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ПРО ОРГАНІЗАТОРІВ 
 
 

 

Польсько-українська фундація Інститут Міжнародної Академічної та 

Наукової Співпраці (ІМАНС, REGON 36590701300000) є неурядовою та 

некомерційною організацією, створеною на засадах добровільності, гуманності та 

гласності. Метою створення та діяльності ІМАНСу є сприяння розвитку 

потенціалу та підвищення академічної мобільності науковців та фахівців на арені 

міжнародної освіти. 
 

Медичний Факультет Університету Жешува. Місія медичного факультету 

відображає найважливіші елементи місії Жешівського університету, таких як 

створення інтелектуального капіталу для регіону на базі висококваліфікованого 

власного персоналу, сучасної науково-дослідницької бази та високоякісних 

досліджень. Факультет медицини сприяє мобільності студентів та викладачів, 

організовує міжнародні наукові конференції та зустрічі. Дослідники з УР беруть 

участь у дослідницьких тренінгах, лекціях та сесіях з фахівцями з Польщі та 

Європи. 

 

ABOUT THE ORGANIZERS 
 

 

The Institute of International Academic and Scientific Cooperation (hereinafter 

IIASC) is non-profit and non-governmental organization, based in Ukraine&Poland 

(date of establishment 01 of March, 2012). Our mission is to develop new generation of 

outstanding academicians and practitioners with leadership skills and understanding of 

global challenges and enabling real changes. The IIASC acts through mobilization of 

academicians’ and practitioners’ networks to deliver and implement innovative 

scientific projects and programs which would facilitate smart growth and sustainable 

development in the World. 
 

The Faculty of Medicine of the University of Rzeszow. The mission of the 

Faculty of Medicine reflects the essential elements of the mission of the University of 

Rzeszów, such as creating intellectual capital for the region based on highly qualified 

own staff, a modern scientific-research base and high-quality research. The Faculty of 

Medicine realises student and teaching staff mobility, organizes international scientific 

conferences and meetings. The researchers from UR take part in research trainings, 

lectures and sessions with specialists from Poland and Europe. 
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INTRODUCTORY WORD 
 
 

 

This July in Rzeszów, an International Medical Scientific Conference entitled 

―MODERN MEDICINE: TRENDS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT‖ took 

place attended by Faculty of Medicine at The University of Rzeszów, The REHAMED 

Center, The Hospital of The Holy Family in Rudna Mała, scientists of The Institute of 

International Academic and Scientific Cooperation, Lviv National Medical University, 

Bogomolets National Medical University, Kharkiv National Medical University, 

Bukovinian State Medical University, Danylo Halytsky Lviv National Medical 

University, The Ukrainian Medical Stomatological Academy, and the Dnipropetrovsk 

Medical Academy of the Health of Ukraine. The conference brought together many 

medical researchers from Poland and Ukraine who shared knowledge at the frontiers of 

modern medicine. This exchange of ideas and new prospects enabled medical 

researchers to broaden their knowledge of current trends in medicine and to work 

towards a brighter future. 

 

 

Professor Dr. hab. in med. Artur Mazur 
 

Dean of the Medical Faculty 
 

University of Rzeszów 
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Amash A., 
 

PhDstudent, pediatrician 

Kharkiv National Medical University 

Sharapanuk L. 

MD. Artemchuk Health Center 

Kharkiv City Children's Hospital № 24 
 

THE RESEARCH OF ZINC'S LEVEL TO DIFFERENT TYPES 

OF FEEDING IN INFANTS 
 

One of the main essential elements of a human organism is zinc (Zn), which is 

like a cofactor for some enzymes that involve in metabolism and cellular growth; 

supports immune function, protein metabolism, development of a gastrointestinal tract 

in antenatal and postnatal periods, and genetic processes of reparation and regeneration 

due to antioxidant properties [1. Burjonrappa S.C., Miller M.]. In addition, it is a 

structural component of biological membranes, cellular receptors, proteins, and is part 

of more than 200 enzymatic systems. 
 

However, an excess of zinc has a toxic effect on a human body with the formation 

of life-threatening conditions and triggers pathological processes: acute poisoning, 

damage of a gastrointestinal tract, increased blood pressure, dyspeptic manifestations, 

dizziness and, even, loss of consciousness. 
 

Zinc supersatution may occur as a dermatitis around limbs and body's 

physiological holes, diarrhea and disorders of the immune system, whereas a chronic 

zinc deficiency may lead to a hepatic or a renal failure [2. Rutanonchai D.]. 
 

According to some scientists, an excess of zinc cannot be obtained an alimentary 

way [3. Bolshova O. V.]. 
 

However, there is no data about level of Zn in breast-feeding infants. The 

introduction of an artificial formula can lead to imbalance of mineral profile, because 

individual physiological mineral profile of newborns and infants is not routinely 

determined and does not take into account an influence of mother's mineral profile 

during a pregnancy and a breastfeeding. 
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According to the literature, the level of zinc after 3 months of life tends to 

physiological increase in percentage from birth rates with subsequent decline until the 

end of the first year of life [4. Özden T.A.]. 
 

According to the authors, it is believed that the main reason for accumulation of 

Zn to contact food with galvanized objects (sewage pipes, containers and packaging for 

food storage), uncontrolled uses of drugs that contain zinc, exchange of zinc in 

children's and mother's organismes [5. Rock A.V., 6. Vanhanen, V.D.]. 
 

The zinc's excess develops oncological diseases and high toxicity affects to the 

function of a heart, circulatory system and a liver, suppresses an absorption of 

cadmium, copper and iron from food, which leads to slowing growth of bone tissues. 
 

Thus, a need to control the level of zinc is relevant in monitoring the health of a 

population, especially in the group of infants, when it is possible to prevent the 

development of diseases at preclinical stages or during the early manifestations of 

pathological conditions. 
 

The aim is to study dependence of the zinc's level and types of feeding in infants. 

Materials and methods: 52 children on breast feeding (BF) (27.8% - girls, 
 

25.8% - boys) were included in the group , and 45 children received partial 
 

breastfeeding ( PBF) (25.8% - girls, 20.6% - boys), which were distributed to the group 
 

and by the percentage of breast milk in the diet. The age of children were 5 
 

months old. 
 

The group included 5.4% girls and 40.5% boys in PBF who received less than 
 

50% breast milk in the diet. Children of this group received corrective individual 

nutrition-feeding. 
 

According to outpatient cards of the child's development, 62.2% girls and 13.5% 
 

boys from group on PBF in 5 months were fed formulas and more than 50% breast 

milk. 
 

13 breast-fed infants were excluded from the research because artificial formula 

were added to the diet, and 8 children (PBF) were excluded because of the refusal of 

their parents to continue a participation in the study. 
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The control test was conducted at the age of 1 year old in 39 breast-feeding 

children (26% girls, 25% boys) and 37 children partially breast-feeding (23% girls, 26% 

boys)/ 
 

Results. The analysis of the results allowed to establish that the average value of 
 

Zn levels in group of children in the age group of 5 months were- 3.1% (girls - 
 

5.700%, boys - 0.365%), and in PBF were - 1,799% (girls - 2,500 %, boys - 0.877%). 
 

At the same time, it was noteworthy that in children of the group the average value of 

zinc levels were 0,928% (girls - 2,990%, boys - 0,653%). In group the levels of zinc 

were 2,329% (girls - 2,457%, boys - 1,739%) (p <0,05%). 

At the control examination of children at the age of 1 year old, the level of zinc 

increased significantly. So in group it constituted - 40,524 ±% (girls - 40,050 ±%, boys - 

41,023 ±%), in group of children on PBF average of the level of Zn was - 36,532 ±% 

(girls - 35,375 ±%; boys - 40,005%), and in the group - 5,553% (girls - 

5,098%, boys - 5,614%) (Table 2). 
 

Conclusions: The level of zinc depends on the type of feeding and the percentage 

of breast milk in the diet, which should be taken into account when medical doctor 

prescribes artificial formula and feeding -up. 
 

Based on the results of the research we can conclude that a monitoring of the 

elemental profile of infants by the spectrometry of hairs can prevent the formation of 

pathological processes in a preclinical stage of manifestations of diseases. 
 

REFERENCES: 
 

1. Burjonrappa SC, Miller M. Role of trace elements in parenteral nutrition 

support of the surgical neonate. J Pediatr Surg 2012;47:760–71. 
 

2. Ruktanonchai D. et al. Zinc deficiency-associated dermatitis in infants 

during a nationwide shortage of injectable zinc--Washington, DC, and Houston, Texas 

2012-2013 //MMWR: Morbidity & Mortality Weekly Report. – 2014. – Т. 63. 

3. Большова О. В. Вміст мікроелементів при різних формах затримки 

росту та шляхи корекції виявлених порушень. – 2016. 
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5. Skalny A.V. Microelements: vivacity, health, longevity. Litres, 2017. 
 

6. Vanhanen, VD, et al. "Modernized classification and treatment of diseases 
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Chornenka Zh. 
 

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

«Bukovinian State Medical University» 
 

PARASITIC DISEASES AS A PROBLEM OF MODERNITY 
 
 

 

The problem of improving the treatment and prevention of parasitic diseases and 

their consequences and to this day remains relevant. This is due to the extreme 

prevalence of parasitosis in the world and the violations that they cause in the body of 

the invaded person, especially among young able-bodied people. A special variety of 

helminthiases is an extraordinary variety of clinical manifestations, even when infected 

by the same kind of pathogen - from asymptomatic to the most severe manifestations 

with lethal outcome. 
 

A feature of most parasitoses is the long-term presence of the pathogen in the 

patient's body, which is associated with the long life of many parasites or frequent 

reinvasion. At the same time, metabolites of parasites exert a constant pathogenic effect 

on the patient's body, which is most often manifested in allergization, 

immunodepression, beriberi, digestive tract disorders and other organs. In addition to 

direct pathological effects on the functional state of the internal environment of the 

body, many helminthiases lead to the development of predisposition to a wide range of 

diseases, resulting in many infectious and non-infectious diseases among parasitosis 

patients. Quite a small number of parasitic diseases can be the cause of an acute disease 
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with marked characteristic clinical manifestations. A feature of the majority of parasitic 

diseases is the chronic course associated with a prolonged, multi-year presence of the 

pathogen in the patient's body due to the lack of specific treatment. Even prolonged 

parasitization in the patient's body may not lead to severe acute clinical manifestations. 
 

However, the long-term course of parasitic diseases is accompanied by various 

nonspecific clinical manifestations: fatigue, weakness, decreased appetite, etc. These 

signs of asthenia are not generally associated with the presence of parasites in general 

practitioners, leading to late and often erroneous diagnosis. As the duration of the 

disease increases, symptoms can develop that indicate a lesion of the digestive system: 

decreased appetite, nausea, abdominal pain, unstable stools. For some intestinal 

helminthiases, the development of proctitis and perianal pruritus is characteristic. Often, 

with prolonged intestinal parasitosis, depression develops, "withdrawal to illness." At 

the same time, the number of patients with helminthiases remains extremely large even 

in economically developed countries. Along with intestinal manifestations in parasitic 

invasions, there are clinical manifestations such as maculopapular and urticarial rashes, 

aphthous ulcers of the oral mucosa, and arthritis of various etiologies. 
 

The multiplicity of the types of causative agents of parasitic diseases, the variety 

of ways and factors of their transmission indicate the need for continuous improvement 

of ways and methods of combating parasitic invasions taking into account local natural 

and climatic conditions, as well as social conditions of life and activity of the 

population. First of all, for all countries is the common problem of anthropogenic 

climate change, which actively affects the geographical distribution of activity, 

population density and seasonality of ticks, mosquitoes and other blood-sucking 

arthropods. In Europe, parasitic diseases appear and will appear because of the constant 

increase in international travel, changes in food or sexual habits, immunosuppression, 

various social upheavals, climate change, and a "wild" lifestyle. Parasitic pollution of 

the environment is an integral part of biological action and at the same time - one of the 

unfavorable factors of influence on humans, animals and plants. 
 

The successful fight against parasitic diseases and even their elimination does not 

have to be related only to vaccination or immunocorrection. There are many diseases, 
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the reduction in the incidence of which is provided by planned measures for non-

specific prevention. Thanks to measures to provide the population of endemic foci with 

safe drinking water, the global elimination of helminthic dracunculiasis is completed, 

which is likely to become the second liquidated human infectious disease after 

smallpox. The use of chemoprevention or mass preventive treatment has proved to be 

an extremely effective method of counteracting helminthiasis. The achievement of a 

transmission interruption in this way is possible for several human helminthoses - 

onchocerciasis (river blindness), filariasis of the lymphatic system and schistosomiasis. 

Mass treatment underlies many programs to successfully reduce the incidence of 

children's contingents by intestinal helminthiases. An effective strategy of annual 

anthelminthic treatment of preschool children and schoolchildren, as well as 

representatives of risk groups and pregnant women, allows save lives, preventing 

diseases and improving the health of the population of endemic territories. 
 

Unlike other countries in Ukraine there are no programs for healing children from 

mass helminthiases, there are no programs to combat especially important and 

dangerous helminthiases for a person - opisthorchiasis, toxocarosis, echinococcosis. 

Thanks to the development of new effective remedies against intestinal helminthiases, 

the role of chemotherapy in fighting them has increased significantly and a real 

opportunity has appeared to reduce the incidence by carrying out massive 

chemotherapeutic measures. Treatment of parasitic diseases using traditional methods 

(pyrantel and mebendazole) with a prolonged course is often accompanied by an 

exacerbation of the underlying disease - increased hyperemia in typical localizations, 

development of diffuse hyperemia, such as toxicodermia, urticaria, and Quincke edema. 

Most of these patients often have relapses and re-invasions. One of the most effective 

ways to eliminate the maladaptive reactions of the host organism is the use of the drug 

Vormil (albendazole), which provides a high-efficiency treatment of helminthiases. 

Vormil (MiliHealthcareLtd.) Is known in Ukraine since 2002. The drug is produced in 

convenient forms for children and adults - chewable tablets (400 mg No. 3) and 

suspension (10 ml in a vial). The manufacturing company Mepro Pharmaceuticals, 
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which produces it, has been certified for compliance with international standards for the 

proper quality of GMP-WHO medicines. 
 

The successful experience of using the drug Vormil has a wide range of 

specialists: pediatricians, therapists, family doctors, allergists, dermatologists, 

gastroenterologists, infectious disease and others. The active substance of the drug 

Vormil is albendazole, which has the widest spectrum of anthelmintic action. The effect 

occurs at the cellular level and is directed at suppressing biological reactions in the body 

of helminth - tissue respiration and protein synthesis. A very important advantage of 

albendazole (Vormil) is its ability to accumulate in the organs and tissues of the 

helminth. As a result of the effect of the drug, the helminth quickly dies. This 

mechanism of action provides high therapeutic efficacy of Vormila against various 

species of helminths (pinworms, roundworms, whistle, toxocar, etc., and also protozoa). 
 

However, due to the peculiarities of pharmacokinetics, this preparation also 

shows activity against all forms of parasites - eggs, larvae, adults and cysts. Along with 

high anthelmintic activity, Vormil has a low toxicity, as it is rapidly metabolized, while 

the metabolite - albendazole sulfate - retains 50% of the pharmacological activity of the 

primary substance. Therefore, WHO recommends exactly albendazole for the 

prevention and treatment of helminthiases all over the world. Today the brand "Vormil" 

is replenished with a new product - Vormil Fito, as modern approaches to the treatment 

of helminthias suggest a comprehensive treatment regimen, which consists not only in 

taking anthelmintic drugs, but also in correcting disorders from various organs and 

systems that arise both against the background the invasion itself, and against the 

background of taking these drugs. 
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COGNITIVE IMPAIRMENT IN CHILDREN WITH 

MULTIPLE SCLEROSIS 
 

Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory demyelinating disease of the 

central nervous system (CNS), which gives rise to focal lesions in the gray and white 

matter and to diffuse neurodegeneration in the entire brain [6] The incidence of MS 

depends on the region of residence, age and gender of the patients. Globally on the 

planet, the average rate of development of the RS is 33 / 100,000 people. The ratio of 

MS incidence among women and men is 2:1, respectively. Studies conducted in 2016 
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show that the average age of MS in Europe is 35-64.[7] Nevertheless, this disease 

occurs in the wider age range from 2 to 80 years, in particular among the total number 

of cases of MS 10% accounts for the debut of the disease up to 18 years.[16] The 

development of the disease is accompanied by visual impairment, muscle weakness, 

sensory impairment, cerebellar ataxia, and minor mental changes.[8] 
 

Despite the great achievements in the fields of etiology, pathogenesis, clinics and 

treatment of demyelinating diseases of the central nervous system, the problem of 

cognitive impairment in multiple sclerosis, the incidence of which is about 40-70% in 

the adult population and 80% in children, is still insufficiently studied.[13,15] Particular 

attention in this case deserves attention in the case of children's MS, because early 

development of the disease develops early disability, which leads to social 

maladaptation of patients. Another weighty argument in favor of the relevance of the 

problem of cognitive impairment in children is that the debut of the disease coincides 

with the age, which is critical for the establishment of higher mental functions. 

Moreover, the development of MS in the period of active myelination will have a 

stronger effect on the formation of cognitive functions in children, compared with adults 

who have already developed cognitive skills. Basic cognitive functions are formed in 

ontogenesis up to 6-7 years, the most complex to 12-15 years and can be improved 

throughout life. Among various disorders, one can distinguish as characteristic of this 

nosology in general (memory, attention, speed of information processing, regulatory 

functions), and more characteristic of the juvenile group of patients (optic-spatial 

functions, optic-motor coordination, linguistic deficit, including nominating 

function.[14] 
 

In 2005, MacAllister and co-authors conducted cognitive studies in children and 

adolescents with multiple sclerosis. 48.6% of the subjects surveyed complained of 

fatigue, which is a characteristic symptom of cognitive impairment for patients with this 

disease.[1,9] In total, 37 children diagnosed with MS were examined and 11 (29.7%) 

had a lack of attention; 7 (18.9%) had problems with naming subjects, 5 (13.5%) - with 

the perception of language; short-term memory was violated in 1 (2.7%) of the patient, 

while procedural (long-term memory) in 7 (18.9%); visual memory was impaired in 7 
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children (18.9%). Visual spatial functions were disturbed in 2 (5.4%) patients. Before 

the neuropsychological tests, patients were evaluated on an Expanded Disability Status 

Scale (EDSS), which is one of the evaluation methods of neurological disorders in 

multiple sclerosis and found a direct correlation between neurologic factors, cognitive 

performance, the number of exacerbations and the total duration of the disease.[9] In 

contrast, in adults with MS, there was no relationship between symptoms, EDSS scores, 

and cognitive disorders.[11] 
 

During another study conducted in 2013 in the United States, Laura Julian and 

co-authors investigated cognitive impairment in American children. A neurological and 

neuropsychological examination of 231 children was conducted. In 73 (53%), violations 

of the cognitive sphere were revealed, among them most often (54%) dysfunction of 

motor coordination, 50% - visual integration and 35% - violation of the speed of 

information processing. With the exception of the diagnosis of multiple sclerosis, 

neurological incapacity, measured on the EDSS scale, was the only variable that was 

substantially and independently associated with a reduced cognitive function.[5] 

According to Rocca et al., who examined 35 children with MS, cognitive 

dysfunction was detected in 16 children (45%), and a clear correlation was found 

between these disorders and organic lesions localized in the back regions of the cerebral 

cortex.[12] 
 

Recent studies have improved our understanding of the effects of multiple 

sclerosis in children on cognitive function, in particular, large series of observations 

indicate that cognitive deficits occur at the onset of the disease and negatively affect the 

quality of life of children. 
 

Cognitive rehabilitation of adult patients with MS involves the use of various 

techniques, in particular, the work with specially designed computer programs, 

correction of violations by specialists: neuropsychologists and psychotherapists are 

effective [3]. Conducted by Bonavita et al., a 2014 study on cognitive rehabilitation 

software has shown that it can trigger an adaptive cortical reorganization, contributing 

to improved cognitive performance and strengthening the prospects for constructing a 

cognitive or brain reserve.[2] 
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As for children, the question now is: what exactly are clinically significant 

changes in the comprehensive study of multiple sclerosis, and how to optimally control 

cognition. In a relapsing-remitting form of MS, timely and adequate pathogenetic 

treatment can stabilize or possibly improve the cognitive field. There is no evidence of 

symptomatic drug therapy, nor is there an optimal non-pharmacological approach. 

Stimulants such as amantadine, methylphenidate and modafinil have shown no benefit 

in their use. Also, there was no pronounced effect on the use of anticholinesterase drugs 

(donepezil, rivastigmine), which it has with Alzheimer's disease. Prescription of calcium 

channel blocker - famyridine, was unsuccessful. [10] Correctly organized leisure helps 

to increase the cognitive reserve. Cognitive rehabilitation in patients with MS is still at 

the inception stage. Cognitive-behavioral therapy, exercise and educational programs 

are promising psychosocial interventions to improve correction and cognitive 

decline.[4] 
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DEEP TISSUE PHOTODYNAMIC THERAPY 
 
 

 

One approach to cancer treatment that is increasingly gaining in popularity for 

clinical use is photodynamic therapy. Photodynamic therapy is a treatment that uses a 

combination of light-absorbing photosensitizer and dissolved oxygen to kill cancer. As 

a cancer treatment, photodynamic therapy is considered to be a more mild approach as 

oxygen is the active agent responsible for achieving cancer cell death as opposed to 

agents which are toxic to the body as a whole such as chemotherapy drugs and 

radiation. Additionally, the light-absorbing photosensitizers are nontoxic to the body in 

the absence of light [1]. Photodynamic therapy is also a method that can be controlled 

with regards to the location of the treatment as it requires selective illumination of the 

treatment area with light. Selective illumination and light activation then enables 

selective damage of diseased tissue without damaging the surrounding healthy tissue. 

For example, if light-absorbing photosensitizer is injected into a patient, only the tumor 

needs to be illuminated with light which initiates the cancer cell killing effect. Several 

photo-activated photosensitizers have been approved for clinical use in the treatment of 

cancers such as basal cell carcinoma, early lung cancer and malignant skin tumors [2]. 
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The treatment of cancer continues to be a challenging task and the combination of 

medicine with nanotechnology can advance photodynamic therapy by enhancing control 

with regards to specific treatment location and activation by sources of illumination in 

deep tissue. One specific limitation of current methods of photodynamic therapy is that 

the visible light used to activate photosensitizer has a short tissue penetration depth of 

several millimeters. This limits the application of photodynamic therapy to surface 

cancers in the absence of a technique to illuminate deeper tissue. Fiber optic endoscopy 

can aid in the delivery of visible light to remote anatomical sites within the body that 

cannot be illuminated with an external light source. Another approach is to use 

nanoparticles which can emit the visible light needed to activate photosensitizer. 

Infrared light, as opposed to visible light, can penetrate tissue to a depth of several 

centimeters but cannot activate visible-light absorbing photosensitizer. Biocompatible 

nanoparticles can be designed to absorb infrared light and emit visible light in a process 

called up-conversion. Up-conversion is a process whereby matter absorbs long 

wavelength light such as infrared and emits visible light. Fluorescent dyes can be 

adsorbed to up-conversion nanoparticles and photodynamic therapy can be achieved in 

deeper tissue upon irradiation with infrared light. Fluorescent up-conversion 

nanoparticles also afford selectivity and control as they may be activated only by 

illumination of an area of diseased tissue such as a tumor with infrared light and are by 

themselves nontoxic in the absence of infrared light. Also, fluorescent up-conversion 

nanoparticle constructs can be monitored as to their location in the body and uptake by 

cancer cells aiding in evaluation of exact doses required to treat the targeted cancer [2]. 
 

Currently, my research is in the development of fluorescent dye adsorbed up-

conversion nanoparticles for excitation of clinically approved photosensitizers for deep 

tissue photodynamic therapy (Figure 1). 
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These fluorescent up-conversion nanoparticles are designed to be biocompatible 

hybrid materials that can illuminate deep tissue upon exposure to non-damaging power 

levels of infrared light. Synthesis of up-conversion nanoparticles with adsorbed 

fluorescent dyes, cancer cell uptake, efficiency of fluorescence excitation of clinically 

approved photosensitizers and measurement of cytotoxic singlet oxygen generated in 

solution and in 3-dimensional cell cultures are aspects of this work. The amounts of 

singlet oxygen generated in a cancer cell is also of great importance and an infrared 

detector is implemented to detect singlet oxygen produced from fluorescent 

nanoparticle-photosensitizer systems. 
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FLUORINE -19 (
19

F) MAGNETIC RESONANCE -GUIDED 
 

EVALUATION OF DRUG ANTIBODIES IN FLUORINATED DELIVERY 
 

SYSTEMS 
 

Human epidermal growth factor receptor-2 (Her-2) is one of the most promising 

targets in immunotherapy. The overexpression of Her-2 receptors in tumor cells 

provides an opportunity for development of Her-2 targeted drug delivery systems. 

Monoclonal antibody drugs such as Trastuzumab directed against Her-2 offer a 

potential strategy for Her-2 targeted delivery. Immunotherapy using monoclonal 

antibodies may be explored and improved by implementing 
19

F nuclei into drug 

delivery systems. Immunotherapies employ antibodies such as Trastuzumab which 

effectively treats Her-2 positive breast carcinomas which are characterized by an 

increased expression of epidermal growth factor 2 (Her-2). Binding of Trastuzumab to 

Her-2 receptors prevents the binding of growth factors to receptors resulting in tumor 

growth inhibition, lower Her-2 expression and finally Her-2 inhibition. 
 

Currently research is applying 
19

F Magnetic Resonance (
19

F MR) to facilitate the 

synthesis, tracking and visualization of new fluorinated drug conjugates. Data collected 

between 2007 and 2014 show that it is possible to analyze 
19

F labeled antibodies 

directed to Her-2 by using 
19

F MR. Developing of 
19

F MR methodologies have the 

potential to be used as a precise molecular tool to destroy tumors and evaluate drug 

efficacy. Incorporating 
19

F into antibody delivery systems affords quantification of 

targeted Her-2 receptor viability, enhanced water solubility and drug uptake [1]. 
 

This work involves synthesis of Trastuzumab-fluorine conjugates and studying 

their internalization in Her-2-overexpressing tumor cells (Figure 1). The main objective 

of this research is to investigate the utility of Trastuzumab-fluorine conjugates as 

targeting drug delivery vectors. 
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Figure 1. Trastuzumab-Fluorine Conjugates tracked by 
19

F MRI 
 
 
 
 

 

This current work draws upon all methodologies developed previously to 

determine if Trastuzumab-fluorine conjugates containing trackable fluorine can be used 

for targeting breast cancer. We envision extension of this methodology to use with 

multiple receptors [1,2]. 
 

Previous research was performed on the development of three dimensional (3D) 

cultures of cancer cells that can be treated under 
19

F MR conditions. Cell culture growth 

in a Hollow Fiber Bioreactor (HFBR) device provides a realistic model of in vivo 

treatment conditions and has been demonstrated experimentally. The HFBR produced 

cultures of 10
9
-10

10
 cells/ml that allow for multiple MR measurements of treated cells 

over time with the entire bioreactor located in the magnet. The usefulness of 
19

F MR in 

its capacity to study drug efficacy in 3D cell cultures is currently being evaluated [1]. 

