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Профессор 

Вастьянов Руслан Сергеевич 

к 50-летию со дня рождения 

 

Руслан Сергеевич Вастьянов родился 18 июля 1967 

года в городе Одессе. После окончания школы с золотой 

медалью поступил в Одесский медицинский институт имени 

Н.И. Пирогова. На 3-м курсе института он вступает в научный 

студенческий кружок кафедры патологической физиологии, 

познакомившись со своим учителем профессором  

А.А. Шандрой, его коллегами и учениками, что оказало 

выраженное влияние на его становление как будущего 

научного работника. Научная работа стала преобладающим 

интересом Руслана Вастьянова на старших курсах. Научная 
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лаборатория работала практически ежедневно, с 

кратковременными перерывами на сон. Это было время 

интенсивных исследований нейротропных эффектов 

нейропептидов, особенностей их внутримозговых введений, 

выяснения патогенетических механизмов судорожного 

синдрома.  

Полученные результаты при руководстве профессора 

А.А. Шандры, наставничестве профессора Л.С. Годлевского и 

теплом отношении академика АМН СССР Г.Н. Крыжановского 

были представлены в виде кандидатской диссертации, которую 

аспирант Р.С. Вастьянов успешно защитил в 1993 году. В 

дальнейшем он принимал участие в проекте Корнельского 

Университета (США) “Зальцбургские медицинские семинары” 

(1997 г.). В составе научного коллектива выполнял 

экспериментальные исследования в рамках проектов “Open 

Health Society”, ИНТАС и Евросоюза. Во время своей 

последней стажировки (2005-2007 г.г.) работал в 

нейрофизиологических лабораториях городов Парма и Феррара 

(Италии) под руководством известных ученых профессоров Дж. 

Риццолатти и Л. Фадиги. Результаты по выяснению коркового 

представительства моторных функций в мозге животных в 

условиях эпилептизации мозга стали изюминкой в докторской 

диссертации, которая была защищена в стенах родного 

университета в 2013 году. 
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В 2014 году его избирают на должность профессора 

кафедры физиологии, через год он возглавил кафедру общей и 

клинической патологической физиологии имени профессора 

В.В. Подвысоцкого. С 2015 года работает ученым секретарем 

университета. Общественную и организационную занятость 

он удачно совмещает с научной работой. Сфера интересов 

профессора Р.С. Вастьянова разнообразна: выяснение 

патогенетических механизмов судорожного синдрома, 

изучение нейротропных эффектов нейропептидов, 

исследование патогенетической роли системы цитокинов при 

эпилепсии, выяснение компенсаторных и адаптационных 

механизмов при хронической ишемии мозга и некоторые 

другие. В своей работе он развивает получившую поддержку в 

последнее время профессорами А.И. Гоженко и А.В. 

Атаманом концепцию клинической патологической 

физиологии. Вместе с профессором А.Н. Стояновым 

проводится цикл экспериментально-клинических наблюдений 

по исследованию патогенеза и патогенетически обоснованной 

терапии ряда неврологических заболеваний.  

Профессор Вастьянов Р.С. является соавтором первого 

национального учебника по физиологии на английском 

(выдержал два переиздания) и на украинском языках, 

соавтором учебника по патологической физиологии на 

английском языке. Автор 311 публикаций и 11 патентов 

СССР и Украины. 
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В октябре 2016 года на VII Национальном конгрессе 

по патологической физиологии он был избран ученым 

секретарем научного общества патофизиологов Украины.  

Новаторская деятельность Руслана Сергеевича 

Вастьянова на всех должностях и его занятость не 

сказывается на стиле его общения с коллегами и студентами: 

он открыт для общения, готов поддерживать все новое и 

перспективное, что ему предлагают коллеги, он отличается 

быстротой реакции и действий, позитивным эмоциональным 

настроем. 

Искренне поздравляем Вас, Руслан Сергеевич, с 

юбилеем и желаем дальнейших успехов в работе, крепкого 

здоровья, благодарных учеников, адекватных студентов, 

позитива и радости в жизни.  

 

Отзывы коллег о юбиляре: 

 

Руслан Сергеевич – человек удивительной 

отзывчивости и преданности общему делу. Остается только 
недоумевать, откуда он берет силы и время, чтобы сделать не 

только то, что надо, и даже не только то, что может - иногда 

ему удается, идя навстречу коллегам, совершить 
невозможное. Возглавляя кафедру патофизиологии и являясь 

ученым секретарем Ученого совета ОНМедУ, он, тем не 

менее, всегда находит в своем плотном графике временную 

ячейку, чтобы внимательно выслушать коллегу и найти 
взвешенное, оптимальное решение.  
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С Юбилеем Вас, Руслан Сергеевич! Здоровья Вам, 

творческого вдохновения и торжества духа! 
 

Заведующий кафедры философии  

и биоэтики ОНМедУ,  

д.филос.н, доц.                                                       В. Б. Ханжи  
 

 

Руслан Сергеевич – яркий представитель новой 

генерации ученых, которому удается совмещать огромную  
административную нагрузку с интенсивной научно-

исследовательской деятельностью. Автор более 350 научных 

работ, прекрасно владеющий английским языком, с опытом 
работы в медицинском университете в г. Парма, Ученый 

секретарь Одесского национального медицинского 

университета и Украинского общества патофизиологов, он в 

то же время всегда найдет возможность выслушать студента,  
аспиранта, преподавателя, вникнуть в проблему и всегда 

помочь найти правильное решение. Визитной карточкой 

профессора Вастьянова являются неиссякаемый оптимизм и 
интеллигентность, в сочетании с искрометным юмором, 

характерным для каждого коренного одессита!   50 лет – это 

не столько время подводить итоги, сколько повод наметить 
новые цели и стремиться к их осуществлению. С Юбилеем 

Вас, Руслан Сергеевич!   
 

Профессор кафедры общей  

и клинической патологической  
физиологии ОНМедУ, д.мед.н., доц.                И. В. Савицкий  

 

 
Дорогой профессор! С большим удовольствием 

поздравляем Вас с Днем Рождения! Хочется отметить, что Вы 

очень многое сделали для науки, а Ваши труды являются 
бесценным вкладом в развитие общества!  

Мы верим, что еще долгие годы вы будете радовать 

нас новыми открытиями, смелыми решениями и интересными 
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работами! Искренне желаем Вам огромных успехов, добра и 

благополучия! 
 

Заведующий кафедры гигиены  

и медицинской экологии  ОНМедУ,  

д.мед.н., профессор                                             В. В. Бабиенко  
 

 

Многоуважаемый профессор! От всей души искренне 

поздравляем Вас с Днем Рождения! Вы один из тех людей, с 
которыми ассоциируются научные достижения нашего 

государства. Вам присуще умение мыслить творчески и на 

перспективу вовлекают в орбиту многогранной деятельности 
талантливых учеников и последователей. Здоровья и долгих 

лет жизни Вам и Вашим близким! 
 

Заведующий кафедры психиатрии,  
наркологии, психологии и социальной 

помощи ОНМедУ,  

д.мед.н. профессор                                                К. В. Аймедов  

 
 

"Мы преступно мало пишем друг о друге…" 

академик А.М.Вейн 

 

НАСТОЯЩИЙ ОДЕССИТ, УЧЕНЫЙ, 
ПЕДАГОГ, ЧЕЛОВЕК 

 

Профессор Руслан Сергеевич Вастьянов возглавляет 
фундаментальную кафедру нашего университета – 

клинической и экспериментальной патофизиологии им. 

В.В.Подвысоцкого, сформировавшую за свои 115 лет 
существования богатые традиции. Руслан Сергеевич чтит 

своих учителей и вносит огромный вклад в создание 

полноценной истории кафедры и одесской медицинской 

науки в целом. 
Профессор Р.С. Вастьянов выполняет большую 

общественную работу Председателя Одесского и ученого 
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секретаря Украинского научных обществ патофизиологов. 

Член Правления Одесского научно-практического общества 
неврологов. 

Избран и исполняет обязанности Ученого секретаря 

Ученого совета ОНМедУ. 

Им создан целый комплекс пособий, учебников, 
монографий способствующих решению множества проблем 

нейронаук и медицины в целом. Широко известны его 

экспериментальные модели и исследования в области 
нейрофизиологии, неврологии, фармакологии. 

Руслан Сергеевич охотно и щедро оказывает научную 

помощь будущим ученым, коллегам. По рейтингу 
студенческой общественности награжден дипломом лучшего 

преподавателя ОНМедУ. 

Хочется отметить его простоту в общении и 

доступность для любого аспиранта, студента, врача.  
Основное место в жизни Руслана Сергеевича занимает 

работа. Он привык постоянно трудиться: читать лекции 

студентам и врачам, выступать с докладами на научных 
форумах различного уровня, писать статьи, книги, 

редактировать работы в ряде научных журналов, руководить 

диссертантами. Он в курсе всех последних медицинских 
новостей. 

Желаю Юбиляру и дорогому другу крепкого здоровья 

и новых творческих достижений в его многогранной 

деятельности ученого, педагога, человека. 
 

Профессор кафедры неврологии  

ОНМедУ, д.мед.н.                                                  А. Н. Стоянов 
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УДК 576:612.8 

 

ВПЛИВ БЛОКАДИ ЦИТОКІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ  

НА ІНТЕНСИВНІСТЬ СУДОМ, ІНДУКОВАНИХ 

КОМПРОМЕТАЦІЄЮ ГАЛЬМІВНИХ ТА ЗБУДЖУЮЧИХ 

НЕЙРОМЕДІАТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ 

 

INFLUENCE OF  CYTOKIN RECEPTORS BLOCKING ON THE  

CRAMPS’ INTENSITY, INDUCED BY COMPROMATING OF LOCK 
AND INDUCTIVE NEURO MEDIA MECHANISMS 

 

Авраменко А. 

 

Одеський національний медичний університет 

 

Показано залучення імунної системи до патогенезу 

судомного синдрому. Вміст фактору некрозу пухлини-альфа (ФНП), 

інтерлейкіну-1-бета (ІЛ-1) та інтерлейкіну-6 був суттєво 

підвищений в крові та в спино-мозковій рідині хворих на скроневу 

епілепсію. При відтворенні експериментального хронічного 
судомного синдрому суттєво зростала внутрішньогіпокампальна 

експресія ФНП, ІЛ-1 та інших цитокінів.  

Мета роботи – дослідження вираженості гострих 

генералізованих судом, індукованих конвульсантами з різними 

механізмами реалізації судомної дії, при блокаді цитокінових 

рецепторів введення рекомбінантного антагоністу ІЛ-1 (РАІЛ). 

Для індукції генералізованих судом щурам-самцям лінії 

Вістар в/очер уводили пікротоксин (ПТК, 2,0 мг/кг), 

пентиленететразол (ПТЗ, 40 мг/кг), пілокарпіна гідрохлорид (ПЛК; 

280 мг/кг) та стрихніну нітрат (СТР, 1,0 мг/кг). Тваринам 

контрольних груп за цих умов вводили аналогічні об’єми 0.9 % 
фізіологічного розчину NaCl. РАІЛ-1 уводили щурам в/очер дозами 

2.5, 5.0, 7.5 та 10.0 мг/кг за 30 хв до введення конвульсантів. Судоми 

визначали візуально й оцінювали за загальноприйнятою 6-бальною 

шкалою. 

Показано доза-залежна дія РАІЛ в умовах ПТК- і ПТЗ-

викликаних судом, яка виявлялася зниженням інтенсивності 

судомних реакцій, кількості щурів з генералізованими клоніко-

тонічними судомами та збільшенням латентного періоду їх 

виникнення. Латентний період гострих ПЛК- і СТР-викликаних 

судом істотно подовжувався при введенні максимальної дози РАІЛ. 
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У цих же умовах істотно знижувалася вираженість СТР-індукованих 

судом.  

Отримані дані свідчать про залучення імунної системи до 

патогенезу гострої генералізованої судомної активності, викликаної 

переважно компрометацією ГАМК і холінергічної 

нейромедіаторних систем. Йдеться також про принципову 

можливість розвитку протисудомного ефекту внаслідок блокади ІЛ-

1 рецепторів. 

Ключові слова: судоми, цитокіни, інтерлейкін-1, 
рекомбінантний антагоніст інтерлейкін-1 рецепторів. 

Key words: cramps, cytokines, interleukin-1, recombinant 

interleukin-1 receptor antagonist. 

 

 

УДК 612.82:616-009 

 

ГИПЕРАКТИВАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ 

МЕХАНИЗМ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ 

 
THE HYPERACTIVATION OF THE SEPARATE FORMATIONS  

OF THE BRAIN AS A PATHOGENETIC MECHANISM  

OF CHRONIC PAIN SYNDROME 

 

Бабич М.С., Кузьменко И.А. 

 

Одесский национальный медицинский университет 

 

Актуальность работы. По данным Европейского 

эпидемиологического исследования, частота хронических 

неонкологических болевых синдромов в странах Западной  Европы 
составляет  20%(каждый  5 взрослый европеец страдает 

хроническим  болевым  синдромом). При этом большинство 

респондентов оценивают свою боль как сильную, у 40 % больных 

противоболевая терапия не приносила желаемого обезболивания, а 

каждый третий больной считает, что врач не знает, как вылечить их 

боль. 

Цель работы. Изучение патогенетических механизмов 

возникновения синдрома хронической боли. Роль гиперактивации 

отдельных структур головного мозга в патогенезе хронической 

боли. 
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В обзорном докладе рассматривается теория  

Г.Н. Крыжановского о формировании  генератора патологически 

усиленного  возбуждения как основа патогенеза синдрома 

хронической боли.  Важным  в изучении данного вопроса является 

организация патологической алгической системы; роль в 

восприятии боли таких структур головного мозга как ретикулярная 

формация, таламус, кора больших полушарий. Так как  в последние 

годы меняется сама стратегия экспериментального изучения и 

моделирования боли, поскольку все более доминирует 
представление, что при длительных болевых синдромах 

существенно изменяются не только периферические, но и 

центральные механизмы боли, включая даже перестройку 

процессов формирования и передачи ноцицептивной информации. 

Рассмотрены основные виды хронической боли и случаи, в которых 

встречается данная патология. 

Одной из форм хронической боли является фантомная боль, 

патогенетические механизмы которой рассмотрены в данном 

докладе. Несмотря на значительный прогресс в хирургии и терапии, 

многолетний опыт доказывает, что фантомные боли- сложный 

патологический процесс, понимание которого будет способствовать 
минимизации риска его возникновения, своевременной диагностике 

и правильному выбору стратегии фармакотерапии. 

В ходе работы установлено, что  болевой синдром 

развивается независимо от этиологии его возникновения и является 

результатом не только функциональных, но и структурных 

изменений всей ноцицептивной системы. Функционально-

структурные изменения проявляются сенситизацией 

периферических и центральных ноцицептивных нейронов, в 

результате которой возникает стойкая гипервозбудимость  

ноцицептивных нейронов. В формировании хронического болевого 

синдрома определяющей является генетически детерминированная 
реактивность ЦНС. 

Проблема хронической неонкологической боли из-за  

большой распространенности и многообразия стала важной и 

значимой. Поэтому изучение патогенеза хронической боли является 

определяющим в разработке методов ее профилактики, диагностики 

и терапии, которая будет способствовать улучшению качества 

жизни больных. 

Ключевые слова: хронический болевой синдром, генератор 

патологически усиленного  возбуждения, ноцицептивная система, 

патологическая алгическая система, фантомная боль. 
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Key words:  chronic pain syndrome, generator of pathologically 

enhanced excitation, nociceptive system, pathological pain system, 

phantom pain. 
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ANALISIS  OF ACCIDENTS WITH  DANGEROUS  FUMIGATED 

CARGO  AND POISONING SEAMENS ON SHIPS: SANITARY, 

EPIDEMIOLOGICAL  AND  MEDICAL  AND  ECONOMIC  RISKS 

 

Белобров Е.П.1,2, 
,  Рангаева А.А.3 

 

ГП УКР НИИ медицины транспорта МЗ Украины, г. Одесса 

Морской институт Украины, г. Одесса 
Морская фумигационная компания «Транстек», г. Черноморск 

 

Знание основ  научной  информации  морской фумигации 

грузов для каждого  фумигатора и судоводителя является  составной 

частью профессиональной и производственной подготовки 

проведения обеззараживания подкарантинных грузов,   

обрабатываемых чрезвычайно опасными ядохимикатами в 

специфических условиях морских судов и портов. В средних и 

высших  сельскохозяйственных и морских  учебных заведениях  

основы морской фумигации  грузов, которые  крайне  необходимы  

специалистам морской фумигации грузов, к сожалению, не 
изучаются. Отсутствие или недостаточная подготовка фумигаторов 

и руководителей фумигационных компаний  в области  основ 

морской фумигации грузов отрицательно сказывается, прежде 

всего, на организации фумигационных работ, подготовку зерновых, 

кормовых и сельскохозяйственных грузов на судах для их перевозке 

в среде ядовитых фумигационных газов (фосфина) в пути 

следования. Как следует из этого, информационная подготовка  

фумигаторов на основе знания и опыта перевозки фумигированных 

грузов  на судах, особенно  в аварийных  ситуациях, является не 

только  одним из интенсивных факторов  повышения  безопасности 
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и производительности морского труда, но и мощной движущей 

силой предупреждения аварий с фумигированными грузами, острых 

отравлений моряков, сохранения их жизни и здоровья. 

Аварии с фумигированными грузами на судах – это не 

только взрывы и пожары фумигационных препаратов (фосфида 

алюминия и форсфида магния) в трюмах судов и на грузовой 

палубе, но и, главное, характеризуется нетехнологической  

бесконтрольной  утечкой   ядовитых газов из грузовых трюмов, 

сопровождаемой острым отравлением моряков со смертельным 
исходом.   

В докладе  ретроспективно рассмотрены случаи аварий с 

опасными фумигированными грузами  и острыми отравлениями 

моряков на торговых судах и в портах, ранее не описанных в 

научной литературе. 

Описан случай аварии и отравлений фосфином  8 моряков 

при перевозке фумигированного методом рециркуляции груза 

тапиоки  в трюмах  балкера т/х «Изгутты Айтыков» ЧМП в период  

выполнения рейса  с 24.марта по 02. апреля 1989 г. на линии   

Косичанг   (Таиланд) – Одесса. Отравление связано с аварийной 

обстановкой выброса фумигационного газа фосфина  в воздух 
грузовой палубы из трюмов судна через стыки секций крышек 

люков,  крышек лазов трюмов и вентиляционных головок. При этом  

содержание фосфина  в районе этих мест изменялось от  4,2 до 70,0 

мг/м3 (выше ПДК р.з в 42-700 раз). 27 –29 марта  1989 г. в  судовую 

амбулаторию обратились  3 матроса, 3 моториста и 2 практиканта с 

однотипными жалобами и с симптомами отравления фосфином: 

головная боль, головокружение,  першение в горле, металлический 

привкус во рту, тошнота, рвота. Судовым врачом установлен 

диагноз отравление фосфином и оказана медицинская помощь. 

Причины аварии и отравления:  

1) ядовитый газ в опасных для здоровья и жизни 
концентрациях свободно и бесконтрольно выходил из трюмов, 

лазов в трюма, вентиляционных головок растекаясь по грузовой 

палубе трюмов, вызывая токсическое загрязнение  воздуха рабочих 

мест и опасное отравление моряков;  

2) фосфин бесконтрольно, через вентиляционный канал  

трюма № 8 проходил  через щитовую, находившуюся  в надстройке, 

попадая в каюты и общественные помещения судна; 

3) из-за отсутствия  специальных переборочных стаканов, 

проложенные кабели питания электро вентиляторов системы 
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рециркуляции явились причиной нарушения герметичности трюмов 

и бесконтрольного выхода газа из трюма;  

4) на судне не проводился в рейсе контроль надежности 

герметизации трюмов в рейсе, а примененная в порту 

герметизирующая лента  (Silver Tape) была плохого качества; 

5) капитан, ст. помощник, 2-ой помощник и судовой врач не  

проходили  обучения  и ежегодный инструктаж по правилам 

обеспечения безопасности экипажа при фумигации  грузов на судах; 

6) судовой врач  не знал как правильно производить  замеры 
концентраций фосфина индикаторными трубками, выдавая 

ошибочные в десятки раз расчеты результатов;  

7) на судне отсутствовали  национальные «Инструкция …» 

и международные документы по фумигации зерна  фосфином на 

судах балкерного типа.   

В выводах, наравне с другими, отмечены  важные  

рекомендации, касательно дополнения действующей 

«Инструкции…»  разделом «Требования безопасности  в аварийных 

ситуациях», создание инструкции для судовых врачей по 

обеспечению медико-санитарной безопасности экипажа при 

перевозке фумигированных грузов на судах  в обычных условиях и 
при аварийных (утечка ядовитого газа из трюмов) ситуациях. 

Источник: Справка Президиума Черноморского баскомфлота по 

случаю отравления фосфином членов экипажа т/х «Изгутты 

Айтыков» от  15.05.1989 г. 

 В мае 1982 г. в порту Ильичевск при дегазации и выгрузки 

65 000 тонн груза кукурузы фумигированного фумигационным 

препаратом «Max-Kill 80:20» (фумигационная газо-воздушная 

смесь, состоящая из сероуглерода  четыреххлористого водорода) в 

трансатлантическом  рейсе в танках  танкера «Trade Venture» (флаг 

США) на линии п. Галвестон (США) – п. Одесса произошло  

групповое  отравление фумигационными газами   8 докеров. Из них 
2 человека погибли, несмотря на экстренное оказание медицинской 

помощи и лечение в реанимации портовой больницы.  Чрезвычайно 

токсические  компоненты  фумигационной смеси относятся к  

наркотикам, печеночным ядам с неспецифическим  

электролитическим действием при воздействии на организм 

пострадавших. При отравлении докеры жаловались на раздражение 

слизистых  оболочек глаз и верхних дыхательных путей, головную 

боль, кашель, спутанное сознание, судороги. У некоторых лиц 

отмечались явления действия сероуглерода и четыреххлористого 

углерода на кожные покровы, вызывая раздражение, дерматита и 
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признаков  общего отравления.  Расследование  случая отравления и 

смерти докеров в течении пяти суток сопровождалось остановкой 

разгрузки, простоем судна и большими непредвидимыми  

финансовыми убытками судовладельцев.  

В течение 25 дней марта месяца 1991 года  в порту 

.Ильичевск докеры не смогли начать разгрузку груза соевого шрота 

фумигированного неизвестным фумигантом  в порту Беди-Бандер 

(Индия) и доставленного в трюмах т/х «Perla» (флаг Кипра) и 

стоящего у  дегазационного причала № 17  под дегазацией груза. В 
период прибытия 21.03.1991 г. и оформления судна в порту 

разгрузки  капитан заявил  карантинному врачу СЭС о фумгации 

груза в рейсе, однако в фумигационном сертификате сведения о 

названии фумиганта, его количестве, объеме и способе 

распределения ядохимикатов по трюмам отсутствовали. После 

открытия крышек трюмов для дегазации были обнаружены  остатки 

фумиганта «фостоксина» на поверхности шрота. Анализ воздуха 

над грузом не выявил наличие фосфина в пробах. Замеры, 

проведенные фумигаторами,  выявили наличие бромистого метила в 

количестве 60 мг/м3, что потребовало запрещение разгрузки  судна 

и  усиления мер по дегазации груза в трюмах. Начиная с 25 марта,   
поступила  информация об участившихся случаев жалоб на 

состояние здоровье 14 докеров 3-го района порта продуктов 

дегазации бромистого метила: першение в горе, головная боль, 

головокружение, слезотечение, тошноту рвоту. Пострадавшие 

направлены в здравпункт 3-го района  и медсанчасть порта,  были 

освобождены от работы, им была оказана медицинская помощь. 

Установленный 29.03.1991 г. СЭС периодический контроль 

эффективности естественной дегазации груза  (проветривание) от  

паров бромметила  указал на наличие  фумиганта  в воздухе 

надзернового пространства (2,85 – 12,0 мг/м3), в грузе  соевого 

шрота  до 1125 мг/м3, что свидетельствовало о крайне низкой 
дегазации (обезвреживании)  груза от ядофумиганта.  

Выводы: 1) Причиной  массового обращения докеров в 

здравпункт  послужило отравление их парами  фумигационного 

пара бромистого метила. 2)  Груз  соевого шрота в рейсе 

подвергался фумигации  двумя  различными фумигантами – 

фосфином и  бромистым метилом. 3)  После фумигации груза на 

судно выдали фумигационные сертификаты без указания названия 

фумигантов, рабочую дозу, количество  ядохимиката и  технология 

обработки груза. 4) На судне отсутствовали: схема фумигации 

(Фумигационный план судна. ред.), газоанализаторы для замеров  
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паро-газо-воздушной среды, противогазы, фильтры, вентиляторы, 

инструкция  по дегазации груза в порту прибытия. 5) Отсутствие 

знаний, обучения и опыта  фумигаторов, докеров и моряков, а также 

нормативных документов, хотя и  не привели  к аварийной ситуации 

на судне, в это же время явились, по нашему мнению,  причиной 

необоснованного простоя судна  в течении 30 дней дегазации груза 

и огромных финансово-экономических  потерь судовладельцев, 

грузоотправителей  и фрахтовщиков, а также создали постоянный 

риск отравлений  фосфином и бромистым метилом членов экипажа 
и докеров.  

Расследование 06 июня 1996 года  случая массового 

отравления фосфином 7 членов экипажа т/х «Серебрянск»  ЧМП  

при перевозке фумигированного  в рейсе зерна, выявили следующие 

причины аварии в виде нетехнологической бесконтрольной   утечки 

фумигационнного газа из трюмов, проникновения яда в надстройку  

и вызвавшее отравление моряков: 1) Капитан судна, его помощники 

и судовой врач не обучены правилами безопасности перевозки 

фумимгированных грузов в пути следования. 2) На судне  

отсутствовал Приказ капитана  о  предстоящей  перевозке опасного 

фумигированного груза  и  мерах по обеспечению безопасности,  
сохранению  жизни и здоровья моряков. На судне отсутствовали 

Правила МОПОГ-90, «Инструкция   по перевозке  фумигированных 

гнрузов на судах балкерного фотваю 1989 г.». 3) Судовой врач  не 

информирован о  предстоящей перевозке опасного груза в рейсе, 

поэтому медицинская служба не была подготовлена в соответствии 

с правилами МОПОГ-90. 4) Судовой врач не достаточно хорошо 

знает отечественные и международные правила и нормы перевозки 

опасных и фумигированных  грузов. Имеет слабые знания  о 

механизмах разложения фосфида алюминия, выделения 

фумигационного газа фосфина, симптомах отравления 

фосфористым водородом и мерам медицинской помощи при 
отравлениях фосфином на борту судна. 5)  На судне отсутствовали 

средства газоанализа фосфина, защиты органов дыхавния и аптечки 

при отравлении фосфином. 6) На всем протяжении рейса  и 

перевозки груза в аварийной ситуации (утечка фумигационного газа 

фосфина) не производился контроль содержания фосфина на 

рабочих местах команды и в жилых помещения надстройки.  

