нервової системи) на рівні компенсації, 
субкомпенсації, декомпенсації: 
а) інфекційно-токсичного шоку; 
б) поліорганної недостатності; 
в) респіраторного дістрес – синдрому;
г) геморагічного синдрому.
Алгоритм терапевтичної допомоги. Екстрена госпіталізація і строга 
ізоляція в окремий бокс, спостереження анестезіолога, ліжковий режим, 
дієта – стіл № 4 по М. Певзнеру.
Етіотропна терапія не розроблена. Можлива ефективність натрію 
гіпохлоріду (внутрішньовенно, інгаляційно), УФОК, декасану в небулах, 
розчині.
Патогенетичне лікування ґрунтується на нівелюванні: інтоксикаційного 
синдрому, серцево-судинної недостатності, гіповолемічного (ексикозу) та 
геморагічного синдромів, печінково-ниркової недостатності.
До складу медикаментозної терапії доцільно включати препарати з 
макс-факторним впливом: кристалоїдні (глюкозо-сольові), колоїдні 
розчини; препарати крові (20–30 мл/кг маси), зокрема: ацесоль, трисоль, 
латрен (комбінація пентоксіфіліну з Рінгером лактатом), дікотон (5 % 
крахмал+головні іони солей+буферна основа), волютенз (4 % модифікований 
желатин + збалансований розчин електролітів + буферна основа), тівортін 
(амінокислоти судинного напрямку дії, донаторисинтетази закису оксиду 
азоту), реосорбілакт (поєднання реополіглюкіну та сорбілакту), криоплазма, 
альбумін (залежно від вираженності геморагічного синдрому, гіповолемії), 
глюкокортикоїди в дозі 60–240 мг (по преднізолону), інгібітори протеолізу, 
цитохроми в вищих терапевтичних дозах; озонотерапію, а за наявності 
гіпоксії – трансмембранну осксигенацію крові.
Антибіотикотерапія – препарати 3–5 покоління, фторхінолони.

СУЧАСНИЙ СТАН АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ЕНТЕРОБАКТЕРІЙ – 
ЗБУДНИКІВ НОЗОКОМІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ 
Покас О.В., Гарницька О.Г., Скуратова О.Г.

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, Україна

Мета. Виявлення розповсюдження ß-лактамаз розширеного спектру дії 
(ESßL) серед множиннорезистентних до антибіотиків ентеробактерій, 
виділених у госпіталізованих пацієнтів.
Матеріали і методи. Досліджено 58 штамів ентеробактерій з множинною 
резистентністю до антибіотиків, виділених у госпіталізованих пацієнтів 
з гнійно–запальними захворюваннями. Ідентифікацію проводили за 
допомогою аналізатора «VITEK 2» (BioMerieux, Франція). Чутливість 
до антибіотиків визначали диск–дифузійним методом на середовищі 
Мюллер–Хінтона. Штами, які були стійкими до цефалоспоринів ІІІ 
покоління, вивчали на здатність продукувати ESßL фенотиповим методом 
„подвійних дисків”.
Результати та обговорення. Продуценти ESßL серед виділених культур 
складали 62 % від загальної кількості. Найчастіше продукцію ESßL було 
виявлено серед штамів E. coli – 77 %, серед K. pneumoniae і E. сloacae – 60 % 
та 33,3 % відповідно. Аналіз рівнів чутливості до антибіотиків штамів продуцентів 
ESßL показав, що найбільш активними антибіотиками залишаються 
іміпенем та меропенем. З аміноглікозидних антибіотиків найменш активні - 
гентаміцин та тобраміцин (до 10,0 % чутливих штамів), найбільшу чутливість 
до нетілміцину мали штами E. сloacae. Ципрофлоксацин пригнічував 
ріст K.  рneumoniae в 33,3 % випадків, інші штами всі були стійкі до цього 
препарату. До цефалоспоринових антибіотиків всі штами були стійкими, 

тільки до цефепіму 50 % штамів E. сloacae були чутливими. Виявлена низька 
чутливість до амоксицилін/клавуланової кислоти, хдорамфеніколу (33,3 % 
чутливих штамів K. рneumoniae). 
Висновки. Продукція ESßL виявлена у 62,0 % множиннорезистентних 
штамів ентеробактерій, найбільша кількість штамів була серед E. coli. 
Карбапенеми володіють найбільш високою активністю до цих штамів. 
Дані штами мають низьку чутливість до не-бета–лактамних антибіотиків: 
ципрофлоксацину, гентаміцину, тобраміцину, в зв’язку з чим дані препарати 
не можна використовувати для емпіричної терапії нозокоміальних інфекцій, 
викликаних представниками родини ентеробактерій.