3D cell cultures in a 3D cube systems are being developed to test the correlation of MR 

parameters with the biochemical composition of the cells. Of particular importance is 

monitoring changes in spin-lattice (T1) and spin-spin (T2) relaxation time of 
1
H and 

19
F. T1 and T2 measured in cultured breast cancer cells lines Her-2 negative and Her-2 

positive that differ in Her-2 receptor expression is variable [2]. Three-dimensional cube 

systems provide a controlled environment that allows for a reproducible experimental 

protocol and quantification of cell treatment by 
19

F and 
1
H MR. New techniques for the 

evaluation and improvement of drug efficacy in breast cancer cell treatment ex-vivo 

using Trastuzumab-fluorine conjugates can advance therapeutic cancer treatment with 

Trastuzumab. Work is currently funded by the National Center of Science in Poland. 
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SOME CLINICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF 
 

TRIGEMINAL NEURALGIA 
 

The relevance of the problem of studying the trigeminal neuralgia (TGN) of 

peripheral genesis is explained by the current tendency to a steady increase in the 

number of patients seeking medical help due to sensitivity disorders in the maxillofacial 

area [2]. Severe clinical manifestations of TGN in the form of attacks of spontaneous, 

intense, firing pain in the zones of innervations of the trigeminal nerve deprive patients 

of the opportunity to work, significantly reduce their quality of life and can cause 

serious mental disorders [1, 3]. In addition, despite the presence of a significant arsenal 

of methods and ways of treatment, it is necessary to note a rather low effectiveness of 

TGN and a high incidence of relapses [4, 5, 6]. Therefore, the development of effective 

methods for the treatment of TGN requires a detailed study of its pathogenesis and 

clinical manifestations, especially in cases of prolonged course. 
 

The aim of our research was to study comprehensively the features of clinical 

and functional manifestations in peripheral neuralgia of the trigeminal nerve in case of 

its prolonged course. 
 

Objects and methods of the research. Our research was based on the results of 

examination of 35 patients with TGN (24 women and 11 men) aged from 42 to 75. The 
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duration of the disease exceeded 4 years. All patients were examined jointly by 

neurologists and dentists. In-depth study of the patients' dental and neurological status 

included assessment of pain sensations by the visual analogue scale (VAS), 

determination of the Green-Vermillion hygienic index, papillary-alveolar (PMA) index 

by C. Parma, periodontal index (CPITN). Clinical examinations were supplemented 

with magnetic resonance imaging of the brain and electromyography of the proper 

muscles of mastication. 
 

Results of our own research. All patients, as the main complaint, reported 

unilateral paroxysms of acute, sharp, burning pain in the zone of innervation of the 

second and / or third branches of the trigeminal nerve, which occurred spontaneously or 

as a result of stimulation of the trigger zones. In 23 patients (65,7%) pain was localized 

to the right, in 12 (34,3%) – to the left. 
 

The study of the history of trigeminal neuralgia showed that 11 patients (31.4%) 

believed that emotional stress was caused as a result of both social and psychological 

factors (family and professional disorders, the presence of severe concomitant diseases, 

the loss of relatives, etc.). Seven people (20%) associated development of the disease 

with dental manipulations (local anesthesia, tooth extraction, inadequate prosthetics), 4 

(11.4%) - with maxillo-facial trauma, other patients (13 persons - 37, 2%) could not 

explain the occurrence of the disease for any particular cause. After the first 

manifestations of the disease, the patients repeatedly sought medical assistance from 

various specialists, but the results of their previous treatment were not sufficiently 

effective. A significant number of patients with a history of life had previous surgical 

interventions in the maxillofacial area, frequent colds and general concomitant diseases, 

as hypertension, ischemic heart disease, diabetes mellitus, stomach ulcer and duodenal 

ulcer, which, in our opinion, could contribute to a more severe course of TGN. 
 

In the neurological examination of the symptoms of focal lesion of the nervous 

system was not detected. In the 16 patients (44.7%), the defeat of the second and third 

branches was detected; in 11 cases (31.4%) only the third branch was involved in the 

pathological process; in 8 patients (22.9%), changes were observed mainly in the 

second branch trigeminal nerve. Attention was paid to the behavior of the patient when 
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the physician attempted to irritate the trigger zone. Patients sharply evade the doctor's 

hands, avoiding touching the trigger zone. 
 

The duration of attacks ranged from a few seconds to 1-3 minutes. The intensity 

of such pain was 7-10 points by VAS. In addition to paroxysmal pain, 22 patients 

(62,9%) noted the presence of a ―tightening‖ sensation in the muscles, amplified by 

emotional stress and local hypothermia and mild pain between paroxysms on the 

―affected‖ side, which they rated at 3-4 points by VAS. 
 

In these patients, in the area of the proper chewing muscle on the side of TGN, a 

painful ―tight cord‖ was detected, while pain on the affected side decreased with 

stretching of the muscles. The clinical presentation of the disease in these patients was 

accompanied by symptoms of muscular dysfunction, and secondary functional changes 

in the temporomandibular joints. 
 

In the study of dental status in 19 patients (54.3%), abnormalities of bite and 

location of individual teeth were established, and 11 patients (31.4%) had secondary 

adenia. The presence of a carious process and its complications was noted in all 

patients. The incongruence of orthopedic structures to the requirements imposed on 

them, recorded in 14 patients (40%).The results of studying the dental status of patients 

with TGN revealed unsatisfactory hygienic state of the oral cavity and the presence of 

periodontal diseases. This can be explained by the fact that these patients, in order to 

prevent pain paroxysm often abstain from dental treatment, also avoid active tooth 

brushing and take caution with solid food, which causes disrupted self-cleaning of the 

oral cavity. In this case, exactly the diseases of the maxillofacial region act as a factor 

that can complicate the course of TGN. 
 

The results of EMG of the proper chewing muscles made it possible to establish 

the absence of significant changes in electromyograms in patients with TGN, which 

manifested itself exclusively in paroxysmal pains. As for patients with secondary 

myofascial pain syndrome, they had a decrease in the amplitude of bioelectric activity 

on the side of neuralgia and an increase in amplitude on the opposite side. 
 

In our opinion, during the attack of TGN as a result of the sensorimotor reflex, 

there is a spasm of chewing musculature. Meanwhile, patients’ attempts to be as 
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cautious as possible with the ―affected‖ side, so as not to provoke an attack during 

chewing, explains that the spastic activity of the masticatory muscles appears against a 

background of permanent hypofunction. This type of activity affects the muscles and 

promotes the development of degenerative changes with the formation of typical muscle 

nodules. In this case, the functions of chewing, swallowing and speech are almost 

completely performed by the muscles of the opposite side. 
 

Obtained data revealed several features of clinical-functional display of 

trigeminal neuralgia in case of its long duration. In future, this will make it possible to 

develop treatments that can adequately influence the main elements of the pathological 

process. It will help to develop the comprehensive treatment of patients with painful 

syndromes of the face, including correction of the dental status and normalization of the 

tone of the masticatory muscles. 
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THE CHARACTER OF BACTERIAL INFECTION IN 

GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AND CHRONIC 
 

INFLAMMATORY PATHOLOGY OF THE PHARYNX 
 
 

Background. The frequency of acute and chronic diseases of the mucous membrane 

of the oropharynx has currently no tendency to decrease. Chronic pharyngitis is one of the 

most widespread diseases in otorhinolaryngology and continues to be the treatment-

resistant disease. Although considerable success has been achieved in the study of the 

etiopathogenetic factors that contribute to the development of chronic pharyngitis, there are 

still a number of issues requiring further resolution[4]. The causes of the development of 

chronic pathology of the oropharynx are quite diverse; one of them is the role of the 

aggressive acido-peptic components of gastric juice as a refluxate, which constantly leads 

to the development of the inflammatory process of the pharyngeal mucosa [2]. The 

oropharyngeal region contains a huge number of the most diverse types of microbes which 

normally are in a balanced state with the body and do not cause harm to it. It is known that 

a normal flora is a ―biological barrier‖ for a macroorganism, which prevents reproduction 

of pathogenic flora. In addition, its participation in the processes of digestion, metabolism, 

and the synthesis of vitamins has been proven. In this regard, the development, course, 

outcome and prognosis of inflammatory diseases of the pharynx may depend on 

microecological well-being. Numerous data on the qualitative and quantitative composition 

of the microflora of the oropharyngeal region of a healthy person indicate that the most 

permanent inhabitants are various anaerobic and aerobic coccal bacteria, nonpathogenic 

corynebacteria, lactic acid bacteria, lactobacteria. 
 

The upper respiratory tract and the oropharynx are the first to resist the effects of 

various environmental factors, including invasion of microorganisms. At that, it is the 

microflora that protects the body from pathogens, provides ―colonization immunity‖, that 

is, the resistance of the mucous membranes to more aggressive microbial infection, and 



31 
 

prevents the fixation of bacteria and other pathogens on the surface of the mucous 

membranes. Staphylococci belong to the most common opportunistic pathogens. Most 

often, staphylococcal infection occurs in the form of chronic processes[3]. The most 

dangerous sources of staphylococcal infection are not patients with acute, clinically 

expressed form of infection (usually isolated), but carriers. Sanitation of staphylococcal 

bacterial carriers is one of the most important problems of modern medicine. Carriers of 

Staphylococcus aureus are a risk group with a tendency to develop purulent diseases of 

various organs and systems of the macroorganism. It is known that bacterial carriers 

have places for restructuring the protective mechanisms of the macroorganism, thus 

creating conditions for the survival of the pathogen with its subsequent development. 

Correlation between carrier state and inflammatory processes of the upper respiratory 

tract, oropharynx, was established. 
 

Aim of the research is the study of the features of the adhesive activity of isolates 

obtained from mucous membranes in patients with chronic pharyngitis and 

gastroesophageal reflux disease before and after treatment. 
 

Material and methods. A bacteriological study was conducted with the analysis of 

the adhesive activity of isolates obtained from the mucous membranes in 18 patients with 

chronic pharyngitis and gastroesophageal reflux disease before and after treatment. The 

treatment consisted in cryodestruction of the g granulose r formations of the posterior 

pharyngeal wall in the form of small areas (4-5 mm
2
 in area) or 2-3 granules with the 

cryotherapy apparatus. In total, 5-6 sessions of cryoapplications were performed every 

second day with an exposure of 50-60 seconds. Treatment of gastroesophageal reflux 

disease included the use of gastric secretion blockers, namely Pantoprazole 40 mg twice a 

day before meals for 3-5 weeks. At the same time, a prokinetic was prescribed, which was 

Motilium 10 mg 3-4 times a day, 30 minutes before meals, for 10-12 days. 
 

The mean age of the patients in this group was 47.24±2.22. The concomitant ENT 

diseases included chronic tonsillitis in 6 patients and tonsillectomy in 4 patients. All 

patients underwent pharyngoscopy. Also, the patients were examined by a 

gastroenterologist with the use of esophagofibrogastroduodenoscopy to verify the degree of 

mucosal lesion of the esophagogastroduodenal region of the gastrointestinal tract. 
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Results and discussion. It was studied that strains of staphylococcus, which were 

isolated before the beginning of treatment measures, exhibited high adhesive activity in 

73.1±8.7% of cases. Whereas representatives of biocenoses on the renewed mucous 

membranes, on the contrary, had a low degree of adhesion in most cases (61.5±9.5%). 

Adhesive properties of bacteria determine to a great extent the intensity of bacterial 

colonization of mucous membranes. This key feature in invasive processes can vary 

significantly, both towards amplification and weakening, depending on the conditions 

of persistence of the associates. Therefore, it was necessary to investigate the effect of 

treatment on the degree of ability of individual representatives of the biocenosis to 

colonize the biological niche of patients. The results of the studies demonstrate that the 

treatment contributes to the formation of biocenoses in the first months due to the 

colonization of biological niches by bacteria with low invasive potential. 
 

Conclusions. Thus, the study of the adhesive properties of S. aureus in patients 

with chronic pharyngitis and gastroesophageal reflux disease in the dynamics enabled to 

establish a higher adhesive activity of staphylococci before treatment in comparison 

with representatives of cenoses formed in convalescents. 
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ЕVALUATION OF HEALTH SAVING INFLUENCE OF 

ORGANIZATION OF EDUCATION PROCESS WITH SWIMMING LESSON 

IN PRIMARY SCHOOL 
 

The tendency to deterioration in the health of children over the years of schooling 

has been observed for decades. Large number of health saving projects was introduced 

in education process to improve the children’s health. One of them was organization of 

mandatory swimming lesson in primary schools equipped with swimming pools. The 

innovative organization of physical culture includes swimming lessons during one of 

the three classes of physical culture stipulated in the curriculum. But reorganization was 

provided without scientific evaluation of different forms of physical education lessons 

organization influence on children’s organism, other words their hygienic assessment. 
 

The purpose of our study was to provide hygienic assessment of education 

process with swimming lesson in primary school. 
 

Cross-sectional study was organized in two schools with different organization of 

physical education lessons. The experimental group (E) consisted of 408 children of 1-4 

year of study (210 girls and 198 boys) who during one of the lessons of physical 

education were engaged in swimming in the school basin. Control group (C) consisted 

of 279 primary school children (210 girls and 156 boys) from a neighboring educational 

institution where all physical education lessons were organized in the gym. Children 

attended sport sections were excluded from the study. 
 

Hygienic assessment of education process was provided on the basis of 

evaluation of key factors that influence schoolchildren during studying and result 

indicators: functional state and health status of children that studied in schools with 

different organization of physical culture lessons. 
 

Learning  environment  was  assessed  using  sanitary  inspection  of  schools. 
 

Schedule was evaluated by total amount of classes per week and day. 
 

Influence of education process organization on the functional state of pupils from 

C and E groups was evaluated by the indices of health status and adaptive capacity. The 
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health status was evaluated using classical method of complex assessment of the state of 

health with the subsequent assignment of each child to one of the five health groups. 

The method includes an assessment of 4 mandatory health indicators: 1) the level and 

harmony of physical development; 2) the functional state of individual body systems; 3) 

the degree of resistance to unfavorable environment factors; 4) the presence or absence 

of chronic diseases at the time of examination. The adaptive capacity was evaluated 

using integral method that included scoring and evaluating of Robinson’s, Kerdo's 

autonomic and Rorher’s indices. 

For the hygienic assessment of physical education classes the integral estimation 

was performed: scoring of presence and quality of structural elements of the class. 

Action timing with pulse measurement during gym and swimming lessons was held. 

Target heart rate level was calculated using Carvonen formula. 
 

Real-time evaluation of functional state of cardiovascular and autonomous 

nervous systems were provided using portative diagnostic complex FAZAGRAF
®

 . 

Original way of cardio signal registration and processing allowed evaluation of time and 

spectral indices with high accuracy and assessed new diagnostic parameter – T wave 

symmetry. Prevalence of the sympathetic tone of vegetative nervous system is reflected 

by the ratio between power of high and low frequency oscillations of cardio signal 

(LF/HF) the exceed 1. Tensioned work of myocardium and low adaptive reserves is 

reflected by the symmetry of the T wave (βТ) more than 0.72. 
 

The differences between research groups for indicators corresponding to the 

normal distribution law were assessed according to the Student's t-criterion. Reliability 

of differences in the prevalence of diseases in the C and E groups was assessed by the 

Pearson χ
2
 criterion. Calculations, visualization and analysis of data were carried out 

using IBM SPSS Statistics Base v.22, Microsoft Office Excel 2007. 
 

Results and discussion. The study of learning environment and organization of 

education process and their influence on the functional state of central nervous system 

and working capacity of children from C and E groups revealed that during scheduling 

the peculiarities of day and week dynamics of working capacity haven’t been taken into 

account. Irrational weekly timetable resulted in a misalignment of initial levels of 
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working capacity and physiological fluctuations of workability. In 70 % of schedules 

teaching load in Monday, the warming-up period, is higher than average load. In 60 % 

of cases in Thursday, the day when the level of efficiency is still sufficient, the 

academic load is lower than average and in Friday, the day of low working capacity, in 

80 % of cases the load is on the average level. 
 

It was found that in a school were schoolchildren (1-4 classes) attended one 

swimming lesson the distribution of children by health groups is significantly different 

compared to the C group (χ
2
=24,09, p<0,01) due to a higher proportion of children 

belonging to the group of health I (t=2,96, p<0,05), and lower – to the group II (t=5,06, 

p<0,01). The evidences of health saving impact of mandatory swimming classes are 

following: 
 

1) the portion of harmoniously developed pupils according to the chest 

circumference correspondence to the body weight in the E group (64,87 %) is 

significantly higher compared with the C group (54,9 %, t=2,05, p<0,05); 

2) the functional capabilities of the muscular system are higher in comparison 

with the C group in terms of the absolute value of the wrist muscle strength and relative 

to the body mass parameter – strength index; 
 

3) the prevalence of diseases of the musculoskeletal system and connective tissue 

among pupils that attended one swimming lesson per week (23,7 %) was lower 

comparing to the C group (34,2 %, χ
2
=9,65, p<0,01); 

 
4) the prevalence of the eye and adnexa diseases is lower among pupils from E 

group compared with C group (7,3 % vs. 15,4 %, χ2=11,55, p<0,01); 
 

Pupils from C group had higher Robinson’s index compared to the E group which 

reflected tensioned myocardium work (t=2,65, p<0,01). Assessment of Rorher’s index 

evidenced normal weight and height ratios in both studyed groups. Kerdo’s vegetative 

index was significantly higher in E group compared with C group (t=8,36, p<0,001). In 

result of complex scoring and evaluating of this indices it was established that portion 

of children with low reserves of adaptive capabilities in E group is lower compared with 

C group (t= 3,27, p<0,01). 
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Structures of physical culture classes and swimming lessons have a principal 

differences. Swimming lesson consist of such specific elements like hygienic shower 

before and after the class, safety training and examination of children. Action timing has 

revealed that shower takes 25,49±1,37 % from all lesson time, organization of children 

and their medical examination - 18,06±1,25 %. Therefore, pupils have less than half 

from total lesson time on different activities in water. 
 

Integral estimation of physical education lessons in C and E groups equals 

0,60±0,01 and 0,50±0,01 rel. units respectively. This shows that physical education 

classes are in middle level of compliance with health saving goals because of low 

attention to the certain structural components of the lessons. For example portion of 

classes that don’t include exercises on balance and coordination in C and E groups 

equal 61,53 % and 46,15 % respectively, in other cases duration of this exercises don’t 

exceed 5 minutes. During classes self-training habits formation and self-control 

elements received little attention. In addition, finale part of the class, when organism 

recovery after the physical load should take place, lasted only 4,65±1,12 % of the 

lesson. 
 

Heart rate doesn’t reach target level for middle physical load intensity during 

physical education classes with different form of organization. In spite of type of the 

lesson (swimming or traditional gym class), even low level of exercise intensity cause 

functional tension of cardio-vascular system, indicating low physical endurance of 

schoolchildren. 
 

In result of heart rate variability assessment was established that pupils who 

attended only traditional physical education classes had prevailing tone of sympathetic 

branch of vegetative nervous system (LF/HF > 1, βТ > 0,72), and children that attended 

swimming classes once per week were in the state of vegetative balance (LF/HF 

between 0,5-1, βТ < 0,72). 
 

Conclusion. Education process organization with swimming lesson has positive 

influence on health status, adaptive capacity and general body fitness of primary 

schoolchildren. 
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EXPERIENCE OF THE ENGLISH LANGUAGE USAGE IN 

PROFESSIONAL ACTIVITY OF SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL PERSONNEL 

 

The modern system of medical education in Ukraine is facing a number of 

challenges associated with the daily increase in the volume of professional information, 

the implementation of digital technologies in the educational system and in the medical 

care delivering, the development of active communication among colleagues from 

different countries [4]. At the same time, for integration of all these processes, mainly 

English is used. 
 

Learning English has always been necessary in Ukraine and it is a part of general 

education. Now this issue is essential. And there are a number of reasons for this! 

English is a means of international professional and personal communication; we travel 

a lot and go to international congresses and conferences, read international scientific 

literature. One of the many factors contributing to the rise of importance of English in 

our country is the implementation of English-language teaching in medical universities. 
 

Over the past 10 years, the SE ―DMA‖ has been teaching foreign students in 

English. During this period, the quality of teaching English-speaking students has 

grown significantly and is constantly improving. Annually methodical manuals for 

teachers and students are developed, lectures are updated, and manuals for practical 

classes and out-of-class independent work preparation are prepared. Algorithms of work 

with English-speaking students are being developed. All methodical work is carried out 

according to modern international requirements and taking into account the latest 

achievements of the world theoretical and practical medicine [1, 2]. Also, an analysis of 

the problems that arise in the process of teaching English-speaking students, such as the 
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language barrier (because English is not native for the majority of students), adaptation 

to new living conditions, differences in the education systems of countries, etc. is 

constantly analyzed. To the peculiarities in the process of practical studies and work 

with patients, a different level of English proficiency among students and the language 

barrier when working with a patient are also included. The results of such an analysis 

contribute to the development of fundamentally new methodological approaches to 

teaching in English-speaking groups, taking into account and assisting each individual 

student in resolving the problems that have arisen [7]. 

Such an active development of English-language teaching in the SE "DMA" is 

promoted by the high interest of applicants from different countries, which is the result 

of the world integration of both education and medicine [3]. In this regard, there is an 

increase in the qualification requirements for the faculty, one of which is to obtain an 

international certificate of English above intermediate level - B2 (upper-intermediate) 
 

[5]. Currently, teachers of the SE "DMA" are actively raising the level of English, 

receiving certificates and, accordingly, the quality of teaching in the academy is being 

improved. In addition, the study of the English language expands the horizons of 

knowledge, not only narrowly medical, but global, thanks to studying the themes of 

world problems, contributes to erudition increase, and changes the worldview. 
 

The Cabinet of Ministers of Ukraine defined the procedure for attesting masters 

in the specialty "Medicine", "Stomatology" in the form of The One Comprehensive 

State Exam (OCSE), one of the mandatory components of which is the professionally 

oriented English language examination. 
 

Also an important requirement for the teaching staff of medical educational 

institutions is publication of scientific articles in journals that are quoted in the 

international databases Scopus and Web of Science, which contributes to the 

introduction of the results of Ukrainian scientists into the world practice, raises the level 

of scientific research work. The internship in clinics and universities of the European 

Union is obligatory, which, in turn, also contributes to improving both level of language 

proficiency, and contributes to the improvement of knowledge, mastery and 

implementation of new technologies in the domestic education and medicine. 
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The strategic direction of professional medical education in Ukraine in the 

conditions of modernization of the educational process, implementation of modern 

technologies is the preparation of a professionally competent specialist capable of 

independent practice who will have chances in the labor market in the countries of the 

European Union [6]. 
 

Thus, an integrated approach to training high-quality specialists in the field of 

medical education raises the level of training highly-qualified doctors of different 

specialties and, accordingly, improves the quality of medical care, which, in general, 

improves the quality of life and increases the life expectancy of people. 
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CURRENT ISSUES OF NEONATOLOGY FOR TEACHING DOCTOR 

IN SPECIALY «GENERAL PRACTICE FAMILY MEDICINE» 

 

In the 21st century family medicine has become an integral part of health care 

system of the UK, the USA, Canada, Israel, but every country training family doctors 

has its own problems. 
 

At this stage, a key task for policymakers is to decide on the further development 

and modernization of Ukraine's health system. Therefore, training in higher medical 
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institutions must meet high standards of healthcare delivery, given the current level of 

medical science and practice. 
 

Providing a healthy start in life of a newborn child and well-timed correction of 

pathological conditions is one of the main issues of development and improvement of 

national medical science. Keep in mind that this infant morbidity and mortality is a 

measure of country’s accomplishment. 
 

Science and technology are developing rapidly, covering all new areas, so it is 

important for future family physicians to learn qualitatively section of Pediatrics 

"Neonatology", to update quickly theirselves in real time and in the future and acquire 

new knowledge through modern information technology. The purpose of this 

publication is to improve the learning process and improve the efficiency of education 

in the study section "Neonatology" medical interns in specialty "General practice-family 

medicine" in Volyn branch of the Department of Pediatrics and Neonatology Faculty of 

Continuing Education of Lviv National Medical University named by Daniel Galician. 

Materials and methods: 
 

The state of the regulatory framework, domestic and foreign sources of scientific 

literature and statistical indicators on the organization of newborns’ care are analyzed. 
 

The beginning of practical training is always associated with studying the 

measures of maintaining the sanitary-hygienic regime in maternity hospitals and 

specialized departments for newborns, basic aseptic and antiseptic measures. 
 

Training of interns in this field focused mainly on training practitioners. Most 

graduates of this specialty are future employees mainstream family medicine clinics, 

which along with the adults have to provide emergency assistance to children before the 

arrival of specialized teams. Unfortunately, experience shows imperfection of 

emergency care for children, especially the neonatal period, GPs. Diseases of the 

newborn are the least known by them. This occurs due to the lack of a standardized 

program which is focused on driving newborn baby by a doctor of general practice and 

family medicine. 
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For several years in the Volyn branch a series of "Pediatrics" has been held in 

retraining doctors into the specialty «General Practice, Family Medicine"; questions of 

neonatology are obligatory included while studying. 
 

Program cycle study provides almost all sections of neonatology. 
 

Among the tasks that sets the department is to train practitioners of modern 

technologies perinatal care, nursing and breastfeeding infants, physiology and pathology 

of peri- and neonatal period, eating healthy and sick babies, features screening for 

genetic diseases. 
 

The feature of this cycle is heavily practical skills and abilities. 
 

The department focuses on the fact that each doctor could fully use classrooms’ 

learned theoretical knowledge at the bedside of the baby. Special attention is given to 

improving knowledge of diagnosing diseases of infants. 
 

The study of each disease begins with consideration of anatomical and 

physiological characteristics of certain body systems, and draws attention to the 

differences of diseases of both, term and preterm infants. 
 

Under the supervision of lecturer interns daily examine so healthy children as 

children with different pathologies. Interns fix practical skills on newborn physical 

examination, determination of gestational age and postnatal adaptation features. Interns 

demonstrate the ability of physical examinations, determination of specific syndromes, 

interpret laboratory and instrumental examinations. All diagnostic and clinically 

complex cases must be thoroughly studied with clinical analysis. Medical interns 

participate in the discussion of the diagnosis and treatment. 
 

In our opinion, one important issue is to differentiate normal form of newborns’ 

disease. Due to early discharge from the maternity hospital (on the 3rd day) of particular 

relevance acquired knowledge of the family doctor about transient neonatal conditions. 
 

Interns are introduced to the work of the intensive care unit. Attention is drawn to 

states with poor prognosis for further development (respiratory arrest, coma, 

convulsions, cerebral edema, increased intracranial pressure, metabolic disorders, 

intracranial hemorrhage). 
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The emphasis is on the peculiarities of infants of different gestational age. It is 

important to know that the characteristics of a premature child's behavioral 

characteristics depend on the gestational age of birth. Attention is focused on the fact 

that the assessment of preterm infants carried necessarily taking into account the 

adjusted age. 
 

In the cycle of Neonatology chronic problems of premature babies are considered 

(CNS pathology, bronchopulmonary dysplasia, apnea prematurity, necrotizing 

enterokolitis, metabolic bone disease, retinopathy of prematurity, hearing impairment, 

anemia), and especially evaluation of nutritional status term and preterm infants. 
 