7) Судовой врач не производил медосмотры команда до и после 

перевозки опасного фумигированного груза. 8) После возвращения 

в п. Одесса судовым врачом не было организовано обследование  

пострадавших от отравления фосфином моряков в рейсе в лечебное 
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учреждение Бассейновую больницу водников. По результатам 

расследования  отравления моряков фосфином в рейсе разработаны 

рекомендации и мероприятия по организации эффективных 

действий экипажа по ликвидации аварийной ситуации  с фосфином 

в рейсе, предупреждению  случаев  отравлений, сохранению жизни 

и здоровья  тружеников моря. 

В декабре 1995 года на т/х «N…S..» при  

трансатлантической  перевозке фумигированных  грузов  в рейсе, 

старший помощник Ф… подвергся действию неизвестного 
фумиганта (вероятнее всего фосфина) с явными признаками острого 

отравления на борту судна. Заболевание началось со слабости,  

изменения цвета кожных покровов,  и иктеричности  (желтушность) 

склер, затем болями в желудочно-кишечном тракте и в области  

почек. С 11.06. по 22.07.1996 г. проходил лечение в 

Гематологическом отделении Областной клинической больнице г. 

Одесса. Диагноз клинический в стационаре: Отравление  

неизвестным ядом  (фумигантом), вторичная анемия сочетанного 

генеза, протекающая в виде синдрома Макиофавы-Микеля и 

постгеморогическая  анемия, в связи с повторными кишечными  

кровотечениям. Тромбофлебит вен нижних конечностей, 
токсический гепатит, токсический нефрит, токсический миокардит 

НК 2А. В период лечения проведена  диагностическая лапаратомия.  

Предпринятые методы клинического и оперативного 

хирургического лечения  были безрезультатны. Спасти  больного  

Ф … не удалось. Причиной смерти послужило: профузное дифузное 

кровотечение из желудочно-кишечного тракта, ДВС-синдром 

(Дессименированное Внутрисосудистое Свертывание крови),   

диагностическая лапаратомия, острая  постгеморрагическая  анемия, 

отек легких и  ткани головного мозга.  

Описан случай 01.06.2015 г. аварии с фумигированными 

грузами – по типу: возгорание фумигационных препаратов и пожар  
фумисливов при извлечении  их из трюма судна т/х  «Arklow 

Meadow» (флаг Нидерланды, порт приписки Limrerik у причала  

порта Warrenpoint (Англия) г. Уоррен графство Даун). При аварии 

13 моряков и 5 докеров порта вступили в прямой контакт с 

фосфином и продуктами пожара фумисливов в трюмах и на 

грузовой палубе судна, что привело к массовому отравлению 

людей. Всего отравились фосфином 18 человек. Из них - 9 

пострадавших членов экипажа и докеров были срочно 

госпитализированы в больницу г. Уоррен,  9 других - эвакуированы 

в районную больницу  Крайдавон.  Судно было загружено грузом 
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зерна в порту Одесса (Украина) и фумигирован в трюмах фосфином  

в пути следования. Ликвидация аварии и проведение пост 

аварийных восстановительных работ: 1) На месте аварии 

задействовано 3 бригады пожарных спец реагирования и 12 машин 

скорой медицинской помощи. 2) По периметру гавани на 5 часов 

образована 50-метровая зона строгого режима. 3) Работники десятка 

организаций,  предприятий  и населения из  опасной зоны на этот 

период эвакуированы из-за риска отравлением фосфина и 

продуктами горения фумисливов. 4) После ликвидации аварии  
жители вернулись в  свои дома, им было предписано закрыть 

плотно окна и двери. 5) По законодательству  Англии  инцидент 

рассматривался как  несчастный случай на производстве. 6) Для  

расследования случая аварии привлечены специалисты 

здравоохранения,  морской безопасности судоходства, охраны судов 

и портовых средств, эксперты и  морской и береговой охраны.  

7) Определяется материальный, экономический и финансовый 

ущерб последствия  аварии и острых отравлений  как результат 

пожара  с фумигированными препаратами на борту судна. 

Подобные случаи аварий  на судах, связанные с 

возгоранием  фумисливов  в трюмах  судна  и на грузовой палубе 
были зафиксированы 01.01.2005 г. на балкере-«панамакс» т/х 

«Joyous Society» загруженного и фумигированного  фосфином груза  

пшеницей  в п. Beaumont, (штат Техас, США), для обеззараживания 

зерна в трансатлантическом рейсе в пути следования. В порту 

выгрузки  Египта  при  открытии трюмов произошло возгорание  не 

успевших разложиться фумигационных препаратов в фумисливах в 

трюмах судна и пожар, извлеченных из трюма фумисловов на 

грузовой палубе. Трагичность случая аварии и возгорание таблеток 

фумиганта в фумисливах произошел на балкере «F.D.Vittorio 

Raiola» загруженного груза кукурузы в порту Одесса и 

фумигированного с применением фумисливов в рейсе на порты 
Персидского залива. По прибытию в порт выгрузки  произошло 

возгорание фумисливов в трюмах судна. Применение при тушении  

пожара в трюме и на палубе привело к его интенсивности, что 

связано с отравлением моряков и большими финансовыми  

потерями судовладельцев, фрахтователей и грузоотправителей.  

Ключевые слова:    морская фумигация грузов, перевозка, 

аварии, пожар,  отравления моряков и докеров  фосфином и 

бромистым метилом, ликвидация аварий, финансово-экономические 

потери.  
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УДК 613.62:616-099:656.6 

 

ОБ  ИЗУЧЕНИИ  САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ  

ОСОБЕННОСТИ    УСЛОВИЙ ТРУДА  ПРОЦЕССА 

ЗАКРЫТИЯ КРЫШЕК ГРУЗОВЫХ ТРЮМОВ С 

ФУМИГИРОВАННЫМИ ГРУЗАМИ ПЕРЕД  РЕЙСОМ 

 

ON THE  STUDY  OF  THE  SANITARY AND  HYGIENIC  

PECULIARITIES  OF THE WORKING CONDITIONS  OF THE 

CLOSING  PROCESS OF  THE  CARGO HOLD  COVERS  WITH  

FUMIGATED CARGOES  IN THE FRONT OF THE RECESS 

 

Белобров Е.П.1,2, 
, Рангаев А.В.2,.3, Курбанов В.М.2,4, Киба А.А.4 

 

ГП УКРНИИ медицины транспорта МЗ Украины, г.Одесса 
Морской институт Украины, г.Одесса 

Морская фумигационная компания «Скаллопс-Украина», 

г.Черноморск 

Морская фумигационная компания «Колфум-Iнвест», г.Николаев 

 

Проведено ряд научно-исследовательских работ по 

изучении  санитарно-гигиенической особенности условий труда  

при подготовке (фумигации) зерновых, кормовых и 

сельскохозяйственных   грузов к безопасной и сохранной перевозке 

на судах балкерного флота  в среде ядовитых паров и газов  в пути 

следования. Выявлено, что технология  предрейсовая фумигация  
состоит из ряда тесно связанных рабочих процессов. Среди 

которых, ведущее место занимает технологический этап – закрытия 

секций крышек грузовых трюмов, который  на настоящее время 

является мало изученным с санитарно-гигиенических позиций 

безопасности для морских фумигаторов грузов, членов экипажей 

судов, морских  сюрвейеров  и др. 

Результаты проведенных исследований  на грузовой палубе 

судна  показали: 

1. В выполнении работ  по закрытию крышек грузовых 

трюмов  и  горловин лазов в трюм после завершения  работ по 
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фумигации  (закладки таблетированных ядофумигантов) в толщу 

зерна  покарантинных грузов заняты члены палубной команды 

экипажа судна, сюрвейеры,   фумигаторы морских  грузов. 

2.  Технология  закрытия  крышек трюмов, выполняемая   

матросами  на грузовой палубе включает  рабочие процессы, 

состоящие из накатывания секций крышек на комингс трюма, 

посадку крышек «на резину», крепление  крышек трюмов «по-

походному». Закрытие и затягивание барашек крышек загрузочных 

и вентиляционных отверстий крышек  трюмов, люковых отверстий 
входов/выходов  в грузовой  трюм.  

3. Одновременно судовые сюрвейеры последовательно, 

вслед завершения работы матросов по каждому трюму, производят 

пломбировку  крышек трюмов и люковых закрытий входа в трюмы. 

4.  После закрытия и пломбировки крышек трюмов 

фумигаторы совместно с членами экипажа судна производят  работу 

по проверке надежности герметизации трюмов  и  крепление 

транспарантов с обозначениями «Опасно! Груз в трюме 

фумигирован фосфином! Череп и кости!». 

5. Условия труда при выполнение вышеназванных работ в 

круглосуточном режиме характеризуются повышенной  солнечной 
радиацией, высокой температурой воздуха, воздействием  

загрязнения  воздуха  рабочих мест матросов фумигационным газом 

(содержание фосфина в пробах определялось от 0,12 +0,02 до 0,58 

+0,07 мг/м3), морских сюрвейеров при пломбировании трюмов ( от  

0,04 +0,01 до 0,31 +0,02 мг/м3), фумигаторов и членов экипажа при  

проведении  контроля надежности  герметизации трюмов (до  0,36 

+0,12 мг/м3). В зависимости от температуры воздуха, скорости и 

направления ветра в районе проведения работ названные 

контингенты подвергаются  действию повышенной запыленности 

зерновой пылью (концентрация  пыли превышала ПДК р.з. 4,0 мг/м,  

более, чем в 2-4 раза). При анализе данных анкетировании  
самооценки условий труда, морские супервайзеры  в 76,2% случаев 

особо отметили частоту ощущения специфического ощущения 

запаха  чеснока  (фосфина) в воздухе рабочей зоны при проведении 

опечатывания крышек трюмов судна и нахождения в районе 

грузовых трюмов на грузовой палубе.    

Результаты проведенных исследований послужили 

основанием сделать следующие выводы и рекомендации: 

1. Условия труда матросов судна, морских фумигаторов и 

супервайзеров, участвующих при закрытии, опечатывании и 

проверке надежности герметизации трюмов перед выходом судна в 
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рейс подвергаются в любое время суток  действию вредных и 

опасных факторов производственной среды  (высокая  температура 

воздуха, повышенная солнечная инсоляция, скорость движения 

воздуха, загазованность воздуха ядовитым и  фумигационным газом 

фосфином и др.).  

2.  Супервайзеры при выполнении работ по пломбированию 

грузовых трюмов и лазов в трюмы часто в воздухе рабочей зоне 

вокруг грузовых трюмов определяют специфический запах 

фосфина. 
3. Инструментальные и органолептические определения 

фосфина  в воздухе рабочей зоне после закрытия крышек грузовых 

трюмов, свидетельствуют о наличии невидимых утечек 

фумигационного газа из  трюмов, что может быть достоверным и 

убедительным основанием для  суждения  о наличии фосфина в 

надгрузовом пространстве трюма  сразу после  закрытия крышек 

трюмов.  

4. Наличие фосфина  в надзерновом пространстве трюма 

после закрытия крышек трюма является  научным обоснованием  

его использования в качестве тест- индикатора газа при проведении 

инструментального (газоанализатором) контроля надежности  
герметизации трюмов и подтверждением на данный момент 

отсутствия утечек фумигационного газа перед выходом судна в 

рейс. 

5. Рекомендовано  всем участникам процесса  закрытия 

крышек, пломбирования трюмов и проверке утечек 

фумигационного газа, как показателя  надежности герметизации   

грузовых трюмов в обязательном  порядке использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания от фосфина – 

панорамные газ-маски с шейным ремнем и комбинированным пыле-

газо-защитным фильтром. 

Таким образом, рабочие процессы закрытия  и герметизация  
крышек трюмов, лазов в трюмы и их вентиляционных  отверстий 

после закладки ядохимикатов и последующей  фумигации груза в 

рейсе всегда  происходит в атмосфере  загрязненном фосфористым 

водородом, что неоспоримо подтверждает наличие фосфина в 

надзерновом пространстве  и под крышками трюмов.  Этот, научно 

доказанный факт, послужил  основой  для  использования фосфина 

в качестве тест-индикатора поиска утечек из трюмов 

фумигационных газов при проверке надежности герметизации 

трюмов перед рейсом и разработкой мероприятий по  

использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания 
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всех контингентов, завершающих на грузовой палубе  подготовку 

грузовых трюмов  к  рейсу.   

Ключевые слова: герметизация  крышек трюмов, фосфин, 

сельскохозяйственные   грузы. 

Key words: sealing of cargo holds, phosphine, agricultural 

cargo. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ   РАССЛЕДОВАНИЯ СЛУЧАЯ МАССОВОГО 

ОТРАВЛЕНИЯ  ФОСФИНОМ 12 ФИЛИППИНСКИХ  

МОРЯКОВ БАЛКЕРА «TRADE  UNITY»  В  ПОРТУ  ЮЖНЫЙ 
 

THE  RESULTS  OF THE  INVESTIGATION  OF  A CASE  OF  

MASSIVE  PHOSPHINE  POISONING  BY  12  FILIPINO  SAILORS  

OF BULK CFUUIER  “NHFLT  UNITY”  IN THE  PORT  YUZHNY 

 

Белобров Е.П.1,2 ,  Чайковский  Л.П.3,2, Рангаев А.В.4,2,  

Зрелый А.Ф.5,Курбанов В.М.6,2., Седик В.Н.7, Рангаева А.А.8 

 

ГП УКРНИИ медицины транспорта МЗ Украины, г.Одесса 

Морской институт Украины  (Отделение Морского Института 

Великобритании), г.Одесса 
Служба  Капитана порта Южный,  г.Южный 

Морская  фумигацционная компания «Скаллопс-Украина»,   

г. Черноморск 

Международная морская фумигационная организация (IMFO),  

г. Одесса 

Морская  фумигацционная компания «Колфум-Инвест», г. Николаев 

Фитосанитарная ассоциация  Украины, г. Киев 

Фумигационный отряд ООО  «Транстек», г. Черноморск 

 

19 ноября 2016 года после завершения работ фумотрядом 

ООО «В.Е.Т.А» (Одесса) по  подготовке судна и экипажа балкера 

«Trade Unity» (флаг Маршаловые острова) и груза зерна 68250 т  
кукурузы  к перевозке в трюмах  посредством  фумигации  (закладка 

таблеток препарата «Алфос» в толщу зерна) для последующей 

фумигации груза в пути следования на рейде порта Южный,  

произошло массовое отравление 12 филиппинских моряков, которое 
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по определению конвенции IMO определялось как аварийное 

морское происшествие (АМП). Пострадавшие моряки были 

эвакуированы с судна и госпитализированы в областную 

клиническую больницу г. Одесса. Руководствуясь Постановлениями 

КМУ, Приказами Минтранссвязи Украины и «Правилами 

расследования  аварийных морских происшествий» (ПРАМП-2006) 

для расследования АМП и отравления членов экипажа создана  

Комиссия    Мининфраструктуры  на базе Службы Капитана  порта 

Южный (к.д.п. Чайковский Л.П.) с включением экспертов ГЭМР – 
СПАС  ГП «УкрНИИ медицины транспорта Минздрава Украины» 

(рук. д.мед.н., проф. Белобров Е.П.).  

Результаты расследования выявили выраженные нарушения  

национальных и международных морских законодательных  

документов по предупреждению  аварий, отравлений фосфином 

моряков при фумигации грузов в специфических условиях  судна и 

порта в длинной цепи  прямых или опосредованных участников 

процесса фумигации  экспортных морских зерновых грузов: 

1. Зернотрейдеры,   на свой  риск заключают контракты по 

оказанию услуг для обеззараживания  (фумигации)  своего зерна  на 

судах в транзите со  случайными (необученными) фумотрядами  
сомнительной квалификации и компетентности в морской 

фумигации грузов, не имеющих соответствующих свидетельств 

профессиональной последипломной подготовки. 

2. Зернотрейдеры, подающие судовым экспедиторам 

письма-заявки в Грузовые бюро для разработки Грузовых 

Деклараций на перевозку зерновых грузов, не указывают, что груз 

будет фумигирован в пути следования. Поэтому в Грузовых 

декларациях отсутствуют требования  SOLAS,  IMO  MSC капитану 

судна по сохранению жизни и здоровья экипажа при перевозке 

зерна в пути следования. 

3. На момент  расследования АМП фумигаторы  ООО  
«ВЕТА»,  производившие  фумигацию груза на судне,  не были 

обучены морской фумигации грузов, а списочный состав 

фумотряда, как и других, не обученных работников различных 

фумотрядов, состоял из   техников, студентов, работников милиции, 

токарей, строителей, водителей, моряков,  бывших военнослужащих 

и других профессий,  далеких от  специальности профессиональной  

фумигации в специфических условиях на судах и в портах. 

4. Руководители  фумотряда ООО «ВЕТА»  при заключении  

договоров с администрацией терминалов и морских портов не 

сопровождали документы копиями свидетельств об обучении  
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работников правилам и нормам  морской фумигации грузов, как и  

не представили копии в службу ОСПС для получения  пропусков на 

вход на режимную территорию порта и ввоз фумигационных 

ядохимикатов. 

5. Из-за отсутствия обучения работников ООО «ВЕТА» по 

предупреждению аварий и отравлений  при фумигации на судах, 

руководители  фумотряда ООО «ВЕТА» не могли предоставить 

капитану судна «Trade Unite» свидетельств, подтверждающих свою 

грамотность и компетентность  морской фумигации зерна в трюмах 
судна.  

6.  Руководитель фумигационных работ на судне после 

закрытия трюмов не производил  работ по проверке степени 

надежности герметизации трюмов и не составил соответствующего 

Акта об отсутствии утечек фосфина из грузовых трюмов и 

отсутствии ядовитого газа в надстройке судна. 

7. Руководитель фумигационных работ ООО «ВЕТА» при 

определении готовности судна к перевозке фумигированого 

фосфином зерна не проверил перед фумигацией наличие 

специальной аптечки  по оказанию домедицинской помощи на 

случай  отравления фосфином на борту судна. 
8. Инспекторы Службы Капитана порта  не потребовали  

Свидетельств ИПО МРТ от фумигационного отряда об  их обучении 

и компетентности профессиональной  пригодности в проведении 

фумигации грузов в специфических и режимных условиях 

иностранного судна.  

9. Инспекторы Службы Капитана порта принимают  

сомнительного качества и  достоверности   Грузовые декларации от 

капитанов судов на перевозку зерна, в которых  отсутствуют 

требования  SOLAS, IMO IMDG CODE,  MSC  и др. по обеспечению  

безопасности экипажа, сохранению жизни  на море членов экипажа    

т/х  «Trade Unity» при перевозке грузов в трюмах в атмосфере 
чрезвычайно ядовитых фумигационных газов.  

10.  Инспекторы Службы Капитана порта  не потребовали 

от  руководителя фумигационных работ ООО «ВЕТА» на борту 

судна  Акта  проверки  надежности  герметизации трюмов,  об 

отсутствии утечек фосфина и наличия яда в помещениях 

надстройки судна. 

11. Руководство Грузовых Бюро вопреки требованиям 

законодательства, принимая заявки зернотрейдеров через  

экспедиторов,  не обращают внимание на отсутствие записи, что 

«груз зерна  в трюмах подлежит фумигации в транзите». 
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 Таким образом, Комиссия Капитана порта Южный 

Мининфраструктуры Украины при участии ГП УкрНИИ медицины 

транспорта, Морского института Украины и ИПО МРТ по 

результатам проведенного расследования  аварийного морского 

происшествия и случая массового отравления фосфином 12 моряков 

т/х «Trade Unity»  при фумигации  зерна  фумотрядом ООО «ВЕТА» 

предписали  в срочном порядке все работникам фумотряда  и  

другим необученным фумотрядами в украинских портах пройти 

обучение на курсах «Морская фумигация грузов», разработали 
«Перечень мероприятий рекомендованных для организации и 

частных предприятий, прямо или косвенно ответственных за 

безопасность фумигации грузов на судах, разработанных 

экспертами УКРНИИ МТ Минздрава Украины и Морского 

института Украины по устранению причин АМП и массового 

отравления моряков т/х «Trade Unity»  в порту Южный». 

Ключевые слова: фосфин, порт  Южный, филиппинские 

моряки. 

Key words:  phosphine, Port  Yuzhny, Filipino  sailors.   
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УДК 613.62:616-099:656.6 

 

ФУМИГАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – КАК  ОСНОВА  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОРСКИХ 

ФУМИГАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АВАРИЙ, 

СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ФУМИГАТОРОВ И 

МОРЯКОВ 

 
FUMIGATION  MANAGEMENT – AS A BASIS FOR  THE 

PRODUCTION  EFFICIENCY OF  MARINE FUMIGATION  

COMPANY, ENSURING SAFETY,  PREVENTING ASSIDENS,  

PRESERVING  THE  LIFE AND HEALTH OF FUMIGATORS AND 

SEAMENS 

 

Белобров Е.П.1,2, 3 

 

ГП УКРНИИ медицины транспорта МЗУкраины, г.Одесса 

Морской институт Украины  (Отделение Морского Института 

Великобритании), г. Одесса 
Институт последипломного образования  специалистов морского и 

речного транспорта Украины, г. Одесса 

 

В Украине плохо урегулированы вопросы обеззараживания 

зерновых, кормовых, сельскохозяйственных товаров и грузов на 

борту, а отсутствие системы регулирования  фумигации  зерновых 

экспортных грузов, на судах в пути следования подтверждено  

многими авторами (Е.П. Белобров, 2010, 2015, А. Скоробогатов,  

А. Перепелица, 2016, А. Ницевич, 2017 и др.). При этом в настоящее 

время  работы в научной, специальной и популярной литературе  по  

направлению фумигационного менеджмента отсутствуют в   
морской отрасли Украины. 

Термин «морской фумигационный менеджмент» 

практически не известен  специалистам,  профессиональная 

деятельность которых  связана  с проведением фумигации  

зерновых, кормовых, сельскохозяйственных и лесных грузов. 

Данный термин  малопонятен  не только  работникам  сельского 

хозяйства, производителям зерна, ориентированных на карантинные  

мероприятия  экспортной  пищевой  продукции,  но  и 

зернотрейдерам, судовладельцам,  фрахтователям  администраторам 
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морских и речных портов, но главное – морским фумигационным  

компаниям.  

Морской фумигационный менеджмент экспорта зерна  

имеет давнюю международную историю и практически 

отсутствовал в СССР из-за отсутствия  экспорта  и наличия мощных 

импортных  сырьевых  грузопотоков зерна.  Напротив, в Украине, 

где основным объектом  морской фумигации грузов является  зерно, 

экспорт которого превысил в 2016 году более 40 млн. тонн,  

управление  морской фумигацией   подкарантинных грузов должно 
занять достойное место в морском экспортном зерновом бизнесе 

страны.  

С точки зрения  процессов  морской фумигации   

экспортных грузов  под  морским фумигационным менеджментом  

следует понимать следующую совокупность производственных 

функций: 

      1. На контрактной основе оказание услуг  

зернотрейдерам (грузоотправителям) в проведении работ по 

подготовке (фумигации) зерна  для  сохранения его от вредителей 

хлебных запасов и сохранение товарных качеств груза в трюмах 

судна на всем протяжении рейса  в пути следования к потребителю 
(грузополучателю).  

2. Обучение и профессиональная переподготовка  

фумигаторов правилам, методам и способам эффективности и 

безопасности технологии морской фумигации грузов в 

специфических условиях  судна. 

3. Проверка технико-технологического состояние и 

пригодности грузовой системы трюмов и судна в целом, 

прибывшего под погрузку  зерновых грузов для последующей  их 

подготовки  (фумигации) в транзите. 

4.  Контроль перед загрузкой судна – наличия штатного 

судового оборудования  (средств газоанализа фосфина, защиты 
органов  дыхания и специальной аптечки  при отравлении 

фосфином на борту судна). Инструктаж палубной команды 

правилам замеров фосфина на судне и использования средств 

защиты органов дыхания,  

5. Проведение фумигации (закладки фумиганта) в груз 

трюма, с использованием конкретных технологий обеззараживания 

зерна на судах, учетом расчетной дозы фумиганта и времени  

экспозиции  фосфина в транзите. 

6. Проверка  степени надежности герметизации трюмов  

перед рейсом и  составления  соответствующего Акта об отсутствии 
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утечек фосфина  из грузовых трюмов и отсутствии ядовитого газа в 

надстройке судна. 

7. Подготовка всех фумигационных документов для 

передачи Капитану судна полномочий и ответственности за 

проведения эффективной фумигации зерновых грузов в рейсе, 

предупреждения порчи груза, сохранение его товарных качеств,  

предупреждение аварий, сохранение жизни и здоровья экипажа.  

8. Расследование причин аварийных морских происшествий  

и отравлений морских фумигаторов  и членов экипажа,  связанных с 
морской  фумигацией  грузов в транзите. 

 9. Планирование, учет и анализ расходов по бюджетам  

морской  фумигационной компании.   

     Поэтому, морская фумигация грузов также является  

отраслью, где впервые задумываются специалисты морского 

фумигационного зернового бизнеса о том, что морской 

фумигационный манаджмент должен не просто стать, но и быть 

эффективным и безопасным.  

Специфика морской фумигации грузов, которая в корне 

отличается от фумигации товаров в сельскохозяйственной отрасли и  

складывается из целей построения совершенно новой системы 
управления и  включающей:  

- повышение эффективности в профессиональной 

деятельности со снижением не производительных затрат на  

проведение  морской фумигации грузов на судах и в портах; 

- переход к управлению, ориентированному на 

производственный процесс, основанный на разработке и внедрению 

новых фумигантов и технологий морской фумигации зерновых 

грузов в эксплуатационном режиме и аварийных ситуациях; 

- сокращения непроизводительных простоев в работе 

фумигацонной компании; 

- предупреждение аварий с фумигированными 
грузами на судах и повышение безопасности  эксплуатации морских 

судов, занятых перевозкой фумигированных фосфином 

подкарантинных грузов; 

- повышение профессиональной подготовки и 

эффективности  использования персонала морских фумигационных 

компаний. 

В производственной деятельности морских фумигационных 

компаний для достижения  этих целей  должен  решаться  целый 

комплекс задач: обязательное обучение  на курсах правилам и 

методам морской фумигации грузов, планирование работ,  
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обеспечение  ресурсами, качественное выполнение  фумигационных 

работ в морской отрасли, учет, изучение и анализ причин 

аварийных морских происшествий и отравлений моряков при 

морской фумигации грузов на судах и в портах, в итоге – анализ  

коммерческой эффективности  и безопасности компании.  

Поэтому, весьма своевременным и актуальнымы  являются 

задачи повышения прозрачности системы морского 

фумигационного менеджмента и, конечно, контроля 

ответственности, и полномочий руководителей, как основы 
эффективности  производства  морских фумигационных компаний, 

обеспечения безопасности, предупреждения аварий, сохранения 

жизни и здоровья  морских фумигаторов и  моряков.  

Ключевые слова: фумигационный менеджмент, морские 

фумигационные компании, здоровье моряков. 

Key words:  Fumigation  management, Marine Fumigation 

Company, health of seams. 

 

 

УДК 616-009 

 

ЗМІНИ М’ЯЗОВОЇ ТА КООРДИНАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ 

В ДИНАМІЦІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ПЕРІОДУ 

 
CHANGES IN MUSCULATION AND COORDINATION ACTIVITY 

IN THE DYNAMICS OF THE POSTTRUMATIC PERIOD 

 

Бильський Д.В. 
 