АНТИГЕННИЙ ТА ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВІРУСІВ ГРИПУ, ВИДІЛЕНИХ НА 
ПОЧАТКУ СЕЗОНУ 2014-2015 РОКІВ

Радченко Л.В., Лейбенко Л.В., Смутько О.Ю., Онищенко О.В., 
Голубка О.С., Міроненко А.П.

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
 ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, Україна

Віруси грипу постійно змінюються, уникаючи від імунного нагляду людського 
організму. Секвенування вірусних геномів дає змогу слідкувати за темпами 
та напрямком їх еволюції, а порівняння амінокислотних послідовностей їх 
білків – виявити заміщення у певних сайтах, що призводять до подолання 
існуючого імунологічного бар’єру. 
Мета. Провести антигенний та генетичний аналіз вірусів грипу, виділених в 
Україні на початку епідемічного сезону 2014–2015 років.
Матеріали і методи. Для дослідження було взято змиви з глотки та змиви 
з носа від хворих на грип та ГРІ (гострі респіраторні інфекції), отримані з 
дозорних центрів міста Києва, та ізоляти з дозорних міст України. Всі зразки 
було протестовано методом ЗТ–ПЛР в реальному часі на наявність вірусів 
грипу. В подальшому отриманими позитивними зразками було проведено 
зараження чутливих культур клітин MDCK та MDCK–SIAT та виділено віруси 
грипу.  
Результати та обговорення. На початку епідемічного сезону 2014–2015 років 
(жовтень – січень) методом ЗТ–ПЛР було досліджено 122 зразки, отриманих від 
хворих на грип та ГРІ, з яких 8 були позитивні на вірус грипу типу В. Більшість 
з цих вірусів грипу типу В належали до штаму В/Massachusetts/2/2012 
генетичної гілки В/Yamagata, 5 зразків були позитивні на вірус грипу типу А, 2 
з яких зберігали подібність до штаму A/Texas/50/2012(H3N2) .
Висновки. Початок епідемічного сезону 2014–2015 року в Україні 
характеризувався ранньою циркуляцією вірусів грипу (початок грудня 2014 
р.). Серед виділених вірусів переважали віруси типу В, що було нехарактерним 
для початку епідемічного сезону грипу в нашій країні. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІМУНОМОДУЛЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДІЄТИЧНОЇ 
ХАРЧОВОЇ ДОБАВКИ «ЦИКОРІЙ-С» В МОДЕЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАХ

Ракша-Слюсарева О.А.1, Слюсарев О.А.2, Рашидов Н. М-О.3, 
Гродзинский Д. М.3,  Слюсарева М. А.1 

1ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, Україна

2Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, 
Донецьк, Україна 

3Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ, Київ, Україна
Мета – дослідження ймовірної імуномодулюючої дії дієтичної харчової 
добавки з радіопротективними властивостями – «Цикорій-С» (ДХД Ц-С), 
розробленої в Інституті клітинної біології і генетичної інженерії НАНУ (ІКБГІ 
НАНУ) на основі фітокомпозитів цикорію, природно збагачених селеном. 
Матеріали і методи. Імуномодулюючі властивості ДХД Ц-С досліджувалися 
в динаміці на рівні гемато-імунологічного стану (ГІС), на білих безпородних 
щурах (ББЩ), згрупованих у 2 групи: контрольну та основну. Основна група 
ББЩ додатково к звичайному раціону протягом 3-х  тижнів отримувала 
ДХД Ц-С. Після закінчення курсового прийому ДХД Ц-С, спостереження за 
тваринами контрольної й основної групи тривали ще протягом 4-х місяців.
Результати та обговорення. У тварин основної групи через 3 тижні 
спостерігалося вірогідне збільшення вмісту лейкоцитів периферичної крові 
до верхньої межі видової норми, порівняно з вихідною нормою та даними 
контролю. Їх кількість підвищувалась в основному за рахунок значного 
й вірогідного збільшення пулу імунокомпетентних клітин, в той час як 
показники пулів нейтрофілів у тварин основної групи після введення в раціон 
ДХД Ц-С, залишались практично незмінними. У цих тварин не було виявлено 
достовірних відмінностей щодо змін цитоморфології нейтрофілоцитів, але 
встановлено достовірні зміни цитоморфології лімфоцитів. Встановлені 
ефекти імуностимуляції ГІС тривали протягом 1–2-х місяців й поступово 
нормалізувались протягом 3-х – 4-х місяців після закінчення курсу введення 
ДХД Ц-С. 
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Висновок. ДХД Ц-С, дієтична харчова добавка, має перспективу, як 
імуномодулятор з імуностимулюючою дією, для розробки й впровадження 
в курс лікування осіб з імунодефіцитами, в особливості при інфекційних 
захворюваннях, а також для введення в раціон харчування осіб, що 
мешкають в умовах негативних факторів довкілля та таких, що працюють на 
виробництвах з шкідливими умовами праці й мають показання до стимуляції 
системи імунітету. 

ОСНОВНІ КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ 
З ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗОМ

Руденко А.О., Муравська Л.В., Луценко В.Ю., Дьяченко П.А., Пархомець 
Б.А., Сидорова Ж.П.

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, Україна

Мета – вивчити клінічні особливості ураження нервової системи при Лайм-
бореліозі (ЛБ).
Матеріали і методи. Обстежено 72 хворих на ЛБ, з них жінок – 32, чоловіків 
–30. Середній вік хворих складав 37,5±2,5 роки. Проводилась  оцінка 
неврологічного статусу, магнітно-резонансна томографія головного та 
спинного мозку, офтальмоскопія, електронейроміографія. Серологічна 
діагностика ЛБ була основана на дослідженні сироватки крові на антитіла Ig M 
та Ig G до борелій за допомогою імуноферментного аналізу і\або імуноблоту.
Результати та обговорення. Встановленні наступні клінічні діагнози: 
ураження шкіри у вигляді кільцеподібної еритеми було у 18 хворих, опорно-
рухового апарату – у 14, нервової системи у 30 (лімфоцитарниий менінгіт – 1, 
менінгоенцефаліт – 1, розсіяний енцефаломієліт – у 3, арахноенцефаліт – у 10, 
полінейрорадікулопатія – в 3, ураження лицьового нерву – у 1, трійчастого 
– у 1, зорового – у 5, астено-невротичний синдром – 4 та психостенічні 
порушення – у 1). Встановлено, що ураження нервової системи, вірогідно, 
можна пов’язати з Borrelia garinii, яку було виявлено у 80 % пацієнтів з ЛБ, що 
супроводжувався неврологічними проявами. 
Висновки. Подібність до інших проявів ураження нервової системи 
обумовлює широкий спектр необхідних досліджень, які потрібно провести 
для встановлення достовірного діагнозу. Поліморфізм клінічних проявів ЛБ 
обумовлює необхідність застосування комплексної терапії для лікування 
цього захворювання. Основним методом лікування хронічного ЛБ є 
застосування високих доз антибіотиків на протязі 21–28 днів, або проведення 
терапії цефтриаксоном (медаксоном) 4 дні по 4 грама на добу, 3 дні перериви 
і так протягом місяця, при хронічних формах – довше та іншої патогенетичної 
терапії.