The doctors study the features and the rules of patronage of pregnant women and 

newborns, conduction clinical supervision of premature babies with factors of organic 

affection of nervous system, appropriate measures for their rehabilitation. 
 

CONCLUSIONS: 
 

1. The main criterion of knowledge and skills is learning by interns the 

training material from different sections of Neonatology according to the programs, 

curricula. 

2. Practically oriented teaching of neonatal characteristics and study of 

newborn baby encourages interns to permanent theoretical and practical self-

preparation. 

3. Teaching series "Neonatology" is relevant and necessary today. It promotes 

qualitative preparation of highly qualified specialists to global quality standards. 
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EFFECT OF INTERMITTENT NORMOBARIC HYPOXIA ON 

CENTRAL AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM OF CHILDREN WHO 
 

LIVE AT RADIOACTIVELY CONTAMINATED TERRITORIES 
 

 

The fact that hypoxia is of great importance in the pathogenesis of many 

diseases was recognized by both physiologists and pathophysiologists [1]. That is why 

the correction of pathological changes in the human body can be provided by an 

adaptation to the action of the hypoxic factor in many cases [2,3,4,5,6,7]. Effect of 

intermittent normobaric hypoxia (INH) on the central and autonomic nervous system 

(ANS), somatic status of children born and habitually resident at areas contaminated 

with radiation in the remote period after the Chernobyl catastrophe and prolonged 

exposure to low doses of 
137

Cs, is insufficiently elucidated. Topicality of our study is 

that responses of the central and ANS system were for the first time investigated in 

patients who live at radioactively contaminated territories (RCT) after INH effect, and 

effectiveness of the latter was evaluated in clinical treatment. 
 

The purpose is to study the effect of intermittent normobaric hypoxia of the 

sanogenic level on the state of the central and autonomic nervous system and the health 

of children born and habitually resident at radioactively contaminated territories. 
 

Materials and methods. The studies conducted in State Institution ―National 

Scientific Center for Radiation Medicine, Natl. Acad. Med. Sci. of Ukraine‖ covered the 

period from 2012 to 2016. A total of 250 children (120 boys and 130 girls) aged 6-17 

years were comprehensively examined. The examined subjects were divided into three 

groups: I
st

 (a control group) – 35 children, who were practically healthy and lived at 

conditionally "clean" territories, were only surveyed and not belong to the affected 

contingents; II
nd

 (a comparison group) – 105 children who lived at RCT and received 
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basic treatment, according to the protocols of the Ministry of Health Care of Ukraine; 

III
rd

 (a main group) – 110 children, who lived at RCT (in the same settlements), and 

received a basic treatment according to the protocols and séances of INH. In accordance 

with the anatomical physiological classification of age periods, each of the groups was 

divided into two subgroups which included the examined children of both sexes: aged 

6-11 and 12-17 years. 
137

Cs content in children's body was measured by a device 

(human radiation meter) "Screner-3M" (Ukraine, Kyiv). The heart rate variability 

(HRV) was measured with the automated complex "CARDIO +" (Ukraine, the city of 

Nizhyn). Biochemical blood tests with the definition of a pool in nitrogen compounds 

(NO2¯ and NO3¯) were performed by the Green's method using the Gries reagent [8,9], 

and serum L-arginine level was determined by the Veremeyenko method [10]. The 

concentrations of saliva electrolytes were investigated by the atomic absorption method 
 

[11] using a flame atomic absorption spectrophotometer "C-115-M1" (Russia). Ions of 

sodium (Na +) and potassium (K +) were studied at wavelengths λ = 589.0 nm and λ = 

766.5 nm, and magnesium (Mg2 +) and calcium (Ca2 +) – at λ = 422.2 nm and λ = 

505.0 nm, respectively. Latent periods of complex visual motor response were studied 

using the device "PNN 3 - 01" [12]. INH was carried out with the help of an individual 

mountain air apparatus, type "Borey" (Ukraine, Kyiv). The normobaric hypoxic gas 

mixture consisting of 12 ± 1% oxygen and 88 ± 1% nitrogen was used. 
 

Results. It was found that the incorporated 
137

Cs content in the body of 

examined children ranged from 259 to 11100 Bq. In older children (aged 12 to 17 yrs), 

the moderate feedback correlation between 137Cs with index of HRV LF / HF (R = - 

0.432) in the background recording (at rest) and the loading test (orthostatic test) with 

RMSSD (r = - 0.404) and LF / HF (r = -0.498) was revealed. The content of 137Cs in 

the body of older children aged 6 to 11 and 12 to 17 yrs was decreased by 2.1 and 1.9 

times (P <0,05), respectively after INH. In the younger examined subjects receiving 

INH séances at rest, the RMSSD value has statistically significant increase by 32%, the 

LF value decreased by 18%, the sympathetic and vagal index (LF / HF) - by 28%, and 

TI (tension index) – by 47%. In the comparison group, the indices have only tendency 

to increase or decrease. As a result of the correlation analysis conducted between the 
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HRV indices after combined treatment, the TI of regulatory system negatively 

correlated with RMSSD (r = - 0.820 – strong correlation) and LF / HF (r = - 0.450 - 

moderate correlation) and positively with the indicator of the regulatory processes 

adequacy (r = 0.487 – moderate correlation). That is, the influence of the central counter 

monitoring heart rhythm was decreased due to the activation of the parasympathetic 

center in the background recording. The HF value was significantly increased by 19%, 

and LF – by 28% during recording HRV under orthostatic test in children who received 

the course of INH séances. In this case, LF / HF decreased by 23%, regarding the values 

of comparison group by 19%. The TI also decreased by 18%, while that of comparison 

group increased by 31%. In children aged 12 to 17 yrs after the course of INH séances, 

when recording HRV at rest, HF statistically significant decrease by 17% and the TI – 

by 35% was found. The RMSSD significantly increased by an average of 20%, HF – by 

19%, LF – by 34%, LF / HF – by 19%, and TI – by 42% while performing orthostatic 

test in examined children of older age. At the same time, no significant changes were 

detected in the group of patients receiving only basic treatment. It should be noted that 

the Na + content in mixed saliva of children aged 6 to 11 years after using INH séances 

was significantly increased by 0.8 mmol / l, K + by 3 mmol / l, Mg2 + by 0.5 mmol / l, 

and Ca2 + content decreased by 1.07 mmol / l in the absence of significant changes in 

the comparison group. The Na + concentration increased by an average of 2 mmol / l, 

Na + / K + ratio by 40%, of Mg2 + - by 0.11 mmol / l, Ca2 + decreased by 0.71 mmol / 

l in children aged 12 to 17 years. In the majority of examined patients aged 10 to 17 

years (65.9%) who lived at RCT, an increase of L-arginine content in blood serum was 

found to be 9.1% (P <0.05) in the absence of significant changes in the content of stable 

NO metabolites. At the same time, the significant changes were not registered in the 

comparison group. Latent periods of complex visual-motor responses were decreased in 

both age groups by 25 and 27%, respectively. 
 

Conclusions 
 

1. It was established that the content of 
137

Cs incorporated in children aged 6-11 

years was in the range from 269 Bq to 1985 Bq, and aged 12- 17 years – from 215 Bq to 

3065 Bq. After using 10 séances of INH with hypoxic component of 12 ± 1% oxygen in 
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nitrogen, in the body of younger children (aged 6-11 yrs) the 
137

Cs content was 

significantly decreased by 2.1 times, and in older children – by 1.9 times. There were no 

statistically significant changes in the comparison group. 
 

2. The increased tone of the parasympathetic link of INH (RMSSD), the 

decreased effect of vascular motor sympathetic center (LF), sympathetic-vagal index 

(LF / HF) and the activity of the central counter monitoring heart rate in children aged 6 

to 11 years at a state of rest after application of the course of NIH séances were revealed 

with analysis of heart rhythm variability parameters. Efferent parasympathetic activity 

(HF) was decreased in children aged 12 to 17 years. 
 

3. Efferent parasympathetic activity (HF) and activity of the vascular motor 

sympathetic center (LF) with the advantage of the first was increased under the 

performance of orthostatic test in younger children (6-11 years), according to the HRV 

measurements. The sympathetic-vagal index and the index of central counter 

monitoring heart rate were decreased. An activation of the parasympathetic link of the 

ANS (RMSSD), the vascular motor sympathetic center (LF) with the advantage of the 

sympathetic link activation took place in older children; while the activity of the central 

counter monitoring heart rate was decreased. 
 

4. For the first time a significant increase of the content of K + and Na + in mixed 

saliva, especially K +, was established in children aged 6 to 11 after application of the 

course of INH séances. This indicates the activation of the parasympathetic link of the 

ANS. Na + content was increased, indicating the activation of the sympathetic link in 

the examined children aged 12 to 17 years after the course of séances. There were no 

significant changes in the comparison group. After using INH séances, the 

concentration of Ca2 + ions was significantly decreased and Mg2 + ions increased and 

the Ca2 + / Mg2 + ratio was decreased in both age groups. This may indicate the 

stimulation of metabolic processes in response to the action of the hypoxic factor. 
 

5. A significant increase of the serum L-arginine content (by 9.1%) was 

established in children aged 10-17 years in the absence of significant changes in the 

stable NO metabolites for the first time. There was no significant change in the 

comparison group. 
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6. The latent period of complex visual-motor reactions was decreased in children 

who were born and permanently reside in RCT after INH séances. 
 

7. INH of sanogenic level using the intermittent normobaric hypoxic component 

of 12 ± 1% oxygen in nitrogen should be prescribed for the correction of endothelial 

dysfunction in children. 
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EVALUATION AND PROGNOSIS OF POLYPOID RHINOSINUSITIS 

ANTI-RELAPSE PROPHYLAXIS EFFICACY 

 

Background. One of topical and complicated problems of modern rhinology is 

formed by polypoid rhinosinusitis (PRS) [4]. This disease belongs to most prevalent and 

permanently growing in the general structure of otorhinolaryngological pathology. It 

often develops in able to work people and causes the development of diseases of 

airways and internal organs. Actual methods of anti-relapse treatment of PRS are not 

effective enough [3]. 
 

Pathogenesis of development and relapsing of nasal polyps are related to many 

factors that remain not finally ascertained till now. More than ten theories of polyp’s 

development are known. The most aknowledged is the inflammatory theory. According to 

it, the polypous process in nasal cavity is considered as a reaction on chronic inflammation 

that leads to hyperplasia and hypertrophy of mucous membrane, and final stage of chronic 

inflammatory process. The basic factor that initiates and maintains chronic inflammation is 

the microflora of upper respiratory tract. As a result of triggering influence of infectious 

factor and further chronic inflammatory process the local immunological disbalance in 

upper airways develops, destruction of tissue occurs with remodeling of mucous membrane 

and polyp’s formation. Humoral factors of inflammation released from inflammatory cells 

have an influence on epithelial cells electrolyte balance causing interstitial swelling that 
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also promotes polyp’s growth [6]. 
 

Actual information about the pathogenesis of mucous membrane inflammation 

quite convincingly proves a variety of inflammation types that may proceed with 

polyp’s formation, but differ by their essence in immunomorphological pattern, clinical 

course and character of local tissues and total organism response on surgical and 

medicamentous influence. The most universally recognized theory of PRS pathogenesis 

is inflammational theory. It is based on supposition that this disease is a manifestation 

of immunological inflammation in the development of which the main role is played by 

microorganisms. Thus, a special interest is in use of vaccination with autovaccine in 

anti-relapse treatment of this pathology, as soon as it is the most eliologically justified. 

Even more proved because this principle of treatment correspond to modern 

understanding of the mechanisms of immune inflammation development that is 

determined by morphofunctional organization of nasal and paranasal sinuses (PNS) 

mucosa, related to the presence of mucosal immune system. 
 

Aim of the research – optimization of anti-relapse treatment of polypoid 

rhinosinusitis by development of discriminant mathematical models of its development 

and relapse. 
 

Material and methods. Prospective randomized clinical controlled research has 

been conducted on the base of ENT-clinics of Kharkiv National Medical University, 

Kharkiv Regional Clinical Hospital – Center of Emergency Medical Care and Disaster 

Medicine in 2000–2009 and included clinical and experimental parts. The age of persons 

varied from 18 to 77 years. Gender characteristics in all compared groups was similar. 
 

All patients were divided by treatment methodic in five groups. First group was 

formed by 60 patients (by 30 primary-diagnosed patients and persons with relapsing course 

of the disease). According to author methodic, in addition to surgical treatment the received 

stimulation of immunity with subcutaneous injection of bacterial autovaccine by special 

scheme (one vaccination with eight injections each 48 hours and revaccination with seven 

injections). The interval between vaccination and revaccination is 20–25 days, and then, 

after next 20-25 days polypoethmoidotomy is to be performed after revaccination. The 

second group included 60 patients (by 30 primarily-diagnosed and relapsing-course 
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patients) underwent the course of bacterial autovaccine in two stages: in preoperative 

period – vaccination, after polyethmoidotomy — revaccination. In the third group there 

were 60 patients (30 primarily-treated persons and 30 – secondary). The course of 

bacterial autovaccine injections they obtained in post-operational period (both 

vaccination and revaccination). The third of examined group (60 persons: by 30 patients 

with firstly-diagnosed and relapsing course) had the topical corticosteroid preparation 

fluticasone propionate as a post-operation therapy. Persons from fifth group received 

antibacterial therapy in post-operational period — 60 persons, by 30 persons with 

primarily- and repetitiously treated. Pathomorphological, clinical, instrumental and 

laboratory investigations have been conducted according to standard protocols. 
 

Median (Mе) and interquartile interval with representing lower, 25 %, quartile (LQ) 

and upper, 75 % quartile (UQ) were calulated, result was expressed by Me (LQ; UQ) way 

for shortness. Kruskal-Wallis ANOVA & median test method, Mann-Whitney U-criterion, 

Wilcoxon method, correlation by Spearman, Fisher angular transformation were used 

where applicable. Comparative analysis in groups of separate diagnostic criteria 

distribution using ANOVA and Wald sequential analysis (Wald A., 1947) in its 

interpretation for medical diagnosis (Genkin A. A., 1962; Gubler E. V., 1978) by ranging 

of parameters by their differential-diagnostic information capacity allowed to define 

diagnostic value, prognostic significance and influence power of factors on parameters 

divergence in clinical groups and prognostic coefficients. Ranking of parameters by 

influence strengths, evaluation of prognostic and information capacity of parameters 

allowed to choose the most reliable parameters. The threshold p-level value was 0.05. 
 

Results and discussion. For PRS development evaluation the canonic 

discriminant functions were built. Predicted appliance to groups of low, uncertain, high 

risk in PRS was 78.9 %, 69.3 %, 99.7 % accordingly. 
 

Using results of profound clinical, instrumental and laboratory investigation 

including frequency of separate parameters and prognostic value of each of criterion the 

screening protocol was elaborated in order to predicting of relapse risk. It has table 

form, which includes demographic-antropometric, clinico-anamnestic, laboratory 

(immunological, biochemical), morphological, instrumental parameters, appropriate 
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prognostic coefficients and prognostic result evaluation scale. By each parameter its 

presence or absence has to be evaluated, corresponding prognostic coefficients are to be 

summarized. By achievement of threshold sum of coefficients a risk group was stated 

by using the scale: if equal or less than -19.8, risk is minimal; if more than -19,8 and 

less than 19.8, risk is uncertain; if equal or more than 19.8, risk is high. Further clinical 

evaluation (approbation) was performed showing applicable for practical use results. 
 

So, prospective randomized multi-phase research with further factor analysis of 

obtained data has proved the clinical significance of autovaccination in treatment of 

polypoid rhinosinusitis in case of its use (both vaccination and revaccination) before 

standard surgical approach (polypoethmoidotomy). Diagnosis-prognostic protocol 

which includes anthropodemographic, clinical, morphological, immunological and 

biochemical parameters has been elaborated, intending on forecast of risk of 

unfavourable course of chronic diffuse liver diseases. Predicting value of standard set of 

investigations for predicting the development of polypoid rhinosinusitis has been 

boosted by discriminant mathematic model development, with clinical approbation of it. 

Longitude multicenter study of proposed approach in diagnosis of course and evaluation 

of treatment efficacy might be further perspectives of the research. 
 

Conclusions. Prospective randomized multi-phase research with further factor 

analysis of obtained data has proved the clinical significance of autovaccination in 

treatment of polypous rhinosinusitis in case of its use (both vaccination and revaccination) 

before standard surgical approach (polypoethmoidotomy). Diagnosis-prognostic protocol 

which includes anthropodemographic, clinical, morphological, immunological and 

biochemical parameters has been elaborated, intending on forecast of risk of unfavourable 

course of chronic diffuse liver diseases. Predicting value of standard set of investigations 

for predicting the development of polypous rhinosinusitis has been boosted by discriminant 

mathematic model development, with clinical approbation of it. Longitude multicenter 

study of proposed approach in diagnosis of course and evaluation of treatment efficacy 

might be further perspectives of the research. 
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НДІ епідеміології та гігієни 

Львівського національного медичного 

університету ім. Данила Галицького 
 

АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ПЕДИКУЛЬОЗ В УКРАЇНІ 
 

У 2010 – 2016 РОКАХ 
 

Педикульоз становить серйозну проблему багатьох країн світу в зв’язку з 

широким розповсюдженням його в різних вікових та соціальних прошарках 

населення, особливо серед дітей шкільного віку. Згідно дослідженнями вчених з 

Йорданії, основними факторами ризику поширеності педикульозу серед дітей 

були: приналежність до жіночої статі, соціально-економічний статус сім´ї, 

недостатня гігієна в побуті [Khamaiseh A., 2018]. Щодо досліджень в Канаді, то 

вказується, що поширення вошей більш характерне для дітей в організованих 

колективах, ніж для інших соціальних груп [Cummings C., 2018]. Дослідження та 

створення нових протипедикульозних засобів є постійної нагальною проблемою 

[Cummings C., 2018], крім ефективності складників засобів, потрібно також 

враховувати летючі компоненти засобів [Galassi F., 2018]. Згідно проведених 

досліджень в Аргентині запропоновано ефективний запобіжний захід проти 

поширення вошей – це проста процедура розчісування [Toloza A., 2018]. 

Ураженість головними вошами розглядається як критерій загального соціального 

статусу, особистої гігієни, достатнього рівня гігієнічних знань, а ураженість 
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одежними вошами (або одежними та головними одночасно) має важливе 

епідеміологічне значення, оскільки саме одежні воші підтримують циркуляцію 

збудників висипного тифу і волинської гарячки в людській популяції, тому при 

наявності несприятливих умов – можлива активація цих збудників і виникнення 

спалаху серед населення в будь-якому регіоні світу [Шаханина И., 2005; Coulaud 

P., 2003; Boutellis A., 2014]. 
 

Метою нашої роботи було проведення аналізу епідемічної ситуації 

захворюваності на педикульоз протягом 2010 – 2016 років в різних регіонах 

України. В роботі був застосований статистичний метод – аналіз даних 

епідемічної ситуації захворюваності на педикульоз, в показниках на 100 тис. 

населення, здійснювали на основі форми № 1 галузевої статистичної звітності 

«Звіт про окремі інфекції і паразитарні захворювання» за 2010 – 2016 роки із 

застосуванням комп’ютерного програмного забезпечення Exсel. 
 

З 2009 року спостерігається щорічне зменшення показника ураження у 

середньому на шість відсотків всього населення, а дітей віком до 17 років на вісім 
 
– дев’ять відсотків. Проведений аналіз показав, що показник захворюваності на 

педикульоз протягом 2010 – 2016 років повільно зменшувався по всій території 

України і становив: від 64,71± 6,73 в 2010 до 36,14±5,67 в 2016 році. Достовірне 

зменшення показника ураженості педикульозом протягом останніх років 

спостерігалось на значній кількості адміністративних територіях в одні роки, а 

відповідно збільшення і інші роки. Показник захворюваності в розрізі 

адміністративних територій суттєво відрізнявся; 61,79±4,91% випадків виявлено 

на дев'яти із двадцяти семи адміністративних територій. Згідно історичних 

традицій, різних типів культури, економічного та соціального розвитку Україна 

ділиться на чотири регіони : західний (частка населення 21,94 %), центральний 
 

(34,14 %), східний ( 33,14 %), південний (10,78 %) [Куценко Є., 2013]. 
 

Показник захворюваності на педикульоз протягом 2010 – 2016 років повільно 

зменшувався по всій території України регіонах: зокрема в центральному регіоні від 

73,46±3,21 до 52,02±2,13, відповідно в південному і центральному від 66,82±3,71 до 

33,58±4,75, в західному від 41,60±2,23 до 19,02±4,49. У дорослого 
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населення показник становив у всіх регіонах протягом 2010 – 2013 років 

10,62±3,79 – 25,76±2,16, 2014 – 2016 років 7,44±1,17 - 16,98±2,29. 
 

Зменшення показника відбувалося протягом всього періоду спостереження 

за рахунок вікової категорії діти до 17 років: в південному, східному та 

центральному від 320,32±11,04 - до 151,06±6,32, в західному регіоні від 

130,69±13,75 до 58,22±6,24. У віковій категорії до одного року та 1 - 4 роки – від 

6,86 до 54,85 у всіх регіонах. У вікових категоріях 5 - 9, 10 – 14 та 15 – 17 років 

показник захворюваності був значно вищий і відрізнявся по регіонах: в 

центральному та східному регіонах від 86,46 до 592,43, в південому регіоні від 

43,38 до 468,22, в західному регіоні від 37,03 до 225,18. 

За даними аналізу ураженість педикульозом переважно виявлялась серед 

дітей організованих колективів. Питома вага уражених педикульозом дітей 

організованих колективів серед дітей від 0 до 17 років щорічно зростає на 12 -13,5 

%, а питома вага організованих колективів у яких були виявлені випадки 

педикульозу має тенденцію до зниження на 0,5 – 1,2 % щорічно. 
 

Проведений аналіз щодо епідемічної ситуації на педикульоз в різних 

регіонах України у 2010 – 2016 роках показав, що в Україні вищі показники 

захворюваності спостерігаються у центральному, східному та південому регіонах, 

як всього населення, так і зокрема у вікових категоріях 5 – 17 років. Успішна 

боротьба з цим захворюванням неможлива без комплексного проведення 

профілактичних і лікувальних заходів серед населення. 
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ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТА КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У ПАЦІЄНТІВ З 

РЕВМАТОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 
 

 

Актуальність проблеми депресивних розладів обумовлена великою 

поширеністю і важкістю наслідків. Згідно з даними Всесвітньої організації 

охорони здоров’я (ВООЗ), приблизно 4-5% населення земної кулі страждає 
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депресивними розладами. В сучасних наукових дослідженнях активно вивчається 

взаємозв’язок запалення та імунних механізмів із депресивними проявами. У 

цьому контексті значення стану імунної системи психічно хворого поширюється 

не тільки на загальновизнані нейроімунологічні процеси, але і на захворювання 

центральної нервової системи в цілому [1]. 
 

В одному з клінічних досліджень було виявлено, що близько третині 

пацієнтів з депресивними розладами не допомагають антидепресанти, і при цьому 
 
у них високі показники запальних маркерів у крові [2]. У цих дослідженнях 

застосовувались антицитокінові моноклональні антитіла та інгібітори цитокіна, 
 

що призводило до зниження симптомів депресії, незалежно від того, чи були вони 

ефективні в лікуванні аутоімунних захворювань [2]. 
 

Є дані, що високий рівень С-реактивного білка часто зустрічається у 

пацієнтів з ангедонією при депресії [3]. 
 

Таким чином, особливої актуальності набуває подальше вивчення 

взаємовпливу хронічних соматичних захворювань, в основі яких лежать 

імунологічні порушення та запальний процес, і депресивних розладів. 
 

Мета: дослідити якість життя та клініко-психопатологічні особливості 

депресивних розладів у пацієнтів з ревматологічною патологією. 
 

Матеріали та методи. Було обстежено 30 пацієнтів, які перебували на 

лікуванні у ревматологічному відділенні Вінницької клінічної обласної лікарні ім. 

М.І. Пирогова. Жінки склали 63 %, чоловіки – 37 %. Середній вік хворих склав 

37,9±9,5 років, середня тривалість захворювання – 14,4±8,5 років. Структура 

ревматологічної патології була наступною: ревматоїдний артрит - 93,34%, 

системний червоний вовчак - 3,33%, склеродермія - 3,33%. 
 

Використовувались наступні методи обстеження: клініко-анамнестичний, 

клініко-психопатологічний метод, методика Тобол, лабораторні методи 

дослідження (лейкоцити, ШОЕ, С-реактивний білок, фібриноген, сіалові кислоти, 

серомукоїд), госпітальна шкала депресії та тривоги HADS, шкала депресії 

Гамільтона HDRS, шкала ВООЗ КЖ-26 та статистичний метод. 
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Клініко-анамнестичний метод використаний при вивченні даних щодо 

перебігу захворювання, біографічних відомостей, оцінці даних медичної 

документації. 
 

Клініко-психопатологічний метод використаний для визначення провідного 

психопатологічного синдрому. 
 

Методика Тобол використовувалась для визначення внутрішньої картини 

хвороби. 
 

Лабораторні методи дослідження (лейкоцити, ШОЕ, С-реактивний білок, 

фібриноген, сіалові кислоти, серомукоїд) були використані для оцінки активності 

запального процесу. 
 

Для визначення ступеня вираженості депресивних проявів 

використовувались госпітальна шкала депресії та тривоги HADS та шкала 

депресії Гамільтона HDRS. 
 

Якість життя пацієнтів вивчалась за допомогою шкали ВООЗ КЖ-26. 

Статистичний метод використаний для оцінки розбіжностей між групами та 
 

залежностей між факторами. 
 

Результати. Були виділені провідні психопатологічні синдроми: астено-

депресивний (43,34%), тривожно-депресивний (30%), астенічний (3,33%), 

іпохондричний (3,33%) та 20% без психопатологічної симптоматики. 
 

За методикою Тобол виявлено наступні типи внутрішньої картини хвороби: 

неврастенічний 30%, тривожний 26,67 %, іпохондричний 20 %, анозогностичний 

10 %, ергопатичний 6,67 % і паранояльний 6,66 %. 
 

За госпітальною шкалою депресії та тривоги при II-III ступені активності 

запального процесу: 50 % пацієнтів мали клінічно виражену депресію, 30 % 

тривогу; 16,67 % - субклінічно виражену депресію, 20 % тривогу; 33,33 % не мали 

ознак депресії та 50 % не мали ознак тривоги. При I ступені активності запального 

процесу та неактивній фазі 10 % пацієнтів мали клінічно виражену депресію та 

16,67 % тривогу; 3,33 % - субклінічно виражену депресію та 10 % тривогу; 86,67 

% не мали достовірно виражених симптомів депресії та 73,33 % - тривоги. 
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За шкалою депресії Гамільтона при II-III ступені активності запального 

процесу: 56,67 % пацієнтів мали легкий депресивний розлад, 3,33 % - 

депресивний розлад середнього ступеня важкості, 40 % не мали депресивної 

симптоматики. При I ступені активності запального процесу та неактивній фазі: 

13,33 % пацієнтів мали легкий депресивний розлад, 86,67 % не мали депресивної 

симптоматики. 
 