Одеський національний медичний університет 

 

Дані про патофізіологічні механізми ішемії та 

травматичного пошкодження мозку підкреслюють їх подібність, 

оскільки при названих процесах в організмі порушується цілісність 

клітин і руйнуються тканини. Актуальність даного напрямку в науці 

переросла медичну і соціальну значимість, оскільки інсульт і 

черепно-мозкова травма (ЧМТ) реєструються переважно молодих 

людей в працездатному віці. В альтеруючих патобіохімічних 

каскадних процесах в посттравматичному і післяінсультних 
періодах показані ексайтотоксічность, посилення процесів 

ліпопероксидації, вивільнення вільних радикалів, апоптоз і 

запалення, що сприяє розвитку у пацієнтів різного ступеня 
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вираженості моторних, когнітивних та інших порушень, що 

обмежують працездатність. Після ЧМТ відбуваються первинні 

ушкодження мембран нейронів, тканини білої речовини, стінок 

судин, що в сукупності ініціює механізми вторинного пошкодження 

клітин. Зважаючи на недостатньо ефективну терапію ЧМТ, 

актуальним завданням є підвищення ефективності лікування 

названих патологічних станів, що, на наш погляд, має відповідати 

концепції про патогенетичну обумовленість фармакотерапії. 

Мета роботи – дослідження особливостей м’язевої та 
координаційної активностей у щурів протягом посттравматичного 

періоду. 

Досліди проводили на щурах лінії Вістар з дотриманням 

основних вимог патофізіологічного експерименту. ЧМТ травму 

моделювали шляхом травматичного удару на тім’мяно-потиличну 

ділянку вагою в 5 г з висоти в 50 см. Починаючи з 2-ї доби після 

нанесення ЧМТ в щурів реєстрували здатність утримувати зручну 

позу на стрижні, що обертається, а також визначали здатність 

утримуватися на металевій сітці, розташованій під кутом в 80о. 

Протягом перших 5-7 діб посттравматичного періоду щури 

демонстрували виражену гіпокінезію та м’язову атонію. Навіть при 
наданні щурам неприємної пози вони приймали нормальне положення 

на горизонтальній поверхні в середньому через 28±4 с. Вказаний 

показник наприкінці 2-го тижня посттравматичного періоду 

зменшувався в 7.5 разів і дорівнював 3.7±0.4 с (p<0,05). З початку 3-го 

тижня після ЧМТ 2 щури із 10 були здатні утриматися на поверхні 

стрижня, який обертається. Протягом 6-го тижня посттравматичного 

періоду 6 щурів із 10 утримувалися на поверхні стрижня, який 

обертається.  

Протягом перших 6 тижнів після ЧМТ жоден з щурів не зміг 

утриматися на поверхні розташованої під кутом в 80о металевої сітки, 

на 7-му тижні – 2 щури із 10, на 8-му тижні – 5 щурів із 10.  
Отримані дані свідчать про різні терміни відновлення 

м’язових та координаційних функцій протягом посттравматичного 

періоду в щурів, що висвітлює різні ланки їх залучення до патогенезу 

вказаної патології, а також можливість фармакологічного впливу при 

коректно складеній фармакотерапії. 

Ключові слова: посттравматичний період, м’язова 

активність, координаційна активність, фармакотерапія.  

Key words: post-traumatic period, muscular activity, 

coordination activity, pharmacotherapy. 
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УДК 61 (091) 

 

К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ 

УЧЕНОГО-ПАТОФИЗИОЛОГА, ОРГАНИЗАТОРА И 

ПЕРВОГО ДЕКАНА МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

НОВОРОССИЙСКОГО (НЫНЕ ОДЕССКОГО) 

УНИВЕРСИТЕТА ВЛАДИМИРА ВАЛЕРЬЯНОВИЧА 

ПОДВЫСОЦКОГО (1857-1913) 

 
ON THE 160th ANNIVERSARY OF THE BIRTH DAY OF THE 

OUTSTANDING SCIENTIST-PATHOPHYSIOLOGIST, 

ORGANIZER AND FIRST DEAN OF THE MEDICAL FACULTY OF 

THE NOVOROSSIYSK (PRESENT DAY - ODESSA) UNIVERSITY 

OF VLADIMIR VALERIANOVICH PODVYSSKY (1857-1913) 

 

Вастьянов Р.С., Гуркалова И.П., Кузьменко И.А. 

 

Одесский национальный медицинский университет 

 

В.В. Подвысоцкий родился в с. Максимовка Черниговской 
области и для получения начального образования был направлен 

отцом в Швейцарию. В Женевской классической гимназии юноша 

овладел французским и немецким языками, что позволило ему в 

будущем изучать научную литературу выдающихся ученых в 

оригинале. 

Вернувшись на родину В.Подвысоцкий поступил в 

Житомирскую классическую гимназию, которую окончил с золотой 

медалью, а затем продолжил обучение на медицинском факультете 

Киевского Императорского университета Св. Владимира. 

Интересный редчайший факт в истории семьи Подвысоцких – его 

отец Валерьян Подвысоцкий, закончив карьеру чиновника, в 50 лет 
в это т же период становится студентом медицинского факультета в 

Дерптском университете и впоследствии становится профессором 

фармакогнозии и фармации Казанского университета. 

Окончив Киевский университет, молодой врач 

В.В.Подвысоцкий направляется в экспедицию на Кавказ, где 

изучает проказу, а в 29 лет защищает диссертацию и с целью 

совершенствования научной подготовки работает в лабораториях г. 

Мюнхена и Парижа. 

В 1888 году В.В.Подвысоцкий возвращается в г. Киев, где 

возглавляет кафедру общей и экспериментальной патологии 
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Киевского университета. Именно в киевский период (1888-1900) он 

формируется как педагог и ученый, привлекая наиболее 

талантливую молодежь к научным исследованиям. В созданную им 

школу патологов входили талантливые молодые ученые 

А.А.Богомолец, Д.К.Заболотный, Л.А.Тарасевич, И.Г.Савченко, 

С.М.Щастный, А.В.Леонтович, В.К.Стефанский и др., которые 

последовали за ним в Одессу, куда он был направлен для 

организации и строительства медицинского факультета 

Новороссийского (Одесского) университета. 
Следует отметить, что, начиная с 60-х годов XIX века, 

благодаря интенсивной научной работе в Одессе И.М.Сеченова и 

расцвета творческих сил И.И.Мечникова, успешно развивалась 

одесская школа патологов, основанная на общепатологических 

концепциях, в которых клиника и теория тесно взаимодействуют и 

обогащают друг друга. Благодаря этому европейский подход 

крупного патофизиолога В.В.Подвысоцкого к созданию целого 

медицинского городка с теоретическими и практическими 

кафедрами и клиниками в Одессе был встречен с энтузиазмом. Но 

это был каторжный труд, денег катастрофически не хватало. 

Подвысоцкий был введен в состав строительной комиссии, он 
принимал активное участие в устранении недостатков в проекте, 

затрачивал массу времени и сил для поиска дополнительных 

средств, оснащения факультета наглядными пособиями, приборами, 

химикатами и т.д. Особенно велика заслуга В.В.Подвысоцкого в 

подборе профессорско-преподавательского состава, составлении 

учебных программ и расписаний занятий. Благодаря этому 

титаническому труду, был создан прекрасный медицинский 

институт (ныне ОНМедУ), соответствующий лучшим стандартам 

Европы, в котором работали высококвалифицированные 

преподаватели, ученые, представители известных научных школ, 

сразу ставший одним из авторитетнейших научно-медицинских 
центров страны. 

По приезде в Одессу В.В.Подвысоцкий  был избран 

председателем Бальнеологического общества и по его предложению 

обсуждались рекомендации, направленные на улучшение 

курортного дела в Одессе и, в частности, деятельности 

грязелечебниц на Хаджибейском, Куяльницком и Сухом лиманах. 

Научные разработки профессора В.В.Подвысоцкого были 

посвящены вопросам регенерации различных органов, защитным 

функциям организма, роли микроорганизмов в возникновении 

болезней, этиологии опухолей. Проведению бактериологических 
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исследований  В.В.Подвысоцкого способствовало его постоянное 

посещение лаборатории И.И.Мечникова, безоговорочное 

поддержание его фагоцитарной теории даже на том этапе развития 

науки, когда многими учеными оно подвергалось сомнению. 

Результатом этих исследований было знаменитое руководство 

«Основы общей и экспериментальной патологии. Руководство к 

изучению физиологии больного», изданное впервые в 1891 году, 

выдержавшее 20 переизданий, переведенное на 17 языков (включая 

немецкий, французский, японский). 
Одесская научная общественность всегда помнит и чтит 

заслуги выдающегося ученого-патофизиолога, занимавшего на 

протяжении 1900-1905 г. должность декана медицинского 

факультета Новороссийского университета (г.Одесса) и 

заведующего кафедрой общей патологии Императорского 

Новороссийского университета в г.Одессе. 

По инициативе и ходатайству профессора А.И.Гоженко и 

при поддержке ректора университета академика В.Н.Запорожана 

кафедра ОНМедУ решением Министерства здравоохранения 

Украины была переименована в кафедру общей и клинической 

патологической физиологии имени В.В.Подвысоцкого. Ежегодно в 
мае, начиная с 2001 года, проводятся научные конференции, 

инициаторами которых являются Украинский НИИ медицины 

транспорта МЗ Украины (директор д.мед.наук, профессор 

А.И.Гоженко), Одесское отделение научного общества 

патофизиологов и Научное общество патофизиологов Украины и 

издаются Бюллетени чтений им. В.В.Подвысоцкого. 

Ключевые слова: профессор Подвысоцкий, медицинский 

институт, кафедра патологической физиологии. 

Key words: Professor Podvysotsky, Medical Institute, 

Department of Pathological Physiology. 
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УДК 502.3:504.5 

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ АТМОСФЕРНИХ ЗАБРУДНЕНЬ У 

ПРОМИСЛОВОМУ МІСТІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ 

 

CHARACTERISTICS OF ATMOSPHERIC POLLUTION IN 

INDUSTRIAL CITY OF  METALLURGICAL INDUSTRY 

 
*Гребняк М.П., *Федорченко Р.А., Михайленко В.Л. 

 
*Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя 

Одеський національний медичний університет, м. Одеса 

 

Актуальність. Серед головних чинників формування 

здоров’я провідне місце належить навколишньому середовищу. В 

низці багатьох чинників, що впливають на довкілля та здоров’я 

населення одне із головних місць займають атмосферні забруднення 

(А.М. Сердюк та ін., 2015; С.Л. Аваліані та ін., 2012). При цьому, 

розвиток промислового виробництва та зростання обсягів 

використання хімічних речовин на тлі інтенсивної сучасної 
урбанізації міст зумовлюють постійні якісні й кількісні зміни 

впливу промислових викидів та значно ускладнюють проблему 

санітарної охорони повітряного басейну. Реальна загроза здоров’ю 

населення поглиблюється одночасним забрудненням довкілля 

великою кількістю шкідливих хімічних речовин від стаціонарних й 

пересувних джерел (О.І.Турос, 2016; Л.Н. Данилина та ін., 2012; 

М.О. Басов, 2012; С.Г. Фокін, 2010). 

Результати досліджень. Запорізька область відноситься 

до одного із найбільш забруднених регіонів України. За сумарними 

викидами шкідливих речовин в атмосферне повітря (353,0 тис.т) 

вона займає 4-е місце в державі, а за питомою вагою перевищень 
ГДК за пилом (35,1%), сірководнем (23,8%), фенолом та його 

похідними (18,1%) знаходиться на перших рангових місцях. 

Детермінуючим чинником забруднення атмосферного 

повітря м.Запоріжжя є рівень використання потужностей 

виробництва.  Загальні обсяги валових викидів в атмосферне 

повітря м. Запоріжжя від стаціонарних джерел при помірному рівні 

виробництва зменшились у 1,3 рази (до 130,4±5,8 тис. т/р, р<0,01), 

твердих речовин – 2,2 рази (до 15,9±1,9 тис. т/р, р<0,001), діоксиду 

сірки - 1,8 рази (до 9,2±0,4 тис. т/р, р<0,001), оксидів азоту - 1,2 рази 

(до 8,9±0,4 тис. т/р, р<0,001). Загальний обсяг валових викидів від 
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головних металургійних підприємств м.Запоріжжя при помірному 

рівні зменшився за рахунок викидів від ВАТ “Запоріжсталь” у 1,4 

рази (до 73,73±6,3 тис. т/р, р<0,05), ВАТ „ЗАЛК” - 2,1 рази (до 

7,21±3,7 тис. т/р, р<0,05), ВАТ «Дніпроспецсталь» - 2,2 рази 

(2,95±0,54 тис. т/р, р<0,05).  

Динаміка валових викидів від стаціонарних джерел та 

показника ∑ПЗ/ГДЗ протягом 1990-2016 рр. характеризувалася 

стрімким зниженням в 1990-1993 рр., відносною стабільністю в 

1994-2003 рр. та зниженням в останній період. 
Середні концентрації шкідливих хімічних речовин у 

атмосферному повітрі протягом 1990-2016 рр. в помірний період 

виробництва були практично стабільними, показник ∑ПЗ/ГДЗ 

зменшився на 0,87±0,41 умовн.од. При цьому майже половина проб 

пилу (50,42±3,43 %), сірководню (49,64±7,27 %), фенолу (49,64±3,81 

%) та діоксиду азоту (36,42±8,01 %) перевищувала ГДК с.д. 

Обсягам викидів від стаціонарних та пересувних джерел 

властива різноспрямованість змін. Викиди від стаціонарних джерел 

зменшились на 33,7±10,1 тис. т/рік (р<0,01), а від пересувних 

джерел зросли  на 20,7±2,2 тис. т/рік (р<0,001). За рахунок цього їх 

питома вага у сумарному забрудненні промислового міста 
збільшилась на 28,8±0,4 % (р<0,001). Внаслідок вказаного відбулися 

й зміни їх питомої ваги. Питомі викиди від стаціонарних джерел 

зменшились на 25,8±4,4 кг/людину і на 121,1±39,8 т/км2 (р<0,05); 

від пересувних джерел - зросли відповідно на 22,4±6,8 кг/людину та 

73,2±14, 1 т/км2 (р<0,01). 

Від пересувних джерел та виробничої техніки повітряний 

басейн міста найбільш забруднюється діоксидом вуглецю 

(542,15±18,32 тис.т), оксидом вуглецю (35,10±0,75 тис.т), 

неметановими леткими органічними сполуками (5,47±0,12 тис.т) та 

оксидами й діоксидами азоту (4,35±0,18 тис.т). Найбільше викидів 

шкідливих речовин у місті від вантажних автомобілів (41,4 %), па-
сажирських легкових (27,5 %) та пасажирських автобусів (13,4 %).  

Найбільшу кількість сильних та середньої сили 

кореляційних зв’язків з іншими шкідливими речовинами (по 15) у 

викидах мають акролеїн, ванадію оксид, нафталін, бенз(а)пірен, 

ацетон, діоксид марганцю та сірководень (14). 

Висновки. Основними закономірностями атмосферних 

забруднень у промисловому місті металургійної галузі є: 1) 

промислові викиди детермінують один з найвищих рівнів 

забруднення в країні; 2) визначальним фактором забруднення 

атмосферного повітря є рівень використання потужностей 
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виробництва; 3) протягом тривалого періоду рівень забруднення є 

неприпустимим; 4) основними забруднюючими речовинами є оксид 

вуглецю, діоксид сірки, оксид азоту, фенол, сірководень; 5) викидам 

від пересувних джерел властиво збільшення їх питомої ваги; 6) від 

пересувних джерел та виробничої техніки повітряний басейн 

найбільш забруднюється діоксидом і оксидом вуглецю, оксидами та 

діоксидами азоту, неметановими леткими органічними сполуками; 

7) у викидах найбільш розгалужену кількість кореляційних зв’язків 

між собою мають нафталін, бенз(а)пірен, фенол, оцтова і азотна 
кислота, свинець. 

Ключові слова: забруднення атмосферного повітря, 

потужності виробництва, стаціонарні та пересувні джерела 

забруднення. 

Key words: atmospheric air pollution, production capacity, 

stationary and mobile sources of pollution. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ХРОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА (ХРБС) И СОПУТСТВУЮЩЕЙ 

ПАТОЛОГИИ 

 

PATHOGENETIC MECHANISMS OF CHRONIC HEART  

DISEASE (CHD) AND ACCOMPANYING PATHOLOGY 

 

Гуркалова И.П., Закатова Л.В., Кузьменко И.А. 

 

Одесский национальный медицинский университет 

 

Одной из наиболее распространенных проблем кардиологии 
признана общность заболеваний системы кровообращения с 

заболеваниями других систем организма, т.н. коморбидность. 

Болезни системы кровообращения уверенно занимают едущее 

положение в формировании показателей заболеваемости, 

распространенности, смертности и инвалидности населения. 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по данным Европейского 

бюро ВОЗ, которые входят в группу неинфекционных заболеваний 

(НИЗ), с точки зрения нагрузки на систему здравоохранения, угрозы 

благополучию значительных групп населения, особенно лиц в 

возрасте 50 лет и старше, имеют наибольшую значимость. 
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На долю ССЗ (преимущественно болезни сердца и инсульт) 

приходилось более половины всех случаев смерти, однако за 

последние 30 лет показатели смертности от ССЗ во всех возрастных 

группах последовательно снижались в экономически развитых 

странах Западной Европы и в некоторых из 10 новых стран-членов 

Европейского Союза (ЕС-10). Однако в новых независимых 

государствах (ННГ) этот показатель в три раза выше 

соответствующих показателей в 15 странах ЕС (ЕС-15). В то же 

время в Украине показатели смертности от ССЗ являются одними из 
самых высоких в мире. 

В этой связи весьма актуальным является существенный 

пересмотр прежних научных взглядов на причины и механизмы 

развития сопутствующей патологии при болезнях системы 

кровообращения. 

Сегодня основные проблемы коморбидности в кардиологии 

выделяют в следующие разделы: 

- Хронические обструктивные заболевания легких (ХОЗЛ); 

- Болезни почек и ССС; 

- ССЗ в сочетании с депрессивными, неврологическими 

заболеваниями; 
- Болезни печени и ССС; 

- Сахарный диабет и ССЗ; 

- Псориаз в сочетании с ССЗ; 

- Остеоартроз и ССЗ; 

- Кардиомиопатии Такотсубо. 

По данным ревматического отделения Университетской 

клиники №1 Одесского национального медицинского университета 

проблема ревматической болезни сердца, сопровождающаяся рядом 

сопутствующих заболеваний, остается весьма актуальной. 

Так, при обследовании 101 пациента с ХРБС, из них 

женщин – 70,3 %, мужчин – 29,7 %, в возрасте в среднем 54,1±1,2 
(23-83) года доля трудоспособных лиц составляла 67,3%, 

нетрудоспособных – 32,7%. Среди всех пациентов 76% имели 

инвалидность по данному заболеванию, в том числе І группа – 8,9%, 

II группа – 53,5%, III – 9,9%. 

Использованы общеклинические методы исследования, 

биохимический анализ крови, инструментальные методы – ЭКГ и 

эхоКГ, рентгенологические. 

У всех пациентов выявлены пороки сердца, причем 

преобладали сочетанные пороки (63,4%), тогда как изолированных 

было 36,6%. Из всех сочетанных пороков большинство составляли 
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митрально-аортальные – 51,5%, митральные – 19,8% (в том числе 

комбинированные 7,9%), аортальные – 16,8% (в том числе 

комбинированные 10,9%). Сердечная недостаточность ІІА выявлена 

у 64,4% пациентов, ІІВ – у 29,6%. 

По данным эхоКГ снижение ФВ ЛЖ отмечалось у 35,6% (и 

составило 54-35%). Фиброз МК выявлен у 58,4%, кальциноз – у 

35,6%. Фиброз АК выявлен у 55,4%, кальциноз – у 36,6%. 

Отмечено также сочетание (коморбидность) ХРБС с другой 

патологией; так, гипертоническую болезнь и ИБС отмечали у 18,8% 
обследованных, аутоиммунный тиреоидит – у 6,9%, нефрогенная 

гипертензия и сахарный диабет – у 4%, хронический гепатит – у 3% 

пациентов. 

Подъем заболеваний приходился на возраст 3-16 лет, в 

возрасте 17-20 лет заболевание началось у 13,9% пациентов, в 21-44 

года – у 26,7%, 45-59 лет – у 13,9%. Длительность заболевания 

составляла в среднем 30,9±1,3 года. 

Приведенные данные свидетельствуют о большой медико-

социальной значимости ХРБС, характерной для широкого 

возрастного (трудоспособного) контингента. 

Какие же патофизиологические механизмы могут лежать в 
основе хронической ревматической болезни сердца и таких разных 

по клиническим проявлениям сопутствующих заболеваний, как 

пороки сердца, гипертоническая болезнь, тиреоидит, ИБС, 

нефрогенная гипертензия, гепатит, наблюдаемые у обследованных 

пациентов? 

Учитывая, что хронический ревмокардит, как инфекционно-

воспалительное заболевание, сопровождается поражением 

соединительной ткани, а следовательно всего иммунного статуса 

организма, необходимо шире рассматривать складывающийся 

патогенетический фон. В основе всего сопровождающего 

хроническое ревматическое заболевание сердца лежит дизрегуляция 
соединительной ткани как на клеточном, так и на органном уровнях, 

которая сопровождается нарушением стромы внутренних органов, 

сосудистой стенки, нарушением дифференцировки клеток, их 

метаболизма, т.е. на всех уровнях организма. 

Дегрануляция тучных клеток приводит к высвобождению 

целого ряда медиаторов: гистамин, тромбоксан, лейкотриены, 

простагландины, фактор активации тромбоцитов, фактор некроза 

опухолей (ФНО) и т.д. ФНО является основным медиатором, 

поддерживающим воспаление при ревмоартрите, ювенильном 

идиопатическом артрите, анкилозирующем спондилите и др. 
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аутоиммунных поражениях суставов. В частности, ФНО играет 

большую роль в патогенезе псориаза, при котором развиваются 

воспалительно-дегенеративные процессы в суставах, 

метаболические и кожные нарушения. 

Последними работами показано, что лимфоциты CD8 

(которые в норме выступают в роли Т-супрессоров и 

цитостатических Т-лимфоцитов) при аутоиммунных заболеваниях 

могут стимулировать пролиферацию В-лимфоцитов и выработку 

антител. Часть этих антител в виде иммунных комплексов оседает в 
тканях и вызывает воспаление, а другая связывается с тканевыми 

антигенами и комплементом и приводит к повреждению тканей 

либо органа. 

Активация цитотоксических антител и «запретных» клонов 

лимфоцитов уничтожает клетки-мишени всей физиологической 

системы соединительной ткани (суставы, нервные клетки, 

лимфоузлы, поджелудочная железа, щитовидная, почки, легкие) – 

это и приводит к полиорганной патологии. 

Таким образом, необходимо своевременное выявление и 

адекватная коррекция как ССЗ, так и сопутствующей патологии, 

имеющей единый патогенетический фон, а также 
дифференцированный подбор средств базисной и патогенетической 

терапии. 

Ключевые слова: соединительная ткань, полиорганная 

патология.  

Key words: connective tissue, multiple organ pathology. 
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УДК: 615.327.015.4:616.61-002-092.9  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СЛАБКОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ 

МІНЕРАЛЬНИХ ВОД З ПІДВИЩЕНИМ УМІСТОМ 

ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН НА ПЕРЕБІГ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НЕФРИТУ 

 

RESEARCH  OF  LOW-SALT MINERAL WATERS  WITH HIGHER 

CONTENT OF ORGANIC SUBSTANCES INFLUENCE ON THE 
COURSE OF EXPERIMENTAL NEPHRITIS 

 

Гуща С.Г., Насібуллін Б.А., Польщакова Т.В., Калініченко М.В. 

 

ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ 

України»,  м. Одеса 

 

У комплексному лікуванні захворювань нирок все ширше 

застосовують поряд з медикаментозними і немедикаментозні 

методи лікування, зокрема — природні лікувальні ресурси, тобто 

мінеральні води (МВ), пелоїди, глини та ін.  
Модель нефриту у білих щурів-самиць відтворювали 

одноразовим підшкірним введенням 0,5 mg уранілацетату, 

розчиненого в 0,5 ml 50 % водного розчину гліцерину на 100 g маси 

тіла щура. Відтворення моделі нефриту у щурів супроводжувалось 

різким скороченням тривалості життя (5-7 діб). Тварин було 

розподілено на 4 групи. 1 група — інтактні щури (контрольна група 

порівняння). 2 група — тварини з нефритом, 3 та 4 групи — тварини 

з нефритом, які на другий день після відтворення патології 

отримували курсом протягом 7 діб, у режимі водного навантаження, 

у добовій дозі 1 % від маси тіла, з підвищеним умістом органічних 

речовин (Сорг. 0,012 g/l) слабкомінералізовану хлоридно-
гідрокарбонатну натрієво-магнієво-кальцієву воду свердловини 

(свр.) № 121-РГ ділянки надр «Центральна» Помірецького 

родовища міста Трускавець (Львівська область) та з підвищеним 

умістом органічних речовин (Сорг. 0,016 g/l)  слабкомінералізону 

гідрокарбонатну магнієво-натрієву воду фасовану «Збручанська 77» 

Збручанського родовища (Хмельницька область).  

Розвиток експериментального нефриту у щурів 

супроводжується значним, на 266 %, збільшенням об’єму добового 

діурезу (ОДД), за рахунок збільшення швидкості клубочкової 

фільтрації (ШКФ), на 42 % при одночасному зменшенні відсотку 
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зворотного всмоктування рідини, на 10,02 % порівняно з 

контрольними величинами (р < 0,001). Добова екскреція азотистих 

продуктів обміну набуває збільшення: виведення креатиніну 

збільшується на    42 % порівняно з контролем, а сечовини — на 120 

% (р < 0,001). Збільшуються добова екскреція іонів калію, натрію та 

хлорид-іонів на 430, 46 та 147 %.  

У щурів, які на фоні розвитку нефриту отримували МВ свр. 

№ 120-РГ, встановлено часткову нормалізацію сечоутворення. 

ШКФ перевищує контрольні величини на 36 % (у щурів з 2 групи — 
на 42 %), а відсоток зворотного всмоктування рідини у канальцях 

нефронів зменшено на 0,94 % (тоді, як у щурів з нефритом — на 

1,02 %). Таке співвідношення показників парціальних процесів у 

нирках призводить до значного зниження ОДД, але він все ж 

перевищує контрольний показник на 151 % (у щурів з ЕН — на 266 

%). Визначено деяке зменшення добової екскреції азотистих 

продуктів обміну (креатиніну та сечовини), порівняно з щурами з 

нефритом, але рівень контролю ці показники перевищують. 

Екскреції іонів калію, натрію та хлорид-іонів знижується на 145, 15 

та 74 % (р < 0,001) у порівнянні з ІІ групою, але не досягають рівня 

інтактних тварин і залишаються підвищеними. 
При застосуванні у щурів з нефритом МВ «Збручанська 

77», встановлено достовірне зниження об’єму добового діурезу на 

84 % (р < 0,001),  збільшення на 24 % (р < 0,001) ШКФ та зниження 

величина канальцевої реабсорбції на 2 % (р < 0,001) у порівнянні з 

групою щурів з нефритом (2 група тварин). Виведення креатиніну 

збільшилось на 24 %, сечовини на 20 %, іонів натрію на 60 % (при р 

< 0,001 для перелічених показників), а екскреція іонів калію та 

хлорид-іонів знизилась на 382 та 15 % при супутньому зниженні 

вмісту креатиніну та сечовини у крові на 10 та 30 % (р < 0,001) при 

порівнянні з щурами з нефритом (2група). Але у порівнянні з 

щурами, що отримували МВ свр. № 120-РГ, під впливом МВ 
«Збручанська» — ОДД, ШКФ, екскреція креатиніну та сечовини 

збільшуються на 30 % (р < 0,001). При цьому, відсоток канальцевої 

реабсорбції знижується більше, ніж у щурів 2 групи (р < 0,001). 