ПРОБЛЕМА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ПАРЕНТЕРАЛЬНИХ 
ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ В УКРАЇНІ 

Сергеєва Т.А., Шагінян В.Р.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 

ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, Україна
Теперішній етап розвитку суспільства і пов’язаний з ним характер 
сучасної епідемічної ситуації з парентеральних вірусних гепатитів 
(гепатити В і С) у нашій країні, а також реформування системи державної 
санітарно-епідеміологічної служби диктують необхідність перегляду мети 
протиепідемічної діяльності – від нагляду й контролю за епідемічним 
процесом до управління ним. Розглядаючи епідеміологічний нагляд, 
управлінські рішення та контроль як інструменти цілеспрямованого впливу 
на епідемічний процес, необхідно визначити основні шляхи механізму 
управління ним, до яких відносяться автоматизація інформаційного 
забезпечення нагляду; широке впровадження в практику сучасних 
засобів і методів лабораторної діагностики; застосування широкого 
спектру епідеміологічних методів досліджень; розвиток програмного 
забезпечення системи епіднагляду тощо. У зв’язку з цим вдосконалення 
методів профілактики залишається актуальним завданням науки і практики 
епідеміологічної науки. Досвід багатьох країн засвідчив, що особливе місце 
в управлінні епідемічним процесом посідають управлінські рішення, а їх 
якість та ефективність залежать рівною мірою від ефективності та якості 
нагляду та окремих факторів опосередкованого управління (нормативна 
і правова база, ресурси, професійна підготовка спеціалістів тощо), котрі 
значною мірою сприяють ефективному функціонуванню механізму 
управління ЕП. Слід підкреслити, що існуюча на сьогодні нормативна база 
щодо здійснення епідеміологічного нагляду за гепатитами В і С в Україні 
у значному ступені є застарілою, діючі нормативні акти не забезпечують 
належного рівня подальшого розвитку питань епідеміологічного нагляду за 
цими інфекціями; соціально-економічні механізми не сприяють розвиткові 
епідеміології, діагностиці, лікуванню й профілактиці парентеральних 
вірусних гепатитів.

ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА НА БІОПЛІВКОУТВОРЕННЯ 
ENTEROCOCCUS FAECALIS

Синетар Е.О.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб

 ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, Україна
Мета. Дослідити вплив наночастинок срібла на біоплівкоутворення E. faecalis 
та їх антимікробну активність на поверхні силіконового катетера.
Матеріали і методи. З метою дослідження здатності E. faecalis до адгезії 
та біоплівкоутворення фрагменти силіконових катетерів занурювали у 
попередньо приготовлену суспензію з мікробною зависсю в концентрації 
1,5*108 КУО/мл, яку встановлювали за допомогою денситометру DENSIMAT 
(BioMerieux, Франція). Після інкубації фрагментів силіконового катетера у 
термостаті разом із бактеріальною суспензією при 37 ºС, через 24 годин 
вносили наночастинки срібла. Внаслідок чого очікувалось осадження 
наночастинок срібла на поверхні фрагменту катетера та їх сорбція на 
поверхні мікроколоній E. faecalis. Через 48 годин інкубації фрагменти катетера 
забарвлювали розчином генціан-віолету, тричі промивали дистильованою 
водою і фіксували протягом 30 хвилин 96 % етиловим спиртом. 
Результати та обговорення. Встановлено, що через 48 годин інкубації 
спостерігалась сорбція наночастинок срібла на поверхні мікроколоній 
бактерій виду E. faecalis. Тоді як поблизу наночастинок срібла, практично була 
відсутня адгезія клітин E. faecalis.
Висновки. Отримані дані свідчать про перспективність застосування 
наночастинок срібла для обробки поверхонь катетерів з метою попередження 
біоплівкоутворення мікроорганізмами.

ЗВ`ЯЗОК АЛЕРГОПАТОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ 
Трунова О.А.