При II-III ступені активності запального процесу усі пацієнти виявили 

низький рівень якості життя. Так, середні показники якості життя за сферою 

фізичного здоров'я склали 43,3±15,4 балів, за сферою психологічної якості життя 
 

– 26,6±17,7 балів, за сферою соціальної якості життя – 15,2±24,2 балів, за сферою 

оточення – 31,5±11,7 балів. 
 

При переході до I ступеню активності запального процесу та неактивної 

фази показники загальної якості життя були наступними: за сферою фізичного 

здоров'я - 58,7±18,7 балів, за сферою психологічної якості життя – 44,3±19,4 балів, 
 

за сферою соціальної якості життя - 21,5±24,4 балів, за сферою оточення – 

43,0±13,3 балів. 
 

Висновки. У хворих із хронічною ревматологічною патологією були 

виявлені тривожно-депресивні розлади різного ступеня вираженості. 

Встановлений прямий кореляційний зв’язок між активністю запального процесу 

та вираженістю тривожно-депресивних проявів. Так, при переході від II-III 

ступеню активності запального процесу до I ступеню та неактивної фази 

показники клінічно вираженої депресії знизились з 50 % до 10 %, а показники 

клінічно вираженої тривоги знизились з 30 % до 16,67 %; показники субклінічно 

вираженої депресії знизились з 16,67 % до 3,33 %, а показники субклінічно 

вираженої тривоги знизились з 20 % до 10 %. 
 

Клініко-психопатологічі особливості виявлених розладів були наступними: 
 

астено-депресивний синдром - 43,34%, тривожно-депресивний - 30%, астенічний - 
 

3,33% та іпохондричний - 3,33%. У внутрішній картині хвороби переважали: 
 

неврастенічний тип - 30%, тривожний тип - 26,67 % та іпохондричний тип - 20 %. 
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При переході до I ступеню активності запального процесу та неактивної 

фази виявлено зростання показників загальної якості життя за сферами фізичного 

здоров'я до 58,7±18,7 балів, за сферою психологічної якості життя – до 44,3±19,4 

балів, за сферою соціальної якості життя – до 21,5±24,4 балів, за сферою оточення 

– до 43,0±13,3 балів. При цьому спостерігалося суттєве зменшення варіабельності 

показників за сферою психологічної якості життя, що є свідченням стабілізації 

психічного стану і переходу до більш статичного патерну реагування. 
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КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ У КІСТКОВІЙ ТКАНИНІ ЩУРІВ, ЩО 

ВИНИКАЮТЬ НА ТЛІ КАДМІЄВО-НІТРИТНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ 

 

Метаболічні процеси в кістковій тканині (КТ), ступінь її мінералізації, 

збалансованість процесів де- і ремінералізації великою мірою визначаються 

вмістом життєво необхідних макро- та мікроелементів. Поворознюк В. В., 2017, 
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інш. вказують на порушення структури кісток скелета під впливом чинників 

зовнішнього та внутрішнього середовища. Зважаючи на зростаюче техногенне й 

антропогенне забруднення довкілля [1], сьогодні актуальним є вивчення впливу 

на КТ поширених полютантів, до яких належать солі важких металів, зокрема, 

кадмію (Cd), нітрати і нітрити. Відомо, що механізм токсичного впливу Кадмію 

пов’язаний із його здатністю активувати процеси пероксидації ліпідів та білків за 

одночасного зниження активності системи антиоксидантного захисту, 

порушувати цілісність мембран, пригнічувати активність ензимів, блокуючи –SH 

групи (Пихтєєва О. Г., 2015). Як відомо, токсичність нітратів зв’язана з їх 

відновленим метаболітом – нітрит-йоном, який, згідно з даними наукових джерел, 

сприяє окисненню гемоглобіну до метгемоглобіну, внаслідок чого розвивається 

гемічна гіпоксія [2]. Нітрити є джерелом високореакційного нітроген (ІI) оксиду 

та його похідних, які впливають на параметри вільнорадикального гомеостазу 

(Zamora R., 2003; Корда М. М., 2014). Нітрити, як стверджують К. П. Должкова 

(2009) та А. М. Романюк (2011), впливають на процеси репаративної регенерації 

кісток. У звя’зку з тим, що в реальному житті живі організми зазнають 

одночасного впливу кількох ксенобіотиків, а також значною поширеністю 

кісткових патологій та їх мультифакторною природою, актуальним стає вивчення 

поєднаної дії широко розповсюджених полютантів довкілля на стан КТ, зокрема 

сполук кадмію (Cd) та нітритів (NO2-) та пошуки ефективних засобів корекції 

порушень, що виникають при цьому [3, 4]. 

Метою дослідження було з’ясувати особливості поєднаного впливу CdCl2 

та NaNO2 на вміст остеотропних макро- та мікроелементів та мінеральну 

щільність (МЩ) стегнових кісток дослідних тварин та вивчити можливість 

застосування лікарського засобу ―Артишока екстракт-Здоров’я‖ для корекції 

виявлених порушень. Роботу виконували на білих безпородних щурах-самцях, 

яких утримували в звичайних умовах віварію. Тварин було поділено на три групи: 
 

І – інтактні (контроль), ІІ – дослідні, яким вводили CdCl2 та NaNO2 в дозі 1/10 

LD50 протягом десяти діб, ІІІ – дослідні, які після десятиденної інтоксикації 

ксенобіотиками отримували екстракт артишоку. Тварин забирали під легким 
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ефірним наркозом шляхом декапітації на 1-, 14- та 28-у добу після завершення 

введення ксенобіотиків [3, 4]. Експеримент проводили з дотриманням вимог 

біоетики. Матеріалом дослідження служили кров та стегнові кістки, які очищали 

від м’яких тканин та знімали показники мінеральної щільності на денситометрі 

KUNTCERD-701, а потім озолювали та визначали вміст есенціальних елементів, 

особливо важливих для метаболізму кісткової тканини – Кальцію (Са), Магнію 

(Mg), Цинку (Zn), Купруму (Cu) та токсичного елемента Cd в золі атомно-

абсорбційним методом. Біохімічні дослідження показників фосфорно-кальцієвого 

обміну та маркерів кісткового метаболізму у плазмі крові проводили за 

стандартизованими методиками з використанням наборів реактивів: активність 

лужної фосфатази (КФ 3.1.3.1) – ―Філісіт‖, концентрації Са, фосфатів – ―Simko‖; 

концентрації Mg – ―Lachema‖ (Чехія); активність кислої фосфатази (КФ 3.1.3.2) – 

―Вітал‖ (Росія). Концентрацію гідроксіпроліну визначали окисненням його Н2О2 

до піролу в лужному розчині за наявності Cu2+ (Cкляров О.Я., 2002). 

Концентрацію йонізованого Са2+ визначали комплексонометрично (Фастовець О. 

О., 2005). Для гістологічних досліджень виділені та очищені стегнові кістки 

розтинали на шматочки, фіксували у 10 % розчині нейтрального формаліну. 

Декальцинація – за Віленсоном. Зрізи забарвлювали гематоксиліном та еозином. 

Для мікрофотографування використовували мікроскопи Люмам Р8 та Axioskop, 

програмне забезпечення IS-capture (V.1.0). Статистичну обробку проводили за 

допомогою програм Microsoft Exсel та STATISTICA 6,0, результати вважалися 

достовірними, якщо р<0,05. 
 

Результати. За умов комбінованого впливу CdCl2 і NaNO2 виявлено 

зростання концентрації загального Са в плазмі крові дослідних тварин протягом 

перших 14-ти діб, на 28-у добу спостерігалось зниження на 11 % порівняно з 

інтактними. При цьому слід зазначити зниження рівня Са2+ протягом усього 

періоду спостереження на 37–49 % на тлі зростання концентрації зв’язаного Са – 

найбільш суттєво на 1-шу та 14-ту добу: на 36 та 39 %. Зниження концентрації 

Са2+ у плазмі частково може бути зумовлене зв’язуванням його з неорганічним 

фосфатом, оскільки в цей період спостерігається різке збільшення концентрації 
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фосфатів на 62 % порівняно з інтактними тваринами. Активність фосфатаз 

зазнавала суттєвих змін: лужної фосфатази (ЛФ), маркера остеосинтезу, 

поступово зменшувалась на 28 - 53%, а кислої фосфатази (КФ), яка асоціюється з 

кістковою резорбцією, зростала у 2,0 – 4,5 рази. Можна припустити, що рання 

фосфатемія пов’язана зі зростанням активності КФ, яка вже на 1-шу добу вдвічі 

перевищувала показники інтактних. Активація цього ензиму може бути 

зумовлена розвитком субкомпенсованого метаболічного ацидозу, який, за даними 

Д. О. Мельничук (2008), спостерігається при кадмієвій інтоксикації. Зниження 

активності ЛФ може бути пов’язане із заміщенням йонів Zn2+ та Mg2+ у 

активному центрі ензиму Кадмієм, оскільки йонні радіуси катіонів Zn2+, Mg2+ та 

Cd2+ близькі. Результати дослідження концентрації Mg2+ у плазмі крові 

уражених тварин засвідчили достовірне (р<0,001) його зниження відповідно на 

40–54 % протягом експерименту порівняно з інтактними. Водночас у цій групі 

тварин найбільш істотно знижувався рівень кальцитоніну – у 12,5 разу на 14-ту 

добу та підвищувався вміст паратгормону – у 5,8 рази, що узгоджується зі 

змінами концентрації Са та фосфатів у плазмі крові у відповідні періоди. 

Одночасно достовірно (р<0,001) зростала концентрація маркерної амінокислоти 

катаболізму колагену – гідроксіпроліну, у 2,5–3,5 рази, що свідчить про 

порушення обміну колагену за поєднаної дії CdCl2 та NaNO2 на організм тварин. 

Проведені дослідження дали змогу константувати, що за поєднаного впливу 

CdCl2 та NaNO2 найбільш істотні порушення мінерального й органічного 

матриксу КТ відбуваються на 14-ту добу після десятиденного введення 

токсикантів, що підтверджується біохімічними показниками плазми крові. У 

тварин, яким вводили CdCl2 та NaNO2, встановлено достовірне зниження рівня 

Са, Zn та Cu на тлі зростання вмісту Cd у стегнових кістках. Накопичення Cd в 

кістках спостерігалося із 1-ї доби – у 3,9 рази, а наприкінці експерименту цей 

показник зростав у 17,7 разу порівняно зі значеннями інтактних тварин. 

Найсуттєвіше зниження Zn та Cu відбувалося на 14-ту добу – відповідно на 45 та 

27 %, вміст Са зменшувався протягом всього періоду спостереження, одночасно 

знижувалась МЩКТ – на 36–45%. 
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Гістологічні дослідження стегнових кісток тварин виявили порушення 

структури усіх шарів: дезорганізація колагенових волокон органічної матриці, 

впорядкованого розміщення кісткових пластинок. У остеонному шарі – явища 

остеопорозу з наявністю множинних порожнин, заповнених сполучною 

тканиною, остеокластами та остеобластами, спостерігаються множинні явища 

гладкої та пазушної резорбції КТ. Однак, на 28-му добу знижуються кількість та 

об'єм остеопоротичних порожнин у остеонному шарі на тлі активації процесів 

відновлення органічної матриці. Водночас в цьому часі визначається 

неоостеогенез, проте волокна органічної матриці гіпохромні, орієнтовані 

хаотично. Комплексні дослідження показали, що комбінований вплив CdCl2 та 

NaNO2 на організм тварин призводить до розвитку дисмікроелементозу, який 

спричиняє порушення мінерального та органічного матриксу КТ, що 

підтверджується показниками фосфорно-кальцієвого обміну, вмістом макро- і 

мікроелементів у кістках, мінеральною щільністю кісткової тканини та 

гістологічними дослідженнями. 
 

Отримані нами дані спонукали до пошуку ефективних, доступних і 

безпечних засобів корекції метаболічних та структурних порушень у КТ, що 

виникають за окремої та комбінованої дії CdCl2 та NaNO2. На нашу думку, таким 

вимогам відповідає український лікарський засіб «Артишоку екстракт-Здоров’я», 

до складу якого входить комплекс біологічно активних речовин – флавоноїди, 

серед яких найактивніший цинарин, вітаміни С, групи В, каротин та інші, які 

позитивно впливають на процеси метаболізму у КТ (Juzyszyn Z., Razic S., 2016, 

Фролов М. В., 2017). Результати наших досліджень показали, що екстракт 

артишоку позитивно впливав на біоелементний склад кісток тварин дослідних 

груп та показники МЩКТ, нормалізації метаболічних процесів у КТ. Вміст Cd у 

стегнових кістках тварин, яким уводили препарат, істотно знижувався, що 

свідчить про здатність унікального ансамблю компонентів екстракт артишоку 

протидіяти накопиченню Cd у кістках та сприяти вилученню йонів Cd2+, які 

інкорпорувалися в мінеральному матриксі КТ. Одночасно спостерігалась чітка 

тенденція до нормалізації вмісту Mg, Zn і Cu, що має важливе значення для 
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відновлення мінеральної фази КТ, активації процесів ремінералізації. Корекція 

екстрактом артишоку сприяла стабілізації метаболізму колагену, що 

підтвердилося нормалізацією концентрації гідроксіпроліну: за умов застосування 

ЕА цей показник поступово зменшувався у 2,0–2,2 рази порівняно з показниками 

уражених тварин, які не отримували препарат. 
 

Добрий ефект застосування екстракту артишоку був одержаний при 

дослідженні МЩКТ дослідних тварин: на 28-у добу МЩ достовірно зростала у 

діафізах на 51,85%, у епіфізах – на 59,7%, у головці та шийці – на 43,3% та 38,0% 

(р<0,001) відносно показників ІІ групи щурів. Однак, ці значення були дещо 

нижчими за показники МЩ відповідних ділянок стегнової кістки інтактних: на 

12,8–14,1%, а у головках та шийках – на 15,3-15,6%. У разі застосування 

екстракту артишоку протягом 28 днів поступово нормалізувався рівень загального 

та йонізованого Са, а також Mg та фосфатів у плазмі крові. Спостерігалась 

тенденція до нормалізації активностій ЛФ та КФ, індекс ЛФ/КФ наближався до 

контрольних значень, що вказує на нормалізацію перебігу остеосинтезуючих та 

резорбуючих процесів у КТ. Гістологічні дослідження структури КТ 

підтверджують, що введення ЕА позитивно впливає на перебіг репаративних 

процесів у стегнових кістках уражених тварин. Так, на 28-му добу корекції ЕА у 

компактній КТ діафізів спостерігається посилена проліферація остеобластів, 

формування тонких нашарувань упорядкованих волокон органічної матриці з 

боку ендосту. В епіфізах різко знижується кількість примітивних осеоїдних балок 
 

і зростає товщина тих, що залишились. Інтенсивність репаративних процесів у 

збережених кісткових трабекулах суттєво посилюється. Отже, окрім зменшення 

явищ деструкції компактної КТ діафізів, уведення екстракту артишоку суттєво 

впливає на характер регенерації у губчастій кістці, що виявляється 

новоутворенням колагенового каркаса. 
 

Висновок. Комплексна оцінка впливу екстракту артишоку на гістологічну 

структуру, мінеральну щільність кісткової тканини та біохімічні показники 

плазми крові, які характеризують метаболічні процеси в кістковій тканині тварин 

за умов експерименту, вказує на його ефективність і можливість застосування для 
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зниження токсичного впливу досліджуваних ксенобіотиків на стан кісткок. 

Отримані результати можна пояснити унікальним комплексом біологічно 

активних речовин, які входять до складу екстракту артишоку і володіють 

мембраностабілізуючою, детоксикаційною, антиоксидантною дією. Одержані 

результати перспективні для подальших досліджень. 
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В Україні триває процес реорганізації системи охорони здоров’я і 

модернізації галузі, який змушує покращувати підготовку та підвищення 
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кваліфікації медичних працівників із наближенням їхньої освіти до вимог 

сучасних міжнародних стандартів [1,2,3]. Рівень професійної компетентності 

будь-якої справи досягається у процесі накопичення чималого обсягу реального 

досвіду. Тому триває пошук нових освітніх методик, спрямованих на формування 

у студентів самостійних засад для інтенсифікації засвоєння необхідної інформації, 

що здійснюється у процесі осмисленого та творчого сприйняття. З метою 

моделювання процесів, ситуацій та інших аспектів професійної діяльності 

медичних працівників на клінічних кафедрах широко впроваджуються 

різноманітні фантоми, моделі, муляжі, тренажери та інші технічні засоби 

навчання [4,5,6]. 
 

Біохімія - це базова фундаментальна дисципліна у медичних навчальних 

закладах, яка вивчається на другому курсі. Швидкі темпи розвитку та 

впровадження сучасних технологій суттєво збільшують кількість теоретичної 

інформації, яку необхідно опрацювати студенту-медику. Окрім того, стрімко 

зростає кількість практичних вмінь та навичок, якими він повинен оволодіти. 

Стійку мотивацію у студентів при вивченні теоретичних основ функціонування 

біологічних систем та процесів життєдіяльності живого організму на різних 

рівнях його організації створюють інноваційні форми викладання, які 

стимулюють клінічне мислення та здатність вирішення проблем на основі знання, 

досвіду і лікарської інтуїції. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що 

навчальний процес відбувається за умов активної взаємодії всіх студентів і 

педагога, результатом якого є здобуття ними практичного досвіду та творчої 

самостійності. Продуктивні знання – необхідні, міцні, дієві, актуальні, сформовані 

на належному рівні [7]. 
 

Зокрема, на кафедрі біологічної та медичної хімії імені Г.О.Бабенка Івано-

Франківського національного медичного університету активно впроваджуються 

методи проблемного та інтерактивного навчання, що сприяє закріпленню 

теоретичних знань і практичних навичок. 
 

Кожне практичне заняття включає запитання для контролю рівня знань до 

яких студент, як суб’єкт навчально-пізнавальної діяльності, готується самостійно, 
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спираючись на власний досвід і розуміння, використовуючи і удосконалюючи 

уже здобуті знання з суміжних дисциплін та здобуваючи нові, користуючись при 

цьому лекційним матеріалом та додатковою літературою. 
 

На початку заняття для оцінки вхідного рівня знань використовують 

ситуаційні задачі. Для закріплення вивченого матеріалу на попередніх заняттях 

активно використовується метод мозкового штурму, коли студентам протягом 10 

хвилин необхідно відповісти на 10-15 запитань, оскільки, міцність знань 

забезпечується шляхом багаторазового повторення, а правильне відтворення 

(репродукція) – це як критерій засвоєння знань. 
 

Викладач виступає в ролі організатора освітнього середовища, який 

взаємодіє із студентами на засадах поваги та довіри, виявляє неупереджене, 

толерантне ставлення до кожного, а також консультанта, який допомагає 

корегувати знання [8]. Його основним завданням є не передача знань у 

«готовому» вигляді, а створення проблемних ситуацій, які спрямовані на розвиток 

критичного, творчого мислення студента, здатності самостійно аналізувати, 

узагальнювати, класифікувати, демонструючи при цьому свої професійні 

компетенції. В процесі навчання використовуються схеми, таблиці. А віртуальний 

пацієнт, ділові ігри та кейс-метод дозволяюють занурити студента в реальну 

ситуацію, опис якої відображає якусь практичну проблему, вирішення якої, 

ефективно сприяє формуванню необхідних знань, вмінь та навиків. 
 

Основні форми інтерактивної роботи – групові, під час яких студенти 

спілкуються у процесі заняття. Тому, на занятті створюються групи із 3-4 

студентів, сформованих на добровільних засадах, які зацікавлені у сумлінній 

праці кожного, для оволодіння практичними навичками, які дозволяють студенту 

не просто провести дослідження, а дати інтерпретацію результатів біологічних 

рідин – крові, сечі, слини, Кожна група під керівництвом викладача виконує 

практичну роботу відповідно до методичних вказівок, демонструючи викладачу 

результат. Результати роботи та висновки записуються у зошитах для протоколів. 

При захисті протоколів кожен студент може продемонструвати свої знання даючи 
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відповідь на короткі запитання по опрацьованій темі та отримує відповідну оцінку 

за заняття, яка відповідає його рівню знань. 
 

Висновки: Вища освіта, з урахуванням модернізації освітніх програм, з 

використанням компетентністного підходу залишається пріоритетною у 

підготовці фахівців. Вміле педагогічне управління, використання різних 

індивідуально-орієнтованих форм навчання є однією з інноваційних освітніх 

технологій, здатних оновити зміст сучасної вищої освіти і забезпечити сучасний 

ринок праці фахівцями, які будуть володіти високим рівнем професіоналізму і 

майстерності. 
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ПРО ТЕНДЕНЦІЇ ПОСТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ ТА В УКРАЇНІ 
 
 

 

Прогрес, який досягнуло людство в 20 столітті, є беззаперечним: наукові 

досягнення, утвердження в світі профілактичних принципів, створення нових 

поколінь медичних технологій та ліків, підвищення професіоналізму медичних 

кадрів призвели до успішного подолання багатьох епідемічних захворювань та 

зростання середньої тривалості життя. 
 

З одного боку, подовження тривалості життя є інтегральним показником 

стану здоров’я, якості життя населення і рівня медичного обслуговування. В 

цьому плані на сьогодні найкращих показників тривалості життя досягнуто в 

Японії (82,7 роки), Гонконзі (82,2 роки), Ісландії та Швейцарії (81,7 роки) та 

інших розвинених країнах світу. З іншого боку, у результаті збільшення 

тривалості життя відбулось постаріння населення, що стало глобальною 
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суспільною трансформацією 21 століття. 
 

Слід зазначити, що термін постаріння має досить різне трактування у різних 

країнах світу. Найчастіше для характеристики феномену опираються на питому 

вагу певних вікових груп серед усього населення, орієнтуючись в першу чергу на 

час виходу на пенсію. 
 

При цьому, відомі різні варіанти вікової систематики для пізнього періоду 

життя людини. Згідно з найбільш відомою класифікацією ЄРБ ВООЗ (1963 р.) вік 

від 60 до 74 років розглядається як похилий або літній, 75 і старші – старий 

(старечий), а особи у віці понад 90 років вважаються довгожителями. Відповідно 

до неї на підставі рішення ООН (1980 р.) та доповіді Комітету експертів ВООЗ вік 

60 років було рекомендовано розглядати як межу переходу до групи похилого 

віку. Проте, враховуючи, що на сьогодні у більшості розвинених країн пенсійний 

вік наступає пізніше, 1982 року ВООЗ вибрала уже індикатором похилого віку 65 

років, а старого, приналежність до якого визначає особливу групу ризику 

підвищеної потреби в сторонній допомозі – 80 років і старше. Водночас 

розроблена шкала демографічного старіння ООН, згідно з якою населення, де 

питома вага осіб у віці понад 65 років становить менше 4%, вважається молодим, 

менше 7% – знаходиться на порозі старості, понад 7% – класифікується як старе. 
 

У наукових колах точиться дискусія стосовно етичності назв вказаних 

вікових груп. Тому деякі автори рекомендують вживати терміни «молодий» 
 

похилий вік («young-old») – 65-74 роки, «старий» похилий вік («old-old») – 75-84 

роки і «дуже старий» («oldest-old») – 85+ років. 
 

Прогностично рівень постаріння у світі буде зростати. На підставі даних про 

подвоєння впродовж 1980-2010 рр. чисельності людей віком 60 років і старше 

експерти ВООЗ прогнозують збільшення вказаного прошарку до 822 млн. у 2025 

р., що становитиме десяту частину (9,7%) жителів всієї планети. За цими ж 

прогнозами питома вага осіб у віці понад 80 років в період до 2050 р. збільшиться 

майже в чотири рази – до 395 млн. 
 

Хоча частка людей старших вікових груп в населенні різних країн 

відрізняється, проте проблема стала нагальною практично для всієї Європи, 
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Північної та Латинської Америки, Австралії та значної частини Азії і навіть таких 

країн як Куба, Ісламська Республіка Іран і Монголія. 
 

Загальносвітові тенденції торкнулися і нашої держави, однак мають свої 

особливості. Україна належить до групи «найстаріших» країн світу: посідає 11-те 

місце за часткою осіб у віці понад 65 років в загальній структурі. За даними 

Інституту геронтології НАМН України (2012) особи пенсійного віку (60 років і 

старші) становлять п’яту частину (20,3%) населення країни з прогнозованою 

тенденцією до її подальшого підвищення. Зокрема, експерти Демографічного 

департаменту ООН вже до середини ХХІ сторіччя очікують збільшення цього 

показника в Україні майже вдвічі (до 38,1%), а частки людей 80 років і старших – 

у 3,5 разу. 
 

Характерною «українською» особливістю сучасної вікової структури 

населення є те, що піраміда постаріння населення зростає лише «знизу» за 

рахунок високої смертності дорослого населення та зниження народжуваності (на 

відміну від країн Заходу, де відбувається старіння «зверху» в результаті зниження 

смертності і продовження тривалості життя). 
 

Збільшення частки осіб літнього та старечого віку створює серйозні виклики 

для служб громадського здоров’я та соціального захисту, оскільки призводить до 

зростання поширеності притаманних людям старших вікових груп тяжких 

хронічних хвороб, а також падінь і травм. 
 

Важливо підкреслити кумулятивний ефект поєднаної хронічної 

поліорганної недостатності у людей старших вікових груп, яка вирізняється 

підвищеною складністю, оскільки супроводжується як різко вираженими 

вказаними фізичними розладами, так і психосоціальною дезорієнтацією, що 

поглиблюється послабленням слуху та зору, дисомнією, тяжкими 

головокружіннями та деменцією. При цьому слід враховувати цілий ряд чинників, 

які супроводжують та поглиблюють розглянуту проблему. Зокрема, одним з 

негативних аспектів, що супроводжує процес постаріння, можна назвати 

нагромадження в структурі суспільства самотніх людей похилого віку. Так, в 

Україні їх на сьогодні біля 3 млн. осіб, тобто кожний 5-й пенсіонер. На думку 
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українських дослідників, сьогодні в державі діє так званий принцип «трьох 

п’ятірок»: кожен п’ятий громадянин країни є людиною літнього віку; кожна п’ята 

літня людина мешкає сама; кожен п’ятий з літніх людей, які проживають 

самотньо, втратив здатність до самообслуговування. 
 

Ще одним важливим аспектом досліджуваної проблеми є так зване «жіноче» 

лице старості. До 80 років доживає майже вдвічі більше жінок, ніж чоловіків, 

оскільки жінки живуть достовірно довше за чоловіків – у розвинених країнах 

світу в середньому на 6 років, а в Україні – більш ніж на 10 років. 
 

Загальносвітові та всеукраїнські тенденції характерні й для населення 

Прикарпатського регіону. При аналізі зміни кількості населення Івано-

Франківської області за двадцятирічний період встановлено чіткий низхідний 

тренд. Так, якщо в 1997 році чисельність прикарпатців була 1 455 400 осіб, то вже 

за десять років (2006) їх зменшилось на 66 500 (тобто на 4,57 % у показниках 

наочності), а станом на 1 січня 2016 року – на 73 000 людей (на 5,02 %), причому, 

частки обох статей змінилися практично однаково. Дещо відрізнялися темпи 

убутку кількості жителів міських та сільських поселень – з 1997 по 2016 рік 

чисельність містян скоротилася на 20 700 осіб (-3,31 %), а селян на більш як удвічі 

(–52 300, тобто на 6,30 % у показниках наочності). Причинами встановленого 

зменшення населення може бути вже вищеназваний комплекс причин. 
 