Виведення іонів калію та хлорид-іонів знижується на 137 та 43 %, а 

іонів натрію збільшується на 76 %.  

Таким чином, застосовані МВ чинить односпрямований 

коригуючий вплив на порушення функціонального стану нирок: 

помітно нормалізують сечоутворювальну та екскреторну (виведення 

креатиніну та сечовини) функції нирок з деякою перевагою МВ свр. 

№ 120-РГ та відновлювальний вплив на іонорегулюючу функцію 



 
44 

нирок при застосуванні МВ «Збручанська 77». Можна припустити, 

що деяка відмінність за силою отриманого ефекту обумовлена 

відмінністю різниці фізико-хімічного складу органічних речовин та 

більш високим вмістомв органічних речовин у складі МВ 

«Збручанська 77». 

Ключові слова: мінеральні води, органічні речовини, 

функціональний стан нирок.  

Key words: mineral water, organic substance,  functional state 

of kidneys. 

 

 

УДК 574.2:613:571.27 

 

ПАТОГЕННІ ЧИННИКИ СИНДРОМУ  

ЕКОЛОГІЧНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ЛЮДИНИ 

 

PATHOGENIC FACTORS FOR SYNDROME OF  

ECOLOGICAL HUMAN DYSAPTATION 

 

Дегтяренко Т. В., Коджебаш В. Ф. 
 

Південноукраїнський національний педагогічний університет  

імені К. Д. Ушинського 

 

В нашій країні всі верстви населення знаходяться в 

особливо несприятливих екологічних та соціальних умовах 

одночасного впливу низки патогенних чинників, які  призводять до 

розвитку синдрому екологічної дезадаптації (СЕД) у дітей, молоді 

та дорослих, серед яких доцільно зазначити наступні. 

- Забруднення атмосферного повітря та ґрунтових вод 

викидами і скидами різних підприємств, в першу чергу 
металургійної, нафтохімічної,  коксохімічної, цементної 

промисловості тощо, як відомо, дуже згубно позначається на стані 

здоров’я населення України.  

- Наявне забруднення ґрунтів та поверхневих вод у 

сільській місцевості остаточною, іноді чималою кількістю 

отрутохімікатів призводить до їх поступового накопичення 

(кумулятивний ефект) у навколишньому середовищі і, що особливо 

небезпечно, у рослинах і сільськогосподарських тваринах, тобто у 

продукції рослинництва і тваринництва. На жаль, досі виявляються 

наслідки аварії на Чорнобильській АЕС внаслідок випадіння 



 
45 

радіоактивних опадів та забруднення ґрунту та річкового мулу і слід 

констатувати що деяка частина населення ще перебуває у стані 

хронічного стресу обумовленого впливом певних доз іонізуючого 

випромінювання. 

- Постійно впливають на організм людини так звані 

параекологічні чинники, які призводять до порушення  метаболізму і 

гомеостазу: несприятливі умови життя, урбанізація, шкідливі 

звички, соціальні катаклізми, систематичні стреси, матеріальне 

неблагополуччя, зміна характеру харчування.  
В результаті незбалансованого харчування (вживаються 

більш рафіновані, висококалорійні продукти, які насичені безліччю 

консервантів, барвників, покращувачів смаку тощо), перекрученого 

режиму дня (головне – постійний дефіцит сну) та несприятливого 

стану довкілля порушується функціонування біологічних системи 

організму, що і призводить до раннього розвитку різних видів 

патології та хронічних захворювань. 

Негативний вплив забруднення навколишнього середовища 

проявляється насамперед у токсичних ефектах на геномний апарат 

спеціалізованих клітин найважливіших гомеостатичних систем 

організму: нервової, ендокринної та імунної. Саме порушення 
механізмів нейроімуно-ендокринної регуляції є причиною розвитку 

різноманітних патологічних процесів. При цьому у зв’язку з 

дефектністю функціонування механізмів імунологічного захисту 

зростає не тільки кількість хворих на бактеріальні та вірусні 

інфекції, а й виявляються такі нові види поліорганної патології як 

синдроми хронічного болю і втоми. Розвиток цих синдромів 

спричиняється несприятливим впливом довкілля, а також є 

наслідком систематичного хронічного стресу. При перевищенні 

рівня ГДК токсичних речовин тільки у 1,2—1,5 разів вже 

реєструються достовірні зрушення імунологічних та біохімічних 

показників, що розцінюються як прояв дезадаптаційних реакцій у 
стані захисних систем організму. За даними вибіркових досліджень 

наступного часу вже більш ніж 50% населення України, які 

формально віднесені до категорії «практично здорові» мають ті чи 

інші прояви порушень з боку нервової, імунної та ендокринної 

систем. 

Імунна система – найбільш чутливий індикатор дії на 

організм зовнішнього середовища – екологічних, соціальних, 

інфекційних та інших чинників. Неухильне зростання імунологічної 

недостатності у різних груп населення призводе до розвитку 

вторинних імунодефіцитів, що проявляється у підвищеній 
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чутливості до інфекцій, тяжкості, рецидивуючого та хронічного їх 

перебігу. Структурна та функціональна неповноцінність імунної 

системи є провідною патогенетичною ланкою розвитку низки 

тяжких неінфекційних захворювань таких як злоякісні 

новоутворення, патологія серцево-судинної системи, різноманітні 

алергози, аутоімунна патологія.  

Необхідність термінових заходів боротьби за «екологічне 

виживання» усвідомлює кожний, і кожному зрозуміло, що головним 

напрямом цієї боротьби залишається всебічна охорона довкілля. 
Однак на швидку реставрацію екологічно чистого оточення в нашій 

країні сподіватися в дійсний час не доводиться. Наступне покоління 

вимушено буде також існувати у токсичному оточенні, тому 

найбільш актуальним питанням сьогодення поряд із заходами 

охорони довкілля є рішення медико-соціальної проблеми 

ендоекологічної детоксикації екологічно отруєного організму. 

Сучасні фармакологічні препарати адаптогенної спрямованості є 

необхідними для ефективної ендоекологічної реабілітації і 

профілактики розвитку СЕД. До таких лікарських засобів слід 

віднести біорегулятори природного походження, вітамінно-

мінеральні комплекси з натуральної сировини і фітозбори. 
Необхідно зазначити, що використання імуномодуляторів 

(препарати тимусу, інтерлейкіни, інтерферони) буде ефективним 

тільки за умови забезпечення спеціалізованих клітин пластичним і 

біоенергетичним матеріалом природного походження. 

Таким чином, в сучасних кризових умовах погіршення 

здоров’я дітей, молоді та дорослих актуальними і перспективними є 

подальші дослідження синдрому екологічної дезадаптації як в плані 

валідної діагностики, так і з метою розробки дієвих засобів його 

профілактики і лікування. Впровадження біологічних та соціо-

культурних принципів екологічної освіти, відновлення гармонійної 

взаємодії в системі людина—середовище потребує об’єднаних 
зусиль різних фахівців, оскільки тільки медико-психолого-

педагогічне супроводження має забезпечити охорону здоров’я 

майбутніх поколінь. 

Ключові слова: екологічна дезадаптація, патогенні 

чинники, ендоекологічна реабілітація. 

Key words: ecological dysaptation, pathogenic factors, 

endoecological rehabilitation. 
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УДК 616:36-004 

 

ПОРТО-КАВАЛЬНЕ ШУНТУВАННЯ ЯК СПОСІБ 

МІНІІНВАЗИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ЦИРОЗОМ 

ПЕЧІНКИ, УСКЛАДНЕНИМ ПОРТАЛЬНОЮ 

ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 

 

PORTO-CAVAL SHUNTING AS A METHOD OF MINIMUM-

INVASIVE TREATMENT OF LIVER CIRRHOSIS PATIENTS, 
COMPLCATED WITH PORTAL HYPERTENSION 

 

Дзигал О. Ф. 

 

Одеський національний медичний університет 

 

Найбільш дієвим засобом усунення портальної гіпертензії у 

хворих з цирозом печінки (ЦП) є намагання досягти селективної або 

парціальної декомпресії в портальній системі. 

Мета – підвищення ефективності хірургічного лікування 

портальної гіпертензії у хворих з ЦП при виконання їм операцій 
порто-кавального шунтування (ПКШ). 

Матеріали і методи. Під наглядом були 262 хворих із ЦП. 

Операції ПКШ було виконано 98 пацієнтам. Селективної 

декомпресії портальної системи досягали шляхом виконання 

дистального сплено-ренального анастомозу у 67 хворих (68.4 %). У 

31 хворого (31.6 %) парціальної декомпресії портальної системи 

досягали шляхом створення порто-кавальних анастомозів діаметром 

7-10 мм з інтерпозиційною вставкою або за типом бік-у-бік. 

Результати. У 57 пацієнтів для декомпресії портальної 

системи виконано селективне розвантаження гастроезофагеального 

венозного басейну шляхом накладання дистального сплено-
ренального анастомозу. При технічній неможливості його виконання, 

а також при наявності супутнього вираженого асцитичної синдрому у 

38 пацієнтів здійснювали часткове шунтування системи портальної 

вени. У 3 спостереженнях встановлено крізьяремний 

внутрішньопечінковий портосистемний шунт.  

Протягом безпосереднього післяопераційного періоду 

тромбоз портокавального анастомозу діагностований у 5 пацієнтів з 

мезентеріко-кавальним Н-анастомозом. Стравохідно-шлункові 

кровотечі відзначалися у 11 пацієнтів. 
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Відзначаємо переважання наявності ІІІ ступеня варикозної 

трансформації вен в післяопераційному періоді – у 54 пацієнтів. У 10 

пацієнтів зберігалася IV ступінь варикозної трансформації. Кількість 

хворих з І та ІІ ступенями варикозного розширення вен стравоходу 

дорівнювала 7 (проти 0 до операції) та 27 (проти 5 до операції). 

Ознаки портальної гіпертензивної гастропатії були відсутні у 24 

хворих. Тяжка вираженість ураження шлунка у хворих з ЦП 

діагностована у 22 пацієнтів. 

Протягом віддаленого періоду не було виявлено жодного 
випадку рецидивів стравохідно-шлункових кровотеч та випадків 

тромбозу судинних сполучень. У 3 пацієнтів діагностовано порушення 

функціонування порто-кавального анастомозу - мали місце стеноз 

інтерпозіційної вставки мезентеріко-кавального Н-анастомозу, що 

проявлялося наростанням ступеня варикозного розширення вен 

стравоходу і прогресуванням асциту. Не зареєстровано жодного 

летального випадку.  

Висновки. Операції селективного і парціального ПКШ з 

метою корекції портальної гіпертензії у хворих з ЦП є ефективним 

хірургічним засобом лікування основного захворювання 

Операції з декомпресії портальної системи у вказаного 
контингенту хворих попереджають випадки стравохідно-шлункових 

кровотеч у віддаленому періоді спостереження і забезпечують гарну 

виживаність у хворих з компенсованою або субкомпенсованою 

функцією печінки. 

Ключові слова: цироз печінки, портальна гіпертензія, 

порто-кавальне шунтування. 

Key words: liver cirrhosis, portal hypertension, porto-caval 

shunting. 
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УДК 613.5:644.36 

 

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И 

ФОТОБИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

LED LAMP LIGHTING AND PHOTOBIOLOGICAL SAFETY 

 

Капцов В.А.1, Дейнего В.Н.2 

 
1ФГУП ВНИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора 

2«Элтан ЛТД» 

  

Современная световая среда обитания человека (в ее 

искусственной части) формируется преимущественно 

энергосберегающими источниками света, к которым относятся 

светодиоды и компактные люминесцентные лампы. Гигиенисты 

отмечают, что современный человек находится все меньше в 

естественной и все больше в искусственной световой среде, которые 

имеют свои особенности воздействия на здоровье человека [1]. При 

этом, в частности, возрастают риски ускоренного развития миопии у 
школьников, что подтверждается исследованиями в  странах 

массового внедрения энергосберегающего освещения, где доля 

миопии среди населения превышает 80% [2].   

Проблемы гигиенической оценки   фотобиологической 

безопасности световой среды находятся на стыке метрологии 

светотехнических параметров энергосберегающих источников 

света,  их фотобиологической безопасности  и  оценки рисков 

возникновения болезней, как зрительного анализатора человека, так 

и организма в целом. Это комплексная и многовекторная проблема, 

которая не может быть решена только путем интегральной оценки 

фотобиологической безопасности ламп и ламповых систем. 
Решению проблем  естественного  (солнечного) освещения 

зданий с помощью световодов большое внимание  уделяет доктор 

технических наук Юлиан Борисович Айзенберг (Всероссийский 

научно-исследовательский  светотехнический   им. С. И. Вавилова) 

[3].   Эти идеи реализованы в системах естественного освещения 

(СЕО). С помощью СЕО ALLUX  можно обеспечить естественным 

светом практически любое помещение в  здании, независимо от его 

расположения. Специалист по проблемам профилактической 

медицины, д.м.н. Никберг И.И.  в своих исследованиях  отмечает, 
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что искусственное освещение должно отвечать следующим 

гигиеническим требованиям: 

- обеспечивать необходимый нормативный уровень 

освещенности локальной и общей освещенности, её равномерности 

и комфортной яркости;  

- быть безопасным в пожарном отношении, не создавать 

дополнительный шум и тепловое воздействие на окружающую 

среду и человека; 

- быть компактным, эстетичным, доступным для ухода и 
поддержания чистоты; 

- максимально приближаться к спектру видимого 

природного света [4]. 

Решением проблем   метрологической оценки 

светотехнических параметров энергосберегающих источников света 

сегодня занимаются специалисты   ФГУП «ВНИИОФИ» [5], 

светотехники ВНИСИ и его   испытательного центра [6]. 

Государственным унитарным предприятием Республики Мордовия 

"Научно-исследовательский институт источников света имени А.Н. 

Лодыгина" (ГУП Республики Мордовия "НИИИС имени А.Н. 

Лодыгина") подготовлены    метрологические стандарты по 
источникам света и их фотобиологической безопасности. 

Специалисты  ассоциации  CELMA, которая   разрабатывает 

стандарты, и руководства для светодиодного освещения в Европе, 

провели сравнение спектров солнечного света и энергосберегающих 

источников света [7]. Гигиеническая и офтальмологическая оценка 

такого сравнения приведена в статье [8].   Было установлено, что 

при светодиодном освещении лампами первого поколения (синий 

кристалл - желтый люминофор) имеется значительная избыточная 

доза синего света относительно спектра солнечного света той же 

цветовой температуры и одинакового уровня освещенности. В 

спектрах искусственных источников света имеются провалы и 
выбросы по значениям большим чем в  спектре солнечного света с 

цветовой температурой менее 6500 К при уровне освещенности 500 

люкс [8]. 

Сравнительная оценка полноспекторного (без провалов и 

выбросов в спектре) и рваных спектров современных 

энергосберегающих ламп представлена в статье  А.А. Богданова, 

ведущего эксперта по нормативно-техническому регулированию, 

ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы», г. Санкт-Петербург и  

Д.А. Николаева, начальника светотехнической лаборатории, ОАО 

«Светлана-ЛЕД», г. Санкт-Петербург [9]. Эти эксперты  с помощью 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.lighting.philips.com/main/education/lighting-university/lighting-university-browser/video/LEDs&usg=ALkJrhg5MVoyHRoDqy0rqHACBj7ZgTCx5A
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интеграла, приведенного в IEC 62471:2006, рассчитали взвешенную 

яркость синего света (табл. 1). По их мнению, именно интегральный 

расчет позволяет получить численную оценку воздействия всего 

спектра излучения, что невозможно сделать при сравнении только 

спектральных значений (то есть интенсивностей на одной длине 

волны).  

 

Таблица 1  

Формула расчета взвешенной яркости синего света 

 

 

В аналитической форме  
 

В численной форме 
 

 

Ошибочность этого утверждения несложно продемон-

стрировать на следующем примере. На рис.  1 показаны спектры 

излучения лампы дневного света, светодиода и монохроматического 

синего излучения 460 нм. 

 

 
Рис. 1. Примеры спектров излучения [9]  
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Из приведенного графика видно, что интенсивность 

излучения при длине волны 460 нм (точнее, «спектральная 

плотность потока излучения») у монохроматического источника 

существенно выше интенсивности излучения светодиода, а тем 

более, дневного света. Однако, интегральный расчет по формуле из 

табл. 1, результаты которого приведены в табл. 2, показывает, что 

фактически спектр с самым высоким пиком может иметь самое 

низкое значение LB, и наоборот. По мнению авторов статьи (6), 

сравнивать следует не по высоте  пика спектра излучения, а по   
площади, которая вычисляется по нормирующей функции (табл. 1).   

 

Таблица 2  

Результаты интегрального расчета [9] 

 

Источник 

излучения 

(по рис. 1) 

Относительная 

спектральная 

плотность 

излучения, длина 

волны 460 нм 

Взвешенная яркость 

синего света LB, мВт/м² 

Дневной свет 1.63×10-3 98 

Светодиод 2.45×10-3 66 

Монохроматическое 

излучение 
7.0×10-3 

43 

 

Следуя логике экспертов ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные 
Системы» и ОАО «Светлана-ЛЕД», которые основываются на 

результатах расчетов по методике     международного стандарта IEC 

62471:2006 «Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых 

систем» (в России действует его перевод – ГОСТ Р МЭК 62471-

2013),  получается, что при равном уровне освещенности 

полноспекторный  солнечный свет более опасен, чем 

монохроматическое излучение синего и белого светодиода (синий 

кристалл покрытый желтым люминофором). Это просто  

сюрреалистический результат  наглядно демонстрирует 

методический  парадокс, который лежит в основе IEC 62471:2006. В 

разработке ГОСТ Р МЭК 62471-2013 ни гигиенисты, ни 
офтальмологи, ни  специалисты ФГБУН «Институт биохимической 

физики им. Н.М. Эммануэля» РАН участия не принимали. ГОСТ Р 

МЭК 62471-2013  был подготовлен Государственным унитарным 

предприятием Республики Мордовия «Научно-исследовательский 

институт источников света имени А.Н.Лодыгина» (ГУП Республики 
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Мордовия НИИИС им. А.Н.Лодыгина») на основе собственного 

аутентичного перевода на русский язык стандарта   МЭК 

62471:2006 «Светобиологическая безопасность ламп и ламповых 

систем» [10].  

Обращает на себя внимание, что в РФ офтальмологи, 

оптометристы и специалисты по зрительной эргономике и охране 

труда к вышеуказанным исследованиям практически не привлека-

лись. А вопросам физиологической безопасности освещения и 

особенностям его длительного воздействия на зрительную 
функцию, на наш взгляд, пока не уделяется должного внимания. 

Например, в развитых странах Юго-Восточной Азии количество 

миопов, по зарубежным данным, уже составляет 75-85% (5). 

Из-за отсутствия четкой системы оценки 

фотобиологической опасности световой среды   руководству 

Роспотребнадзора приходится принимать решения на основе 

исследований, которые финансируются и организовываются 

организациями, лоббирующими интересы производителей 

светодиодного освещения, практически без проведения научных 

работ по фотобиологической безопасности.  

Выводы. 
1. В настоящее время специалистами ФГУП 

«ВНИИОФИ», Всероссийский научно-исследовательский 

 светотехнический институт (ВНИСИ) им. С. И. Вавилова и  ГУП 

Республики Мордовия НИИИС им. А.Н.Лодыгина» разработаны 

нормативные документы по метрологической  оценке 

светотехнических параметров светодиодов (как источников белого 

света) и светодиодных светильников, которые могут служить 

основой для решения возникающих метрологических проблем. 

2. Фотобиологическая (светобиологическая) 

безопасность ламп и ламповых систем оценивается по методикам 

IEC 62471:2006 (ГОСТ Р МЭК 62471-2013), разработанным (de 
facto) специалистами организаций, которые отстаивают интересы 

производителей источников света, светильников и осветительных 

систем. По их  векторной оценке (по одному интегральному 

критерию) солнечный   свет более опасен чем монохромный свет 

синего светодиода (при одинаковом уровне освещенности). 

3. Не разработаны метрологические подходы и 

нормативные документы, оценивающие фотобиологическую 

опасность световой среды пребывания человека. Гигиенисты и 

офтальмологи ,отмечая благотворное влияние низкотемпературного 

солнечного света   на здоровье и глаза человека, указывают на 
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возможное негативное воздействие искусственного света от 

современных энергосберегающих источников, что может привести к  

заболеваниям глаз и организма человека в целом. 

4. Необходимы дальнейшие комплексные 

междисциплинарные исследования, научное обоснование, 

разработка и внедрение  многовекторной метрологической системы 

оценки энергосберегающих источников света с учетом безопасности 

для здоровья населения. 
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Ключевые слова: светодиоды, энергосберегающие лампы, 

качество света, зрительное восприятие, гигиена зрения, 

фотобиологическая безопасность. 

Key words: light-emitting diodes (LED), energy-saving lamps, 

light quality, visual perception, vision hygiene, photobiological safety. 

 

 
УДК 616.33-006.6-089-085.277.3 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДКА: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВЫЖИВАЕМОСТИ 

 

HOLISTIC TREATMENT OF MALIGNANT STOMACH TUMORS: 

MODERN OPPORTUNITIES FOR IMPROVING SURVIVAL 

 

Киркилевский С.И.1, Лурин А.Г.3, Лукьянчук О.В.2,3,  

Дубинина В.Г.2, Згура А.Н.3, Осадчий Д.Н.2, Мерлич С.В.3, 

Рациборский Д.В.3, Биленко А.А.2, Максимовский В.Е.2,  

Шилин И.В.3, Машуков А.А.1,2,3 

 

Национальный институт рака1, г. Киев 

Одесский национальный медицинский университет2, г. Одесса 

КУ Одесский областной онкологический диспансер3, г. Одесса 

 

Материалы и методы исследования. Всего в 

исследование, проведенное на базе абдоминального онкохирур-

гического отделения КУ «Одесский областной онкологический 

диспансер», включено 221 больной, оперированных по поводу рака 
желудка в период 2007-2013 годы. Исследование было ретроспек-

тивным, одноцентровым, нерандомизированным, включало только 

радикально или условно-радикально прооперированных больных. 

Средний возраст 60,88 ± 10,5 лет, мужчин – 180, женщин — 41. 

Всего выполнено 143 гастрэктомий и 78 дистальных субтотальных 

резекции. Гастрэктомии выполнялись по методике Бондаря с 

формированием терминолатерального петлевого муфтообразного 

позадиободочного эзофагоеюноанастомозаанастомоза с 

межкишечным соустьем по Брауну. Дистальные субтотальные 

резекции заканчивались в большинстве случаев формированием 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=4235175
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2606789
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2606789
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2515939
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2545878
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=6871754
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позадиободочного гастроэнтероанастомоза по Бильрот-2 в 

модификации Гофмейстера-Финстерера. Летальность составила 

1,2%, операбельность 84%.  

Результаты и обсуждение. Наихудший прогноз 

выживаемости, ориентируясь на имевшуюся группу больных, 

составил т.н. «тройной негативный» РЖ, по аналогии в подобной же 

формой рака грудной железы. Он характеризовался отсутствием 

проявлений неоангиогенеза, экспрессии белка ТР53 и отсутствием в 

анализируемых микропрепаратах реакции на иммуногисто-
химические красители белка c-erbB2. Найдена группа, где 

выполнение мультиорганных резекций повлияло на выживаемость 

больных РЖ в поздние сроки наблюдения – после 100-го месяца. 

Главной, критической особенностью группы VEGFR-p53+Her2-Ki-

67+ было отсутствие метастазов в регионарные лимфатические узлы 

даже при наличии опухоли Т4. Почему в этой группе были более 

эффективны комбинированные, а не скажем расширенные операции 

для нас остается загадкой. Обращает на себя внимание еще одна 

особенность группы: отсутствие периневральной инвазии и обилие 

экзофитных форм. Принадлежность к генетической группе 

микросателлитно-нестабильных РЖ. Таким образом удается 
отследить влияние различных онкобелков на биологическую 

склонность опухоли вовлекаться в собственное микрососудистое 

окружение, создавать новые сосуды, проникать в них, создавать 

опухолевые эмболы и циркулирующие опухолевые комплексы.  

Выводы. Учитывая высокую информированность больных 

и их родственников и растущую зависимость медицинского 

сообщества от тотальной доступности медицинской информации на 

различные темы, назрела и перезрела необходимость создания более 

четких градаций зависимостей выживаемости больных раком от 

различных клинико-морфологических ситуаций.  

Ключевые слова: рак желудка, мультиорганные резекции, 
перитонеоэктомии, расширенные лимфодиссекции, онкобелки. 

Key words: gastric cancer, multiorgan resections, 

peritoneoectomy, enlarged lymphodissection, oncoproteins. 
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УДК 612.82:616-009.1 

 

М’ЯЗОВІ ТА ЕМОЦІЙНІ ДИСФУНКЦІЇ ПРИ ХРОНІЧНІЙ 

ІШЕМІЇ МОЗКУ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

MUSCULAR AND EMOTIONAL DYSFUNCTIONS AT CHRONIC 

BRAIN TISSUES UNDER CONDITIONS OF EXPERIMENT 

 

Кірчев В.В. 
 

Одеський національний медичний університет 

 

Відомо, що судинна патологія головного мозку є однією з 

основних причин розвитку порушень просторової орієнтації, 

координації, відповідної аферентації, роботи рухового аналізатора 

та інших утворень та функціональних систем організму. Численні 

клінічні дані, а також загальнофундаментальні уявлення стосовно 

ушкодження функціонування лімбічних утворень за умов ішемії 

мозку свідчать про ймовірність спільних патогенетичних механізмів 

хронічної ішемії мозку (ХІМ) з точки зору залучення до них 
моторних та емоційних розладів.  

Мета роботи - дослідження особливостей м’язевих та 

емоційних дисфункцій у щурів з експериментальною моделлю ХІМ 

шляхом обмеження кровопостачання до мозку по сонній артерії.  

Досліди проводили з дотриманням основних вимог 

патофізіологічного експерименту. У щурів після розрізу шкіри шиї 

виділяли загальні сонні артерії, які перев’язували білатерально, після 

чого за тваринами спостерігали протягом 6 год в той же день та та 

упродовж 7 діб після операції. Додатково до визначення моторної 

активності в тесті «відкрите поле» реєстрували також здатність щурів 

утримувати зручну позу на горизонтальній поверхні, на 
вертикальному та обертаючомуся стрижнях. Вираженість емоційних 

розладів визначали в тесті агресивно-захисної поведінки (АЗП). 