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, Україна

Мета. Вивчення інфікованості та інвазованості деякими патогенами організму 
дітей з атопічним дерматитом (АД) та бронхіальною астмою (БА). 
Матеріали і методи. Всього було обстежено 700 дітей від 0 до 14 років із 
атопічною формою БА та АД. Визначалась сенсибілізація клітинного типу 
в реакції гальмування міграції лейкоцитів (РГМЛ) із бактеріальними та 
грибковими алергенами. За допомогою ІФА визначалась наявність Ig М і 
G до Chl. pneumoniae, Ig G до Candida, а також АТ до АГ лямблий, токсокар, 
ехінококів, опісторхисів, трихінел та аскарид; досліджувались індекси 
авідності Ig G до ранніх білків ВЕБ, ВПГ та ЦМВ.
Результати та обговорення. Більш ніж 50 % дітей були сенсибілізовані 
до алергенів із Pneumococcus, St. aureus, H. infl uenca, B. cattharalis, K. 
pneumoniae, C. pseudodiphthiriae. У різних вікових групах до 35 % дітей 
були сенсибілізовані також до грибкових алергенів. Найвищий відсоток 
інфікованості вірусами був отриманий при дослідженні на наявність IgG до 
ранніх білків ВЕБ – у 91,7 % дітей. У 81,9 % дітей виділялися високоавідні АТ 
і тільки в 8,1 % - низькоавідні АТ до ранніх білків ВЕБ. Високоавідні АТ проти 
ЦМВ і ВПГ визначалися з майже однаковою частотою (61 – 62 %). Ig G АТ до 
грибів роду Candida виділялися лише в 9,1 % дітей. У всіх обстежених дітей 
із БА були відсутні Іg М до Chl. pneumoniae. У 63,0 % були виявлені Ig G до 
Chl. pneumoniae. Зі збільшенням віку частка інвазованих Chl. pneumoniae 
дітей зростала: 0–3 року – 44 %; 4–6 років – 59,4 %; 8–11 років – 71,9 %; 12–
14 років – 80 %. Інвазованість дітей із АД Chl. pneumoniae була ще вищою: 
антихламідофільозні АТ визначалися в 77,8  % обстежених дітей. У 29,9 % 
дітей з АД виявлені сумарні антилямблійні АТ (діти 4 – 7 років – 37,7 %). АТ до 
антигенів гельмінтів визначали значно рідше: токсокари – в 4,55 %; аскариди 
– в 7,40 %; трихінели – в 3,42 %; опісторхиси – в 3,75 %; ехінококи – в 0,85 % 
обстежуваних дітей. 
Висновки. Отже, отримані нами результати свідчать про високі (більш 
60 %) рівні інфікованості дітей, що страждають на БА і АД, як різними 
представниками сімейства Herpesviridae, так і Chl. pneumoniae. Крім 
того, доказано участь лямбліозу та аскаридозу в патогенезі алергічних 
захворювань дихальних шляхів та шкіри. 

ВИВЧЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ У ВОДІ ЗБУДНИКІВ ВІБРІОЗІВ, 
САЛЬМОНЕЛЬОЗІВ, ШИГЕЛЬОЗІВ

Вишнякова Г.В., Лисенко З.А.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб

 ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, Україна
Вступ. Встановлення термінів збереження бактерій у зовнішньому 
середовищі має велике практичне значення для наукового  обґрунтування 
заходів, спрямованих на переривання шляхів передачі збудника інфекції.
Мета. Дослідити життєздатність патогенних бактерій, збудників гострих 
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кишкових інфекцій (ГКІ) у прісній та морській воді при трьох варіантах 
температурних режимів: +24оС; +4оС; -4оС. 
Матеріали і методи. Досліджували по 50 музейних штамів сальмонел і шигел 
Інституту та 38 штамів бактерій роду Vibrio музею «Української протичумної 
станції МОЗ України». Вивчення здатності до виживання збудників вибріозів, 
сальмонельозів, шигельозів проводили у прісній та морській воді при трьох 
варіантах температурних режимів: +24ОС; +4ОС; -4ОС. 
Результати та обговорення. Всі вивчені патогени по-різному зберігаються 
у прісній та морській воді при різних температурних режимах. Найбільша 
загибель мікробних клітин спостерігалася у перші дві доби культивування. 
На термін виживання впливає доза мікробних клітин. Так, при концентрації 
100 000 та менше в 1мл вивчені нами патогени виділялись до 2 діб, при 
концентрації 300–500 млн. на 1мл – до 5–7 тижнів та більше. Сальмонели 
здатні до виживання у прісній воді при температурі –4о С до 7–8 тижнів, як у 
прісній так і в морській воді; при температурі +4оС – S. enteritidis виділялись 
протягом 21–22 тижнів, S. thyphimurium при +24оС виділялись з морської води 
до 18 тижнів, та з прісної до 17 тижнів. Парагемолітичні вібріони виявились 
нестійкими до температури –4о С, вони виділялись лише 4 доби, тоді як 
V. algіnalуticus виживали до чотирьох тижнів як у прісній, так і в морській 
воді. При температурі +4оС V. algіnalуticus виживали до 9 тижнів у морській 
воді та до 8 – у прісній, V. parahaemolуtіcus при цій температурі виділялись 
протягом 4–6 тижнів, найдовше ці бактерії виділялись з морської води при 
+24оС – 11 тижнів. Шигели висівались до семи тижнів при всіх досліджених 
температурних режимах.
Висновки. Життєздатність патогенних бактерій, збудників ГКІ у прісній та 
морській воді залежить від кількості бактеріальних клітин, температури, виду 
збудника та його біологічних властивостей.