При детальному вивченні розподілу населення Прикарпаття за окремими 

віковими групами також виявлено ряд особливостей. Так, за останні двадцять 

років кількість дітей (0-17 років) зменшилась на 111 800 осіб (-28,54 %), а 

чисельність всіх решти вікових груп, навпаки, зросла. Загальна кількість 

мешканців старших 18 років збільшилась на 56 800 людей (+5,44 %), проте, 

частка населення до 60 років зросла на 25 300 осіб (+2,73 %), а 60 років і старше – 

на 13 700 (+3,09 %). У результаті кількість людей пенсійного віку на сьогодні 

істотно переважає над молодим населенням. 

Паралельно із процесами постаріння дещо зросла середня очікувана 

тривалість життя при народженні – від 69,83 років на початку досліджуваного 

періоду до 73,18 років у 2015 році (+3,35 роки). При чому, у чоловіків вона 
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зросла на 3,44 роки, а у жінок – на 3,28 відповідно. 
 

Природній убуток населення за останні десять років утримується на 

приблизному однаковому рівні в межах від +0,2 до -1,9 (в середньому -0,83). При 

чому, зовнішній міграційний рух населення Прикарпаття має тенденцію до 

стрімкого підвищення: від –201 особа у 2007 році до +1901 людина у 2015. 
 

Отже, проведений аналіз показав чітку тенденцію до зменшення кількості 

постійного населення в світі, Україні та зокрема й на Прикарпатті, головним 

чином за рахунок прогресуючого постаріння. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ЯЄЧКУ І 

ЕЯКУЛЯТІ ПРИ ЛІВОСТОРОННЬОМУ ВАРИКОЦЕЛЕ 

 

Серед багатьох факторів, що провокують розвиток чоловічого непліддя, 

важливе місце займає лівостороннє варикозне розширення вен сім’яного канатика 
 

[2]. Воно виникає в результаті ретроградної течії крові з лівої ниркової у ліву 

яєчкову вену [5], а також через недостатність клапанів цієї вени, стиснення лівої 

ниркової вени сигмоподібною кишкою і тим, що ліва яєчкова вена впадає у ліву 

ниркову під прямим кутом, затруднюючи крововідток [1]. 
 

Враховуючи ці особливості метою даної роботи було дослідити 

гемодинаміку в яєчку, гісто- та ультраструктурні зміни в ньому за умов 

лівостороннього варикоцеле, застосувавши ультразвукове сканування та 

ультразвукову ангіографію, гістологічний, електронномікроскопічний, 
 

морфометричний, статистичний і лабораторний методи дослідження у 34 

чоловіків віком 22 – 35 років, дотримуючись правил морально-етичних норм. 
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Ультразвукове дослідження та кольорову ультразвукову ангіографію яєчка 

проводили в клініко-діагностичному центрі на апараті SIEMENS SONОLINE W 

60 S (Siemens AW – Німеччина), оцінювали характер судинного малюнку, діаметр 

судин і якісні показники гемодинаміки в яєчку. Матеріалом для гістологічного і 

електронномікроскопічного дослідження стали біоптати яєчка, які вивчали у 

світловому та електронному мікроскопі ПЕМ – 125 К (Selmi – Україна) із 

наступним фотографуванням при збільшеннях від 4000 до 16000 разів. В еякуляті 

визначали кількісні і якісні показники сперматозоїдів. Комп’ютерне опрацювання 

даних проводили за допомогою статистичного пакета Stat.Soft, ine. Tusla, OK, 

USA, Statistica 6. Статистичні дані вважали достовірними, коли досягнутий рівень 

статистичної значущості був р<0,05. 
 

Результати дослідження. При ультразвуковому дослідженні вен сім’яного 

канатика в умовах екстратестикулярної форми лівостороннього варикоцеле в 

режимі сірої шкали вени лозоподібного сплетення розширені і покручені. Об’єм 

яєчка на стороні патології зменшений до (15,49±3,21) см3 проти (19,38±1,84) см3 

об’єму яєчка на протилежній стороні (р<0,05), що зумовлено значним 

розширенням яєчкової вени (5,6±0,03) мм проти (4,0±0,01) мм відповідно та вен 

над’яєчка. Кольорова доплерографія з реєстрацією кровотоку при пробі 

Вальсальви, показала рефлюкс крові в межах від (11,0±2,3) см/с до (18,5±2,2) см/с 

у значно розширених венах лозоподібного сплетення. Значно розширені також 

вени паренхіми яєчка. 
 

Дослідження гістологічних мікропрепаратів із біоптатів яєчка у чоловіків 

зрілого віку при наявності варикоцеле, ускладненого непліддям, показало 

зменшення діаметру звивистих сім’яних трубочок до (160,93±4,21) мкм проти 
 

(219,17±1,75) мкм у нормі. Пошкодження клітин сперматогенного епітелію 

різного ступеня має місце у 78 % звивистих сім’яних трубочок. При цьому в 54,8 
 

% із них визначається ступінь із зміщенням більшості клітин у просвіт трубочок, 
 

їхнім розпадом або повною пошкодження відсутністю клітин сперматогенного 

епітелію (табл. 1). 
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Таблиця 1 
 

Кількість звивистих сім’яних трубочок із різним ступенем пошкодження клітин 
 

сперматогенного епітелію 
 

 Звичайна  Ступінь пошкодження  

 будова Легкий  Важкий  Спустошені 

Варикоцеле 21,4* 26,8*  28,2*  23,6* 

Контроль 8,1 12,0  5,0  2,0 

*р<0,05 у порівнянні із контролем 
 

В інтерстиції яєчка наявне продуктивне запалення у дрібних кровоносних 

судинах – стаз, периваскулярні дрібні крововиливи, відкладання гемосидерину. У 

звивистих сім’яних трубочках значно зменшується кількість статевих клітин 
 

(табл. 2). 
 

Таблиця 2 
 

Кількість клітин сперматогенного епітелію у звивистих сім’яних трубочках при 
 

варикоцеле (М±m) 
 

Об’єкти, що вивчалися  Ступінь пошкодження  

 Сперматогонії  Сперматоцити  Сперматиди 

Варикоцеле 25,02±0,24*  98,84±2,89*  178,44±5,32* 

Контроль 7,12±0,16  165,12±5,64  386,74±8,79 

*р<0,05 у порівнянні із контролем 
 

В умовах варикоцеле виявлено значні зміни з боку ультраструктур власної 

оболонки звивистих сім’яних трубочок, підтримувальних епітеліоцитів, клітин 

сперматогенного епітелію, інтерстиційних ендокриноцитів та стінки кровоносних 

капілярів яєчка. У власній оболонці звивистих сім’яних трубочок наявне 

потовщення базальної мембрани, вона втрачає пошарову будову і на різну 

глибину випинається між клітини сперматогенного епітелію та підтримувальні 

епітеліоцити. В ній зростає кількість сполучнотканинних волокон. В цитоплазмі 

міоїдних клітин не визначаються міофіламенти, мітохондрії дрібні, з 

вакуолізованим матриксом і редукованими кристалами. Елементи 

ендоплазматичної сітки розширені, збільшена кількість мікропіноцитозних 

пухирців. Ядра міоїдних клітин набувають неправильної форми, хроматин ум них 

розташований нерівномірно. У підтримувальних епітеліоцитах ядро деформоване, 
 

хроматин деконцентрований, перинуклеарний протір нерівномірно розширений, 
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цитоплазматичні органели деформовні. Такого ж характеру ультраструктурні 

зміни наявні в сперматоцитах і сперматидах що збереглися. 
 

Ядра інтерстиційних ендокриноцитів зменшені в розмірах з периферичною 

концентрацією хроматину, матрикс цитоплазми вакуолізований, мітохондрії з 

редукованими кристалами, елементи комплексу Гольджі та канальці 

ендоплазматичної сітки розширені. Просвіт гемокапілярів звужений, наявний 

макроплазматоз, цитоплазматичні органели деформовані. 
 

При варикоцеле значно погіршуються показники еякуляту (табл. 3). 
 

Таблиця 3 
 

Показники еякуляту чоловіків першого періоду зрілого віку (22-35 років) у нормі та 
 

умовах варикоцеле (M±m) 
 

Досліджувальні показники  Контроль Чоловіки, що перенесли 

    епідидимоорхіт 

Об’єм еякуляту (мл)  3,5±0,23 2,90±0,16* 

Час розрідження (хв)  25,06±1,8 17,20±2,10* 

рН   7,30±0,05 7,60±0,05* 

В’язкість (мм)   4,43±0,17 3,53±0,40 

Концентрація сперматозоїдів  108,03±8,03 42,35±4,36* 

(млн/1мл)     

Живі (%)   82,19±2,79 42,80±3,68* 

Активнорухливі (%)  78,25±3,17 37,60±2,90* 

Патологічні форми (%)  16,33±2,39 50,31±3,02* 

Патологія головки (%)  5,80±1,46 10,12±0,95* 

Патологія шийки (%)  3,74±0,42 9,25±0,52* 

Патологія хвоста (%)  2,58±0,35 8,31±1,20* 

Комбінована патологія (%)  1,93±0,23 20,50±0,36* 

Клітини сперматогенезу (%)  1,41±0,20 4,90±0,30* 

Фруктоза (мг/%)   222,00±8,97 118,70±6,60* 

Лейкоцити в п/з   поодинокі До 10 

Епітелій в п/з   поодинокі поодинокі 

Слиз в п/з   відсутній незначний 

*p<0,05 у порівнянні зі контролем   
 

Наявність у ньому сперматозоїдів свідчить про те, що у частини звивистих 

сім’яних трубочок сперматогенна функція збережена, але у 2,5 рази зменшується 

кількість сперматозоїдів, кількість живих і активнорухливих сперматозоїдів, на 70 
 

% зростає кількість патологічних форм, зокрема із патологією головки та 

джгутика. 
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Таким чином, виявлені нами зміни з боку ехограм, гістограм, електронограм 
 

і спермограм у чоловіків з варикоцеле можуть стати причиною чоловічого 

непліддя. 
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Вищий державний навчальний 

заклад України «Українська медична 
стоматологічна академія», Україна, Полтава 

Кафедра анатомії людини 
 

ПОРІВНЯННЯ ГІСТОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ СЛИЗОВОЇ 

ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ЛЮДИНИ І БІЛИХ ЩУРІВ 
 

В даний час під впливом патогенної екологічної ситуації, агресивного 

впливу харчових і різних хімічних агентів на слизову оболонку травного тракту, 
 

відзначається стрімке зростання хронічних захворювань органів травлення. 

Актуальними є нові напрямки в дослідженні гістологічної будови травного тракту 

людини і ссавців і, зокрема, білих щурів, оскільки білі щури є основною моделлю 
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для відтворення в експериментальних умовах патологічних станів людини і 

доклінічній апробації нових лікарських препаратів [1, 2, 3]. 
 

Метою роботи було порівняльне вивчення гістологічної структури слизової 

оболонки шлунка людини та білих щурів шляхом бібліографічного аналізу 

літератури. 
 

Слизові оболонки мають загальний план будови. Згідно з даними 

літератури, будова слизової оболонки шлунка людини і щура збігається в 

принципі, але з деякими відмінностями [4, 5, 6, 7]. 
 

Перш за все, шлунок у щура є двопорожнинним. Його слизова оболонка 

відділена від м'язової оболонки добре вираженим підслизовим шаром, вона, під 

час спорожнення шлунка, утворює численні складки. Наповнення шлунка 

призводить до згладжування більшості з них; залишаються тільки більш постійні, 
 

з яких найбільш типовими є дві або три з них, що проходять поздовжньо по малій 

кривизні. За ним простежується перехід подібних складок стравоходу в 

пілоричний відділ шлунка. Ці складки часто обмежують порівняно глибоку 

поздовжню борозну, так звану «шлункову доріжку», яка в стані скорочення 

шлунка служить прямим каналом проведення води і рідких розчинів з стравоходу 

до воротара і дванадцятипалу кишку. На межі з останньою слизова оболонка 

шлунка утворює кільцеву складку, перетворюючи в цьому місці порожнину 

воротаря на овальний отвір. Наявність цієї складки обумовлено тонусом 

пілоричного сфінктера, при скороченні якого відбувається повне замикання 

кільцевої складки, що призводить до роз'єднання шлунка і дванадцятипалої 

кишки. 
 

Згідно з даними літератури [8, 9, 10], товщина слизової оболонки шлунка 

коливається в межах 2-3 мм, що залежить від її функціонального стану. Її 

сполучнотканинна власна пластинка покрита одношаровим високим 
 

(циліндричним) секреторним епітелієм, який виробляє слизовий секрет, тонким 

шаром якого покрита вся її поверхня. Даний шар слизу утворює захисний бар'єр 

для слизової оболонки від шкідливої дії соляної кислоти і пепсину. 
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При розгляді цієї поверхні за допомогою бінокулярної лупи звертає увагу 

те, що вся її площа поцяткована безліччю дрібних заглиблень, розміри яких не 

перевищують 2 мм. Це так звані шлункові ямки; на їхньому дні перебуває 2 або 3 

отвори, які є гирлами шлункових залоз. У товщі слизової оболонки шлунка 

закладено безліч простих розгалужених трубчастих залоз, які своїми протоками 

відкриваються в шлункові ямки. Увесь сумарний секрет, який продукується цими 

залозами, називається шлунковим соком, який вирізняється високою кислотністю, 

за рахунок наявності в ньому соляної кислоти. Підвищена кислотність даного 

середовища є згубною для мікрофлори. Незважаючи на це, в даному агресивному 

середовищі здатні існувати деякі патогенні мікроорганізми, наприклад, такі як 

Helikobacter pylori [11]. 
 

Шлункові залози, маючи принципово однакову будову, все ж відрізняються 

між собою за деякими цитофізіологічними властивостями секреторних 

гляндулоцитів в залежності від місця їх розташування в шлунку. За цією ознакою 

серед них виділяють в основному три групи: кардіальні, фундальні (виробляють 

майже всі ферменти і соляну кислоту, а також деяку кількість слизу) та пілоричні 

[4, 12, 13]. 
 

Найглибшим шаром слизової оболонки шлунка, що межує з підслизовим 

шаром, є м'язова пластика, що складається з пучків гладких клітин, розташованих 
 

в усіх напрямках в площині слизової оболонки. За рахунок скорочувальної 

активності даних гладком'язових структур здійснюється динамічна пластичність 
 

(зміна товщини і форми) самої слизової оболонки, а також посилення виділення 

залозами секрету з вивідних проток. Регуляція секреторної і скорочувальної 

функції шлунка здійснюється за допомогою інтрамурального відділу автономної 

(вегетативної) нервової системи, представленого в основному підслизовим і 

м'язовим сплетеннями. 
 

Як відомо, першим рівнем захисту слизової оболонки є морфо-

фізіологічний бар'єр, який представлений покривним епітелієм і його похідними – 

залозистими структурами, які представляють собою «імунну систему слизових 
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оболонок» і називаються мукозальним імунітетом [8], що може бути прийнятним 

тільки для слизової оболонки шлунка. 
 

Згідно з даними літератури, шлунок білих щурів не є однополосним, як у 

людини; в ньому виділяють стравохідний відділ або передшлунок і іншу, більшу 

частину, яка по суті і є власне шлунком. Ці два відділи розмежовані частково між 

собою добре вираженим гребенем. Вважається, що передшлунок призначений в 

основному для бактеріального травлення, тоді як в основному відділі 

здійснюється ферментативна обробка харчових продуктів. У загальному плані 

слизова оболонка передшлунка має той же принцип будови, тобто в ній виділяють 

покривний епітелій, власну і м'язову пластинки. Особливий інтерес представляє 

епітеліальний покрив, так як він, згідно з даними літератури, відноситься до 

багатошарового плоского зроговілого епітелію, в якому виділяється від 3 до 6 

шарів [5, 12]. Це означає, що у щура багатошаровий плоский незроговілий 

епітелій слизової оболонки стравоходу набуває властивостей зроговіння в 

передшлунці, що може бути обумовлено підвищеними механічними впливами, які 

припадають на слизову оболонку в цьому відділі травного тракту. Але невідомо, 

який процес викликає ці дії. Адже якщо визнати за дійсне, що в передшлунці 

здійснюється бактеріальне травлення, то навряд чи воно вимагає підвищеного 

навантаження з боку його м'язової оболонки. Другою особливістю слизової 

оболонки передшлунка є відсутність в ній будь-яких залозистих структур, хоча в 

стравоході вони є у великій кількості. У зв'язку з цим даний відділ травного 

тракту щурів називають беззалозистим, який не має місця у людини. 
 

Межа між передшлунком і основною частиною шлунка добре позначається 

переходом багатошарового плоского зроговілого епітелію у високий 

(циліндричний) одношаровий епітелій, який характеризується (також як і у 

людини) цитологічними ознаками слизової секреції. Згідно з даними літератури, 

поверхневий рельєф слизової оболонки основної частини шлунка білих щурів 

близько нагадує такий людини через наявність великої кількості кластерно 

розташованих шлункових ямок, в які відкриваються шлункові залози [10]. На 

жаль, дані літератури обмежуються тільки згадуванням про них, без детального їх 
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цитологічного аналізу. Проте, даний відділ шлунка, на відміну від передшлунка 

виділяється під назвою залозистого шлунка. Згідно з результатами 

іммуногітохімічних досліджень, в нормальній слизовій оболонці залозистого 

шлунка білих щурів наявні три різновиди муцинів (MUC1, MUC 5AC, MUC6), які 

мають характерний зональний розподіл, який відповідає слизовій оболонці 

шлунка людини. На основі цього автори вважають, що залозистий відділ шлунка 

білих щурів може служити в якості морфологічного субстрату при 

експериментальному моделюванні різних патологічних станів шлунка [13]. 

Таким чином, згідно з даними літератури, слизова оболонка шлунка білих 

щурів за своєю гістологічною структурою, є досить подібною до такої людини, 

щоб слугувати об'єктом при експериментальному моделюванні певних 

патологічних станів травної системи. В ході проведення бібліографічного аналізу 

можна переконатися, що дані різновидові утворення наділені однаковими 

структурами імунного захисту, в комплексі своєму представляють імунну систему 

слизових оболонок травного тракту, яка вимагає більш детального розгляду. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ СТОМАТОЛОГІЇ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КЛІНІКИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ, 
 

ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 
 

 

На шляху досягнення рівня міжнародних стандартів у здобутті 

спеціальності лікар-стоматолог важливим є поєднання клінічної, наукової та 

освітньої складових. Лише завдяки існування університетських клінік таке 

завдання може бути успішно вирішене. В економічно-розвинених європейських 

країнах це заклади із найефективнішими методами лікування, найсучаснішим 

обладнанням та найпередовішою науковою думкою. Натомість у нашій країні 

досить часто матеріально-технічне забезпечення приватних стоматологічних 

клінік є кращим, ніж у клініках закладів вищої медичної освіти, тоді гостро постає 

проблема якісної, конкурентоспроможної підготовки молодих спеціалістів, 

особливо, лікарів-інтернів до таких сучасних умов праці. Зважаючи на складну 

економічну, політичну ситуацію в Україні шляхи вдосконалення існуючих чи 

побудова нових університетських клінік ще довго буде актуальною проблемою. 
 

Центр стоматології є структурним підрозділом Університетської клініки 

Івано-Франківського національного медичного університету, що забезпечує 

проведення науково-дослідної роботи, розробку, апробацію та впровадження 

нових медичних технологій та надає в процесі навчально-наукової діяльності 

первинну кваліфіковану, спеціалізовану та високоспеціалізовану амбулаторно-

клінічну допомогу населенню. Також є центром підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів за стандартами вищої освіти. 
 

Населення як міста Івано-Франківська, так і області має змогу отримати 

безкоштовну високоспеціалізовану консультативну допомогу, яку здійснюють 

професори та доценти кафедр різного профілю. 
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Медичний заклад отримав сертифікат відповідності від системи управління 

якістю, стосовно надання послуг в сфері охорони здоров’я, що відповідає вимогам 

ДСТУ ISO 9001:2015. Також асоціація «Служба організації інфекційного 

контролю» (SOIC) засвідчила статус закладу - «Чиста лікарня безпечна для 

пацієнта». 
 

Структура центру стоматології типова, включає наступні підрозділи: 

лікувально-профілактичний (відділення терапевтичної, хірургічної, ортопедичної 

та дитячої стоматології, фізіотерапевтичний кабінет), допоміжно-діагностичний 

(реєстратура, зуботехнічна лабораторія, рентгенологічний кабінет, кабінет обліку 

і медичної статистики) та адміністративно-господарський. 
 

Важливо, що існує тісна співпраця між відділеннями та кафедрами 

стоматологічного факультету та інституту післядипломної освіти. У клінічних 

залах одночасно працюють лікарі-ординатори та асистенти, доценти кафедр. 

Таким чином студенти та лікарі-інтерни активні учасники діагностичного та 

лікувального процесів. Створені на базі центру стоматології міжкафедральні 

навчально-практичні центри оснащені сучасним діагностично-лікувальним та 

зуботехнічним обладнанням: електронний мікроскоп, комп’ютерний комплекс 

для аналізу оклюзійних співвідношень «T-scan IIІ» (Tekscan, inc. USA), лазерно-

доплеровська флуометрія «ЛАКК-02» НВП «ЛАЗМА» (Росія), 

електронейроміограф «Нейро-ЕМГ-мікро» (ООО «Нейрософт», Росія), діодний 

лазер «Ліка-хірург» (Україна), «Diagnodent» («KaVo», Німеччина), Вектор-

система для лікування захворювань тканин пародонту, вакуумний формувач для 

виготовлення індивідуальних кап MINISTAR S, «Scheu-dental gmbh» (Німеччина); 

лінії для виготовлення еластичних знімних протезів «bredent GmbH & Co.KG», 

(Німеччина) та прес-кераміки IPS e.max Press, «Ivoclar Vivadent» (Німеччина). 

Набувають розвитку й інші сучасні методи лікування стоматологічної патології – 

імплантологія, комп’ютерне моделювання. 
 

У прагненні досягти європейського рівня функціонування стоматологічної 

університетської клініки нам доцільно розглядати коротко- та довгострокові 

перспективи розвитку Центру стоматології. 
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У першу чергу, зважаючи на високий науково-практичний потенціал 

спеціалістів закладу та лікувально-діагностичні можливості, необхідно 

впроваджувати розвиток телемедицини у різних напрямках: off-line та on-line 
 

консультації пацієнтів, обмін досвідом між лікарями - «друга думка». Доречно 

для центру стоматології використовувати телекомунікаційні технології на зразок 

on-line лекцій, семінарів, тренінгів, нарад, у тому числі у співпраці із 

закордонними спеціалістами. 
 

Актуальним у короткостроковій перспективі розвитку є створення власного 

дієвого сайту з інформацією для пацієнтів, студентів та лікарів. 
 

Наступним важливим кроком слід розглядати формування системи 

мультифакторного фінансування із залученням різнопланових джерел. 
 

Вважаємо, що створення університетської стоматологічної клініки 

європейського зразка це довгострокова перспектива розвитку, що пов'язано не 

лише із разючою різницею в рівнях матеріально-технічного забезпечення, а й із 

невідповідністю регламентуючої документації щодо діяльності стоматологічних 

університетських клінік, механізмів їх виконання в Україні та країнах Європи. 

Відправною точкою на цьому шляху може бути планування, затвердження та 

поетапне впровадження паспорту розвитку центру стоматології, що має 

розроблятися під керівництвом та у тісній співпраці із профільним міністерством. 

Тож власні знання, кращий набутий та запозичений досвід, допомога 

міжнародних організацій, законодавчий рівень - це все важливі складові в 

ланцюгу прогресивних ідей, спрямованих на розвиток стоматологічних 

університетських клінік. 
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ РЕМОДУЛЮВАННЯ, РЕЗОРБЦІЇ 

КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА ЛІПІДНОГО ПРОФІЛЮ КРОВІ У ХВОРИХ НА 
 

ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНДЕКСУ МАСИ ТІЛА 
 

 

Серцево-судинні захворювання посідають одне з перших місць серед 

інвалідизації та смертності населення у багатьох країнах світу. Перебіг 

кардіальної патології нерідко супроводжує ожиріння, яке по праву називають 

епідемією 21 сторіччя. Не менш важливою проблемою сучасної медицини є 

розвиток остеопорозу (ОП) у осіб середнього та похилого віку. Коморбідний 

перебіг ішемічної хвороби серця (ІХС) та ОП раніше не розглядався у фокусі 

можливих єдиних патофізіологічних процесів цих нозологічних одиниць, але 

сучасні дослідження довели єдність розвитку цих захворювань [1,2]. Для 

пояснення зв'язку між ОП і серцево-судинними захворюваннями було 

запропоновано кілька гіпотез, що включають: 1) загальні фактори ризику, 2) 

загальні патофізіологічні механізми, 3) загальні генетичні чинники або 4) 

причинно-наслідкові зв'язки [3]. Кілька наукових робіт останніх років показали 

можливу кореляцію між серцево-судинними захворюваннями та ОП. Наприклад, 

було припущено, що пацієнти, які страждають на ОП, мають більший ризик 

серцево-судинних захворювань, ніж ті, які мають нормальну кісткову масу. Проте 

гетерогенні підходи та різні популяції, які вивчались до цього часу, обмежили 

інформативність отриманих результатів. Дослідження, проведені на моделях 

тварин, показують, що кальцифікація судин є дуже складним механізмом, який 

включає аналогічні шляхи, що характерні для нормальної кальцифікації кісток. У 

цьому складному сценарії беруть участь фактори, такі як оксидантний стрес, 

запалення, метаболізм ліпідів. Доведено негативний вплив ожиріння на розвиток 

атеросклеротичного ураження судин. Разом з тим, у деяких роботах відзначається 
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захисний ефект надлишкової маси щодо розвитку остепенічний станів у хворих на 

ожиріння та надлишкову масу[4]. Це ствердження заперечується іншими 

роботами, в яких припускається, що не сам факт ожиріння грає захисну роль, а 

тип ожиріння та кількість і тип жирової тканини хворого [4]. З огляду на 

обмежений обсяг наявних даних, необхідні подальші дослідження, щоб з'ясувати 

основні взаємозв’язки між остеопорозом, ожирінням та серцево-судинними 

захворюваннями, які можуть бути важливими в майбутньому для розробки 

профілактичних і терапевтичних заходів. 
 

Метою дослідження було проаналізувати показники ліпідного профілю, 

резорбції та ремодулювання кісткової тканини у хворих на ішемічну хворобу 

серця та ожиріння. 
 