Протягом 1-ї доби після перев’язування сонних артерій у 

щурів відзначали виражену гіпокінезію – тварини пересікали в 

середньому 3.5±0.5 квадратів «відкритого поля», вираженими були 

постійні ліво- та правобічні ротації з частотою в середньому 6.5±1.0 за 

хв. Тварини були нездатні утримувати зручну позу на горизонтальній 

поверхні, на вертикальному та стрижні, що обертається. Починаючи з 

6-ї год після хірургічного втручання середня вираженість АЗП 

становила 3.0±0.4 балів, що було в 2.5 разів більше, ніж в контролі 
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(p<0.01). В подальшому протягом 7 діб спостереження у тварин 

поступово усувалися ротації, починаючи з 5 доби вони стали 

утримувати зручну позу на горизонтальній поверхні, починаючи з 7 

доби вони стали краще утримуватися на вертикальному стрижні, 

проте, показники АЗП залишалися суттєво більшими, ніж в контролі. 

Отримані дані висвітлюють опосередкування патогенезу 

судомного синдрому системою прозапальних цитокінів, що є 

експериментальним обгрунтуванням ймовірного протисудомного 

ефекту в разі блокади інтерлейкінових рецепторів. Відзначимо 
перспективи клінічного тестування ефектів блокаторів цитокінових 

рецепторів у відповідного контингенту хворих на підставі 

отриманих експериментальних даних стосовно розвитку 

протисудомних ефектів на різних моделях судомного синдрому в 

разі блокування активності інтерлейкінових рецепторів. 

Ключові слова: цитокіни, інтерлейкін-1, рекомбінантний 

антагоніст інтерлейкіну-1, кіндлінг, судомна активність, 

патогенетичні механізми. 

Key words: cytokines, interleukin-1, recombinant interleukin-1 

antagonist, kindling, convulsive activity, pathogenetic mechanisms. 
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ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ ПРОСТАГЛАНДІНІВ 

ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ДІАБЕТИЧНІЙ 

ПОЛІНЕЙПРОПАТІЇ 

 

PATHOGENETIC ROLE OF PROSTAGLANDINS IN 

EXPERIMENTAL DIABETIC POLYNEYPROPATHY 

 

Крепец С.М. 
 

Одеський національний медичний університет 

 

Останнім часом фахівці констатують значне підвищення 

захворюваності на цукровий діабет (ЦД), а також невдосконалу 

ситуацію, яка склалася із його комплексним лікуванням. Соціальна 

значущість ЦД обумовлена розвитком ранньої інвалідізації та 

смерті, що визначається його пізніми судинними ускладненнями: 

мікроангіопатиією, макроангіопатією, невропатією. Дістальна 

поліневропатія та автономна невропатія негативно впливають на 
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якість життя хворих на ЦД, призводячи до зниження працездатності 

та інвалідізації хворих. Наведені дані показують соціальну та 

економічну важливість проблеми ЦД. 

Мета роботи - дослідження впливу препарату алпростану 

(А), який є донатором простагландінів, на швидкість проведення 

збудження (ШПЗ) по хвостовому нерву у щурів за умов 

стрептозотоцин-викликаного експериментального діабету. 

Досліди були проведені на 40 статевозрілих щурах-самцях 

лінії Вістар масою 180-220 г за умов хронічного експерименту 
відповідно вимог вітчизняних та міжнародних рекомендацій. 

Експериментальний ЦД 2 типу відтворювали введенням 

стрептозотоцину (СТЗ, в/очер, 60 мг/кг, одноразово). Формування 

експериментального цукрового діабету (ЕЦД) у щурів 

підтверджували на 2-у добу після введення СТЗ через визначення за 

допомогою стріп-смуги (‘One Touch’, Німеччина) рівня глюкози в 

крові щурів, отриманої з хвостової вени. До послідуючих дослідів 

обиралися лише ті щури, концентрація глюкози в крові котрих 

перевищувала 15 ммоль/л. Формування ЦД оцінювали також за 

зміною маси тіла тварин, концентрацією глюкози в крові та сечі та 

за зміною ШПЗ. Щурів досліджували 6 тижнів без лікування, - цей 
термін є достатнім для формування експериментальної діабетичної 

полінейропатії. З лікувальною метою щурам уводили лпростан (А, 

50 мкг/кг і 100 мкг/кг, в/чер), починаючи з 7 тижня впродовж 4 

послідуючих тижней, одноразово на добу 6 разів на тиждень (1-6 

доби). 

Було отримано дані, які свідчать про виражену 

ефективність А у щурів за умов експериментальної СТЗ-індукованої 

периферичної невропатії. Вказані лікувальні ефекти препарату 

мають залежність від дози та, окрім зменшення показників ШПЗ по 

периферичному нерву, обумовлені запобіганням подальшого 

зниження маси тіла та зростання вмісту глюкози в крові. 
Позитивний ефект від його застосування розвивається на 2-ий 

тиждень лікування та триває до кінця дослідів.  

Таким чином, можна висловити про патогенетичну роль 

системи простагландінів при ЕЦД. Доцільно продовжувати 

тестування ефектів А з метою експериментального обгрунтування 

доцільності його клінічного застосування в якості складової частини 

комплексного патогенетичного лікування діабетичної 

полінейропатії у пацієнтів із ЦД. 
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Ключові слова: спайкова хвороба очеревини, больовий 

синдром, пентоксифілін, ліпоєва кислота, комплексна 

фармакокорекція. 

Key words: adhesive peritoneal disease, pain syndrome, 

pentoxifylline, lipoic acid, complex pharmaco-correction. 
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ЕФЕКТИ БЛОКАДИ РЕЦЕПТОРІВ ЗВ’ЯЗУВАННЯ 

ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1 ЗА УМОВ СУДОМНОГО СИНДРОМУ 

 
EFFECTS OF INTERACTIONAL RECEPTORS OF INTERLEUKIN-1 

UNDER CONDITIONS OF CONVULSIVE SYNDROME 

 

Крепец Ю.С., Остапенко І.О. 

 

Одеський національний медичний університет 

 

Зважаючи на циркуляцію в організмі представників 

сімейства про- та протизапальних цитокінів, саме цитокіни 

вважаються модуляторами активності ЦНС. Показано залучення 

імунної системи до патогенезу судомного синдрому з формуванням 

при цьому патологічної дезінтеграції нервової та імунної системи. 

Показано зростання ІЛ в крові та мозку WAG/Rij щурів із генетично 

детермінованою абсансною епілепсією. Протягом кіндлінгу 

відбувається індуковане фактором некрозу пухлини зростання 
кількості інтерлейкіну-1 (ІЛ-1) в крові та тканині мозку щурів. 

Мета роботи – з’ясування особливостей блокади ІЛ-1 

рецепторів за умов епілептичної активності (ЕпА) в експерименті. 

Експериментальні дослідження проводилися за умов 

хронічного експерименту на щурах-самцях лінії Вістар масою від 

180 до 250 г. Робота з експериментальними тваринами проводилася 

відповідно вимог вітчизняних та міжнародних рекомендацій 

стосовно використання лабораторних тварин у експериментальних 

дослідженнях. Для відтворення хронічного судомного синдрому 

використовували загальноприйняту модель хімічного кіндлінгу 

шляхом 24-добового введення пікротоксину (ПКТ; “Sigma-Aldrich”, 
Німеччина) підпороговою дозою в діапазоні від 0.9 до 1.1 мг/кг 

Рекомбінантний антагоніст інтерлейкіну-1 (РАІЛ; НДІ 

особливо чистих препаратів, Санкт-Петербург, РФ) при відтворенні 
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кіндлінгу уводили щурам в/очер дозами 2.5, 5.0, 7.5 та 10.0 мг/кг за 

30 хв до введення епілептогену. 

Кіндлінговим щурам (через добу після останньої, 24-ї 

ін’єкції ПКТ) через завчасно імплантовані канюлі за координатами 

стереотаксичного атласу вводили РАІЛ в бокові шлуночки мозку 

(AP=0,8; L=1,5; H=3,5) об’ємом 2,0 л дозою 10 та 20 г. Через 30 

хв після цього щурів поміщали в індивідуальні прозорі пластмасові 

камери  (10 см х 25 см х 30 см), вводили ПКТ дозою 2.0 мг/кг та 

реєстрували вираженість судомних реакцій за 6-бальною шкалою. 

За умов блокади ІЛ-1 рецепторів введенням РАІЛ дозами 
2.5, 5.0 та 7.5 мг/кг після останньої, 24-ї ін’ції ПКТ характер 

вираженості судомних проявів був стівставним з таким у 

кіндлінгових тварин без введення РАІЛ (p>0,05). При введенні 

сполуки максимальною (10 мг/кг) дозою реєстрували виражене 

зменшення інтенсивності кіндлінг-спричинених судом, що 

проявлялося суттєвим (на 35%; p<0,05) подовженням латентного 

періоду перших ПКТ-індукованих судом.  

При впливі блокади ІЛ-1 рецепторів на розвиток кіндлінг-

індукованої ЕпА було встановлено уповільнення розвитку ПКТ-

індукованого кіндлінгу, що проявляється зменшенням інтенсивності 

судомних реакцій при введенні РАІЛ максимальною дозою. 

Внутрішньошлуночкове введення РАІЛ (10 г) 

кіндлінговим щурам характеризувалося розвитком генералізованих 
судомних нападів лише у 2 щурів із 6 (p<0.05). Латентний період 

перших судом за таких умов збільшився на 74.5%, що значно 

перевищило відповідний показник у кіндлінгових щурів, яким РАІЛ 

не уводили (p<0.001). Аналогічну вираженість мали ПКТ-

спричинені судоми в кіндлінгових щурів після 

внутрішньомозкового введення РАІЛ вдвічі більшою дозою. 

Таким чином, отримані результати свідчать про розвиток 

протисудомних ефектів за умов блокади інтерлейкінових 

рецепторів. Протисудомний ефект був виражений зменшенням 

інтенсивності судом, зменшенням кількості щурів з клоніко-

тонічними нападами та подовженням їхнього латентного періоду. 
Проте, максимальної вираженості в аспекти протисудомної дії було 

досягнуто при застосуванні РАІЛ максимальною дозою.  

Встановлено, що за умов блокади активності 

інтерлейкінових рецепторів відбувається пригнічення хронічного 

судомного синдрому. Причому наші дані були зафіксовані як за 

умов ПКТ-індукованих судом у щурів з вже сформованим 
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кіндлінгом, так і за умов його розвитку, що передбачає вплив 

блокади цитокінових рецепторів на різні механізми епілептогенезу. 

Отримані дані певним чином узгоджуються з отриманими 

раніше (Вастьянов Р.С., Стрельнікова Ю.С., 2015), коли при 

введенні РАІЛ максимальною дозою були досягнуті протисудомні 

ефекти за умов гострих генералізованих судом, індукованих 

конвульсантами з різним механізмом реалізації конвульсивної дії.  

Наші результати свідчать про максимальну вираженість 

протисудомного ефекту блокування ІЛ-1 рецепторів у кіндлінгових 
щурів після внутрішньолікворного введення досліджуваної сполуки, 

швидкий розвиток якого можливо пояснити безпосереднім 

надходженням РАІЛ та швидким блокуванням активності 

відповідних цитокінових рецепторів. Зареєстрований 

протисудомний ефект в разі блокування функціональної активності 

ІЛ-1 рецепторів проявляється зменшенням інтенсивності стійких 

щодо фармакокорекції кіндлінгових судом, зменшенням кількості 

тварин з генералізованими клоніко-тонічними судомними нападами 

та збільшенням латентного періоду перших судомних реакцій. 

Отримані дані висвітлюють опосередкування патогенезу 

судомного синдрому системою прозапальних цитокінів, що є 
експериментальним обгрунтуванням ймовірного протисудомного 

ефекту в разі блокади інтерлейкінових рецепторів. Відзначимо 

перспективи клінічного тестування ефектів блокаторів цитокінових 

рецепторів у відповідного контингенту хворих на підставі 

отриманих експериментальних даних стосовно розвитку 

протисудомних ефектів на різних моделях судомного синдрому в 

разі блокування активності інтерлейкінових рецепторів. 

Ключові слова: цитокіни, інтерлейкін-1, рекомбінантний 

антагоніст інтерлейкіну-1, кіндлінг, судомна активність, 

патогенетичні механізми. 

Key words: cytokines, interleukin-1, recombinant interleukin-1 
antagonist, hardening, convulsive activity, pathogenetic mechanisms. 
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МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НИРОК 

ОПРОМІНЕНИХ ЩУРІВ 

 

MORPHOPHYNCTIONAL PECULIARTIS OF THE 

RADIOEXPOSED RATS 

 

Кузьменко І. А. 
 

Одеський національний медичний університет 

 

Актуальність теми. Відомо, що головною ланкою 

порушення функцій органів за умов радіаційного ураження є 

активація процесів перекисного окислення ліпідів з накопиченням 

продуктів радіолізу  в біологічних середовищах організму 

(Москалев Ю. И., 1991; Hammond K.A. et al., 1998; Мардашко О.О.; 

співавт., 2002). 

Остання обставина обумовлює можливість ушкодження 

різних органів і тканин з високим рівнем кровопостачання, 
особливо з доволі значним рівнем аеробного енергообміну, зокрема, 

нирок (Гоженко А.И. и соавт., 1987-1997; Быць Ю.В. и соавт., 1999). 

Між тим, значну увагу приділяють віддаленим наслідкам дії 

іонізуючого опромінення, особливо у нащадків променевоуражених 

щурів. 

Водночас, увагу науковців привертає перебіг променевих 

уражень як у гострому періоді розвитку патологічних реакцій, так і 

в період хронізації захворювання, у тому числі й прогресування 

ниркових порушень із розвитком інтерстиційного нефросклерозу. 

Матеріали і методи. Експериментальні дослідження 

проведені на щурах-самцях за умов індукованого діурезу (Гоженко 
А.І., 1987) після їх променевого ураження. Морфологічні 

дослідження проводили після вилучення нирок і занурення в 

ізотонічний розчин  NaCl з подальшою фіксацією у нейтральному 

40% розчині формаліну. На зрізах вивчали зміни структурної 

організації нефрону, стан ендотелію судин клубочків, канальцевої 

ланки нефронів та інтерстиційної тканини. 

Результати. Проведені досліди вказують на те, що γ-

опромінення статевозрілих щурів супроводжується змінами 

ниркової тканини, які, насамперед, проявляються зернистою 

деструкцією проксимальних канальців. Спостерігаються 
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дистрофічні зміни клубочків та епітелію збережених канальців. З 

боку інтерстицію реєструвалася його активація, яка проявлялася 

візуальним збільшенням кількості гістіоцитів та формуванням 

інфільтратів навколо некротизованих нефронів. Проксимальні 

канальці, як і дистальні, були з ознаками воскоподібного некрозу. 

Висновок. Щодо наслідків променевих уражень вони не є 

пропорційними ступеню радіочутливості органів і тканин. Цікаво, 

але таке неспівпадіння низької радіочутливості і важкого клінічного 

перебігу та на нашу думку, може бути пояснено тим, що структура 
ураження носить більш складний характер і безперечно буде 

проявлятися у нащадків опромінених тварин. 

Ключевые слова: почки, ионизирующее облучение. 

Key words: kidney, radiation. 
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К ВОПРОСАМ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ САНЭПИДНАДЗОРА 

 
TO QUESTIONS THE OF ANALYSIS OF THE STATUS OF 

DRINKING WATER SUPPLY AT OBJECTS OF SANITARY AND 

EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE 

 
1Курочкин И.А., 2Подкорытов Ю.И. 

 
1Отдел информационно-аналитической работы по Московской 

железной дороге, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

железнодорожному транспорту» 
2Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту 

 
Вопросы состояния питьевого водоснабжения занимают 

одно из ведущих мест в системе обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Европейское 

региональное бюро ВОЗ рекомендует уделять особое внимание 

вопросам эпидемиологического надзора за болезнями, связанными с 

водой. 

С целью изучения современного состояния питьевого 

водоснабжения и его возможного влияния на формирование 

заболеваемости населения острыми кишечными инфекциями (ОКИ) 

проведен анализ результатов санитарно-эпидемиологического 
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надзора по объектам Московской железной дороги – филиала ОАО 

«Российские железные дороги».  

Материалом исследования являлись данные ежегодных 

официальных государственных статистических отчетов по формам 

«Сведения о санитарном состоянии …» и «Сведения об 

инфекционных и паразитарных заболеваниях» за 2011-2016гг. 

Для изучения связи между показателями качества питьевой 

воды и уровнями заболеваемости ОКИ был проведен 

корреляционный анализ по методу Пирсона. В анализ включили 
данные показателей неудовлетворительных проб питьевой воды по 

бактериологическим показателям в распределительной сети и 

уровней заболеваемости ОКИ (на 100 тыс. нас.) среди взрослого (от 

18 лет и старше) населения. В результате выполнения 

корреляционного анализа по Пирсону получены данные, 

свидетельствующие об отсутствии статистически достоверной связи 

между показателями качества питьевой воды по 

бактериологическим показателям и уровнями заболеваемости ОКИ 

на объектах Московской железной дороги (табл.1). 

Между качеством воды и уровнями заболеваемости ОКИ с 

установленной этиологией выявлена обратная высокая теснота 
связи, что явно противоречит логике и может свидетельствовать о 

недостатках в организации лабораторной диагностики заболевших 

ОКИ. Напротив, между качеством воды и уровнями заболеваемости 

ОКИ с неустановленной этиологией выявлена прямая умеренная 

теснота связи, но и этот показатель оказался не достоверным. 

Известно, что в формировании заболеваемости ОКИ, в 

большинстве случаев, участвуют недоброкачественные пищевые 

продукты. Вода, используемая при их приготовлении, как правило, 

подвергается кипячению, что приводит, практически, к 

уничтожению микробиологического патогена. В связи с этим можно 

полагать, что в формировании заболеваемости ОКИ на объектах 
Московской железной дороги участвуют многие другие факторы. 

По нашему мнению, более достоверные результаты могут быть 

получены при использовании многофакторного анализа, с 

использованием данных карт эпидемиологического расследования 

очагов ОКИ. 

Для оценки риска здоровью населения наибольшую 

информативную ценность приобретают результаты наблюдения за 

качеством питьевого водоснабжения на территории конкретных 

административных образований. 
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Таблица 1 

 

Результаты корреляционного анализа (по Пирсону)  

о зависимости уровней заболеваемости ОКИ (на 100 тыс. нас.)  

среди населения (18 лет и старше), от качества питьевой воды по 

бактериологическим показателям в распределительной сети на 

объектах Московской железной дороги  за 2011-2016 годы 

 

Годы  X 
Доля проб 
воды, не 

соответствую- 

щих сан-эпид. 

требованиям  

(%) 

Y1 

Заболевае-
мость ОКИ  

установ-

ленной 
этиологии 

(на 100 тыс. 

нас.) 

X 
Доля проб  
воды, не 

соответствую- 

щих сан-эпид. 

требованиям (%) 

Y2 

Заболева-
емость ОКИ 

неустанов-

ленной 
этиологии 

(на 100 тыс. 

нас.) 

2011 3,8±0,3 11,02 3,8±0,3 81,64 

2012 3,8±0,3 8,3 3,8±0,3 83,64 

2013 2,7±0,2 24,0 2,7±0,2 73,54 

2014 2,2±0,2 15,1 2,2±0,2 75,33 

2015 2,6±0,2 21,8 2,6±0,2 63,69 

2016 2,0±0,2 41,9 2,0±0,2 83,33 

Средняя 2,9 20,36 2,9 78,86 

R(x,y) ± m(Rx.y)  - 0,76±0,33 + 0,34±0,47 

t = R(x,y) / 

m(Rx.y) 

2,3 0,7 

t - критич. Для 4 пар наблюдений (n – 2) = 2,7 

Не 

достоверны 

(p>0.05) (p>0.05) 

 

По мнению С.В. Клейна (2011), планирование мониторинга 

питьевой воды следует осуществлять исходя из численности 
населения и состояния системы водораспределительной сети в 

конкретных населенных пунктах [1].  

Таким образом, вопросы осуществления мониторинга 

качества питьевого водоснабжения и многих других факторов 

окружающей среды позволят выявлять объекты наибольшего 

санитарно-эпидемиологического неблагополучия, определять 

направленность риск-ориентированного госсанэпиднадзора и 

принимать соответствующие управленческие решения по 
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минимизации последствий их возможного негативного воздействия 

на здоровье человека. 

 

Ключевые слова: питьевая вода, заболеваемость населения 

острыми кишечными инфекциями, железнодорожный транспорт. 

Key words: drinking water, incidence of acute intestinal 

infections, railway transport. 
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Показано вплив віку на зміни функціонального стану шкіри 

та підшкірного дермального шару. За таких умов протягом віку та 

зважаючи на вплив несприятливих атмосферних чинників, а також 

супутніх патологічних змін в організмі людини суттєво погіршується 

стан волокон дерми, що віддзеркалюється на зовнішньому вигляді 

людини, а також спричиняє низку послідовних патологічних процесів 

у більш глибоко розташованих шарах шкіри. 

Мета роботи – дослідження впливу різних концентрацій 

гіалуронової кислоти (ГК) на стан шкіри  



 
68 

Дослідження проводили на 8 безпородних кролях обох 

статей умовно молодого віку (до 3 місяців, з середньою масою 1.5-

2.5 кг) та умовно старого віку (від 6 місяців до 1 року, з середньою 

масою 2.5-4.0 кг). Кролям одноразово в шкіру міжлопаткової 

ділянки і ділянки стегна вводили 0.1 мл розчину ГК різних 

концетрацій (1.4%, 2.0%, 3.0% та 4.0%). В якості контроля 

застосовували тварин відповідного віку. Забір матеріалів для 

морфологічного дослідження здійснювали через 2 тижні, 1 місяць та 

2 місяця після в/дермального введення ГК. У вказані терміни під 
загальним наркозом - внутрішньовенне введення кетаміну (5.0% 

розчин, дозою 5.0 мг/кг) та седазину (5.% розчин, кожній тварини 

додавали 0.1 мл сполуки) у тварин на спині вирізали по 4 шматочки 

шкіри (по 2 шматочки з кожного боку, розмірами 20х10 мм), після 

чого рану обробляли антисептичним розчином та зашивали. 

Кожного кроля приводили до стану свідомості та потім віддавали до 

наступних експериментальних досліджень. До евтаназії не 

вдавалися. 

Ефект від введення нестабілізованої ГК (1,4%, 2, 3 і 4%) в 

шкіру кролів спостерігається в гістологічних препаратах через 2 

тижні, і через 1 і 2 місяці після введення препарату. При 
в/дермальному введенні в шкіру кролів 1,4%, 2, 3 і 4% ГК в дермі не 

виявляли дегенеративних або атрофічних процесів. При 

застосуванні 1,4 і 2% ГК дегенеративні зміни були більше виражені 

в сосочковом шарі шкіри. При застосування 3% і 4% ГК зміни були 

виражені у всіх шарах дерми. На всіх гістологічних препаратах 

кількість сполучнотканинних волокон в сосочковому та сітчастому 

шарах шкіри збільшено порівняно з контрольним препаратом. У 

сітчастому шарі пучки волокон потовщені більшою мірою при 

застосування ГК 3% і 4%. 

Отже, при одноразовому введенні меншої концентрації ГК 

(1,4% і 2%) стимулюються процеси в шкірі в більш ранні терміни (2 
тижні); а концентрація ГК в 4% виявляє більшу активність в пізні 

терміни (8 тижнів). Це слід враховувати при складанні комплексної 

схеми корекції інволютивних змін шкіри із додаванням ГК. 

Ключові слова: гіалуронова кислота, інволютивні зімни 

шкіри, комплексна фармакокорекція. 

Key words: hyaluronic acid, involutional skin, complex 

pharmaco-correction. 
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УДК 611.95:615 

 

КОМПЛЕКСНА ФАРМАКОТЕРАПІЯ БОЛЬОВОГО 

СИНДРОМУ ПРИ СПАЙКОВІЙ ХВОРОБІ ОЧЕРЕВИНИ 

 

COMPLEX PHARMACOTHERAPY OF PAIN SYNDROME IN 

ABDOMINAL MEMBRANE ADHESION 

 

Новиков Д. В. 
 

Одеський національний медичний університет 

 

Спайкова хвороба очеревин (СХО) за частотою та 

рецидивами захворювання, зниженням або стійкій втраті 

працездатності, функціональними порушеннями, тощо, відноситься 

до важких захворювань і в цілому є однією з невирішених проблем 

сучасної медичної науки. Розвиток больового синдрому протягом 

післяопераційного періоду примушує фахівців шукати нові схеми 

комплексної фармакотерапії болю. 

Мета дослідження – підвищення ефективності 
профілактики та фармакотерапії больового синдрому у хворих на 

СХО шляхом введення до схеми лікування пентоксифіліну (ПТФ) та 

ліпоєвої кислоти (ЛК). 

Матеріали і методи. Обстежені та проліковані 60 хворих 

зі СХО, розділені на 2 групи (по 30 пацієнтів в кожній). Хворим 1-ї 

групи застосовували звичайну фармакотерапію, спрямовану в тому 

числі й на пригнічення надмірного спайкоутворення протягом 

післяопераційного періоду. Хворим 2-ї групи до комплексного 

лікування додатково включали ПТФ та ЛК. Інтенсивність болю 

оцінювали в балах із застосуванням аналогової шкали оцінки болю. 

Через добу після операції інтенсивність болю у хворих 1-ї 
групи становила в середньому 5.4±0.6 балів. Аналогічний показник 

у хворих 2-ї групи дорівнював 3.6±0.4 бали, що виявилося на 33 % 

менше порівняно з таким показником у хворих без сумісного 

введення (p<0.05). Через 3 доби після операції вираженість болю у 

хворих, яким додатково вводили ПТФ та ЛК, була мінімальною, але 

досліджуваний показник в них був у 1.5 рази менше, ніж такий у 

хворих 1-ї групи (p<0.05). Хворі 2-ї групи раніше починали 

рухатися, вставати, а також були виписані раніше, ніж хворі 1-ї 

групи, що також опосередковано свідчило про більш ефективне 

лікування спайкоутворення. 
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Отримані дані свідчать про більшу ефективність лікування 

хворих зі СХО в разі застосування ПТФ та ЛК, що підтверджується 

кращим перебігом післяопераційному періоду та запобіганням 

розвитку больового синдрому після операції. Механізми 

протиспайкової дії ПТФ та ЛК є недослідженими та мають бути 

вивчені ретельніше. Але інтерес викликає те, що для ПТФ та ЛК 

спільним механізмом реалізації ефектів є блокування синтезу окису 

азоту, що, по-перше, висвітлює патогенетичні механізми 

спайкоутворення та, по-друге, відокремлює перспективний 
напрямок профілактики та лікування больової форми СХО. 

Ключові слова: спайкова хвороба очеревини, больовий 

синдром, пентоксифілін, ліпоєва кислота, комплексна фармако-

корекція. 

Key words: adhesive peritoneal disease, pain syndrome, 

pentoxifylline, lipoic acid, complex pharmaco-correction. 

 

 

УДК 615.322:582.751:651.273 

 

ВИВЧЕННЯ ГЕМОСТАТИЧНОЇ ДІЇ СУХОГО ЕКСТРАКТУ З 

ТРАВИ ГЕРАНІ БОЛОТНОЇ ЗА УМОВ МОДЕЛЬОВАНОЇ 

ПАТОЛОГІЇ 

 

STUDY OF HEMOSTATIC ACTION OF DRY EXTRACT FROM  

GERANIUM PALUSTRE AT SIMULATED PATHOLOGY 

 

Остапець М.О. 