ЗНАЧЕННЯ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСІВ В ЕТІОЛОГІЇ РЕЦИДИВУЮЧОГО 
ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ У ДІТЕЙ

Юхименко О.О., Руденко А.О., Вітковський О.А., Сажок Р.А., Легеза К.М.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 

ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, Україна
Мета. Метою роботи було дослідження значення респіраторних вірусів у 
етіології рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей.
Матеріали і методи. На пошуковому етапі роботи було проведено 
дослідження потенційної поширеності вірусів, як етіологічних чинників 
рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей. Під спостереженням 
перебувало 36 дітей віком від 3 до 5 років, у яких до часу спостереження 
визначалося щонайменше 3 епізоди обструктивного бронхіту. Дівчаток 
було 21 (58,3 %), хлопчиків 15 (41,7 %). Вивчався анамнез життя та хвороби 
дітей, особлива увага приділялася наявності алергічних захворювань у 
кровних родичів, в попередніх поколіннях; оцінювалася наявність атопічного 
дерматиту на першому році життя, його поширеність, важкість. Також 
досліджувався рівень еозинофілів.
Результати та обговорення. При аналізі даних анамнезу алергічні 
захворювання в родині визначалися у 7 дітей (19,4 %), в тому числі у 3 дітей (8,3 
%) алергічні захворювання реєструвалися в одного з батьків, а у 2-х дітей (5,6 
%) – у обох. Атопічний дерматит на першому році життя визначався у 11 дітей 
(30,6 %), з них у 5 хворих (13,9 %) він мав значне поширення. Для лікування 
використовувалися місцеві глюкокортикоїди. Еозинофілія в периферичній 
крові в аналізах, виконаних під час рецидиву бронхообструкції, визначалася 
у 8 хворих (22,2 %). Отримані дані вказують, що у щонайменше 29 дітей 
(80,6 %) рецидивуючий обструктивний бронхіт не пов’язаний з алергією, 
відповідно є підстави розцінювати його як захворювання, що асоційоване з 
респіраторними вірусами.
Висновoк. Отже, необхідні подальші дослідження, спрямовані на уточнення 
механізмів розвитку неалергічного (вірус асоційованого) рецидивуючого 
обструктивного бронхіту у дітей.

ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКА В УКРАЇНІ, СТАН ТА ПРОБЛЕМИ
Задорожна В.І., Чудна Л.М., Маричев І.Л., Шагінян В.Р.

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, Україна

Мета. Аналіз епідситуації з вакцинокерованих інфекцій в Україні та світі.
Матеріали і методи. Бюлетень ВООЗ, Статистичні форми МОЗ України та 
Українського центру з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України.