Матеріали та методи: До дослідження було залучено 98 пацієнтів на ІХС, 

яких було розподілено на 4 групи, залежно від індексу маси тіла. І групу склали 

пацієнти з ІХС та нормально масою тіла, (n- 19), ІІ - пацієнти з ІХС та надмірною 

масою, (n- 24), ІІІ- хворі на ІХС з ожирінням І ступеню, (n- 31), ІV- хворі з ІХС та 

ожирінням ІІ ступеню, (n- 24). Групу контролю склали 20 практично здорових 

осіб, (n- 20). Обстежені хворі були аналогічні за статтю та віком: середній вік в 

групах складав 51,8 ± 1,94 роки; 52,4 ± 1,44 ; 52,2 ± 1,54 роки; 53,1 ± 1,23 роки 

відповідно. Гендерне співвідношення в групах становило: 54,8%; 52,9%; 51,2%; 

53,6% відповідно, з переважанням жінок у всіх групах. ІМТ розраховувався за 

формулою Кетле: маса (кг) / ріст (м²). Середній ІМТ у групах дорівнював 23,84 ± 

1,16 кг / м², 28,08 ± 0,95 кг / м², 32,14 ± 1,16 кг / м², 37,22 ± 1,17 кг / м² відповідно. 

Верифікація діагнозу ІХС здійснювалась на основі уніфікованого клінічного 

протоколу медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця» (наказ МОЗ 

України №152 від 02.03.2016), клінічних рекомендацій Європейської асоціації 

кардіологів щодо ведення хворих із Стабільною ішемічною хворобою серця 

(2013р). 
 

Стан обміну кісткової тканини оцінювали за вмістом кісткової лужної 

фосфатази (КЛФ) і тартратрезістентної кісткової фосфатази (ТРКФ) сироватки 

крові. Показники ліпідного профілю крові визначали біохімічними методами з 
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використанням стандартних тест систем. Статистична обробка отриманих 

результатів проводилася пакетом «Statistica10» з використанням критеріїв Манна-

Уїтні. 
 

Результати. При порівняльному аналізі показників кісткового обміну були 

встановлені деякі статистично значимі закономірності. Так, рівень КЛФ, як 

маркера ремодулювання кісткової тканини, статистично значно підвищувався у 

пацієнтів 3-ої - 256 (210;343) од/л та 4-ої груп - 310 (231,5;338,0) од/л груп. Ці 

показники були вищими за референтні норми та статистично значимо 

відрізнялись від показників хворих з надмірною та нормальною масою тіла, 

(р<0,001). Показники КЛФ групи хворих з ІХС та надмірною масою тіла - 

204(174;236,5) од/л були вищими за контрольні значення 195 (155;249), але 

статистично достовірної різниці виявлено не було. 
 

Показник ТРКФ, який розглядався як маркер резорбтивних процесів 

кісткової тканини, статистично значимо відрізнявся у всіх групах пацієнтів. Так, 

рівень ТРКФ у хворих на ІХС з ожирінням І ступеню (ІІІ група) - 2,02 (1,95;2,21) 

од/л був статистично вищим групи контролю - ,55 (0,91;2,0) од/л, (р<0,005). 

Рівень ТРКФ хворих ІV-ої групи - 2,05 (1,8;2,2) од/л статистично не відрізнявся 

від показників ІІІ-ої групи - 2,02 (1,95;2,21) од/л, але був статистично вищим за 

контрольні значення. Показники ТРКФ групи пацієнтів з ІХС та надмірною 

масою тіла були навпаки найнижчими - 1,05 (0,82;1,45) од/л та статистично 

значимо відрізнялись від інших груп, (р<0,005). 
 

Серед показників ліпідного профілю найбільші зміни виявлено в рівні 

холестеролу ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) ІІІ та ІV-ої груп, які 

були найвищими - 4,4 (4,2;4,7) ммоль/л, (4,1;4,46) ммоль/л відповідно, та 

статистично значимо відрізнялись від значень інших груп, (р<0,005). Рівень 

тригліцеридів був найвищим також у хворих з ІХС та ожирінням І та ІІ ступенів - 

1,64 (1,47;1,9) ммоль/л, 1,72 (1,5;2,09) ммоль/л відповідно, статистично значимо 

відрізнявся від показників групи контролю - 0,82 (0,78;0,9) ммоль/л, (р<0,005). 
 

Висновки: Отримані результати ілюструють зміни в показниках кісткового 

та ліпідного обмінів з посиленням резорбтивного обміну та процесів 
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ремодулювання кісткової тканини та розвитку дисліпідемії у хворих на ІХС та 

ожиріння високих ступенів. Дані, отримані у хворих ІІ-ої групи, тобто хворих з 

ІХС та надмірною вагою, дозволяють припустити, що процеси резорбціі, яки 

призводять до зниження мінеральної щільності кісткової тканини сповільнюються 

за наявності надлишкової жирової тканини. 
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІЗУ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ 

У МОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

В умовах сьогодення важко уявити собі будь-які наукові дослідження в яких 

би не використовувались ті чи інші числові показники. Це дозволяє усунути 

суб’єктивність оцінки результатів дослідження, як того вимагають принципи 

доказової медицини. 
 

Сучасні світові наукові друковані праці включають результати методів 

дескриптивної статистики, що допомагає оцінити параметри розподілу та 

межових норм тих чи інших величин. Розроблена значна кількість тестів для 

перевірки нульової гіпотези при порівнянні не- чи залежних показників. Однак, 

дуже часто виникає ситуація, коли той чи інший об’єкт дослідження описується 

не одним, а двома, трьома чи більше числовими параметрами. Зазвичай, 

порівнюються однойменні величини, базуючись на їх значеннях є можливість 

проаналізувати зміни стану об’єкта. У разі, якщо показників декілька, зміна 

котрого з них є найважливішою в момент спостереження? Відповідь на таке 

запитання допоможуть віднайти методи багатовимірної статистики. 
 

Багатовимірна статистика широко застосовується в різних галузях, зокрема і 
 

в медицині [3, 6]. Відомими є такі її методи як факторний, канонічний і 

кластерний аналізи. Застосування останнього у наших попередніх дослідження 

дозволило виявити більш загальні закономірності перебудови сукупностей 

епітеліоцитів сечового міхура, ациноцитів слинних залоз в умовах 

експериментальної гіперглікемії [5, 7]. 
 

У ході проведених досліджень піднижньощелепної залози щурів при 

стрептозотоцин-індукованому діабеті нашу увагу привернула система 

внутрішньочасточкових вивідних проток, яка представлена вставними, 
 

гранулярними та посмугованими протоками. Епітеліоцити цих проток 
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характеризуються різною функцією і мають структурно-специфічні морфологічні 

відмінності. У якості морфометричниих критеріїв оцінки зміни цих відділів нами 

були обрані висота епітеліоцитів і площа просвіту проток, які опосередковано 

відображають відповідно зміни морфофункціонального стану клітин і вивідної 

здатності. 
 

Результати морфометричних досліджень показали різнонаправлені зміни 

досліджуваних показників кожного відділу внутрішньочасточкових вивідних 

проток у різні терміни спостереження. Однак, не зрозумілим залишилось, які саме 

зміни є більш значимими? 
 

З цією метою нами було проведено аналіз головних компонент (процедура 

«principal» пакету «psych» [10] для програмного середовища R [9]) та виділено 

найбільш важливу інформацію з первинного масиву даних у вигляді нових 

ортогональних змінних – головних компонент (ГК), кількість яких визначали за 

допомогою критерію Кайзера [11]. 
 

Через 14 діб експериментальної гіперглікемії статистично значимо 

зростають висота епітеліоцитів і площа просвіту посмугованих проток, інші 

показники – статистично значущо не відрізняються від контролю [2]. При цьому, 

визначаються три ГК, які описують 70,2 % сукупної дисперсії (СД), решта 29,8 % 

СД припадає на складові, які не ідентифікуються. На ГК 1, яка визначає 

найбільшу частку СД (25,7 %), вагомо впливають площа просвіту посмугованих і 

гранулярних проток. Висота епітеліоцитів цих проток має значний вплив на ГК 2, 

що детермінує 24,0 % СД. Морфометричні показники вставних проток мають 

сильні зв’язки тільки з ГК 3, яка визначає найменшу частку СД – 20,5 %. 

Отримані дані дозволяють зробити припущення, що статистично значиме 

зростання площі просвіту посмугованих проток є більш вагомим, ніж висоти 

епітеліоцитів цих проток. Оскільки гіперглікемія у цей термін є незначною, ми 

вважаємо, що ці зміни, ймовірно, пов’язані зі збільшенням кількості секрету, який 

надходить з кінцевих відділів у ранні терміни гіперглікемії [5]. 
 

28-ма доба морфометрично характеризується статистично значимим 

зменшенням висоти епітеліоцитів гранулярних і посмугованих проток. 
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Ураховуючи дані літератури щодо функції цих відділів внутрішньочасточкових 

проток [1, 8], такі зміни можуть свідчити відповідно про порушення ендокринної 

секреції та модифікації електролітного складу слини. Структура ГК 

перебудовується і характеризується наявністю двох ГК. ГК 1 має виражені зв’язки 

з морфометричними показниками гранулярних і посмугованих проток, а ГК 2 – 

вставних проток. На нашу думку, це свідчить про рівнозначимість 

ідентифікованих статистично значущих морфометричних змін. 
 

На 42-гу добу розвитку гіперглікемії структура ГК зазнає змін і нагадує таку 

на 14-ту добу. Найбільш вагомим є погіршення морфофункціонального стану 

епітеліоцитів гранулярних і посмугованих проток, на що опосередковано вказує 

статистично значиме зменшення висоти цих проток і значний вплив цих 

морфометричних показників на ГК 1 (28,3 % СД). На нашу думку, це може бути 

спричинене порушенням трофіки епітеліоцитів внаслідок розвитку діабетичної 

мікроангіопатії [4]. У цей термін спостерігається, також, статистично значиме 

зменшення площі просвіту гранулярних і вставних проток. Однак ці зміни є менш 

значущі, оскільки відповідні показники мають вагомі зв’язки з компонентами, які 

детермінують менші частки СД (21,2 і 16,9 %, відповідно). 
 

У наступні терміни досліду структура ГК знову перебудовується і, як і на 

28-му добу, представлена двома ГК. При цьому, всі досліджувані морфометричні 

показники продовжують зменшуватись і на 70-ту добу є статистично значимо 

меншими від контролю. Це свідчить на користь того, що погіршення 

морфофункціонального стану епітеліоцитів і зменшення вивідної здатності 

гранулярних і посмугованих проток є рівнозначимі, і, водночас, більш вагомі ніж 

такі зміни вставних. 
 

Отже, у ході розвитку експериментальної гіперглікемії спостерігаються 

різноманітні морфометричні зміни відділів системи внутрішньочасточкових 

проток піднижньощелепної залози. Особливості її будови не дозволяють 

однозначно вказувати на пріоритетність тих чи інших змін. Однак застосування 

аналізу головних компонент дає можливість виявити більш загальні 

закономірності перебудови об’єкта, який характеризується декількома 
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параметрами. У той же час, інтерпретація результатів є досить трудомістким 

завданням і вимагає врахування різних факторів впливу на досліджуваний об’єкт і 

їхніх взаємозв’язків для формування цілісного розуміння патологічних змін в 

піднижньощелепній слинній залозі в умовах експериментальної гіперглікемії. 
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ОЦІНКИ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СФЕРИ 

ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОГО САМОПОЧУТТЯ 
 

 

Для громадського здоров’я «пацієнтом» є суспільство, тому метою 

громадського здоров’я є профілактика захворюваності та інвалідності, а 

основними завданнями - оцінка, розробка політики і забезпечення, або, іншими 

словами, вироблення, моніторинг і корекція концепції, стратегії й тактики в 

політиці охорони здоров’я нашої держави. Громадське здоров'я діагностує 

здоров'я спільноти, використовуючи науки в галузі охорони здоров'я. Розвиток 

громадського здоров’я в Україні можливий лише в рамках розвитку глобального 
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здоров’я, яке раніше стосувалося поняття «Міжнародне здоров’я», та поєднує 

різноманітні аспекти політики у сфері охорони здоров’я, епідеміології, 

профілактики, діагностики й лікування захворювань, яким раніше не надавали 

вагомого значення. Підґрунтя цього поняття становлять чотири основних аспекти: 

прийняття клінічного рішення, що базується на даних та доказах; фокус на 

популяційну спрямованість, а не на індивідуальну; соціальна мета; фокус на 

профілактику, а не на лікування захворювань [9]. У широкому контексті 

глобальне здоров’я визначають як «всесвітнє поліпшення здоров’я, зменшення 

розбіжностей між системами охорони здоров’я та захист від глобальних загроз, 

що виходить за межі національних кордонів»[10]. Освітній консорціум з 

глобального здоров’я наголошує на його приналежності до «різних систем, 

практичних підходів та стратегій у сфері охорони здоров’я, підкреслюючи 

більшою мірою відмінності між країнами, ніж спільні риси» [7]. Місію 

глобального здоров’я запропонував Інститут здоров’я США: «формування 

зацікавленості суспільства у забезпеченні умов, за яких люди можуть бути 

здоровими» [8]. Першочерговим завданням для реформування сфери 

громадського здоров'я України є визначення концептуальних підходів стосовно її 

розбудови з урахування глобальних викликів. Сфера громадського здоров'я, яка 

існувала до цього часу в нашій країні, перестала відповідати вимогам сьогодення, 

втратила свою ефективність та доступність для населення. Невідкладна проблема 

в підвищенні ефективності дається взнаки на політичному та практичному рівнях, 

а питання про адекватний адресний розподіл ресурсів для надання медичної 

допомоги конкретним категоріям людей (справедливість) стає актуальним у 

зв'язку з цілою низькою проблем охорони здоров'я. До цих двох критеріїв 

розподілу (ефективність та доступність) постійно звертаються економісти, 
 

оцінюючи державні заходи, нові продукти та інші практичні ініціативи [1]. 

Розроблювана модель системи громадського здоров'я, очевидно, повинна 

забезпечити отримання найкращих результатів якості, доступності медичної 

допомоги (в першу чергу, профілактичної), покращення показників здоров'я 

населення при відносно невеликих витратах ресурсів. На жаль, процес пошуку 
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триває вже багато років, а потрібної уніфікованої моделі поки не створено. 

Україні тепер потрібна така система управління громадським здоров'ям, 

основною метою якої було б дійсне забезпечення можливості збереження здоров'я 

кожної конкретної людини, у повному обсязі і з мінімальними витратами. В 

основу функціонування такої системи повинні бути закладені два засадничих 

принципи: медична та економічна доцільність, тобто раціональний розподіл 

обсягів медичної допомоги і витрат на її надання. Тільки в цьому випадку стане 

можливим забезпечити отримання найкращих результатів якості, доступності 

медичної допомоги і, як наслідок, поліпшення показників здоров'я населення. 

Основними документами щодо розвитку системи громадського здоров’я в Україні 

як частини глобального здоров’я на період до 2020 року є: «Здоров'я-2020. Основи 

політики та стратегія» (прийнято 62-ю сесією ЄРБ ВООЗ, Мальта, 2012 рік, 

резолюція EUR/RC62/8); «Європейський план дій щодо зміцнення потенціалу та 

послуг громадського охорони здоров'я» (прийнятий 62-ю сесією ЄРБ ВООЗ, 

Мальта, 2012 рік, резолюція EUR/RC62/12 Rev.1) 6. Відповідно до цих 

документів можна сформулювати такі основні концептуальні підходи стосовно 

розвитку сфери громадського здоров’я в Україні: 1. Розробка Програми (плану 

дій) розбудови громадського здоров’я України як інкорпорованої частини 

громадського здоров’я Європи та глобального здоров’я – з визначенням строків 

виконання та усіх задіяних сторін 1,4: інституції державної влади; інституції 

громадянського суспільства; підприємницькі структури; медичні працівники; усі 

громадяни. Доцільним вбачаємо її затвердження на загальнодержавному рівні як 

нормативно-правового акту (можливо, пакетом з покроковою Стратегією 

реформування системи охорони здоров’я України, передбаченою Угодою з 

Європейським Союзом) - правова складова комплексного механізму публічного 

управління у сфері громадського здоров'я. "Національна стратегія реформування 

системи охорони здоров'я в Україні на період 2015-2020 років" була розроблена 

Стратегічною дорадчою групою з питань реформування системи охорони здоров'я 
 

в Україні, оприлюднена у 2015 році [2], проте до цього часу не отримала 

нормативно-правового визнання. 2. Забезпечення підготовки пулу фахівців з 
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громадського здоров’я, що має включати знання, вміння та навички з 

біомедичних наук, епідеміології, біостатистики, екології людини, політики та 

управління охороною здоров'я, біоекономіки, медичної соціології, медичної 

кліодинаміки, психології. Щоб побудувати сучасну систему охорони здоров’я, 

необхідно готувати відповідно навчені кадри, які не повинні бути менеджерами 

загального профілю. Охорона здоров’я – специфічна й, водночас, стратегічна 

галузь, тому потребує спеціальних менеджерів. Доцільно існуючий фах 

"Організація і управління охороною здоров'я" розділити, відповідно до існуючого 

світового досвіду, на два: "Громадське здоров'я" та "Менеджмент в охороні 

здоров'я", і вести відповідну підготовку фахівців, внесши відповідні зміни в чинні 

університетські програми медико-профілактичних факультетів, увівши згадані 

вище дисципліни згідно світових стандартів. 3. Оптимізація мережі установ і 

закладів, які виконують функції громадського здоров’я - створення Національного 

та регіональних центрів громадського здоров’я з використанням потенціалу 

Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, 

Українського інституту стратегічних досліджень та спеціалізованих центрів МОЗ 

України, органів і закладів Держсанепідслужби, Держслужби соцзахворювань, 

регіональних центрів медичної статистики та центрів здоров’я, фтизіатричної, 

дерматовенерологічної, психіатричної та наркологічної служб. 4. Залучення до 

виконання окремих функцій громадського здоров’я медичних працівників усіх 

фахів, а не лише первинної ланки. Медичні кадри зараз повинні розглядатися як 

стратегічний капітал, і 70 % усіх капіталовкладень в галузь охорони здоров’я у 

світі спрямовуються саме на кадрове забезпечення. Натомість стан кадрового 

забезпечення галузі залишається складним і потребує дієвого удосконалення у 

процесі провадження реформ. Нині на перший план виходить потреба підготовки 

якісно нової генерації медиків, що дозволить, за крилатим висловом ідеолога 

профілактики Е.А.Паркса, ―зробити розвиток людини найбільш досконалим, її 

занепад найменш швидким, життя найбільш сильним і смерть найбільш 

віддаленою‖. 5. Адвокаційно-комунікаційна програма залучення до виконання 

окремих функцій громадського здоров’я усіх громадян. Основами Європейської 
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політики та стратегії "Здоров’я 2020" серед головних цілей передбачено: 

"Забезпечення підтримки у повній реалізації кожною людиною її потенціалу 

здоров'я та добробуту‖. Саме тому кінцевою метою розвитку громадського 

здоров'я відповідно до світових стандартів є на сьогоднішній день залучення 

кожної людини до активної, повсякденної, відповідальної турботи про власне 

здоров'я [3]. 
 

Висновки: 1. Українська охорона здоров'я, побудована за радянською 

моделлю М.О.Семашка, виявилася в сучасних ринкових умовах застарілою та 

нездатною своєчасно та ефективно відповідати на виклики сьогодення. Як і в 

багатьох інших країнах, здоров’я українців перебуває під впливом таких 

потужних факторів як старіння населення, швидка урбанізація та глобальне 

поширення нездорового способу життя. Сучасний стан України погіршується 

кризою в майже усіх галузях і регіонах, бойовими діями на Сході країни, 

складним становищем на міжнародній арені. Громадське здоров'я, як основна 

складова охорони здоров'я держави, що є, без перебільшення, стратегічною 

компонентою національної безпеки, потребує нагальної реорганізації відповідно 

до сучасних світових стандартів. 2. В Україні наразі відсутні нормативно 

затверджені Концепція та Стратегія реформування охорони здоров'я. Угодою про 

асоціацію з ЄС безпосередньо передбачено створення і затвердження таких 

документів. Необхідно терміново завершити офіційне розроблення 

концептуальних засад, стратегії та деталізованого плану реформування 

громадського здоров'я України згідно чинного українського та міжнародного 

законодавства за світовими стандартами відповідно до існуючих глобальних 

викликів. 3. На шляху просування України до вступу в Європейський Союз для 

вироблення і реалізації послідовної політики у сфері громадського здоров'я 

доцільно ширше задіяти в Україні інституції громадянського суспільства, 

використати механізми державно-приватного партнерства, залучити шляхом 

широкої адвокаційно-комунікаційної програми до турботи про власне здоров'я 

кожного мешканця України. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В 

КЛІНІКАХ НІМЕЧЧИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Німецькі реабілітаційні центри на сьогоднішній день рахуються одними з 

найкращих у світі. Серед них, згідно даних міжнародного сервісу по підбору 

медичних рішень Bookimed, в топ 10-ти кращих реабілітаційних центрів світу 

входить Центр роботизованої реабілітації Walk Again –Німеччина, який в цьому 

рейтингу займає перше місце. [1] 
 

В Німеччині 7,4% витрат на охорону здоров'я для стаціонарних установ 

направлено на профілактичні та реабілітаційні установи. [2] 
 

Використання новітніх технологій, високотехнологічного обладнання, 
 

сучасних видів фізіотерапевтичного впливу, роботизованих костюмів, 

транскраніальної магнітної стимуляції, занять на спеціальних тренажерах та інші 

технології дозволяють досягти високого рівня всебічного відновлення. Велика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

увага в клініках Німеччини приділяється реабілітації спортсменів при проведенні 

якої також широко використовують новітні технології для 
 

відновлення функцій суглобів та зміцнення м'язів, зокрема антигравітаційні 

тренажери, особливі системи тросів та ін. [3] 
 

З метою проведення реабілітаційних заходів у Німеччині створені 

спеціалізовані медичні центри, які мають державні сертифікати саме по цьому 

виду діяльності. Завдяки великому досвіду і великої соціально-політичної 

підтримки клініки реабілітації в Німеччині пропонують самі високоякісні послуги 
 
в області відновлення здоров’я. 
 



Як організована реабілітація в Німеччині. Реабілітація у клініках 

Німеччини, як вже було сказано раніше, здійснюється з допомогою 

найсучасніших досягнень в медицині. Пацієнтам надаються комфортабельні 

умови, які краще сприяють відновленню пацієнтів, різноманітні види діагностики, 

терапія, догляд та відновлення, які базуються на індивідуальному підході. Під час 
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реабілітації враховуються індивідуальні потреби пацієнта, яким приділяється 

першорядне значення і до уваги беруть такі критерії, як фізична форма, розумова 

діяльність, психологічний стан. Такий комплексний підхід дає найкращі 

результати і забезпечує максимально швидке відновлення пацієнта. 
 

Клініки реабілітації в Німеччині практикують поєднання різноманітних 

спеціалістів, робота яких спрямована на краще і швидке відновлення пацієнта. 

Команда спеціалізованих фахівців включає: лікарів-фахівців (з конкретного виду 

захворювання), спеціалізованих медсестер, фізіотерапевтів, лікарів трудотерапії, 

педагогів, логопедів, дієтологів, масажистів, нейропсихологів, психотерапевтів, 

психологів, мото-терапевтів, соціальних працівників, арт-терапевтів , спортивних 

лікарів. [4] 
 

Реабілітація за кордоном проводиться в умовах стаціонару і під час 

амбулаторного лікування. Перший варіант є найбільш поширеним і найбільш 

результативним. Наукові дослідження довели, що перебування в реабілітаційній 

клініці протягом декількох тижнів завжди має позитивний вплив на здоров’я 

пацієнта. 

Діагностичні можливості реабілітаційних клінік у Німеччині 

складаються із: кольорової тканинної допплер-ехокардіографії; ЕхоКГ; 

доплерографії екстракраніальних та інтракраніальних судин; ультразвукового 

дослідження органів черевної порожнини, щитовидної залози та ін.; спірографії; 

спіроергометрії; електрокардіографії; тредмил-тест (навантажувальний тест); 

стрес-ехокардіографії; холтерівського моніторингу; безперервного вимірювання 

артеріального тиску; електроміографії (ЕМГ) і електронейрографії (ЕНГ); 

транскраніальної магнітної стимуляція і електроенцефалографії (ЕЕГ). 

Окрема увага приділяється нейропсихологічним дослідженням: 
 

концентрація уваги; орієнтація (люди, місця, час, ситуації); навички спілкування 

та соціальної поведінки; рішення задач і планування дій; можливості 

запам'ятовування і навчання; робота з числами і математичні обчислення; 

візуальне сприйняття предметів, психологічні стани (депресія, тривога); 

особливості поведінки (імпульсивність, агресія). Терапія сенсорної інтеграції 
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рекомендована дітям із затримкою психоемоційного розвитку, дітям із ДЦП, 

СДУГ (синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю), особливо дітям з РАС 

(розладом аутичного спектру), у яких часто спостерігаються порушення обробки 

сенсорної інформації. Для відновлення психоемоційного стану застосовують: 

сенсорну терапію; пет-терапію (лікування пацієнтів з допомогою тварин – 

дельфінів, коней, собак); арт-терапію (лікування пацієнтів з допомогою музики, 

малювання). 
 

Програми реабілітації в клініках Німеччини є строго індивідуальними для 

кожного пацієнта. У цьому є своєрідна унікальність підходу до процесу повного 

одужання та відновлення пацієнта. Вони можуть включати багато методів 

фізіотерапії, традиційний масаж, консультації щодо харчування, групову та 

індивідуальну терапію для навчання управління протезами в залежності від того 

як проходить процес відновлення пацієнта. [5] 
 

Фізіотерапія призначена для відновлення рухових функцій, створення та 

підвищення адаптаційних функцій поведінки пацієнта: терапія при 

функціональних порушеннях роботи внутрішніх органів; поліпшення 

самовідчуття і соціального сприйняття, соціальних навичок, підвищення 

розумової працездатності; компенсація втрачених функцій; повернення 

впевненості в своїх силах, самовідновлення сил організму; консультації родичів. 
 

Окрім цих заходів, клініки Німеччини намагаються досягти кращих 

результатів, застосовуючи саме індивідуальні методи лікування для кожного 

пацієнта: функціональне лікування на нейрофізіологічній основі; тренування 

координації рухів і рівноваги; навчання користуванню інвалідним візком; 

профілактику контрактур; навчання ходьбі; Motomed терапія (активно-пасивний 

терапевтичний тренажер з електроприводом для відновлення рухової діяльності); 

індивідуальну гімнастику у воді; навчання на біговій доріжці; періодичну 

магнітну стимуляцію; укутування лікувальними грязями; кріотерапію; 

електротерапію, весь спектр від низькочастотної терапії до високочастотної, 

ультразвук, інтерференцтерапія (електротерапія); масаж, ручний лімфодренаж, 

душ Шарко; інгаляції. [6] 
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Ерготерапія. Призначення ерготерапії – є відновлення рухових, чутливих і 

сенсорних функцій, які зазнали порушень, а саме: зниження патологічних 

порушень постуральної і рухової моделі, нарощування м'язової маси, відновлення 

фізіологічних функцій і координації рухів, поліпшення дрібної і крупної 

моторики, координація послідовності рухів. Окрім цього використовують 

індивідуальні методи лікування: відновлення щоденних функцій 

самообслуговування; масаж; ручний лімфодренаж (протизастійний і лімфатичний 

масаж); колономассаж (при закрепах); гаряче повітря; інтерференцтерапія. [6] 

Логопедія. На сьогоднішній день логопедія займає особливе місце у 

діагностиці та у відновленні пацієнта, оскільки ураження центральної і 

периферичної нервової системи може призвести до порушення мовної та 

ковтальної функції у пацієнтів. Терапія призначається при: мовних та ковтальних 

розладах. Також в реабілітації неврологічних хворих в клініках велике значення 

надають участі родичів, оскільки вони мають особливий вплив на хворого. 