 

Національний фармацевтичний університет, Харків 

 

На сьогодні актуальність проблем кровотечі із шлунково-
кишкового тракту, в першу чергу, визначається високим рівнем 

летальності, яка досягає 10 – 14 %, доцільним є пошук та 

поглиблене вивчення гемостатичних засобів, які можуть 

використовуватися для профілактики та лікування кровотеч із 

різних відділів ШКТ. Аналіз проведених доклінічних досліджень по 

вивченню фармакологічної активності сухого екстракту з трави 

герані болотної вказує на його виражену кровоспинну дію. Тому, 

нами було проведено поглиблене вивчення кровоспинної 

досліджуваного екстракту за умов модельованої патології – 

кровотечі із виразки шлунку.  
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Експерименти проводили на 12 щурах, розподілених на 2 

групи (по 6 тварин в кожній): 1 група – контрольна; 2 група – 

тварини, які отримували досліджуваний екстракт в дозі ED50 3 мг/кг. 

Кровотечу із виразки шлунку відтворювали на спирто-преднізоло-

новій моделі відповідно методичним рекомендаціям Стефанова О. 

В. Маркерами кровотечі із виразки шлунку слугували показники: 

вміст азоту сечовини, який визначали за допомогою експрес-методу 

«Уреатест» та тест на виявлення прихованої крові в калі.  

При трьохденному введенні досліджуваного екстракту в 
дозі 3 мг/кг спостерігалось зниження азоту сечовини на 50 % 

відносно 1 доби та 48,0 % відносно контрольної групи. Результати 

аналізу калу на приховану кров корелювали з вмістом азоту 

сечовини в досліджуваних групах. Наявність крові в аналізі калу 

контрольної групи була стабільною. При введенні сухого екстракту 

з трави герані болотної даний тест показав негативний результат 

вже на 2 добу експерименту. Таким чином, одержані дані свідчать 

про виражений гемостатичний ефект сухого екстракту з трави 

герані болотної при кровотечі із виразки шлунку. 

Ключові слова: кровотеча, шлунково-кишковий тракт, 

сухий екстракт з трави герані болотної. 
Key words: bleeding, gastrointestinal tract, dry extract of  

geranium palustre. 

 

 

УДК 614.23 

 

ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПІДГОТОВКУ ЛІКАРІВ В 

УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ 

ЩОДО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

 

ON THE RESPONSIBILITY AND TRAINING OF MEDICINES  
IN UKRAINE BY THE EXAMPLE OF MEDICO-LEGAL 

INVESTIGATIONS ON THE PROVISION OF MEDICAL AID 

 

Плетенецька А.О. 

 

Національна медична академія післядипломної освіти 

 імені П.Л. Шупика 

 

Питання якості та правильності надання медичної допомоги 

повстало особливо гостро, що підтверджується неухильним 
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зростанням втричі за останні 8 років кількості судово-медичних 

експертиз, призначених в Україні у рамках кримінальних і 

цивільних справ по звинуваченню лікарів у неякісному наданні 

медичної допомого (за даними ДУ «Головне бюро судово-медичної 

експертизи МОЗ України») [1, 3, 4]. Для вирішення актуального 

питання щодо якості надання медичної допомоги в Україні слід 

розібратися не тільки у дефектах, а і у причинах таких дефектів. 

При статистичному аналізі 207 медичних карток 

стаціонарних хворих, що знаходились на лікуванні в одному з 
багатопрофільних закладів м. Києва, було виявлено, що при 

лікуванні пацієнтів у різних відділеннях комплекс аналізів, 

додаткових досліджень та оглядів спеціалістів при однакових 

діагнозах був різним у всіх випадках, що підтверджує відсутність 

єдиного підходу до діагностики патологічних станів. Встановлені 

діагнози було розподілено на три групи: захворювання, травма та 

отруєння. При цьому співпадіння клінічного та судово-медичного 

діагнозів (захворювання-захворювання, травма-травма, отруєння-

отруєння) склало загалом 21 (10,1%), неповне співпадіння - 42 

(20,3%), неспівпадіння – 144 (69,6%). Діагнози хворим ставилися у 

залежності від фаху відділень, у яких знаходився хворий, не 
залежно від фактичної патології, при цьому не всі необхідні 

дослідження виконувалися. Найбільш частою причиною 

розбіжності в діагнозах була недостатність даних для постановки 

правильного діагнозу 145 (70,0 ±%), недооцінка даних огляду - 132 

(63,8 ±%), пізнє звернення - 20 (9,7 ±%). У всіх відділеннях лікарями 

встановлювався переважно діагноз травми (або отруєння) коли 

причиною смерті було захворювання. Враховуючи ж відсутність 

необхідних досліджень для встановлення травматичного генезу, такі 

діагнози виставлялися лікарями необ’єктивно. Це підтверджувалося 

і великою питомою вагою (70,6 %) недіагностованих а ні на 

догоспітальному етапі, а ні у відділеннях пневмоній, які ставали 
причиною смерті. При надходженні хворого у приймальне 

відділення час витрачався на вирішення питання про направлення 

хворого у відповідне відділення (середній час до моменту доправки 

хворого у відділення займав 30 хвилин, а до моменту проведення 

лікувально-діагностичних заходів, спрямованих на стабілізацію 

стану, - 18 хвилин після надходження по відповідного відділення). 

Лікування було вірно обрано тільки у одиничних випадках повного 

співпадіння діагнозів, а також у випадках неповних і неспівпадінь за 

наявності цереброваскулярної  патології (при клінічному діагнозі 

ЗЧМТ) (10,6%) і частково- при отруєннях (8,7%).  
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У той же час при статистичному аналізі 60 комісійних 

судово-медичних експертиз трупів, проведених у різних бюро СМЕ 

України, було виявлено, що за наявності таких невідкладних станів, 

як гостра крововтрата та ЧМТ, лікарями як на догоспітальному, так 

і на госпітальному етапі було допущено ряд дефектів. Так, у 

медичній документації дата та час приїзду «швидкої допомоги» 

були вказані тільки у 21,7±6,8% випадків. Слід зазначити, що за 

всіма світовими стандартами надання допомоги при травмі 

(Advansed Trauma Life Support) надання допомоги проходить за 
алгоритмом СABC, де перше С - critical bleeding. Таким чином, 

незазначення часу початку кровотечі і надання допомоги є 

порушенням цих стандартів надання медичної допомоги, а з іншого 

боку - ускладнює правову класифікацію в разі кримінального 

характеру травми: вбивство або тілесні ушкодження, що 

спричинили смерть. Середній час від моменту надходження хворого 

у стаціонар до початку операції і при ЧМТ, і при крововтраті склав 

5±0,7 год. За показаннями операцію при ЧМТ провели в 70% (21 

випадках), з них тільки 42,9% (9) своєчасно, операцію при 

крововтраті провели в 66,7% (20 випадках), з них своєчасно у 60% 

(12 випадках). Більшість дефектів при ЧМТ (61,5%, 8 випадків) було 
у вигляді відсутності інструментальних методів досліджень, а при 

крововтраті- запізнення у наданні медичної допомоги - 41,7% (3).  

Втім, всупереч загальній думці, що «помиляються» 

недосвідчені і молоді спеціалісти з районів, де немає належних умов 

для надання медичної допомоги відповідного рівня, дефекти 

допускаються як раз доволі досвідченими медичними працівниками 

(всі лікарі мали не нижче 1ї категорії). До того ж, дефекти медичної 

допомоги (а майже усі випадки склали бездіяльність) у більшості 

випадків зустрічаються в умовах міських лікарень (особливо 

великих міст України), де були відповідні умови для надання 

медичної допомоги, більше висококваліфікованих спеціалістів 
різних профілей, а також існують протоколи надання медичної 

допомоги [2]. Втім, неналежне надання медичної допомоги за 

наявності крововтрати також у чверті випадків пов’язане з невірним 

медикаментозним лікуванням зустрічаються і в умовах ЦРБ, що, 

можливо, пояснюється недостатнім забезпеченням лікарень в 

умовах районів.  

При вивченні матеріалів кримінальних проваджень під час 

проведення 499 експертиз з’ясувалося, що майже у всіх випадках 

медичні працівники при допитах вказували, що проведення того чи 

іншого заходу не входило до їх компетенції або не було показано 
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хворому взагалі, що свідчило про необізнаність медичного 

працівника щодо стандартів та протоколів, а також своїх посадових 

інструкцій. Це також стосувалося і випадків необґрунтованого 

переведення пацієнтів в інший лікувальний заклад, де не було 

можливості надати відповідну медичну допомогу, а пацієнт 

помирав. 

Висновки: 

1. Наведені дані підтверджують, що в Україні рівень 

надання медичної допомоги потребує підвищення, оскільки 
відсутня злагодженість роботи медичних працівників при підході до 

хворого, що можливо в умовах мультидисциплінарної команди. 

2. Враховуючи орієнтування медичних працівників 

суто на патологію свого напрямку, лікарі зазнають труднощів при 

призначенні лікувально-діагностичних заходів. Це підкреслює 

необхідність проходження підготовки із суміжних дисциплін, 

особливо з невідкладних станів, медичними працівниками, що 

забезпечуватиме розширення можливостей у наданні медичної 

допомоги та розширення клінічного мислення. 

3. Необхідність знання юридичних питань, зокрема і 

своїх прав та обов’язків, юридичної відповідальності підкреслює 
потребу проходження підготовки з «медичного права», «судової 

медицини» та «управління охороною здоров’я» не тільки для 

керівників закладів, а й для решти лікарів, що підвищить якість 

надання медичної допомоги та захистить права медичних 

працівників.  

4. Враховуючи недосконалість в Україні системи 

медицини, в умовах якої медичні працівники інколи не в змозі 

виконувати свої професійні обов’язки ідеально, недостатній рівень 

фінансування, забезпечення лікарів належними умовами праці, а 

також велике навантаження на медичних працівників, слід 

реформувати систему охорони здоров’я.   

Література: 

1. Дунаєвська Л.Г. Розслідування злочинів, вчинених 

під час надання медичної допомоги / Дунаєвська Л.Г. // Монографія. 

– К.: АДС УМКЦентр, 2012. – 168 с. 

2. Закрита черепно-мозкова травма: стандарти та 

судово-медична оцінка дефектів надання медичної допомоги 

(Методичні рекомендації) / Плетенецька А.О., Стеблюк В.В., 

П’ятикоп В.О. – Київ, 2017. – 36 с. 

3. Результати аналізу комісійних судово-медичних 

експертиз обласного бюро СМЕ за фактом виявлення помилок, 



 
75 

допущених при наданні медичної допомоги / А.О. Плетенецька [та 

ін.] // Збірник наукових праць співроб. НМАПО імені П.Л. 

Шупика.– 2014. – Вип. 23 – Т.4 – С.85–91. 

4. Стеблюк В.В. Правові та морально-етичні аспекти 

кримінальних правопорушень у сфері професійної діяльності 

медичних працівників // Судово-медична експертиза – К., 2013. - № 

2. - С.- 45- 48. 

Ключевые слова: медико-правовое расследование, 

экспертиза, обучение студентов-медиков. 
Key words: medico-legal investigation, expert review, training 

of medical students. 
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ВПЛИВ ТИВОРТІНУ НА ЗМІНУ ФЕРМЕНТАТИВНОЇ 

ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ 

ПЕЧІНКОВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ 

INFLUENCE OF TYVORTIN ON  LIVER ENZYMATIVE FUNCTION 

CHANGES AT EXPERIMENTAL HERATIC INSUFFICIENCY 

 

Пшеничний В. І. 

 

Одеський національний медичний університет 

 

Захворювання органів гастрогепатодуоденальної зони є 

одним з основних «постачальників» хворих для хірургічних клінік. 

В цьому аспекті найнебезпечнішим ускладненням є печінкова 

недостатність (ПН), розвиток якої є непередбачуваним, досить 

швидким, а також в рівному ступені як до, так і після оперативних 

втручань.  
Мета роботи - підвищення ефективності фармакотерапії 

ПН у хворих на гострий холецистит (ГХ), ускладнений механічною 

жовтяницею (МЖ), шляхом додаткового включення тивортіну через 

запобігання патобіохімічних механізмів ураження печінкової 

паренхіми. 

Обстежено 60 хворих, які розділена на 2 групи. Хворим 1-ї 

групи (n=30) проводили традиційне лікування ендотоксикозу та ПН. 

До комплексного лікування ендотоксикозу та ПН хворих 2-ї групи  

(n=30) включали тивортін. Ефективність лікування оцінювали за 

вмістом 2,3-дифосфогліцеринової кислоти (ДФГК) в еритроцитах, 
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за активністю уроканіази та гіалуронідази у сироватці крові та 

вмісту оксипроліну в сечі хворих протягом післяопераційного 

періоду.  

Проведені обстеження виявили цілу низку особливостей 

змін метаболічних процесів після оперативного втручання. 

Післяопераційний період у хворих обох груп був тяжким, особливо 

протягом перших 3-4 діб. Вміст ДФГК у хворих 2-ї групи на 4-у 

добу після операції на 22.5 % був менше такого показника до 

операції та на 17.6 %  менше порівняно з таким показником в 
еритроцитах крові хворих 1-ї групи (в обох випадках p<0.05). Вміст 

ДФГК в еритроцитах крові хворих 2-ї групи на 7-у добу 

післяопераційного періоду був спів ставним з таким показником в 

контрольній групі (p>0.05) та залишався на 15.4 % більше, ніж у 

хворих 1-ї групи (p<0.05).  

Активність маркеру ушкодження печінки – уроканіази - на 

4-у добу після операції у хворих 2-ї групи була на 51,6 % менше, 

ніж до операції (p<0.01), та на 33.7 % менше, ніж у хворих 1-ї групи 

(p<0.05). На 7-у добу після операції у хворих 2-ї групи активність 

досліджуваної сполуки була на 71.3 % менше, ніж до операції 

(p<0.01) та залишалася суттєво більшою (на 17.2 %) порівняно з 
таким показником у сироватці крові хворих 1-ї групи (p<0.05). 

Ефективність лікування ПН у хворих на ГХ, ускладнений 

механічною жовтяницею, за умов додання до комплексної схеми 

тивортіну була вище порівняно з такою традиційної схемою 

фармакокорекції ПН, що проявлялося нормалізацією активності 

біохімічних маркерів ушкодження печінки, маркерів фіброзування її 

паренхіми та маркерів процесів колагеноутворення. 

Ключові слова: печінкова недостатність, тивортін, 

уроканіаза, гіалуронідаза, оксипролін. 

Key words: hepatic insufficiency, tyvortin, urokaniosis, 

hyaluronidase, oxyproline. 
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УДК: 616.61 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК ПРИ 
СУЛЕМОВОЙ И КАДМИЕВОЙ НЕФРОПАТИЯХ 

 
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF KIDNEYS’ FUNCTIONAL 

STATE AT SUBLIMATE AND CADMIUM NEPHROPATHIES 
 

Руденко А.С. 

 
ГП УКРНИИ медицины транспорта МЗ Украины, г.Одесса 

 

Частота токсических нефропатий в настоящее время 

увеличивается в связи с возрастающим химическим загрязнением 

окружающей среды, в связи с чем токсиканты поступают в 

организм, особенно по пищевым цепям и с питьевой водой. К 

наиболее распространенным нефротоксикантам относятся тяжелые 

металлы, в первую очередь соли ртути и кадмия. 

В патогенезе нефропатий, которые развиваются после их 

поступления в организм, повреждаются преимущественно почечные 

канальцы, о действии этих токсикантов на почечные клубочки 

известно меньше. 
Нами проведено сравнительное исследование действия 

хлорида ртути и хлорида кадмия на функциональное состояние 

почек. Крысам самцам вводили хлорид ртути  в дозе 5 мг/кг подко-

жно. Установлено, что через двое суток у крыс в условиях водного 

диуреза выявляются признаки острого поражения почек: олигурия, 

протеинурия, увеличение уровня креатинина в плазме крови. 

При расчете клубочковой фильтрации выявлено 

уменьшение скорости клубочковой фильтрации, уменьшение 

канальцевой реабсорбции воды и натрия и выделения белка 

действующими нефронами. При однотипной картине нефропатии 

установлены определенные особенности токсического действия 
хлорида ртути и кадмия. 

Так, введение хлорида кадмия приводит к протеинурии в 2 

раза меньшей по величине, чем после введения хлорида ртути при 

равной (в 2,5 раза) степени уменьшения скорости клубочковой 

фильтрации. Это отражает, по нашему мнению, особенности 

патогенеза острого повреждения почек. Хлорид кадмия 

преимущественно повреждает сосуды клубочка, хлорид ртути – 
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канальцевый отдел нефрона, которые приводят к развитию острой 

почечной недостаточности.  

Ключевые слова: соли ртути, соли кадмия, острое 

поражение почек. 

Key words: mercury salt, cadmium salt, acute damage of 

kidneys. 

 

 

УДК  619:614.9:616.092:636.4.03+612.017 
 

ВИКОРИСТАННЯ БІОДОБАВОК ГУМІНОВОЇ ПРИРОДИ 

ДЛЯ БОРОТЬБИ З СТРЕСОМ У ПОРОСЯТ ПРИ 

ВИРОЩУВАННІ ЗА ІНТЕНСИВНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ 

 

HUMIC BIOSUPPLEMENTS USING TO COMBAT STRESS IN 

PIGLETS GROWING ON INTENSIVE TECHNOLOGIES 

 

Рудь В.О., Шаламова Л.М., Тарасенко Л.О. 

 

Одеський державний аграрний університет 
 

Актуальність теми. Впровадження інтенсивних 

технологій, направлених на здобуття максимальної кількості 

продукції з найменшими витратами, як правило, супроводжується 

появою додаткових стрес-факторів [1, 3]. Застосування біологічно 

активних речовин гумінової природи в умовах інтенсивних 

технологій вирощування молодняка сприяє  активізації механізмів 

імунного захисту, резистентності та адаптації, стимулює 

енергетичний обмін, гемопоез, що сприяє підвищенню 

продуктивності тварин [2].  

Мета дослідження. Вивчити адаптивні властивості «Сумі-
ші кормової Сто Га» при стресовому стані в ранній постнатальний 

період і при стресі, який викликаний відлученням від свиноматки.  

Матеріали та методи досліджень. Для проведення 

досліджень були сформовані 4 групи поросят-сисунів української 

великої білої породи, по 30 голів у кожній. Тварини 1-ї 

(контрольної) групи «Суміш кормову Сто Га» не отримували. 

Поросята 2-ї групи з 5-ї до 40-ї доби життя отримували «Суміш 

кормову Сто Га» по 25мг/кг живої ваги. Тварини 3-ї групи в ті ж 

терміни отримували «Суміш кормову Сто Га»  в дозі 35 мг/кг. 

Поросята 4-ї групи були отримані від свиноматок, які отримували 
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«Суміш кормову Сто Га» протягом 20 днів до і 20 днів після 

опоросу. Поросятам цієї групи згодовували «Суміш кормову Сто 

Га» (з 5-ї до 40-ї доби життя по 25 мг/кг живої ваги на добу. Для 

проведення досліджень у обстежених поросят брали кров на 4, 16, 

28 і 40 добу експерименту. Фагоцитарну активність лейкоцитів 

(ФАЛ) і фагоцитарний індекс (ФІ) визначали за В.С. Гостьової 

(1950); лізоцимну активність сироватки крові (ЛАСК) – 

колориметричним методом з культурою клітин Micrococcus 

lysodeikticus [6]; бактерицидну активність сироватки крові (БАСК) - 
за О.В. Смирнової та Т.А. Кузьміної [7]. Біометричну обробку 

отриманих даних проводили загальноприйнятими методами з 

використанням критерію Стьюдента [5].  

Результати та їх обговорення. Несприятливі фактори 

(незадовільний мікроклімат, голодування, зміна раціону, 

перегрупування, відлучення від свиноматки) викликають в організмі 

тварини стан напруги - стрес. Щоб зменшити вплив названих 

факторів на порушення балансу «тварина — середовище», потрібні 

засоби, спрямовані на посилення резистентності організму і 

продуктивності в умовах інтенсивного вирощування [4]. 

Застосування «Суміші кормової Сто Га» поросятам-сисунам і 
молодняку після відлучення позитивно вплинуло на показники 

білкового обміну організму. Дослідженнями встановлено, що вміст 

загального білка у поросят 4-добового віку 2-ї і 3-ї груп суттєво не 

відрізнявся від контрольної групи, а у їх однолітків з 4-ї групи, що 

народилися від свиноматок, які отримували «Суміш кормову Сто 

Га», зазначений показник був вищим (63,0 ± 1,45 г/л) на 2,8%. У 16-

денному віці вміст загального білка у поросят 1-ї групи знизився до 

56,8 ± 1,59 г/л, а у поросят 2-й, 3-й, 4-й  він був вищим відповідно на 

5,8; 6,2; 8,8% (Р <0,05) відповідно контрольної групи. У наступні 

періоди досліджень рівень загального білка у поросят дослідних 

груп був також вище ніж в контролі. При цьому в 28-денному віці 
різниця між показниками другої і першої груп становила 7,1%, 

третьої і першої - 6,5%, четвертої та першої - 7,3%. У поросят 2-ї, 3-

ї, 4-ї груп 40-а добового віку рівень загального білка вірогідно 

(Р<0,05) перевищував аналогічний показник тварин 1-ї групи на 9,9; 

8,6; 9,6 % відповідно. 

Вміст імуноглобулінів класу G в сироватці крові поросят 4-

добового віку 1-3 груп був в межах 18,83 ± 1,18 - 19,14 ± 1,07 г / л. У 

їх однолітків з 4-ї груп рівень Ig G був вищим на 4,7% порівняно з 1 

групою. Вміст Ig М в сироватці крові поросят 4-добового віку 1-3-ї 

групи коливався в межах 1,13 ± 0,13 – 1,17 ± 0,15  г / л, а у поросят 
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4-ї групи був вище – на 6,8%. Рівень Ig М у поросят дослідних груп 

16-и, 28-и, 40-а  добового віку був вище. Різниця між показниками 

тварин другої і першої груп у зазначені періоди коливалася в межах 

5,2 - 10,3%, третьої і першої - 7,3 - 12,1%, четвертої та першої - 13,2- 

17,6%. Рівень імуноглобулінів класу А у поросят 1-ї, 2-ї і 3-ї груп 4-

добового віку був у межах (1,91 ± 0,16 - 1,98 ± 0,14 г/л), а у поросят 

4-ї групи зазначений  показник був вищим - 2,29 ± 0,19 г/л 

відповідно. У наступні періоди досліджень концентрація Ig А в 

сироватці крові поросят всіх дослідних груп була вищою в 
порівнянні з  контрольною групою. При цьому різниця між 

показниками поросят, які отримували «Суміш кормову Сто Га» (2-я 

і 4-я групи) у 16-у віці, і показниками поросят 1-ї (контрольної) 

групи становила 54,5 - 81,8% і була статистично вірогідною (Р <0,05 

- Р <0,01). У 28-и денному віці концентрація Ig А в сироватці крові 

поросят 2-ї, і 4-ї груп вірогідно перевищувала на 72,2 та 77,7% 

показники контрольної групи, у 40-а денному віці на 60,6 та 54,5% 

відповідно (Р <0,05). Показники неспецифічної резистентності у 

поросят-сисунів і молодняка свиней після відлучення представлені в 

табл. 1.  

Одержані результати досліджень свідчать, що бактерицидна 
активність сироватки крові (БАСК) у поросят 1 і 3-ї груп 4-х 

добового віку суттєво не відрізнялась, а у молодняка 4-ї групи була 

вищою на 4,2% . У 16-добовому віці БАСК у тварин 2-ї, 3-ї, 4-ї груп 

була вищою, ніж в контролі на 11,3; 8,3; 15,4% (Р <0,05). У 28 - 

добовому віці різниця між показниками тварин другої і першої груп 

становила 13,7% (Р <0,05), третьої і першої - 9,6% (Р <0,05), 

четвертої та першої - 12,4% (Р <0,05). У поросят 40-добового віку 

всіх дослідних груп  показник БАСК вірогідно (Р <0,05 - Р <0,01) 

перевищував на 15,9; 11,3; 14,8%  показник їх однолітків з 

контрольної групи. Результати досліджень свідчать, що лізоцимна 

активність сироватки крові (ЛАСК)  поросят 4-ї групи 4-х добового 
віку була більшою на 6,1% відповідно контрольної. На 16-ту добу 

життя ЛАСК поросят 2-ї, 3-ї, 4-ї груп була вище контрольної групи 

на 13,0; 10,7; 17,4% відповідно (Р <0,05).  

Результати досліджень свідчать, що лізоцимна активність 

сироватки крові (ЛАСК)  поросят 4-ї групи 4-х добового віку була 

більшою на 6,1% відповідно контрольної. На 16-ту добу життя 

ЛАСК поросят 2-ї, 3-ї, 4-ї груп була вище контрольної групи на 

13,0; 10,7; 17,4% відповідно (Р <0,05). 
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 Таблиця 1 

Показники неспецифічної резистентності поросят-сисунів і 

молодняка свиней після відлучення при застосуванні «Суміші 

кормової Сто Га» 

 

Показ-

ники 

Групи 

поросят 

Терміни досліджень 

Вік поросят, діб 

4 16 28 40 

БАСК, % 1(к) 

 

69,37 ± 2,35 58,64± 1,89 61,15 ± 1,95 56,28 ± 1,49 

2 

 

68,86 ± 1,76 65,01 ± 2,48 69,54 ± 2,57* 65,24 ± 2,12** 

3 

 

67,94 ± 2,14 63,27 ± 2,28 67,01 ± 1,57 62,62 ± 2,21* 

4 
 

72,30± 1,63 67,41 ± 2,54* 68,76 ± 2,26* 64,60 ± 1,99** 

ЛАСК, % 1(к) 

 

28,64 ± 1,79 36,15 ± 1,35 38,31 ± 1,63 34,67 ± 2,02 

2 

 

27,98 ± 1,92 40,84 ± 1,88 44,18 ± 1,82* 41,16 ± 1,87* 

3 

 

28,20 ± 1,41 40,01 ± 1,95 42,78 ± 2,06 40,40 ± 1,43* 

4 

 

30,40± 1,12 42,44 ± 2,19* 44,30 ± 1,94* 41,84± 2,14* 

ФАЛ, % 1(к) 

 

31,7 ± 2,15 33,9 ± 1,40 36,3 ± 1,44 30,7 ± 1,31 

2 

 

30,4 ±1,99 40,1 ± 1,53* 42,6 ± 2,12* 37,0 ± 2,08* 

3 

 

30,1 ± 2,34 37,8 ± 2,47 41,0 ± 1,30* 35,6 ± 1,62* 

4 

 

33,6 ± 1,93 39,6 ± 1,80* 41,8 ± 1,76* 36,4 ± 1,99* 

ФИ 1(к) 

 

4,64 ± 0,25 4,19 ± 0,14 4,48 ± 0,20 3,73 ± 0,16 

2 

 

4,43± 0,29 4,88 ± 0,22* 5,36 ± 0,17** 4,61 ± 0,20** 

3 
 

4,38 ± 0,20 4,73 ± 0,33 5,20 ± 0,24* 4,48 ± 0,26* 

4 

 

4,99 ± 0,32 5,13 ± 0,19** 5,30 ± 0,30* 4,53 ± 0,23* 
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У поросят дослідних груп динаміка ЛАСК була мінливою, 

але рівень її був вище в порівнянні з контролем. При цьому на 28-у 

добу життя поросята 2-ї, 3-ї, 4-ї груп за даним показником 

переважали своїх однолітків 1-ї групи на 15,3 (Р <0,05); 11,7; 15,6% 

(Р <0,05), у 40-добовому віці - на 19,0 (Р <0,05); 16,7 (Р <0,05); 

19,8% (Р <0,05) відповідно.  