Результати та обговорення. У зв’язку з проведенням Європейського тижня 
імунізації у 2014 р. ВООЗ закликала держави-члени Європейського регіону 
враховувати той економічний збиток, який завдає захворюваність інфекціями, 
які можуть бути попереджені вакцинацією, і наполегливо рекомендувала 
відродити або підтримати ефективні національні програми вакцинації, 
незважаючи на економічні труднощі. ВООЗ наголошує, що погіршення 
охоплення вакцинацією може завдати серйозної економічної шкоди країнам, 
і  економія за рахунок вакцинації може дуже дорого обійтися. Проведення 
реформ в галузі охорони здоров’я України, а саме санітарно-епідеміологічної 
служби, веде до унеможливлення ефективного епідеміологічного нагляду 
за вакцинокерованими інфекціями. Постійна тенденція з 2008 року до 
зниження рівня охоплення щепленнями, навіть на фоні постійного перегляду 
та “оптимізації” календаря щеплень, веде до накопичення значного прошарку 
сприйнятливих осіб. Це означає, що Україна може нести загрозу поширення 
інфекційних хвороб не тільки для сусідніх країн, а і для країн інших регіонів 
світу. Провокуючим фактором можливості загострення епідситуації в країні 
також є міграція дітей біженців, вимушених переселенців, кочівних груп. 
Висновки. Формування великої кількості груп осіб (військовослужбовців) 
різного віку з невизначеним вакцинальним статусом, дія ряду провокуючих 
факторів сприяє зниженню імунологічної реактивності та підвищенню 
сприйнятливості до інфекційних хвороб. Все це може привести до 
швидкого і масового поширення захворювань, необхідності проведення 
відповідних протиепідемічних заходів, значних фінансових витрат, зниження 
боєздатності, тобто одного з елементів національної безпеки. 

ВИКОРИСТАННЯ ДНК-ЗАЛЕЖНОЇ РНК-ПОЛІМЕРАЗИ  ФАГУ Т7 ДЛЯ 
ПОШУКУ СПОЛУК З АНТИВІРУСНОЮ АКТИВНІСТЮ

Васильченко О.В1, Пальчиковська Л.І2., Рибалко С.Л.1

1ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
 ім. Л.В. Громашевського» НАМН України», м. Київ, Україна

2Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ, Україна

Мета. Використання модельних систем транскрипції ДНК-залежної РНК-
полімерази фагу Т7 для пошуку сполук з антивірусною активністю.
Матеріали і методи. В роботі використані вірусологічні, молекулярно-
біологічні методи: електрофорез, докінгу сполук у активний сайт РНКП Т7 та 
хімічного синтезу.
Результати та обговорення. Одним з напрямків створення нових біологічно 
активних сполук (БАС) є мішень-орієнтований синтез. ДНК і РНК комплекси 
є загальноприйнятими мішенями для антивірусної та антибактеріальної 
терапії, оскільки інгібування останніх може блокувати репродукцію патогенів.
Відомо, що прямої кореляції між структурою різноманітних ДНК та РНК-
полімераз немає. Пр оте схожість субстратів та продуктів і однаковий 
механізм утворення фосфодіестерного зв’язку говорять про подібність 
ферментів цього класу, особливо їх активних сайтів. Тому використання 
модельних систем транскрипції для пошуку сполук, здатних інгібувати вірусні 
чи бактерійні НК-синтезуючі полімерази, є ефективним способом пошуку 
нових БАС.
Використання модельних систем транскрипції ефективне також через те, що 
це швидкі економічні системі, які прості у застосуванні і не потребують для 
робити спеціальний умов.
Триазинобензотіазиновий гетероцикл (ТБТ) – відносно нова синтетична 
основа, яка не є природним метаболітом. Цю структуру, з одного боку, можна 
віднести до ізостерів ізоалоксазинового циклу, що входить до складу відомих 
коферментів у тому числі рибофлавіну - вітаміну В2.
Нами було синтезовано та досліджено активність 8 сполук – арилкарбоксамідів 
ТБТ в системі транскрипції РНК-полімерази фагу Т7 (РНКП Т7) та щодо 
здатності інгібувати репродукцію ВБВД. Проведено докінг сполук в активний 
сайт РНКП Т7, визначено ключові взаємодії ензим-ліганд.
Висновки. Показано кореляцію активності похідних ТБТ в обох системах і 
залежність структура-активність, що підкріплюється результатами докінгу.
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СЕМІНАР 
«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ НЕКЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ»

17 квітня 2015 року • Час проведення: 10:00-15:00

Організатор: ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

ПРОГРАМА
I. Сучасні підходи до доклінічного вивчення безпеки лікарських засобів 
Модератор: д.б.н., проф. Коваленко В.М.
Тема: Загальні принципи фармакологічних та токсикологічних досліджень 
нових лікарських засобів
Доповідач: д.б.н., проф. Коваленко В.М.
Тема: Основні вимоги до вибору першої та максимальної доз для людини
Доповідач: д.б.н. Бондаренко Л.Б.
Тема: Особливості неклінічного вивчення спеціальних видів токсичності в 
залежості від популяції пацієнтів, залучених до клінічних випробувань
Доповідач: к.б.н. Шаяхметова Г.М.