Відповідно приділяють увагу навчанню як пацієнтів,так і їх родичів необхідним 

технікам, які дозволять продовжити реабілітацію вдома. [6] 

Кардіологічна реабілітація. Кардіологічну реабілітацію на сьогоднішній 

день потребує досить багато людей, які перенесли інфаркти, операції на серці і 

інші патологічні процеси органів серцево-судинної системи. Таким пацієнтам 

необхідно: безперервне спостереження, лікувальна фізкультура, медикаментозна 

терапія, фізіотерапія, психологічна підтримка, навчання пацієнтів і їх родичів. 

Індивідуальний підхід полягає у передачі пацієнтам необхідних знань про своє 

здоров’я, мотивування та навчання необхідних прийомів та вправ для їх 

швидшого відновлення. Також приділяється увага їхньому консультуванню, 

інтеграції в звичне робоче та соціальне середовище. 
 

В кардіологічних відділеннях клінік проходять реабілітацію пацієнти з 

такими захворюваннями: кардіоміопатії; ішемічна хвороба серця; стан після 

інфаркту міокарда; стан після аортокоронарного шунтування, по заміні серцевого 

клапана та інших операцій; запальні захворювання серця, такі як міокардит і 

перикардит; хронічна серцева недостатність (ХСН); стан після імплантації 
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кардіовертера-дефібрилятора, електрокардіостимулятора; аневризма або 

розшарування аорти; легенева гіпертензія; гіпертонічна хвороба; вроджені вади 

серця; захворювання периферичних артерій (ЗПА); стан після легеневої емболії; 

аритмії; цукровий діабет. Під час тренувань кардіологічних хворих 

використовують: навчальні бігові доріжки, велоергометри, численні тренажери, 

плавальні басейни. Також приділяють увагу унікальному методу, який стрімко 

розвивається у країнах Європи - нордична ходьба (скандинавська ходьба) - ходьба 

на свіжому повітрі з лижними палицями, але без лиж. [5] 
 

Ортопедична реабілітація. В ортопедичному відділенні займаються 

реабілітацією хворих з травмами і захворюваннями опорно-рухового апарату 

(ОРА). Реабілітацію та консультування таких пацієнтів проводять для усунення 

або пом'якшення наслідків операцій з приводу запальних і дегенеративних 

захворювань суглобів (стани після ендопротезування кульшових, колінних, 

плечових суглобів); усунення функціонального м'язового дефіциту після 

лікування переломів верхніх і нижніх кінцівок, кісток тазу, хребта, які сприяють 

швидкому та повноцінному поверненню їх до нормального життя, в тому числі до 

трудового і суспільного життя. Для відновлення ОРА використовують 

роботизовані системи ходьби та екзоскелети. Багато пацієнтів з патологією ОРА 

знаходяться у працездатному віці, тому однією з першочергових задач лікарів є 

збереження працездатності пацієнтів, швидке одужання та відновлення 

порушених функцій. Літнім пацієнтам необхідно зберегти силу і рухливість, 

достатню як мінімум для догляду за собою і збереження незалежності. [5] 
 

Таким чином, високий рівень реабілітаційних послуг в Німеччині, 

обумовлений комплексним підходом до реабілітації, наявністю 

високотехнологічного устаткування, використанням новітніх методів діагностики, 

індивідуальних програм реабілітації та створенням комфортних умов перебування 

хворих в реабілітаційних клініках. 
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РОЛЬ ЗАХВОРЮВАНЬ СТРАВОХОДУ У ВИНИКНЕННІ 

СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ 

 

У структурі захворювань дитячого населення одне з головних місць 

належить хронічним захворюванням органів травлення. Поширеність їх серед 

дітей становить від 58,1% до 100%, при цьому спостерігається стійка тенденція до 

наростання захворюваності (Остапко О.І., Тимофеєва О.О., 2007). За останні роки 

питома вага дітей із захворюваннями травної системи зросла з 14,5% до 55,3% 

(Еремин О.В., Лепилин А.В., 2009). Діти молодшого шкільного віку є особливо 

уразливими до пошкоджуючи факторів за рахунок зміни способу та стилю життя, 
 

нової соціальної ролі та принципово нового виду діяльності. З фізіологічного боку 

цей вік є початком хвилі фізичного росту, що нерідко супроводжується 

дисгармонією физичного розвитку, яке випереджує нервово-психічний розвиток. 
 

Протягом останніх 5-7 років частота гастриту, гастродуоденіту і виразкової 

хвороби в дитячій популяції залишається відносно стабільною, щодо ГЕРБ 

відзначається тенденція до зростання частоти захворювання. Саме тому провідні 
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фахівці ВООЗ образно називають гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ) 
 

«хворобою XXI століття» (1). 
 

Серед захворювань  органів  ШКТ у дітей  хронічний езофагіт складає 11- 
 

17% (Баранов А.А., Щербаков П.Л. 2002). Загальноприйнятим є те, що практично 

всі хронічні езофагіти у дітей є наслідком патологічного гастроезофагеального 

рефлюкса (ГЕР), тобто вони є ознакою гастро езофагіальної рефлюксної 
 

хвороби. У дітей езофагіт частіше буває невиразковим і катаральним. ( Кубишкін 

В.А., Корняк Б.С; 1999; Кононов А.В; 2004)Гастроезофагеальний рефлюкс (ГЕР) є 

одним з найбільш частих моторних порушень верхніх відділів шлунково-

кишкового тракту. Частота його, за даними різних авторів, коливається в 

діапазоні 18 - 25% в популяції дітей, які страждають розладами травлення (2) 
 

Патологія з однаковою частотою діагностується в осіб чоловічої і жіночої 

статі. Характерне зростання захворюваності з віком: до 5 років частота ГЕРХ 

становить 17%, з 5 до 15 років хвороба виявляється у 23% дітей. Приблизно у 30% 

хворих з підтвердженим діагнозом виникають ускладнення (3). 
 

Анатомо-фізіологічна близькість, спільність іннервації і гуморальної 

регуляції створюють передумови залучення органів порожнини рота в 

патологічний процес при захворюваннях органів шлунково-кишкового тракту 

(Campisi, L. Lo Russo, Liberto .2008). При захворюваннях шлунково-кишкового 

тракту часто виникають запальні процеси тканин пародонту (Борисенко, Ю.Г. 

Коленко, О.В. Линовицька, 2001; О.В. Дуда 2012). 
 

До стоматологічних проявів ГЕРХ відносяться: карієс, періодонтит, 

захворювання парадонту, хронічний катаральний гінгівіт, ангулярних і 

ексфоліативний хейліт, лейкоплакія, наліт на язиці. Більшість авторів віддають 

провідну роль у виникненні патології порожнини рота при ГЕРХ впливу соляної 

кислоти, що призводить до зниження рН змішаної слини нижче 7,0. Слина є 

одним з компонентів в механізмі преепітеліального захисту порожнини рота і 

стравоходу від впливу соляної кислоти при гастроезофагеальному рефлюксі. 

Порушення складу слини, зниження її нейтралізуючих властивостей по 

відношенню до соляної кислоти, може призводити до ураження м'яких і твердих 
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тканин порожнини рота (4). 
 

За даними різних джерел частота стоматологічних захворювань при 

езофагітах коливається від 5 до 64,0%, таке процентне співвідношення залежить 

від віку пацієнтів. У дітей з ГЕРХ поширеність карієсу виявлена від 20 до 88% з 

тенденцією до збільшення частоти з віком (5). 
 

Групою авторів були проведені дослідження з метою встановлення 

наявності ерозії емалі постійних і молочних зубів у дітей з ГЕРХ. Назарян Р.С., 

Карнаух Є. В., 2013 р. виявили, що з 24 обстежених дітей з підтвердженим 

діагнозом ГЕРБ, ерозія виявлена у 20 дітей. 
 

У результаті обстеження 210 дітей, відзначено, що у 57% обстежуваних була 

виявлена ерозія зубів, причому ерозія емалі була найбільш вираженою на верхніх 

і нижніх центральних різця. Проте, ерозія дентину була відносно рідкісною. У 

проведених дослідженнях взаємозв'язку між ерозією зубів і шлунково- 
 

стравохідним рефлюксом, виявлено, що тільки у 9 з 53 дітей з рефлюксом у віці 2-

16 років виявлено ознаки ерозії зубів, і з них ерозія з залученням дентину була 

виявлена тільки в однієї дитини. Автори прийшли до висновку, що ерозія зубів у 

дітей з рефлюксом не завжди є проблемою в тій мірі, в якій бачать її у дорослих. 
 

Романенко Є.Г провівши ряд досліджень виявила, що у більшості хворих дітей 

(93,8%) з хронічним езофагітом, виявляється хронічний генералізований катаральний 

гінгівіт. У дітей, хворих на ГЕРХ, виявлені висока поширеність (97%) і інтенсивність 

(5,80 ± 0,54) карієсу, незадовільний стан гігієни порожнини рота (ОНI-S 1,76 ± 0,08), 

в 24,5 % випадків реєструється декомпенсована форма карієсу 

Сафронова С.В. 2004р., встановила, що у дітей з рефлюксной хворобою 

склад ротової рідини визначається формою рефлюксу. При наявність жовчних 

кислот в порожнині рота поражаемость зубів карієсом і його ускладненнями 

відзначалася частіше на нижній щелепі, ніж на верхній, спостерігалася площинна 

форма карієсу або ерозія емалі (6). 
 

Колективом авторів було виявлено, що у дітей з гастродуоденальної 

патологією відзначався симбіоз патогенних анаеробних мікроорганізмів: 

Escherichiacoli 5,5%, Enterobactercloacae 2,7%, Enterobacteraerogenes 2,7%, 
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Pantoeaagglomerans 2,7%, Pseudomonasputida2,7%, Veillonellaspp.2, 7%, 

Parvimonasmicra 2,7%, Actino-mycesnaeslundii 2,7%, Actinomycesmeyeri 2,7%, 

Clostridiumhistolyticum 2,7%, які посилюють перебіг захворювання (7). 
 

Основна маса сучасних наукових відомостей характеризує фактори 

вірулентності і механізми участі в патогенезі пародонтопатогенних 

мікроорганізмів у якості етіології хронічних форм захворювань пародонту. В 

цілому вважається, що захворювання пародонту – це первинно локалізоване 

ураження, викликане динамічними взаємодіями між бактеріальними агентами і 

імунопатологічними реакціями з боку макроорганізму, що призводять до 

деструкції сполучної тканини, яка підтримує зуби (M. Lana et al., 2001). 
 

Теорія «дистантного запалення» обґрунтована тим, що періодонтальна 

інфекція здатна індукувати зміни в імунних функціях, внаслідок чого відбувається 

дисрегуляція метаболізму ліпідів у сироватці крові через прозапальні цитокіни. 

Так, цитокіни (наприклад, ІЛ-1β і ФНП-α), що продукується тривалий час у 

вогнищі хронічного запалення періодонту, здатні запускати системні ефекти, які 

спричиняють системні порушення, зокрема, атеросклероз (Losche W. et al., 2000). 
 

Відомо, що у молодого віку хворих на хронічний катаральний гінгівіт у 

зішкрябі ясенної борозни домінують пародонтопатогени - P.gingivalis(62,5%) і Ac. 

аctinomycetemcomitans (18,75%), в асоціаціях при хронічному катаральному 

гінгівіті домінують P. Gingivalis, Pr. intermedia і Tr. Denticola (31,25%). За даними 

авторів, у людей із здоровим пародонтом відносна кількість зустрічаємості п’яти 

основних пародонтопатогенів не перебільшує 7,5% (В.Н.Царѐв, 

Ю.М.Максимовский, та ін., 2007). 
 

Takeshita A. та співавт. (1999) продемонстрували, що CpG мотив ДНК 
 

P.gingivalis стимулює експресію IЛ-6 в ясенних фібробластах людини через 

стимуляцію ядерного фактора NF-κB. Цей факт підтверджує, що ДНК P.gingivalis 

функціонує як фактор вірулентності при захворюваннях періодонту шляхом 

стимуляції експресії прозапальних цитокінів. 
 

Ядерний фактор–kB (NF-kB) є цитокініндуцибільним фактором, який 

відіграє значну роль в транскрипційній регуляції генів, що беруть участь у 
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запальних реакціях і виживанні клітин (Baeerle P.A., Baltimore D, 1996, Ghosh 

Seital, 1996). 
 

В більшості клітин NF–kB існує в неактивній формі в цитоплазмі, зв’язаний 

з інгібуючим білком, таким як IkB-α (Zhangug G.et al., 2005). Рівень експресії 

інгібіторної субодиниці NF-kB - IkB-α при запаленнях парадонту дітей до 

теперішнього часу не виявлений. Стан балансу про- та протизапальних цитокінів 

1Л-1В та 1Л-10, секреторного Ig-A може залежати від рівня експресії IkB та 

корелювати зі спектром парадонтопатогенів у ротовій порожнині. Вивчення цих 

взаємозв’язків сприятиме визначенню предикторів розвитку запальних 

захворювань тканин парадонту. 

Таким чином, подальше вивчення взаємозв'язку захворювань 

гастродуоденальної області та патології твердих тканин зубів доцільна і необхідна 

для пошуку і розробки схем профілактики уражень твердих тканин зубів та 

тканин пародонту в дітей з кислотозалежними захворюваннями. 
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ПРОЗАПАЛЬНІ ЦИТОКІНИ ТА С-РЕАКТИВНИЙ БІЛОК: 
 

ДІАГНОСТИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ВИЗНАЧЕННЯ У СЕЧІ У ХВОРИХ НА 

ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ 
 

 

Актуальність теми. Хронічний пієлонефрит (ХПН) є найпоширенішим 

захворюванням нирок. Бактеріальні агенти при ХПН викликають зміни 

структурно-функціональних властивостей і метаболізму епітелію сечових шляхів, 

що супроводжується індукцією прозапальних цитокінів, що призводить до 

інфільтрації тканинних структур, що оточують сечовивідні шляхи, нейтрофілами 

та макрофагами. В результаті у хворих на ХПН розвиваються запальні зміни 

паренхіми нирок, фіброз і ендотеліальна дисфункція, а в кінцевому підсумку - 

ниркова недостатність [4]. Сьогодні активно обговорюється питання про 

патогенетичні механізми запального процесу в паренхімі: ролі цитокінів, білків 

гострої фази в протіканні місцевих і системних реакцій при пієлонефриті, а також 

розвитку хронічного запального процесу в нирках [2]. Пусковим моментом в 

прогресуванні запального процесу є викид помірної кількості цитокінів (як про-, 

так і протизапальних) в системний кровотік із вогнища запалення. З одної 

сторони, цей процес необхідний для запуску «гострозапальної» відповіді, що 

супроводжується переключенням синтезу білків в печінці з альбумінів на білки 

«гострої фази» - церулоплазмін, С-реактивний білок, який має антимікробну і 
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антиоксидантну дію. В кінцевому підсумку створюються умови для повного 

знищення мікроорганізмів, відновлення гомеостазу, заживлення вогнища 

ураження. З іншої сторони, порушення динамічної рівноваги в системі 

взаємовідношень прозапальних (інтерлейкін-1, 6, фактор некрозу пухлин-альфа) і 

протизапальних (інтерлейкін-4, 10) цитокінів призводить до накопичення їх в 

системному кровотоці і реалізації їх деструктивних ефектів в організмі [3]. Синтез 

СРБ ініціюється чисельними факторами: агресією антигенів бактеріальної, 

вірусної, грибкової, паразитарної, пухлинної природи, продуктами ушкодження 

тканин при травмах, некрозі тощо. Рівень СРБ стрімко зростає в перші 6-8 год. 

після ураження, досягає максимуму через 48 год. і перевищує в 20-100, а іноді в 

1000 разів вихідні показники. Згідно з традиційним уявленням, синтез СРБ 

відбувається в гепатоцитах під дією прозапальних цитокінів (ФНП-α, ІЛ-1, ІЛ-6). 

ІЛ-6 є основним індуктором утворення СРБ печінкою під час гострої фази 

запалення [1]. Беручи до уваги загальну біологічну функцію СРБ, слід вважати 

закономірним знаходження цього білка безпосередньо в "осередках ураження". 

На сьогодні, в літературі йдеться про можливість локального синтезу СРБ 

активованими клітинами: макрофагами, лімфоцитами, ендотеліоцитами. Тому 

доцільно провести визначення даного біомаркера в сечі у хворих на ХПН. 
 

Метою нашого дослідження стала розробка нових діагностичних і 

прогностичних критеріїв важкості хронічного пієлонефриту на основі вивчення 

механізмів індукції синдрому запальної відповіді. 
 

Матеріали та методи. Дослідження проведені на клінічній базі Івано-

Франківського національного медичного університету у нефрологічному 

відділенні обласної клінічної лікарні. Обстежено 85 хворих на ХПН в стадії 

загострення: 68 жінок та 17 чоловіків у віці від 26 до 62 років. Тривалість 

анамнезу ХПН у хворих склала від 4 до 25 років. 
 

Для визначення рівня С-реактивного білка в крові і у сечі використовували 

метод латекс-аглютинації, який виконували за допомогою діагностичного набору 

(«Cormay», Польща). Рівень прозапальних цитокінів (ІЛ-6, ТНФ-α) визначали у 
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крові і у сечі хворих на хронічний пієлонефрит за допомогою наборів реактивів 

для імуноферментного аналізу «Вектор-Бест» (Росія). Статистичний аналіз 

здійснювали методами варіаційної статистики з використанням програми 

«Statistica 10.0» (Stat. Soft. Inc. (США)). Достовірною вважали різницю при 

p<0,05. 
 

Результати дослідження та їх обговорення. У контрольній групі практично 

здорових осіб середній рівень СРБ у крові і сечі практично не відрізнялися, 

відповідно складали 6,0±1,05 мг/л і 6,1±0,77мг/л. У крові хворих на ХПН при 

поступленні реєстрували підвищення рівня СРБ, воно досягало 

«гострозапального» діапазону. Одночасне визначення СРБ у сечі хворих на ХПН 
 

в стадії загострення виявило концентрації біомаркера, що в 2-3 рази 

перевищували показники в крові. Аналізуючи рівні ІЛ-6 і ФНП-α ми виявили 

достовірне підвищення рівня даних цитокінів і у крові, і у сечі в порівнянні з 

групою контролю (р<0,05). Проте, середні значення рівня даних цитокінів в крові 

у хворих на ХПН були у 2-4 рази вищими ніж у групі здорових осіб, тоді як їх 

концентрація у сечі, у деяких випадках, у 1000 разів перевищувала значення 

групи норми. Нами виявлений сильний прямий кореляційний зв'язок між рівнями 

ІЛ-6 і СРБ у сечі (r=0,75 (p<0,001)) і середньої сили прямий кореляційний зв'язок 

між рівнями ФНП-α і СРБ у сечі (r=0,56 (p<0,05)). 
 

Завдяки проведеним дослідженням встановлено значне підвищення рівня 

СРБ в сечі при загостренні ХПН, яке у декілька разів перевищує рівень цього 

протеїна в крові, що може бути оцінено як ознака активних запальних реакцій в 

тубулоінтерстиціальній тканині нирок у відповідь на пошкодження патогенами. 

Ймовірно, синтезу СРБ у вогнищах ураження у нирках сприяє високий рівень 

прозапальних цитокінів. Так, сучасними дослідженнями відзначена активація 

продукції ІЛ-1, ІЛ-6, ІЛ-8, трансформуючого фактора росту-бета, що 

продукуються моноцитарно-макрофагальною ланкою і Т-лімфоцитами у хворих 

на ХПН, особливо за наявності бактеріальної (E. coli, S. faecalis) інфекції [2]. 

Привертає увагу виявлений нами факт підвищеної екскреції з сечею ІЛ-6 і ФНП-α 

– головних регуляторів синтезу СРБ, концентрації яких у 1000 разів 
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перевищували показники групи норми. В літературі зустрічаються дані, що 

високий рівень ІЛ-6 і ФНП-α в сечі спостерігається і при термінальних стадіях 

хронічної хвороби нирок, їм відведена провідна роль в механізмах склерозу 

клубочків та фіброзу інтерстицію [4]. Таким чином, однією із характеристик 

розвитку запального процесу у нирках при хронічному пієлонефриті являється 

наростання в сечі прозапальних цитокінів та рівня С-реактивного білка. 
 

Висновки. 
 

1. При загостренні хронічного пієлонефриту виявлено значне 

підвищення рівня С-реактивного білка в сечі, яке в декілька разів перевищує його 

вміст у сироватці крові, що дозволяє припустити можливість локального синтезу 

біомаркера при ураженнях нирок. 
 

2. Аналіз концентрацій ІЛ-6 і ФНП-α, як основних індукторів виділення 

СРБ, виявив підвищення рівнів даних цитокінів, яке було більш виражене у сечі. 
 

3. Одночасне визначення С-реактивного білка, ІЛ-6 і ФНП-α в крові і 

сечі дає можливість для тривалого моніторування з метою діагностики, 
 

прогнозування і оцінки ефективності терапії при хронічних захворюваннях нирок. 
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ДИНАМІКА ЗМІН ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

РОТОВОЇ РІДИНИ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЕТАПУ 

ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ 
 
 

Останніми десятиліттями завдяки бурхливому розвитку новітніх технологій 
 

з різних напрямків матеріалознавства, біотехнологій, дентальна імплантація 

посіла гідне місце серед найбільш поширених та затребуваних стоматологічних 

процедур [1, 2]. Широкі можливості й висока ефективність стоматологічної 

імплантації на сьогодні не викликають сумнівів. Але й досі абсолютно дієвих 

заходів, що перешкоджають втраті дентальних імплантів, нажаль, не існує [3, 4, 5, 

6]. Ускладнення дентальної імплантації пов’язані з багатьма факторами, серед 

яких помилки планування і техніки проведення, прогресуюча мікробна 

колонізація поверхонь імплантних структур, наявність біомеханічних і 

оклюзійних перевантажень, ступінь біосумісності матеріалів, остеоінтеграційні 

можливості як власної кісткової тканини пацієнта, так й остеотропних матеріалів 
 

[7]. Але можливість виникнення цих ускладнень безпосередньо залежить від 

стану гомеостазу організму людини в цілому, віддзеркаленням якого є якісні й 

кількісні характеристики ротової рідини. Як відомо, ротова рідина є 
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універсальним біологічним середовищем, яке дозволяє відслідкувати зміни 

загального й місцевого гомеостазу організму людини за умов перебігу будь-яких 

патологічних або фізіологічних процесів. Однією з найважливіших функцій 

ротової рідини є бар’єрна або захисна, яка дозволяє контролювати мікробну 

рівновагу у даному біотопі, перешкоджаючи активації умовно-патогенної й 

патогенної мікрофлори [8, 9]. Саме у підтриманні захисної функції ротової рідини 

важливу роль відіграють фактори місцевої неспецифічної резистентності – 

імуноглобуліни, лізоцим, активність ферментів, вміст і співвідношення мікро- та 

мікроелементів [10]. Тому вивчення динаміки змін зазначених показників є 

важливим у динаміці спостереження за пацієнтами у різні терміни реабілітації 

після проведення операції дентальної імплантації для поглиблення уявлень про 

адаптаційні механізми, про наявність можливих критичних періодів і 

прогнозування перебігу післяопераційного періоду, для розробки заходів 
 

профілактики ускладнень та підвищення результативності як хірургічного, так і 

ортопедичного етапів імплантації. 
 

Сьогодні вже є відомості про можливу залежність швидкості періоду 

загоєння зони проведення дентальної імплантації від функціональної активності 

малих та великих слинних залоз, кількісних та якісних параметрів ротової рідини 

[11], тому поглиблення досліджень у цьому напрямку є актуальним. 
 

Метою роботи було вивчення впливу хірургічного етапу імплантації на 

показники імунобіологічного захисту ротової рідини у ранньому та відділеному 

післяопераційному періоді. 
 

Матеріали та методи дослідження. Нами було обстежено і прооперовано 7 

пацієнтів віком від 38 до 56 років з частковою вторинною адентією (одно- або 

двобічні дистально обмежені дефекти). Було встановлено 15 імплантів системи 

Mode-іmplant (Mode Medical, Туреччина) в зоні молярів та премолярів для 

подальшої фіксації на них незнімних ортопедичних конструкцій. В 

післяопераційному періоді антибіотики не застосовувалися, але усім пацієнтами 

було призначено знеболювальні, гіпосенсебілізуючи препарати, ротові ванночки з 

препаратами на основі повідон-йоду (наприклад, - Бетадін, Егіс, Угорщина). Забір 
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ротової рідини (без додаткової стимуляції) здійснювали безпосередньо перед 

оперативним втручанням, через 3-4, 7-8 діб, а також через 1 та 3 місяці після 

проведення хірургічного етапу. 
 

Захисні властивості слини оцінювали за вмістом імуноглобулінів А, М та G 

методом імуноферментного аналізу (ІФА) [12], активності лізоциму (методом 

спектрофотометрії за ступенем світлопропускної здатності мікробної суспензії M. 

lysodeсticus на ФЕК-56). Статистична обробка проводилася за допомогою 

програми «Biostat». 
 

Контрольну групу склало 5 осіб із раніше санованою порожниною рота того 

ж віку й статі. 
 

Результати дослідження та їх обговорення. Завдяки проведеному 

дослідженню встановлено, що у обраного контингенту пацієнтів спостерігалися 

суттєві порушення з боку локального імунітету й неспецифічної резистентності 

порожнини рота. Так, через 3-4 дні після проведення хірургічного етапу 

дентальної імплантації було зафіксовано зниження рівня sIgА у 1,9 раза (р<0,05), 

лізоциму – у 1,4 раза (р<0,05) порівняно з їхнім передопераційним рівнем. 

Зниження вказаних показників можна оцінити як стан пригнічення адаптаційних 

можливостей ротової рідини з ризиком розвитку вторинної імунологічної 

недостатності, що є традиційним для зазначених строків перебігу ранового 

процесу [1, 2] . При огляді через 7-8 дів після оперативного втручання зафіксована 

тенденція до нормалізації вказаних показників (р˃0,05 у порівнянні з попереднім 

рівнем). Але максимальне наближення рівнів sIgА та лізоциму до відповідних 

показників до операції й до групи контролю відбулось лише за місяць після неї. 
 

При дослідженні вмісту IgG і IgМ було виявлено зниження їх концентрацій 
 

в ротовій рідині обраних пацієнтів ще до проведення операції дентальної 

імплантації порівняно з групою контролю (р˃0,05). В подальшому спостерігалося 

зниження їх показників після проведення оперативного втручання (через 3-4, 7-8 
 

діб, р<0,05) та через 1 міс (р˃0,05). По мірі адаптації ротової порожнини до 

проведеного втручання (через 3 та 6 міс.) відбувалося наближення вказаних 

показників до їхнього стану до операції й у групі контролю. Виявлене зниження 
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вмісту IgG і IgМ є прогностично сприятливим фактором, оскільки підвищення 

їхніх рівнів у ротовій рідині зазвичай пов’язано із високою активністю запальних 

процесів в порожнині рота [10] . 
 