Фагоцитарна активність лейкоцитів у поросят 4-добового 

віку 4-ї групи, які народилися від свиноматок, що отримували 
«Суміш кормову Сто Га» була  вищою на 5,7%; 9,5; 10,4% у 

порівнянні з показниками поросят 1 - 3-ї груп. 

 На 16-у добу життя ФАЛ  поросят 2-ї, 3-ї, 4-ї груп була 

вище на 18,3 (Р <0,05); 11,5; 16,8% (Р <0,05) відповідно 1-ї групи, у 

28-добовому віці - на 17,4 (Р <0,05); 12,9 (Р <0,05); 15,2%. 

Фагоцитарна активність лейкоцитів у поросят 40-а добового віку 

всіх дослідних груп була вірогідно (Р <0,05) вище відповідно 

поросят контрольної групи. Різниця між показниками поросят 

другої і першої груп становила 20,5%, третьої і першої - 16,0%, 

четвертої та першої - 18,6%.  

Фагоцитарний індекс у поросят 4-х добового віку дослідних 
груп суттєво не відрізнявся від контрольної,  за винятком поросят 4-

ї груп де зазначений показник був вище на 7,3%. Показник 

інтенсивності фагоцитозу у поросят 16-добового віку 2-ї, 3-ї, 4-ї 

груп був вище на 16,5 (Р <0,05), 12,9; 22,4% (Р <0,01), 40-а добового 

віку –  на 23,6; 20,1; 21,3% відповідно (Р < 0,05; Р <0,01) порівняно з 

контрольною групою.  

Висновки: 
1. Застосування «Суміші кормової Сто Га» поросятам 

сисунам і молодняку після відлучення позитивно вплинуло на 

показники білкового обміну їх  організму: 

- рівень загального білка поросят 2-ї, 3-ї, 4-ї груп 40-а 
добового віку вірогідно (Р<0,05) перевищував аналогічний показник 

тварин 1-ї групи на 9,9; 8,6; 9,6 % відповідно; 

- концентрація Ig А в сироватці крові поросят 2-ї, і 4-ї груп 

28-и денного віку вірогідно перевищувала на 72,2 та 77,7% 

показники контрольної групи, у 40-а денному віці   - на 60,6 та 

54,5% відповідно (Р <0,05). 

2. Згодовування «Суміші кормової Сто Га» поросятам 

позитивно вплинуло на показники неспецифічної резистентності:  
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- БАСК поросят 40-добового віку дослідних груп  вірогідно 

(Р <0,05 - Р <0,01) перевищувала на 15,9; 11,3; 14,8%  показники  

контрольної групи; 

-ЛАСК поросят 2-ї, 3-ї, 4-ї груп  28-и добового віку 

вірогідно переважали своїх однолітків 1-ї групи на 15,3; 11,7;  

15,6% , у 40-добовому віці - на 19,0 ; 16,7 ; 19,8%  відповідно; 

- ФІ у поросят 16-добового віку 2-ї, 3-ї, 4-ї груп був вище на 

16,5 (Р <0,05), 12,9; 22,4% (Р <0,01), 40-а добового віку –  на 23,6; 

20,1; 21,3% відповідно (Р < 0,05; Р <0,01) порівняно з контрольною 
групою.  

Перспективи подальших досліджень. Науковцями 

доведено, що стресовий стан тварин безпосередньо перед забоєм 

істотно змінює якісні показники м'ясної продукції. Вивчення впливу 

адаптогенів на безпеку і якість продукції -  перспективні задачі які 

необхідно вирішити в подальшому.  
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УДК 612.4:616.43 

 

ЗМІНИ ПРОЦЕСІВ НАВЧАННЯ ТА ПАМ’ЯТІ В ДИНАМІЦІ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

 
CHANGES IN TRAINING AND MEMORY PROCESSES IN 

DYNAMICS OF EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS 

 

Садовий О.С. 

 

Одеський національний медичний університет 

 

Кількість хворих на цукровий діабет (ЦД) щорічно зростає, 

причому особливої актуальності та клінічної важливості набуває 

помолодшання контингенту хворих, а також розвиток в них низки 

функціональних розладів, підгрунтям чого є демієлінізація нервових 
волокон внаслідок ацидозу та прогресування хвороби. Тривожним є 

розвиток у превалюючої частки пацієнтів когнітивних розладів, 

особливості розвитку яких мають бути вивчені з точки зору 

з’ясування їх патогенетичних особливостей, а також для урахування 

при розробці схеми комплексної патогенетично обґрунтованої 

фармакокорекції. 

Мета роботи – дослідити особливості процесів навчання, 

коротко- та довгострокової пам’яті в динаміці формування 

експериментального ЦД. 

ЦД у щурів відтворювали одноразовим внутрішньо-

черевинним введенням стрептозотоцину. Після верифікації 
розвитку ЦД за щурами спостерігали протягом 10 тижнів, 

досліджуючи динаміку змін УРАУ, яку відтворювали 

загальноприйнятним методом. При цьому за модельних умов, 

підраховуючи кількість суміщень безумовних стимулів (БС) та 

умовних стимулів (УС) оцінювали вираженість процесів навчання, 

коротко- та довгострокової пам’яті. 

На першому етапі досліду в щурів відтворювали УРАУ, 

пред’являючи спочатку умовний подразник, а потім безумовний, 

добиваючись оптимальної кількості суміщень УС і БС для розвитку 

реакції випередження. Починаючи з 4-го тижня формування ЦД 
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кількість суміщень УС і БС, необхідних для виникнення УРАУ, 

була на 26.5 % менше, ніж в контрольних спостереженнях (p<0,05). 

Ці відмінності в подальшому набували ще більшої вираженості, 

сягаючі максимуму на 8-му тижні досліду (p<0.001). Протягом 

цього часового інтервалу порушувалася також короткочасна 

пам’ять, що проявлялося зростанням на 31.4 % кількості суміщень 

УС і БС, необхідних для виникнення УРАУ через добу з моменту 

його вироблення (p<0,05). На 5-му тижні досліду в щурів 

спостерігалося дворазове збільшення кількості суміщень УС і БС, 
необхідних для виникнення УРАУ через 7 діб з моменту вироблення 

УРАУ (p<0,01). Виявлені порушення коротко- та довгострокової 

пам’яті прогресували з терміном перебігу експериментального ЦД, 

набували максимальної вираженості на 7-му тижні досліду 

(p<0.001) та тривали до 10-го тижня досліду. 

Таким чином, отримані дані свідчать про те, що 

експериментальний ЦД характеризується порушенням процесу 

навчання, що проявлялося порушеннями розвитку та маніфестації 

УРАУ. Перебіг патологічного стану супроводжується розвитком 

вираженого анамнестичного ефекту, що проявляється порушенням 

короткочасної пам’яті на 4-му тижні та довгочасної пам’яті на 5-му 
тижні досліду. Виявлені амнестичні ефекти слід враховувати при 

комплексній патогенетично обґрунтованій фармакотерапії ЦД. 

Ключові слова: цукровий діабет, когнітивні дисфункції, 

амнестичні ефекти, комплексна фармакокорекція. 

Key words: diabetes mellitus, cognitive dysfunction, amnestic 

effects, complex pharmaco-correction. 
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УДК 577.12:612.1 

 

СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПІД ВПЛИВОМ 

АЗОТОВМІСНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН 

 

STATUS OF ANTIOXIDANT SYSTEM AT INFLUENCE OF 

NITROGEN-CONTAINING SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES 

 

Сахарова І. В. 

 

Одеський національний медичний університет 

 

Актуальність проблеми. На даний час накопичилося 

досить багато відомостей про те, що хімічні сполуки здатні 

накопичувати в різних органах і тканинах перекиси, гідроперекиси, 

вільні радикали, сполуки, які пов'язують ушкоджуючу дію на 

клітину і її структурні компоненти. Цим з'єднанням в організмі 

протиставлені біоантиокислювачи або гасники порушених 

електрониих станів. Слід зазначити, що вільнорадикальний процес 

окислення (ВРО) перебігає в нормі у всіх органах і тканинах 
організму і є важливою ланкою метаболізму. Низькі концентрації 

перекисів, гідроперекисів просто необхідні для організму, так як 

прискорення або гальмування ВРО призводить до патології. 

Вважають, що тривала активація вільнорадикального окислення 

неминуче призводить до змін у складі ліпідів мембран, їх 

проникності, що проявляється в порушенні функцій структурних 

одиниць. В якості причин, що сприяють активації ВРО в тканинах 

організму, називають гіпокінезию на тлі надлишкового та 

незбалансованого харчового раціону, коли надлишок жирів і 

вуглеводів, що надходять в організм, не встигає окислюватися в 

руслі ферментативного біологічного окислення, надходження 
токсичних хімічних речовин, фізичне напруження і багато інших 

шкідливих факторів. Тому вивчення впливу азотовмісних 

детергентів на стан антиоксидантної системи організму є вкрай 

актуальним і своєчасним. 

Матеріал і методи. Вивчали залежність між рівнем ВРО 

ліпідів в організмі і інтенсивністю хемілюмінесценції його 

біологічних субстратів. Дослідження проводилися на вітчизняному 

біохемілюмінометрі ХЛМЦ I-01. Об'єктами дослідження служила 

нативна кров, розведена фізіологічним розчином в 100 разів, а 

також сеча експериментальних тварин. Інтенсивність БХЛ 
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індукували 0,5% розчином перекису водню. Оцінка результатів 

здійснювалася за інтенсивністю та кінетикою перебігу реакції 

світіння після додавання індуцентів. 

Результати та їх обговорення. Інтенсифікація ПОЛ під 

впливом азотовмісних ПАР, виявлена нами по збільшенню 

інтенсивності поглинання кисню мітохондріями гепатоцитів, 

підтверджується дослідженнями накопичення дієнових кон'югатів 

(ДК) і малонового діальдегіду (МДА) в сироватці крові 

експериментальних тварин (табл. 1). 
Таблиця 1 

Накопичення ДК і МДА в сироватці крові під впливом 

азотовмісних ПАР в дозі 1/100 ЛД50 (M±m) 

Показники Контроль Речовина, нмоль/л 

 

ФОМ-9 неонол  

ФОМ 9-4 

неонол  

ФОМ 9-12 

ДК 

 

2,67±0,32 4,35±0,21* 3,89±0,21* 4,05±0,43* 

Р 

 

 <0,05 <0,05 <0,05 

МДА 

 

0,94±0,12 1,65±0,32* 2,14±0,33* 2,60±0,53* 

Р 

 

 <0,05 <0,05 <0,05 

 

Дієнові кон'югати і малоновий діальдегід з'являються на 

стадії утворення вільних радикалів і свідчать про накопичення в 
тканинах організму перекисів і гідроперекисів, які надають 

шкідливу дію на клітину. При цьому ДК - молекули жирних кислот, 

що містять зв'язані подвійні зв’язки, розглядаються як проміжний, а 

МДА - як кінцевий пункт ПОЛ. Дослідженнями встановлено, що 

азотвмісні ПАР в I/100 ЛД50 збільшували вміст МДА та ДК. 

Доведено прямий зв'язок і залежність між рівнем ВРО 

ліпідів в організмі і інтенсивністю хемілюмінесценції його 

біологічних субстратів. При цьому зміна інтенсивності біохемілюмі-

несценції (БХЛ) крові може розглядатися як інтегральна реакція 

організму, що дозволяє судити про характер молекулярних і 

електронних порушень біологічних структур при різних 
фізіологічних станах і патологічних процесах [Крижановский].  
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Як показали результати експерименту, інтенсивність 

хемілюмінесценції крові і сечі білих щурів, що піддавалися впливу 

І/100 ЛД50 азотовмісних ПАР, збільшувалася. Хемілюмінесценція 

дослідних і контрольних тварин відрізнялася за інтенсивністю 

світіння і кінетикою перебігу реакції. Розглядаючи 

хемілюмінесценцію як відображення інтенсивності ПОЛ в 

організмі, слід думати, що під впливом досліджуваних сполук 

змінюється стабільне співвідношення продуктів ВРО 

поліненасичених жирних кислот та антиоксидантної системи. 
Азотовмісні ПАР стимулювали в організмі експериментальних 

тварин процеси перекисного окислення ліпідів (табл. 2). Додавання 

в аналізовані об’єкти цистеїну в кількості 2 мг на пробу призводило 

до зниження інтенсивності світіння крові та сечі. На думку багатьох 

авторів, це вказує на прямий зв'язок посилення інтенсивності БХЛ з 

розвитком вільно-радикальної патології. 

Таблиця 2 

Інтенсивність БХЛ (імп. сек) сироватки крові та сечі білих 

щурів під впливом азотовмісних ПАР в 1/100 ЛД50 (M±m) 

Речовина Сироватка крові 

 

Сеча 

15 діб 30 діб 

 

15 діб 30 діб 

Контроль 

 

976,4±28,5 1020,3±40,6 750,8±20,7 830,9±18,4 

ФОМ-9 

 

1809,3±58,7* 2150,8±79,3* 1379,6±57,2* 1656,3±59,2* 

Неонол 

ФОМ 9-4 

 

1730,6±54,8* 1890,8±31,4* 1206,8±36,4* 1380,4±50,3* 

Неонол 

ФОМ 9-12 

 

1700,2±62,4* 1720,5±46,3* 1166,2±30,8* 1420,6±33,8* 

Примітка: * - різниці вірогідні, р<0,05 

 

Всі сполуки тою чи іншою мірою здатні в певних дозах 

знижувати в організмі вміст лейкоцитів, еритроцитів, гемоглобіну, 

глутатіону, sH-груп і активність ферментів каталази, пероксидази, 

холінестерази, ацетилхолінестерази. Одним із провідних механізмів, 
які формують зниження вмісту білої і червоної крові, слід вважати 

накопичення в організмі експериментальних тварин перекисів, 
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гідроперекисів, вільних радикалів у разі впливу на організм 

азотовмісних ПАР і блокування недоокісленими продуктами 

активності цілого ряду ферментів, що приймають участь в 

кровотворенні. 

Була також доведена провідна роль сірковмісних сполук у 

руйнуванні ліпідних перекисів, вільних радикалів. Важливе 

значення в цих перетвореннях належить sH-групам, глутатіону, 

вітаміну С, гаптоглобіну. Зміни цих показників мали подібний 

характер, проте сила виразності їх була дещо неоднозначною. 
Азотовмісні ПАР поряд зі зниженням вмісту гемоглобіну, 

глутатіону, sH-груп приводили до зменшення вмісту гаптоглобіну 

та активності глутатіонпероксидази в крові і збільшення вмісту 

вітаміну С в печінці і наднирникових залозах (табл. 3).  

Таблиця 3 

Вплив азотовмісних ПАР в дозі 1/100 ЛД50 

на стан антиоксидантної системи (M±m) 

Показники Контроль Речовина 

 

ФОМ-9 неонол 

ФОМ 9-4 

неонол 

ФОМ 9-12 

Вітамін С 

 

    

Печінка 

 

15,4±1,2 24,3±0,7* 23,8±0,9* 20,8±0,5* 

Р 

 

 <0,05 <0,05 <0,05 

Наднирники 

 

20,1±0,8 27,4±0,9* 26,3±1,1* 24,9±0,6* 

Р 

 

 <0,05 <0,05 <0,05 

Гаптоглобін 

 

1,8±0,29 1,26±0,2* 1,34±0,33* 1,3±0,24* 

Р 

 

 <0,05 <0,05 <0,05 

Глутатіонпе-

роксидаза 

(мМГ6Н в II/л 

Е.М.) 

57,6±2,47 40,84±1,3* 38,75±2,3* 42,6±3,70* 

Р 

 

 <0,05 <0,05 <0,05 
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Підвищений вміст вітаміну С під впливом I/100 ЛД50 

азотовмісних ПАР пов'язаний з посиленням його біосинтезу і 

трактується як захисно-компенсаторна реакція на шкідливий вплив 

ксенобіотиків. У разі продовження впливу шкідливого чинника на 

організм, біосинтез вітаміну С не може забезпечити підвищену 

потребу, що і викликає зменшення вмісту аскорбінової кислоти в 

органах і тканинах, що спостерігалося нами раніше під впливом 

ПАР в дозі I/10 ЛД50. 
Висновки. Результати дослідів дозволяють судити про 

подібний характер дії досліджуваних сполук, що виражалося 

стимуляцією вільнорадикального перекисного окислення ліпідів, 

накопичених перекисів, гідроперекисів, вільних радикалів, 

виснаженням антиоксидантної системи. Це підтверджувалося 

дослідженнями фосфоліпідного складу еритроцитів, гепатоцитів, 

вивченням мікросомального окислення, визначенням змісту 

біоантиокислювачів (sH-групи, глутатіон, вітамін С, пероксидаза, 

каталаза, глутатіонпероксидаза, гантоглобін та ін.), посиленням 

біохемілюмінесценції і накопиченням ДК та МДА. Досліди свідчать 

про єдиний механізм біологічної дії даної групи речовин на процеси 
біоенергетики, окисне фосфорилювання і окислювально-відновні 

процеси. 

Ключові слова: вільнорадикальний процес окислення, 

хемілюмінесценція, окисне фосфорилювання. 

Key words: free radical oxidation process, chemiluminescence, 

oxidative phosphorylation. 
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УДК 616-009.1:797.21 

 

ДИНАМІКА ЗМІНИ МОТОРНИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ, 

ЯКІ ДЕТЕРМІНУЮТЬСЯ СТРІАТУМОМ, ПРИ КІНДЛІНЗІ 

ТА ПОСТКІНДЛІНЗІ 

 

DYNAMICS OF  MOTOR BEHAVIOR CHANGES, DETERMINING 

BY STRIATE BODY AT THE KINDLING AND POSTKINDLINES 

 

Топал М. М. 

 

Одеський національний медичний університет 

 

Відомо, що маніфестація хронічного судомного синдрому 

включає до себе обов’язкові судомні (іктальні) реакції та несудомні 

(інтеріктальні) прояви. Стріатум є однією із ключових структур 

мозку, яка входить до складу антиепілептичної системи мозку та 

реалізує протиепілептичні впливи. Маючи численні вхідні та 

вихідні нейромедіаторні впливи, стріатум опосередковує реалізацію 

моторної поведінки, динаміка якої такою пов’язана зі зміною 
судомної чутливості мозку. Таким чином ця структура мозку є 

відповідальною за формування рухових програмованих команд, які 

сприяють переключенню структури поведінки з пасивно-адаптивної 

до активно-адаптивної, що характерно для плавальної поведінки. 

Мета роботи – дослідження динаміки опосередкованої 

стріатумом моторної поведінки протягом плавання протягом 

інтеріктального періоду за умов пікротоксин-індукованому кіндлінзі 

та посткіндлінзі. 

Досліди були проведені за умов хронічного експерименту на 

щурах самцях лінії Вістар. Виділяли наступні групи щурів. 1 група – 

контрольні тварини (n=10), яким в/очер уводили фізіологічний розчин 
NaCl. 2 група – кіндлінгові щури (n=12), в яких кіндлінг відтворювали 

щоденними із в/очер введеннями пікротоксину (ПКТ; “Sigma-

Aldrich”,  Німеччина), розчиненого у розчині NaCl, дозою 0,9-

1,1мг/кг. 3 група – щури з ПКТ-індукованим кіндлінгом (n=6), яким 

в/очер вводили налоксон (“Dupont”, США) дозою 1,0 мг/кг. 4 група – 

щури з ПКТ-індукованим кіндлінгом (n=6), яким в/очер вводили 

атропін (“Sigma-Aldrich”, Німеччина) дозою 1,0 мг/кг. 5 група – щури 

з ПКТ-індукованим кіндлінгом (n=6), яким в/очер вводили йохимбін 

(“Primaforce”, США) дозою 1,0 мг/кг. 6 група – щури з ПКТ-

індукованим кіндлінгом (n=6), яким в/очер вводили галоперидол 
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(“Gedeon Richter”, Угорщина) дозою 1,0 мг/кг. 7 група – щури з ПКТ-

індукованим кіндлінгом (n=6), яким в/очер вводили МК-801 (“Sigma-

Aldrich”, Німеччина) дозою 0,2 мг/кг.  

За зміною поведінки щурів спостерігали протягом 

безсудомного періоду, який тривав протягом 14 діб після останньої 

ін’єкції ПКТ. Тестування поведінки проводили 3 рази: безпосередньо 

по закінченні відтворення кіндлінгу – через добу після останнього 

введення конвульсанту, в середині та наприкінці безсудомного 

періоду – відповідно, через 7 та 12 діб після останнього введення 
ПКТ.  

В щурів протягом 6 хв досліджували вираженість 

плавальної поведінки. Здатність тварин переключатися на активно-

адаптивну поведінку оцінювали в балах після закінчення плавання. 

Кіндлінгові щури повільно вибиралися з басейну по 

закінченні тестування плавальної поведінки: ступінь контакту з 

мотузкою, потрібний для цього, становив 3.1±0.3 бали, що в 3,5 рази 

перевищувало відповідний показник в інтактних щурів (p<0,001). 

Величина досліджуваного активно-адаптичного показника в щурів 

через добу після завершення кіндлінгу при введенні налоксону, 

атропіну, йохимбіну та галоперидолу не розрізнялася з 
відповідними даними у кіндлінгових щурів (p>0,05). Після введення 

кіндлінговим щурам МК-801 ступінь контакту з мотузкою, 

потрібний для виходу з води, дорівнював 2.1±0.2 бали, що було на 

30 % менше, ніж у кіндлінгових щурів (p<0,05). 

Введення галоперидолу та МК-801 посередині 

безсудомного інтервалу щурам із ПКТ-спричненими судомами 

суттєво зменшували вираженість досліджуваного показника 

порівняно з відповідними  показниками в контрольних 

спостереженнях (p<0,05). 

Наприкінці безсудомного періоду, через 12 діб після 

останньої ін’єкції ПКТ щури, яким вводили МК-801, виходили з 
види скоріше: ступінь контакту з мотузкою, потрібний для їх виходу 

із води дорівнював 1.9±0.3 бали, що було на 45 % менше, ніж у 

посткіндлінгових щурів (p<0,05). 

Отримані дані свідчать про те, що у щурів в динаміці 

безсудомного періоду за умов застосованих моделей хронічного 

судомного синдрому відбуваються виражені зміни здатності 

уникнення із басейну по закінченні плавання, які проявлялися 

збільшенням ступеня контакту з мотузкою. Виявлені зміни активно-

адаптивних елементів плавальної поведінки протягом безсудомного 

періоду були незмінні у щурів із ПКТ-індукованими судомами. 
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Показано відновлення досліджуваного показника активно-

адаптивної поведінки щурів в періоді посткіндлінгу за умов блокади 

збуджуючих рецепторів введенням МК-801, що дозволяє 

припускати опосередкування даного типу поведінки щурів 

системою збуджуючих амінокислот. Подібна закономірність у 

посткіндлінгових щурів була також виявлена посередині 

безсудомного періоду, але вона зникала наприкінці інтеріктального 

періоду, коли ми зафіксували активність опіоїдних 

нейромедіаторних механізмів, оскільки досліджувана поведінка 
щурів в цей період відновлювалася внаслідок застосування 

налоксону дозою, яка блокує активність мю-опіоїдних рецепторів. 

Отже, протягом посткіндлінгу простежується активація системи 

збуджуючих амінокислот в самому його початку та посередині, яка 

потім змінюється активацією опіатних механізмів (які реалізують 

активність через мю-опіоїдні рецептори).  

Таким чином, кіндлінгові щури безпосередньо по 

відтворенню кіндлінгу та в середині безсудомного періоду 

демонструють переважання збуджуючих механізмів, активність 

яких наприкінці посткіндлінгу усувається та змінюється на 

опіоїдний характер з переважанням мю-опіоїдної медіації. Слід 
вказати на провідну роль глутаматергічної кортико-стріарної 

нейропередачі в механізмах гіперактивації стріатуму протягом 

безсудомного інтервалу при хронічному судомному синдромі, що 

висвітлює резерв компенсаторних механізмів, активація яких може 

виявити протисудомний вплив. 

Ключові слова: кіндлінг, посткіндлінг, стріатум, плавальна 

поведінка. 

Key words: curling, postkindling, striate body, swimming 

behavior. 
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УДК 616.36-002.2-091-092-085.382:611.018.52  

 

МОРФОГЕНЕЗ ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН ПЕЧІНКИ У ЩУРІВ 

ЗА УМОВ МОДЕЛЮВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ ТА 

ПІСЛЯ КОРЕКЦІЇ ЗБАГАЧЕНОЮ ТРОМБОЦИТАМИ 

ПЛАЗМОЮ 

 

MORPHOGENESIS OF LIVER PATHOLOGICAL CHANGES  IN 

RATS UNDER THE CONDITIONS OF MODELING OF CHRONIC 
HEPATITIS AND AFTER CORRECTION WITH PLASMA 

ENREACHED TROMBOCYTES 

 

Холодкова О.Л. 

 

Одеський національний медичний університет 

 

Хронічний токсичний вплив на організм 

експериментальних тварин призводить до розвитку запалення, перш 

за все, в печінці – основному органі детоксикації. Триває пошук 

ефективних методів корекції патологічних змін за умов хронічного 
гепатиту. Увага більшості дослідників спрямована або на усунення 

наслідків впливу патологічного чинника, або на пошук шляхів 

стимуляції регенерації органу.  

Процес регенерації зазвичай протікає етапно: (1) 

пошкодження, (2) активація клітин, що беруть участь у відтворенні, 

(3) їх проліферація, (4) загоєння.  Нажаль, при тривалій дії 

пошкоджуючого чинника всі ці процеси відбуваються одночасно, в 

результаті чого формується фіброзна тканина. Фіброз печінки 

розвивається, поступово прогресуючи, з формуванням «хибних» 

часточок та щільних міжчасточкових перетинок і внутрішньо- 

часточкових фіброзних тяжів. При цьому всі функції органу 
руйнуються, що підсилює тяжкість патологічного впливу. 

Введення збагаченої тромбоцитами плазми, яка містить 

своєрідний «цитокіновий коктейль» та стовбурові клітини, 

призводить до стимуляції клітин, що залишилися (овальні 

гепатоцити, міофібробласти, зірчасті гепатоцити та ін.), активує їх, а 

стовбурові клітини в мікрооточенні перетворюються на гепатоцити 

та ендотеліоцити майбутніх судин.   

Ключові слова: хронічний гепатит, експеримент, корекція, 

збагачена тромбоцитами плазма. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЕФЕКТІВ ЗБАГАЧЕНОЇ 

ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

 
RESEARCH OF BIOLOGICAL EFFECTS OF PLASMA-ENRICHED 

THROMBOCYTES AT THE CONDITIONS OF AN EXPERIMENT 

 

Холодкова О.Л., Перепелюк М.М., Кожухаренко Т.І.,  

Горчаг Д.М. 

  

Одеський національний медичний університет 

 

Відомо, що збагачена тромбоцитами плазма (ЗТП) має 

потужні регенеративні, ангіогенні, протизапальні властивості. 