Дискусія
Перерва
IІ. Оцінка загальної фармакологічної безпеки потенційних лікарських 
засобів (ЗФБ ЛЗ) 
Модератор: д.мед.н. Хромов О.С.
Тема: Роль і значення оцінки ЗФБ ЛЗ в процесі доклінічних досліджень: мета, 
регламентуючі документи, обов’язкові та розширені дослідження
Доповідач: д.мед.н. Хромов О.С.
Тема: Виявлення, оцінка, розуміння і запобігання побічних ефектів 
потенційного лікарського засобу на серцево-судинну систему
Доповідач: д.мед.н. Хромов О.С.
Тема: Оцінка дії лікарських засобів на затримку реполяризації шлуночків 
(продовження QT інтервалу)
Доповідач: д.б.н. Тишкін С.М.
Тема: Виявлення фармакологічної активності потенційного лікарського 
засобу стосовно ЦНС
Доповідач: д.мед.н. Пішель В.Я.
Тема: Сучасний погляд на питання біоетики при оцінці ЗФБ ЛЗ
Доповідач: к.б.н. Добреля Н.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦІЄЮ: КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ, 
ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦІЯ
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МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ
СЕМІНАР «МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ. 

СТАЖУВАННЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛІКАРІВ ЗА КОРДОНОМ. 
МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ СПІВПРАЦІ.

ПРАКТИЧНА МЕДИЦИНА У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ»

16 квітня 2015 року • Час проведення: 16:30-18:00

Організатор: ГО «Асоціація Лікарів Медичного Туризму»
За участі: Кадрової компанії «Medical Personnel International», БФ «Фонд 
протидії хворобам цивілізації», Британської консалтингової компанії «BRAYT»
За підтримки: ГО «Українська Асоціація Медичного Туризму»

ПРОГРАМА
Вступне слово віце-президента ГО «Асоціації Лікарів Медичного Туризму» 
Дащенко Інни Вікторівни.
Тема: Медичний туризм в Україні та за кордоном. Реалії та короткий аналіз 
основних напрямів медичного туризму. Чому пацієнти їдуть за кордон 
отримувати медичні послуги? Переваги співпраці лікарів з закордонними 
медичними закладами.
Доповідач: Дащенко Інна віце-президент ГО «Асоціації Лікарів Медичного 
Туризму»
Тема: Сучасні перспективи та практичні кейси працевлаштування 

українських лікарів за кордоном. Ситуація з кадрами українських лікарів за 
кордоном. Нострифікація диплома українського лікаря в Європі – процедура, 
відмінності, можливості. Працевлаштування українських лікарів за кордоном. 
Рекрутингові компанії у працевлаштуванні українських лікарів за кордоном. 
Адаптація українців у новій країні. Українські діаспори в Прибалтиці.
Доповідач: Сербін Максим, директор Medical Personnel International –
спеціалізованого рекрутингового агентства з досвідом роботи на 
міжнародних ринках.
Тема: Польсько-українська програма стажування та розвитку для медичних 
працівників. 
Тезиси: короткотермінове стажування, дистанційне навчання, очне навчання, 
курс з польської медичної мови, середньо тривале стажування в польських 
клініках, нострифікація диплому лікаря, допомога у працевлаштування 
помічником лікаря в Польщі.  
Доповідач: Бикова Ксенія Сергіївна, директор БФ «Протидія хворобам 
цивілізації» 
Тема: Практична медицина у Великобританії. Що потрібно знати лікарям для 
працевлаштування у Великобританії? Що таке підготовчий курс до здачі PLAB 
тесту та як на нього зареєструватись.
Доповідач: британський лікар, генеральний директор британської 
консалтингової компанії «BRAYT» Хешам Растом. 