Доведено, що концентрат тромбоцитів у завісі плазми формує 
систему фібринного матриксу для ангіогенезу, а його введення в 

пошкоджену тканину призводить до підсилення росту судин та 

стимуляції прогентіорних клітин до диференціації в ендотеліоцити 

та формування нових судин.  

В експерименті на щурах нами були відпрацьовані методи 

введення ЗТП в тканину печінки: «відкритий» - шляхом лапаротомії 

та «закритий» - через шкіру в нижню частку органу. З’ясовано, що 

дворазове введення ЗТП з інтервалом 7 днів не викликає значущих 

морфологічних змін в печінці, міокарді та нирках щурів.  На протязі 

56 діб спостереження відбуваються певні коливання вмісту 

прозапальних цитокінів: на 14-у добу помірно підвищується вміст 
інтерлейкіну-2 (на 16,8 % порівняно з контролем, р<0,05) та 

інтерлейкіну-6 (на 11,3 % порівняно з контролем, р<0,05) з 

поступовим зниженням до рівня контрольного показника. 

Виявилось також помірне зниження вмісту еритроцитів (на 10,6 % 

порівняно з контролем, р<0,05),  та поступове зростання вмісту 

тромбоцитів (на 56-у добу на 13, 2 % порівняно з контролем, 

р<0,05). Суттєвих відхилень біохімічних показників крові 

(«печінкові проби») виявлено не було.  

Таким чином, проведені дослідження свідчать про 

безпечність застосування збагаченої тромбоцитами плазми. 
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Ключові слова: збагачена тромбоцитами плазма, міокард, 

печінка, нирки, щури. 

Key words: plasma-enriched platelets, myocardium, liver, 

kidneys, rat. 
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ДІАБЕТИЧНІЙ АНГІОПАТІЇ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ 

ЗБАГАЧЕНОЮ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМОЮ 

 

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE WALLS OF VESSELS AT 

DIABETIC ANGIOPATHY AND THEIR CORRECTION BY 

PLASMA-ENRICHED TROMBOCYT 

 

Чехлова О.В. 

 

Одеський національний медичний університет 

 
Сучасний стан проблеми лікування хворих на цукровий 

діабет (ЦД) свідчить про недостатню ефективність лікування цієї 

хвороби та низки індукованих нею ускладнень, що,  скоріше за все, є 

наслідком недостатньо досліджених її патофізіологічних механізмів. 

Відомо, що найбільші складності викликають ускладнення цього 

патологічного стану, одним з яких є діабетична ангіопатія (ДА). 

Мета роботи – дослідження впливу збагаченої 

тромбоцитами плазми крові (ЗТПК) на ультраструктуру судин 

мікроциркуляторного русла за умов ДА. 

Досліди були проведені на 46 статевозрілих щурах-самцях 

ліній Вістар масою 180-220 г за умов хронічного експерименту 
відповідно вимог вітчизняних та міжнародних рекомендацій. 

Негенетичну форму експериментального ЦД 2 типу відтворювали 

введенням стрептозотоцину (СТЗ, в/очер, 60 мг/кг, одноразово). 

Формування ЦД оцінювався за зміною маси тіла тварин, 

концентрацією глюкози в крові та сечі, вмісту кетонових тіл і білка 

в сечі. Кількісне визначення вмісту глюкози в крові та сечі, а також 

ацетону й білка в сечі проводили на 1, 3 і 7 доби досліду, а потім 1 

раз на тиждень до формування ДА (цей термін становить 6 тижней). 

Щурів виводили з експерименту через 4 тижні після початку терапії 

(тобто, через 10 тижней з початку досліду). Евтаназія здійснювалася 
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передозуванням ефірного наркозу, після чого в щурів проводили 

морфологічне дослідження м'яких тканин задніх кінцівок. 

Шматочки обох нижніх кінцівок щурів фіксувалися в 10% 

нейтральному формаліні протягом 24 год. Далі фрагменти тканин 

були оброблені відповідно до загальноприйнятих методик. Зрізи 

товщиною 3-5 мкм фарбувалися за стандартною методикою 

гематоксиліном-еозином та обстежувалися при оглядовій 

мікроскопії. При морфологічних дослілдженнях було застосовано 

кількісну систему оцінки досліджуваних параметрів. 
У щурів в умовах СТЗ-спричиненої моделі ЦД протягом 6 

тижней формується ДА. Лікування ДА із застосуванням ЗТПК 

призводить до відновлення усіх ланок мікроциркуляторного русла, 

причому введення ЗТПК покращує переважно прекапілярну ланку 

мікроциркуляторного русла. Введення ЗТПК відновлює структуру і  

функцію ендотелію. 

Отримані дані є експериментальним обгрунтуванням 

доцільності тестування клінічних ефектів ЗТПК при лікуванні ДА, а 

також застосування цього препарату з профілактичною метою у 

хворих на ЦД. 

Ключові слова: стрептозотоцин, цукровий діабет, 
діабетична ангіопатія, збагачена тромбоцитами плазма крові. 

Key words: streptozotocin, diabetes mellitus, diabetic angiopathy, 

plasma-enriched platelets.  
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ВНЕДРЕНИЯ  САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В КАЗАХСТАНЕ 

 

URGENT PROBLEMS OF SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL  

AUDIT INTRODUCTION IN KAZAKHSTAN 

 

Шайсултанов К.Ш. 

 

Объединение ИП и ЮЛ «Республиканская Ассоциация санитарно-

эпидемиологических аудиторов Казахстана», г. Астана 

(Казахстан) 

 

Актуальность темы.  

В Республике Казахстан впервые среди стран СНГ введена 

с 01 января 2015 года существенно новая частная структура 

предпринимательства – санитарно-эпидемиологи-ческий  аудит по 

осуществлению проверки субъектов (объектов) на соответствие 

требованиям санитарного законодательства [1-5].  
Раннее государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор (контроль) за всеми объектами независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности осуществлялся лишь 

государственными органами и организациями Комитета по охране 

общественного здоровья Министерства здравоохранения  

Республики Казахстан (далее-Комитет).          

Цель исследования.  

С этой целью в Казахстане для снижения 

административного барьера контролирующих государственных 

органов и отхода от монопольной системы надзора всех 

подконтрольных объектов и субъектов предпринимательства, а 
также по предотвращению коррупционных правонарушений в 

подведомственных органах Комитета приняты ряд законодательных 

актов [2]. 

Материал и методы.  
Так, в Республике Казахстан  внесены ряд изменений и 

дополнений по вопросам кардинального улучшения условий для 

развития предпринимательской деятельности в стране. Кодекс 

Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа 

и системе здравоохранения» дополнен статьей 62-1 «Санитарно-

эпидемиологический аудит». Нынче, объекты государственного 
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санитарно-эпидемиологического контроля  (надзора) эпидемически 

значимые объекты делятся на две группы: 

1) объекты высокой эпидемической значимости; 

2) объекты незначительной эпидемической значимости [1]. 

Распределение эпидемически значимых объектов по 

группам осуществляется на основании системы оценки рисков. Все 

проверки проводиться на основе внедрения критериев оценки 

степени рисков объектов, утвержденных нормативными 

документами уполномоченного  государственного органа [10]. 
Политика внедрения альтернативной и независимой формы 

проведения проверок в стране предусматривает широкое  

привлечение института  частных   аудиторских компании в сферу 

малого и среднего бизнеса.  При этом, основной задачей аудита 

является проверка субъектов  предпринимательства и иных 

объектов  по их заявлениям на основании заключенного договора 

провести  аудиторский отчет о состоянии   соблюдения требований 

законодательства в области охраны общественного здоровья 

граждан и в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Аудиторская компания заблаговременно регистрируется в 
органах юстиции через центры обслуживания населения и 

направляет уведомление о начале деятельности. Законодательством 

разрешается деятельность аудиторским  организациям, имеющего в 

штате санитарного врача с высшей квалификационной категории по 

общей гигиене или по другим профильным гигиенам. 

Так, в соответствии с Правилой проведения санитарно-

эпидемиологического аудита – аудит будет  проводится аудитором 

или аудиторской организацией по обращению аудируемого 

субъекта с учетом конкретных задач, сроков и объемов санитарно-

эпидемиологического аудита, предусмотренных аудиторским 

договором [3].  
Для проведения санитарно-эпидемиологического аудита 

аудируемый субъект обеспечивает финансирование и представляет 

аудитору (аудиторской организации) иные материалы, необходимые 

для оценки объекта, предусмотренные аудиторским договором. 

Этапами проведения санитарно-эпидемиологического аудита 

являются регистрация заявления, анализ представленных 

заявителем документов, заключение договора, составление плана 

аудита, проведение аудита, составление и представление 

аудиторского отчета аудируемому субъекту. 
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План проведения санитарно-эпидемиологического аудита 

составляется в произвольной форме с учётом особенностей 

конкретного производства и субъекта по видам деятельности. Сбор 

и систематизация необходимой информации проводятся на 

аудируемом субъекте и в иных организациях в установленном 

порядке. По результатам проведенного санитарно-

эпидемиологического аудита составляется аудиторский отчет, 

содержащий выводы о соответствии (несоответствии) объекта 

санитарным правилам по утвержденной форме[4].  
Результаты санитарно-эпидемиологического аудита 

признаются недействительными в случае, когда при подготовке 

аудиторского отчета были допущены случаи:  

1) нарушения процедуры проведения санитарно-

эпидемиологического аудита;  

2) невыполнения или искажения требований 

законодательства Республики Казахстан, санитарных правил и 

гигиенических нормативов;  

3) нарушения прав граждан на благоприятную для жизни и 

здоровья окружающую среду, других санитарно-

эпидемиологических прав и интересов населения, прав участников 
санитарно-эпидемиологического процесса;  

4) иные нарушающие права сторон, участвующих в 

санитарно-эпидемиологическом аудите.  

Аудиторы, осуществляющие деятельность по проведению 

санитарно-эпидемиологического аудита, обязаны: 

1) обеспечить комплексное, объективное, качественное 

проведение аудита;  

2) соблюдать требования законодательства Республики 

Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, иных нормативных правовых актов;  

3) проводить санитарно-эпидемиологический аудит на 
основе документов государственного санитарно-эпидемиоло-

гического нормирования, нормативных технических документов; 

 4) соблюдать установленные сроки и порядок проведения 

санитарно-эпидемиологического аудита, предусмотренные 

условиями договора [7-11].  

  Результаты и обсуждение.  

Полученные данные при научном исследовании  

деятельности аудиторских компании за последние три  года  работы 

на рынке оказания услуг показали, что практически во всех 

регионах страны созданы около 30  физических и юридических лиц.  
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Для защиты их законных интересов и представления в 

Парламенте РК,  центральных государственных органах, а также в 

судебных инстанциях образовано Объединение индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц «Республиканская 

Ассоциация санитарно-эпидемиологических аудиторов 

Казахстана». В Ассоциацию вступили около 20 субъектов аудита с 

оплатой вступительных и ежегодных членских взносов, 

утвержденного Уставом порядке и размере взносов.   

Профессиональной медицинской Ассоциацией (далее-
ПМА) подписан Меморандум о сотрудничестве с Национальной 

палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» по 

развитию и поддержке субъектов санитарно-эпидемиологического 

аудита, а также участие членов ПМА  в аттестации профильных 

специалистов, в коллегиальных консультативно-совещательных 

органах, как центральных и местных государственных органах, по 

вопросам, затрагивающим права и обязанности предпринимателей 

[2, 12]. 

В настоящее время, ПМА в соответствии с требованиями 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан для 

прохождения процедур аккредитации субъектов различных 
медицинских ассоциации направлены материалы в уполномоченный 

центральный государственный орган.  

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 

ноября 2015 года №390 «О саморегулировании» (СРО) для  

реализации государственной политики в сфере развития 

предпринимательской деятельности, нами совместно с  

государственными органами и общественными организациями 

ведется поиск актуальных решении и   механизма перерегистрации с  

внесением дополнений и изменений в Устав  действующего ПМА  

для  возможного создания СРО   как пилотного проекта в стране [6]. 

Таким образом, результаты нашего научного исследования 
обосновывают перспективное направление дальнейшего 

стабильного развития института частных санитарно-

эпидемиологических аудиторских компаний  для оказания услуг 

потребителям и предпринимателям в современных условиях. 

Профессиональная медицинская ассоциация может достичь 

дальнейших позитивных достижений при условий успешного  

прохождения аккредитации в центральном государственном органе 

в области здравоохранения. Дальнейшее развитие исследовании 

данной  актуальной проблемы мы связываем с возможной  

передачей  отдельных государственных функции к ПМА, что 



 
102 

безусловно приведет к усилению позиции частных  аудиторских 

компаний  в условиях конкуренции на рынке услуг. 

Выводы. 

 1.  Внедрение в стране альтернативной проверки в виде 

санитарно-эпидемиологического аудита  привело к заметному  

снижению уровня административного барьера и случаев 

коррупционных правонарушений, связанных  в сфере деятельности  

государственных служащих. 

2. На ряду с принимаемыми государством мерами по 
развитию предпринимательства в стране, внедрение института 

частных аудиторских компании привели к активному поиску путей 

совместно с субъектами предпринимательства к стабильному 

развитию и обеспечению санитарно-эпидемиологической  

безопасности на данных категориях объектов, проведших 

аудиторские  проверки с положительным результатом.  

3.   Субъектам  предпринимательства и иным организациям 

государством предоставлено право выбора контролирующих 

(проверяющих) органов и организаций для оценки степени рисков 

их деятельности и определения уровня их соответствия к 

предъявляемым требованиям нормативных актов страны. 
4.  Расширения субъектов рынка  оказания услуг населению 

путем внедрения субъектов  санитарно-эпидемиологического аудита  

привело к  демонополизации государственного контроля (надзора) и 

созданию дополнительных рабочих мест для квалифицированных 

специалистов санитарно-гигиенического профиля. 

5. Организация и создание института общественного 

объединения позволило активно решать с государственными 

органами и общественными организациями  проблем становления и 

развития субъектов предпринимательства в сфере санитарно-

эпидемиологического аудита.     
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ВНЕДРЕНИЯ  САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В КАЗАХСТАНЕ 

 

Шайсултанов К.Ш. 

 

В Республике  Казахстане с целью  снижения 

административного барьера контролирующих государственных 

органов и отхода от монопольной системы надзора всех 

подконтрольных объектов и субъектов предпринимательства, а 
также по предотвращению коррупционных правонарушений 

государственными служащими приняты ряд законодательных актов. 

 В Казахстане впервые среди стран СНГ законодательством  

введена существенно новая альтернативная частная структура по 

проведению проверки объектов силами субъектов санитарно-

эпидемиологического аудита. 

Создан  институт общественного объединения, который    

позволил активно решать с государственными органами и 

неправительственными организациями проблемы дальнейшего  

развития субъектов  аудиторских компании в современных 

условиях.  
Ключевые слова: санитарно-эпидемиологический аудит, 

аудируемый субъект, эпидемиологические значимые объекты, 

система оценки рисков. 

Key words: sanitary-epidemiological audit, audited entity, 

epidemiological significant objects, risk assessment system. 
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МЕТАЛЛОМИКА ДИСБИОЗОВ 

 
METALLOMICS OF DISBIOSES 

 

Шафран Л.М. 

 

ГП УКРНИИ медицины транспорта МЗ Украины, г. Одесса 

 

Обоснование темы. Одним из ведущих эволюционно 

обусловленных, обязательных, предварительных условий 

существования человека на нашей планете в индивидуальном и 

популяционном плане является динамический гомеостаз организма 
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с его микробиомом [1,2]. Последний объединяет все 

микроорганизмы, обитающие на поверхности и в открытых 

полостях тела человека, образуя с организмом хозяина 

индивидуальную  адаптивную экосистему [3,4]. При этом 

нормальная микрофлора рассматривается как совокупность 

множества микробиоценозов, характеризующихся определенным 

составом и занимающих тот или иной биотоп в организме человека 

[5]. В состав микробиома входят представители от 3,5 до 35,0 тыс. 

видов (оперативных таксономических единиц) из более чем 150 
родов микроорганизмов [6]. Если в геноме человека содержится 22 

тысяч генов, то в микробиоме – их порядка 8 млн. единиц [7]. 

Поэтому, вероятно, успехи в изучении структуры, функций и 

разнообразия представителей в составе микробиома человека на 

генетическом уровне до последнего времени были достаточно 

скромными, а исследования оставались сложными и длительными. 

Положение коренным образом изменилось с внедрением 

информационных технологий, базирующихся, прежде всего, на 

омикс-представлениях о жизнедеятельности биообъектов, 

использовании микрочипов в методическом арсенале масштабного 

биомониторинга, как информативных инструментов геномики, 
транскриптомики, протеомики, эпитопного картирования и 

иммунодиагностики широкого спектра заболеваний человека.   

Примером продуктивного использования новых подходов может 

служить успешное осуществление международного проекта 

«Микорбиом человека» (Human Microbiome Project) [1,2,8], который 

дал возможность расшифровать 900 полных геномов микробов-

комменсалов, представленных простейшими одноклеточными 

животными, бактериями и археями, живущих в теле человека и 

обрзующих с ним сложный и динамичный биоценоз. Наиболее 

наглядное представление о микробиоме человека (индивидуальном 

биоценозе) и его биоразнообразии может быть получено при 
рассмотрении карты на рис. 1, разработанной P. Stothard et al. [9] и 

получившей наиболее полное объяснение в работах   N. Segata et al. 

[7, 8]. 

Биоценоз – это динамическая, способная к 

саморегулированию система, компоненты которой 

(продуценты, консументы, редуценты) взаимосвязаны, а 

биоразнообразие обеспечивает видовое равновесие, взаимовыгодное 

взаимодействие и устойчивость тандема «микробиом-хозяин» [10].    

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stothard%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15608206
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stothard%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15608206
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Segata%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22688413
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
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Рис. 1. Микробиом человека: карта биоразнообразия [7, 9] 

 

Принципиальным следствием биоценотической концепции 

жизнедеятельности организма человека является необходимость 

учета характера воздействия изменяющихся средовых факторов 

(воздух, вода, нутриенты), лекарственных средств, 

профессионально обусловленных и экотоксикантов на органом 

хозяина и его микробиом для предупреждения развития дисбиозов 

(дисбактериозов). К последним должны быть отнесены не только  

выходящие за пределы индивидуальной нормы показатели состава, 

видового соотношения и количества микробов-комменсалов, их 

замещения атипичной и патогенной микрофлорой, но и их 

последствия для микробиома и гомеостаза, адаптации, 

индивидуального здоровья хозяина [10, 11].  

Процессы метаболизма микробных и эукариотических 

клеток имеют существенные различия, а сырьевые и энергетические 

ресурсы микробионтов в значительной мере обеспечиваются 

организмом хозяина [12]. Поэтому между этими звеньями 

биоценоза при дисбиозе также возникают конкурентные 
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взаимоотношения, особенно четко проявляющиеся при 

заболеваниях человека, при которых имеет место дефицит, избыток 

либо замещение таких, критических для микробов, компонентов. 

Поскольку эти процессы протекают при активном участии 

микроэлементов (в первую очередь, эссенциальных и токсичных 

металлов) [13], представляет интерес изучение лежащих в основе 

дисбиозов роли этих элементов в патогенезе данного вида 

патологии, которая имеет место как компонент либо основное звено 

широкого круга заболеваний, но до сего времени остается 
недостаточно изученной. 

Поэтому целью настоящего сообщения было обобщение  

данных литературы путем мета-анализа, а также результатов 

собственных клинико-экспериментальных  исследований, для 

дополнительной аргументации, уточнения роли металлов в 

наблюдаемых сдвигах и выделения перспективных направлений 

исследований по металломике дисбиозов. 

Материалы и методы исследования. В работе 

использованы публикации (монографии, учебники, статьи, 

материалы отчетов НИР и диссертаций), доступные в базах данных 

PubMed, Академия Google, фондах научной библиотеки им. В.И. 
Вернадского (Киев), изданиях Украинского НИИ медицины 

транспорта, других НИИ и университетов, а также 

библиографический справочник «Современная микроэлементология 

в Украине». Анализ результатов собственных клинико-

физиологических исследований (246 здоровых лиц и 392 

стационарных больных, находившихся на лечении в 

терапевтическом, нефрологическом, урологическом, эндокриноло-

гическом отделениях), а также на экспериментальных моделях 

(мыши, крысы, кролики в опытах  in vivo и in vitro) проводили, 

главным образом, для проверки обобщающих рабочих гипотез. 

Результаты и обсуждение. В физиологических условиях 
гомеостаз эссенциальных, поступление и выведение токсичных 

металлов в организме хозяина и микробиоме осуществляются с 

помощью разных механизмов, хотя обеспечение необходимыми 

элементами происходит за счет пищи в кишечнике и ресурсов 

хозяина. В других биотопах последние являются доминирующими. 

В последние годы существенно изменились наши представления о 

роли металлов в дисбиозах. Они касаются, прежде всего, 

следующих позиций. 

1. Иерархия металлов в микробиоме человека.  Для 

нормального функционирования комменсальной микрофлоры 
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основных биотопов наибольшее значение имеет обеспечение 

бактериальных клеток железом. Его поступление из кишечника и 

дальнейший транспорт происходит через энтероциты, белки крови и 

печень. Процесс осуществляется и регулируется системой 

взаимосвязанных белков хозяина: ДМТ1 – трансферрин – гепсидин 

– ферропортин – ферритин – церулоплазмин. При дефиците Fe и 

дисбиозе (инфекции, воспалительные процессы разной этиологии, 

онкогенез) происходит индукция конкурентного синтеза 

сидерофоров (транспортеров железа) бактериями микробиома, 
обеспечивающих работу основной окислительно-восстановительной 

системы Fe2+/Fe3+ комменсалов. В борьбе за кислород бактерии-

патогены и мутанты повышают биоразнообразие и биодоступность 

активных металлов за счет новых сидерофоров (более 500 

известных представителей семейства [14]), перехода на новые 

(содержащие тандем Cu1+/Cu2+) системы и Zn-зависимые 

ферменты [10,12,15]. 

2. Биоразнообразие (конкурентноспособность) – переход 

от металлома к металлопротеому. Изучение состава микрофлоры 

биотопов человека, ее видовой динамики при дисбиозах позволили 

проследить переход от доминирующих монооксидантных 
(преимущественно Fe-зависимых) систем к полиферментным с 

биосинтезом широкого спектра металлоактивных (по Zn, Cu, Co, Ni, 

Mn) представителей. Они одновременно формируют системы 

биосинтеза металлоэнзимов с участием геномов бактериальных 

клеток [7,8,16]. 

3. Металлопротеом хозяина – активный участник 

процесса, а не только продуцент информативных биомаркеров.  Как 

показали результаты проведенных нами исследований, 

индуцированный синтез печенью металлотионеина (МТ), 

нейтрофилами и другими клетками хозяина липокалина-2 (NGAL), 

регуляция активности пищеварительных ферментов согласуются не 
только с задачами гомеостаза макроорганизма, но и 

противодействия дисбиозу за счет связывания молекул сидерофоров 

патогенной (активированной) микрофлоры [17-20]. 

Заключение. Хотя в последние годы накапливается все 

больше данных о полифункциональной роли металлов в организме 

человека и его микробиоме, пути передачи соответствующих 

сигналов, специфика функционирования металлобелковых 

комплексов и метаболических цепей (циклов) остаются 

проблемными вопросами металломики, требующими своего 

скорейшего решения. Это позволит снизить степень 
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неопределенности в диагностике и лечении дисбиозов, а также 

целенаправленно осуществлять управляющие действия с 

использованием возможностей современной металломики. 
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ КАК 

КОМОРБИДНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ У БОЛЬНЫХ 

РЕВМАТОИДНЫМ АРИТРИТОМ И   

АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ 

 

CARDIOVASCULAR PATHOLOGY AS A COMORBID 

MANIFESTATION IN PATIENTS WITH RHEUMATOID 
ARITHRITIS AND ANKYLOSING SPONDYLITIS 

 

Якименко Е.А., Закатова Л.В., Антипова Н.Н.,  

Серебрякова А.А., Тихончук Н.С., Табинский С.И. 

 

Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса 

 

Коморбидность при ревматоидном артрите (РА) и 

анкилозирующем спондилоартрите (АС) является одной из 

наиболее актуальных проблем современной ревматологии, так как 

влияние сопутствующих заболеваний на течение и результаты 
лечения этих заболеваний остаётся малоизученным  (Ярёменко О.Б., 

2015).  

Патология сердечно-сосудистой системы (ССС) является 

наиболее  частым коморбидным состоянием при РА (Radner H., 

2010).  РА признан независимым предиктором ишемической 

болезни сердца (ИБС) в общей популяции, а гипертоническая 

болезнь (ГБ) у больных РА ассоциирована с неблагоприятным 

прогнозом в отношении смерти от кардиоваскулярных причин 

(Мясоедова Е.Е., 2012). 

Цель исследования – изучить частоту и структуру 

коморбидной патологии ССС у больных РА и АС. 
Нами обследовано 194 больных РА в возрасте от 28 до 82 

лет (средний возраст – 54,9±1,28 лет), из них женщин – 180 чел. 

(92,8 %), мужчин – 14 чел. (7,2 %) и 124 больных АС, мужчин – 96% 

(119 чел.), женщин – 4% (5 чел.), в возрасте 18-72 лет (средний 

возраст – 39,5±1,0 лет).  

Женщины с РА были распределены на группы в 

зависимости от возраста: І гр. – 33 больные (17 %) молодого 

возраста (28-44 года), ІІ гр. – 91 больная (46,9 %) среднего возраста 

(45-59 лет), ІІІ гр. –  56 больных (28,9 %) старших возрастных групп 

(60-82 лет). В IV гр. вошли  14 мужчин в возрасте 18-64 лет.  
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Больных АС распределили на группы также в зависимости 

от возраста: І группа молодого возраста (18-44 лет) – 64,5% (80 

человек); ІІ группа среднего возраста (45-59 лет) – 33,9% (42 

человека);  ІІІ группа старшего возраста (60 и более лет) -1,6%, (2 

человека).  

Патология ССС была диагностирована у 94 пациентов с РА 

(48,5 %), из них у 75 больных (38,7 %) – ГБ, у 19 чел. (9,8 %) – ИБС. 

Так, ГБ была диагностирована у 50 % мужчин с РА, составивших  

IV гр. наблюдения и  у большей части (51,8 %) женщин старших 
возрастных групп (ІІІ гр.).  

Среди больных РА ИБС страдали 14,2 %  всех мужчин и 

36,6 % женщин старше 60 лет. 

В структуре коморбидных состояний у больных АС также 

преобладала ГБ, которая наблюдалась у 31 больного (25,8%): у 10% 

больных І группы, 50% больных ІІ группы и 100% пациентов ІІІ 

группы. ИБС выявлена у 1 пациента АС (0,8%), принадлежащего к 

ІІІ группе (старше 60 лет). 

Полученные нами результаты свидетельствуют о частом 

сочетании РА и АС  с патологией ССС (в первую очередь, ГБ и 

ИБС), что значительно ухудшает прогноз у данной категории 
пациентов. 

Таким образом, всем больным РА и АС необходимо 

проведение скрининга патологии ССС с целью её своевременного 

выявления и адекватной  коррекции, а также дифференцированного 

подбора средств базисной и патогенетической терапии. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, анкилозирующий 

спондилоартрит, сердечно-сосудистая патология, коморбидные 

состояния. 

Key words: rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, 

cardiovascular pathology, comorbid conditions. 
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