Висновки. Отже, за концентрацією імуноглобулінів можна проводити 

моніторинг стану порожнини рота, своєчасно реагувати на загрозу розвитку 

запалення як безпосереднього ускладнення у відповідь на проведення операції 

дентальної імплантації [7]. 
 

Таким чином, дані літератури [3, 11] і результати попередніх власних 

лабораторних досліджень дозволяють зробити висновки про те, що при 

проведенні хірургічного етапу дентальної імплантації слід враховувати зміни 

властивостей і складу ротової рідини, як фактора біологічного захисту ротової 

порожнини, використовуючи їх для розробки способів прогнозування й 

профілактики можливих ускладнень. 
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ANTIMYCOBACTERIAL THERAPY SAFETY CONTROL IN PATIENTS 

WITH NEWLY DIAGNOSED PULMONARY TUBERCULOSIS: 

PATHOGENETIC PREREQUISITES FOR HEPATOPROTECTOR  

L-ARGININ L-GLYUTAMATE AND 

MAGNETIC INFRARED LASER THERAPY APPLICATION 
 

 

Background. Despite the tendency to stabilize tuberculosis (TB) and mortality 

rates from this disease, the TB epidemiological situation in Ukraine is unsustainable. 

One of the top priorities of modern phthisiology is to increase the effectiveness of 

treatment for patients with tuberculosis, with simultaneously minimizing the risk of 
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adverse reactions during intensive antimycobacterial therapy (IAMBT). Unsatisfied 

tolerability of treatment reduces patient adherence to treatment [1]. 
 

Toxic liver damage is a frequent undesirable side-reaction to IAMBT, which, 

according to various data, ranges from 2.5 to 3%, while others range from 8 to 20% or 

more [2]. Therapeutic tactic for medicamentous liver damage does not always 

correspond to the character of lesion, which varies from the subclinical signs of 

functional adaptation to severe hepatocellular defeat with a violation of the liver blood 

circulation. The established violation of the synthesis of essential amino acids in the 

liver, in particular glutamic acid and arginine, in the acute phase of the tuberculosis 

process, suggests expediency of their complex application in phthisiological practice 

[3]. Among the diversity of pathogenetic factors, compatible, synergistic and able to 

enhance the positive effect of hepatoprotector, in our opinion, is magnetic infrared laser 

therapy (MILT). Until now, the effectiveness of complex use of arginine glutamate with 

MILT in phthisiology has not been investigated, although the overall effect of their 

positive action in the treatment of viral hepatitis has exceeded the results of the usage of 

laser therapy alone and was significantly better than with the use of hepatoprotector 

alone [4]. 
 

Objective: To analyze the character of changes of intrahepatic hemodynamics 

(IHH) in patients with newly diagnosed pulmonary tuberculosis (NDPT) in the 

occurrence of hepatotoxic reactions that are difficult to correct, to determine the 

dynamics of tuberculous lung changes involution in patients with IHH disorders during 

IAMBT and to evaluate the efficacy of hepatoprotector on the basis of amino acids L-

arginine L-glutamate (L-AG) application together with percutaneous MILT in the 

complex treatment of patients in order to prevent or eliminate hepatotoxic reactions that 

are difficult to correct. 

Materials and methods. Under observation there were 154 patients with NDPT, 

men (72.1%), middle age (39.3 ± 4.7 years), with infiltrative form (96.1 ± 1.9)%, in the 

desctuction phase (49.3 ± 2.5)%, with mycobacteria secretion (59.0 ± 0.1)%, which had 

one or more adverse factors (initial elevation of transaminases, blood bilirubin, 

decreased blood albumin, ultrasound signs of liver injury). The clinical and laboratory 
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markers of hepatotoxic reactions, X-ray signs of final resorption of pulmonary 

infiltration with respect to rheological hepatography data of vascular liver disorders, 

were analyzed. The evaluation of hepatoprotector L-AG and MILT effectiveness in the 

complex treatment of patients was performed: 1 group (46 patients) treatment 

completed by the course of L-AG, 2 groups (38 patients) received L-AG along with the 

course of MILT, group 3 (27 patients) received the course of MILT, a control group (43 

patients) received hepatotropic therapy: karsil (silybor). Hepatoprotector L-arginine L-

glutamate was prescribed according to the developed scheme: 4% solution 20-40 ml 

intravenously slowly for 5 days, once a day, then 500 mg in pills 3 times a day for 14 

days, then - 250 mg 3 times a day for 7 days. The total duration of the course of MILT 

was 15 procedures, which were carried out in the morning, the first 5 days - daily, then 
 

– in each next day. One session of the MILT included: 1) percutaneous laser irradiation 

of the liver projection in 3 areas of the anterior abdominal wall according to the original 

method. Exposure to one field - 100 seconds, total exposure time - 5 minutes. A single 

dose of laser irradiation per 1 session is 1.2 J (3.0 J / cm
2
), the course dose is from 6 to 9 J 

(from 30 to 45 J / cm
2
); 2) percutaneus blood irradiation of the vascular-nerve bundle area 

in the elbow zone. The duration of one session is 10 minutes. A single dose of laser 
 

itradiation per session is 2.4 J (6 J / cm2), the course dose is from 24 to 36 J (60 to 90 J / 

cm
2
). 

 

Results and discussion. According to the rheological hepatography, which was 

performed in 89 patients (57.7%), two types of IHH violations have been identified. In 

41 (46.0%) patients, hypokinetic dystonia of the liver blood vessels (DLBV) was 

detected, in 32 (36.0%) patients - hyperkinetic DLBV, with the first type of IHH 

violation corresponding to greater activity of NDPT. The probability of adverse 

reactions (AR) occurrence on the background of IAMBT depended on the state of IHH. 

Toxic-allergic AR with hyperkinetic DLBV occurred in (15.60±0.06)% of patients, 

which is 2.1 times more often (p<0.05) than with hypokinetic DLBV. Toxic reactions 

occurred in hypokinetic DLBV in (26.82±0.07)% of patients, which is 1.5 times more 

often (p <0.05) than in hyperkinetic DLBV. In addition, allergic reactions arose in 

hyperkinetic DLBV in (21.80±0.07)% of patients, which is 1.5 times more often 
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(p<0.05) than in the hypokinetic DLBV. It was determined that the violation of the 

intrahepatic hemodynamics state was more significant in patients with oxidative-

antioxidant system disorders in the direction of prooxidant displacement, increased 

values of indicators of metabolic intoxication and expressed signs of tuberculosis 

activity. Based on the analysis of the treatment results, it was found that disorders in 

IHH have a negative effect on the effectiveness of IAMBT: with hypokinetic dystonia 

of hepatic inflow vessels, the treatment efficacy of pulmonary tuberculosis is almost 2 

times lower than with their relative constriction. 

Analysis of the indicator of maximum hepatic blood inflow relative to the quality 

of the final resorption of lung infiltration revealed a stable reliable link between them: 

the lower the value of maximum blood hepatic inflow, the more frequently incomplete 

resorption of pulmonary infiltration. With hyperkinetic dystonia of the liver vessels, a 

complete involution of lung inflammation is 1.6 times (p <0.05) more often than with 

hypokinetic dystonia of the liver vessels. It is possible that widening of the liver 

microcirculations is significantly slower of resorption of lungs infiltration due to 

increased suppression of the protein- and phospholipids- synthetic liver function, 

necessary for the reparation of the pulmonary parenchyma, than for the constriction of 

the hepatic blood vessels. 
 

According to the correlation analysis between the indicator of maximum hepatic 

blood inflow, the tone of the hepatic vessels of small and medium caliber, and the 

analysis of the effectiveness of IAMBT in patients with NDPT and liver function 

monitoring, it has been established that hypokinetic dystonia of the hepatic vessels from 

the onset of IAMBT negatively affects of treatment effectiveness. Preservation of the 

increased tone of the hepatic blood vessels from the 2nd month of treatment does not 

contribute to the normalization of liver function and adversely affects the effectiveness 

of tuberculosis treatment. That is, hypokinetic and hyperkinetic dystonia of hepatic 

vessels are important factors of inhibition of liver function, precursors of adverse 

reactions, quality of final resorption of pulmonary infiltration and the effectiveness of 

tuberculosis treatment. This is emphasizes the importance of taking into account the 



123 
 

condition of intrahepatic hemodynamics when choosing methods for correction of liver 

function disorders in patients of this profile. 
 

According to the results of the comprehensive treatment of patients with 

hepatoprotector L-AG and MILT, it was found that the optimal scheme for the 

normalization of IHH is the use of L-glutamate L-arginine along with IMLT. 

Hyperkinetic dystonia of the hepatic vessels is eliminated in 1 group in (82.3 ± 9.2)% of 

patients, in the control group - in (30.7 ± 12.8)% of patients (p <0,05), in 2 group in 

(78.7 ± 7.1)% of patients, in 3 group - in (60.8 ± 16.2)% of patients; hypokinetic 

dystonia is eliminated in 3 group - in (66.6 ± 27.2)% of patients or in 1 group - in (57.1 

± 18.7)% of patients, in the control group - in (33.3 ± 19.2 )% of patients. 

In the combined usage of the L-AG with IMLT on background of standard 

IAMBT, the incidence of hepatotoxic AR decreased from (34.8 ± 7.3%) in the control 

group to (13.1 ± 5.5)% (p <0.05) in 2 group, including toxic-allergic reactions from (9.3 
 

± 4.4)% to (2.6 ± 2.5)% (p <0,05), toxic reactions from (25.5 ± 6,6) % to (10.5 ± 4.9)%. 

Clinically proven efficacy of treatment for the prevention of hepatotoxic reactions, 

correction of existing signs of liver disfunction and medicamentous hepatitis (reduces 

the severity and duration of clinical and laboratory signs of functional disorders of the 

liver). 
 

Application of the course of L-AG with IMLT in the complex treatment of 

patients with NDPT can decreased the terms of intoxication symptoms vanishing on 

(14.0±4.3) days, increased the frequency of bacterial cessation by 13.4% and cavities 

closures by 1.2 times, decreased their term by (15.5 ± 3.2) days on average and by 1.4 

months (p <0.05), accordingly. In hepatotoxic reactions, the decreasing of the bacterial 

cessation terms was achieved on (34.1 ± 4.2) days on average, cavities closures - by 1.4 

months (p <0.05), the duration of inpatient treatment on (22.8 ± 4.2) days. 
 

Conclusions 
 

1. In 46% of patients newly diagnosed with pulmonary tuberculosis hypokinetic 

dystonia, in 36% of patients - hypokinetic dystonia of hepatic vessels occurs. At the 

same time, the first one was more often detected in patients with much neglected 
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tuberculosis (with pronounced broncho-pulmonary signs and intoxication symptoms, 

widespread inflammation process). 
 

2. The disorders of intrahepatic haemodynamics state partially reflect the severity 

of newly diagnosed pulmonary tuberculosis, and to a greater extent - a violation of 

regulatory functions of the body, not directly related to the inflammation process. 

3. The most informative indicators of rheological hepatography are the interval B-

D (time of maximal hepatic inflow), peripheral tone of vessels of medium and small 

caliber, As/Ad (ratio of the anakrota/katakrota amplitudes of rheographic wave). 

4. Hyperkinetic dystonia of hepatic blood vessels is a prerequisite for the 

occurrence of toxic-allergic and allergic adverse reactions, hypokinetic dystonia of 

hepatic blood vessels promotes the development of toxic adverse reactions on the 

background of intensive antimycobacterial therapy in patients with the newly diagnosed 

pulmonary tuberculosis. 
 

5. The effectiveness of newly diagnosed pulmonary tuberculosis treatment is 2 

times lower in hypokinetic dystonia of hepatic vessels, which should be taken into 

account when composing an individual regimen of complex therapy. 

6. Combined treatment of patients with pulmonary tuberculosis with risk of 

hepatotoxic reactions using hepatoprotector L-AG and MILT eliminates intrahepatic 

hemodynamics disorders, reduces the frequency and severity of hepatotoxic adverse 

reactions, improves treatment efficiency and shortens the termination of cavities 

closures, mycobacterial cessation and duration of inpatient treatment. 
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СТАНОВЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА 
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ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ» 
 

 

Навчально-освітній простір України, як і все суспільство, зазнає змін, що 

спрямовані на виховання конкурентноспроможного спеціаліста на ринку праці, 

який активно розвивається і вимагає від лікаря постійного вдосконалення своїх 

знань та практичних навичок. В ході засвоєння та опрацювання значних об'ємів 

програмних матеріалів, вирішення вхідних і вихідних тестових контролів різного 

рівня складності, відшліфовування практичних навичок комунікативний аспект 

майбутнього ескулапа, в кращому випадку, не прогресує, і залишає бажати 

кращого. Але ж лікарський фах за своєю суттю є комунікативним. Він передбачає 

тривале та інтенсивне спілкування з пацієнтами, їх родичами, колегами та 

медичним персоналом. І професійна успішність майбутнього спеціаліста багато в 

чому залежатиме від вміння спілкуватися, встановлювати і розвивати 

взаємовідносини з перерахованими категоріями оточуючих на робочому місці. 

Взаєморозуміння, довіру і, як наслідок, позитивний лікувальний комплаєнс та, в 
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кінцевому підсумку, ефективність вирішення поставлених задач у значній мірі 

забезпечує комунікативна компетентність. 
 

Зокрема в педіатрії, в окремих випадках, психологічні якості лікаря 

оцінюються пацієнтом вище, ніж професійні знання і навички. Не секрет, що при 

виконанні своїх професійних обов'язків спілкування педіатрів ускладнюється 

наявністю т.зв. «трикутника», коли лікар обов'язково співпрацює-спілкується не 

тільки з пацієнтами, але й з їхніми близькими і далекими членами родини – одна 

із специфік педіатричної служби. 
 

Як з'ясовано за результатами проведених соціологічних досліджень, у 

переважної більшості педіатрів труднощі в спілкуванні виникають саме з 

батьками дитини (у 97,6%), і лише 2,4% лікарів мають комунікативні проблеми чи 

труднощі з дитиною. 
 

До психологічних якостей майбутнього лікаря, які мали би забезпечувати 

йому адекватну комунікацію в системі «лікар-пацієнт-батьки», відноситься, в 

першу чергу, емпатія – здатність до співпереживання, співчуття. А також сюди 

належать наступні риси: 
 

- емоційна стабільність 
 

- сенситивність до відторгнення ( здатність сприймати негативне 

ставлення пацієнта) 
 

- комунікативна толерантність. 
 

Комунікативна компетентність має декілька основних складових: 
 

- комунікативні знання 
 

- комунікативні вміння 
 

- комунікативна здатність. 
 

До принципів формування і становлення комунікативної компетентності 

належать наступні: 
 

- інтегрованість 
 

- багаторівневість 
 

- об'єктивність 
 

- моделювання клінічної ситуації 
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- зворотній зв'язок. 
 

Разом з тим, втілення у навчальний процес тестового контролю знань, 

скорочення кількості годин практичних занять зі збереженням об'єму навчального 

матеріалу, спонукають викладача до застосування більш дієвих форм навчання. 
 

Починаючи з вивчення перших клінічних дисциплін, однією з яких є 

пропедевтика педіатрії, студенти вже з третього курсу, при вивченні предмету та 

проходженні практики мають можливість формувати наступні навички: вміння 

встановлювати контакт з пацієнтами різного віку та їхніми родичами; збирати 

докладний анамнез; слухати та «чути» хворого; «читати» невербальну 

символіку комунікацій; вести бесіду-діалог, формулювати грамотно, чітко і 

коректно питання. Комунікативні та професійні компетенції у майбутніх фахівців 

формуються із застосуванням різних форм і методів: 

- розбору клінічних випадків 
 

- симуляційних методик 
 

- дискусій. 
 

Саме за такими принципами будуються заняття в сучасних реаліях і на 

нашій кафедрі. 
 

Для вдосконалення симуляційного навчання та покращення практичної 

підготовки майбутніх лікарів розширено перелік навичок, алгоритми виконання 

адаптовані до протоколів. Всі ці навики студенти відпрацьовують у навчально-

практичному тренінговому центрі (центр симуляційного навчання). Контроль 

рівня засвоєння та володіння практичними навиками здійснюється шляхом 

проведення зрізів практичних навичок у навчально-практичному тренінговому 

центрі кафедри згідно графіку. До підсумкового модульного контролю студент 

може бути допущений тільки тоді, коли засвоїв і володіє всіма передбаченими 

практичними навиками. 
 

Серед нетрадиційних форм лекцій за способом викладу матеріалу сприяють 

формуванню комунікативної компетентності також лекції-дискусії, лекції –прес-

конференції, лекції-діалоги. Переваги лекції-діалогу полягає в тому, що вона 

дозволяє спрямувати увагу студентів на найбільш важливі питання теми, 
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визначати зміст і темп викладення навчального матеріалу з урахуванням 

індивідуальних особливостей студентів. Проте ефективність лекцій-бесід для 

великих аудиторій є низькою, оскільки не дозволяє залучити до діалогу кожного 

студента. Тому, з досвіду нашої кафедри, такі лекції використовують для 

факультативів, що складаються з 1-2 груп максимум. 
 

Разом з тим, скорочення кількості годин практичних занять зі збереженням 

об'єму навчального матеріалу, втілення у навчальний процес тестового контролю 

знань, спонукають викладача до застосування більш дієвих форм навчання. З цією 

метою на практичних заняттях з пропедевтики педіатрії використовується ділова 

рольова гра, що сприяє кращому засвоєнні студентами навчальної інформації, 

термінології в поєднанні з відпрацюванням практичних навиків. Є в рольовій грі 

також і виховна сторона – вона сприяє вихованню таких моральних якостей 

доктора як уважність, зібраність, відповідальність, без яких формування 

майбутнього висококваліфікованого лікаря є неможливим. Ділова гра розкриває 

особистісний потенціал студента: вміння зайняти активну позицію, випробувати 

себе на професійну придатність. 
 

Також одним із ефективних розвиваючих методів, що сприяє формуванню 

комунікативної компетенції, дозволяє занурити студента в реальну ситуацію 

вважається кейс-метод. Метод case-study – метод аналізу чіткоокреслених 

ситуацій, який полягає в тому, що студенту пропонують осмислити реальну 

ситуацію, опис якої відображає певну практичну проблему. 
 

Поряд з конкретними знаннями та навичками компетентністний підхід до 

підготовки майбутніх фахівців-медиків охоплює такі категорії як здатність і 

готовність до постійного навчання, соціальні навички, комунікативну 

компетентність. Власне комунікативну компетентність слід віднести до блоку 

ключових (надпрофесійних) компетенцій у підготовці та подальшій трудовій 

активності сучасного лікаря незалежно від галузі медицини. 
 

Специфіка трудової діяльності лікарів на загал й дитячих лікарів зокрема 

серйозно мотивує студентів до активного формування і становлення своїх 

комунікативних здатностей та вмінь. 
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ОСЛОЖНЕНИЯ ПИРСИНГА ЯЗЫКА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
 
 

 

Практически все маленькие девочки при виде красивых сережек хотят 

быстрее проколоть себе ушки. И вот подрастает эта девочка и начинается: то язык 

ей проколоть хочется, то бровь. В погоне за красотой и креативностью люди 

готовы делать проколы в самых неожиданных местах. К сожалению, не все 

осознают, что украшение на теле – это не только красиво, но может быть 

опасным. Представляем клинический случай, который можно отнести к курьезам. 
 

В стоматологическую клинику обратился молодой человек, Г, 23 лет. 

Пациент предъявлял жалобы на головокружение, сухость и жжение слизистой 

оболочки, чувство металлического привкуса, а также на наличие образования в 

подъязычной области слева. 
 

При осмотре выявлено: слизистая оболочка полости рта бледно-розового 

цвета, суховата. Симптом шпателя положительный. Зубы 37, 38 покрыты 

металлическими коронками, соответствующими клиническим требованиям. 

Коронки были поставлены шесть лет назад. На слизистой дна полости рта в 

области проекции коронок 36, 37, отмечается гипертрофия слизистой оболочки, 

округлой формы, диаметром 0.8 мм, бледно-розового цвета без признаков 

воспаления, мягкой консистенции, образование безболезненное при пальпации. 

Полость рта санирована. 
 

Из анамнеза жизни было выясняснено, что перечисленные жалобы возникли 

через некоторое время, приблизительно месяц, после того, как у молодого 

человека появилась девушка с пирсингом на языке. После поцелуев пациент сразу 

ощущал в полости рта. неприятный металлический привкус. Позднее появилось 
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нарушение общего состояния в виде головной боли, нарушения сна, 

утомляемости. Пациент заметил жжение в полости рта, сухость слизистой 

оболочки, разрастание в подъязычной области. 
 

Был поставлен предварительный диагноз: Гальваноз. Реактивные изменения 

слизистой оболочки полости рта в области левого подъязычного валика. 
 

В полости рта и в нормальных условиях протекают определенные 

электрохимические процессы, однако их интенсивность значительно возрастает 

при наличии различных металлических включений – пломб с амальгамой и 

металлических вкладок, мостовидных протезов и отдельных коронок и 

имплантатов. Из электрохимии известно, что металл, погруженный в раствор 

электролита, приобретает определенный потенциал, а слюна и ткани полости рта 

являются естественными электролитами. Если в полости рта находятся сплавы 

металлов с различными потенциалами, то при замыкании их образуются 

гальванические элементы [3]. 
 

Появление в ротовой жидкости оксидов металлов приводит к усилению 

гальванических токов (силы тока и разности электрических потенциалов). 

Возникает гальванизм – состояние, при котором у здорового человека выявляется 

превышение потенциометрических показателей выше нормы в сравнении с 

людьми, у которых во рту отсутствуют какие-либо металлические включения. 

Каких-либо жалоб на здоровье человек при этом не предъявляет, и при 

стоматологическом осмотре признаков патологии полости рта не обнаруживается. 

Гальванизм – это не патология, а предрасполагающий фактор, увеличивающий 

риск развития заболеваний и при наличии гальванизма и появлении симптомов 

раздражения слизистой полости рта и общих симптомов недомогания 

устанавливается диагноз «гальваноз» [1,2]. 
 

При наличии во рту металлических включений возможны три вида 

патологического воздействия на организм: химико-токсическое; 

элетрогальваническое (повреждающие действие гальванического тока); 

аллергическое. 



131 
 

Гальваноз – это возникновение электрических токов в полости рта при 

использовании разнометаллических зубных конструкций. Выделяют атипичную и 

типичную форму гальваноза. Атипичная форма гальваноза характеризуется 

превышением потенциометрических показателей (разность потенциалов, сила 

гальванического тока, электрическая проводимость слюны) в полости рта в три и 

более раза по сравнению с физиологической нормой и наличием единичных 

клинических признаков заболевания – периодических жалоб на «жжение языка», 

сухость во рту, усталость (беспокоит обычно лишь один из перечисленных 

симптомов).Типичная форма гальваноза проявляется наряду с повышением 

потенциометрических показателей более чем в 3 раза, постоянными 

клиническими проявлениями заболевания – как местными (металлический 

привкус во рту, жжение, сухость, выявление при стоматологическом осмотре 

признаков гиперемии) так и общими (слабость, раздражительность, головная 

боль, снижение работоспособности) [1,2]. 
 

Диагностика гальваноза заключается в определении силы тока и разности 

потенциалов между металлическими включениями имеющихся ортопедических 

конструкций в полости рта пациентов, после чего проводится дальнейшее 

исследование ph слюны и оценка электрохимического процесса в полости рта по 

показателям микроэлементного состава. Для изучения гальванических токов 

используется один из наиболее достоверных методов – потенциалометрия. 

Условная норма гальванических токов в полости рта составляет 10мкА, но при 

гальванозе величина микротоков может достигать 150мВ. 

Приборами, которыми пользуются для измерения различных параметров 

гальванического элемента полости рта, являются: лабораторный рН-метр-

милливольтметр рН-340, микроамперметр М-24, потенциометры типа ПП-63, 

УПИП-601. 
 

Для верификации диагноза данному пациенту были определены 

потенциометрические показатели – значение составляло 12мВ и рН слюны (сдвиг 

в слабокислую сторону, рН - 6). 
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При выявлении признаков гальваноза в первую очередь необходимо 

устранить причинный фактор, который привел к развитию заболевания. Для этого 

проводится тщательное обследование с выявлением всех металлических 

включений в полости рта и удаление проблемных изделий (разнородные металлы, 

наличие признаков коррозии). Если устранение отдельных проблемных коронок 

не приводит к улучшению состояния пациента, необходимо удалить все 

имеющиеся металлические включения, после чего выполняется полноценное 

протезирование из однородных материалов, не вызывающих появление признаков 

гальванизма. 
 

Пациенту в представленной клинической ситуации достаточно было 

прекратить общение с девушкой, имеющий пирсинг языка в виде металлической 

барбеллы. Признаки гальваноза как местные, так и общие полностью исчезли 

после 3 недель отсутствия контакта с источником гальванизации полсти рта. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МЕДИЦИНІ 
 
 

 

У даний час фактично в усі галузі охорони здоров'я впроваджені 

інформаційні технології (ІТ). Завдяки цьому медицина набула сьогодні абсолютно 

нових рис. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в медичній теорії та 

практиці, пов'язаними з внесенням коректив до підготовки медичних працівників. 
 

ІТ допомагають лікарю проводити об’єктивну діагностику захворювань, 

накопичувати й ефективно використовувати отриману інформацію на всіх стадіях 

лікувального процесу і, що найважливіше для медичної науки, є неоціненними у 

науковому пізнанні. 
 

Основні напрями застосування сучасних інформаційних технологій 

наступні: 
 

Медична інформаційна система-це цілий програмно-технічний комплекс, 

що готує і забезпечує процеси збирання, зберігання і обробки інформації в 

медицині й галузі охорони здоров’я. Це – інформаційно-довідкові системи, 

електронні медичні картки, консультативно-діагностичні системи, апаратно-

комп’ютерні системи, автоматизовані робочі місця фахівців, призначені для 

автоматизації всього лікувально-діагностичного процесу та забезпечення 

інформаційної підтримки прийняття лікарем діагностичних і тактичних 

(лікувальних, організаційних та ін.) рішень, мережеві бібліотеки. 
 

Напрямок медицини, заснований на використанні телекомунікацій для 

адресного обміну медичною інформацією між спеціалістами з метою підвищення 
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якості і доступності діагностики і лікування. Обов'язковою умовою адекватного 

обміну медичною інформацією є узгоджена підготовка медичних даних і знань 

для передачі їх каналами зв'язку. Надзвичайно важлива фукціятелемедицини – 

надання медичної допомоги в місці необхідності за допомогою сучасних 

телекомунікацій в тих випадках, коли відстань і час є критичними факторами. 
 

Складні сучасні дослідження в медицині немислимі без застосування 

обчислювальної техніки. До таких досліджень можна віднести комп'ютерну 

томографію, магніто-резонансну томографію, ультрасонографію, дослідження із 

застосуванням ізотопів. Кількість інформації, яка отримується при таких 

дослідженнях, людина без комп'ютера нездатна сприйняти та 

обробити.Томографія – це метод вивчення стану організму людини, при якому 

отримується зображення окремих тонких шарів (перерізів) людського організму і 

на їх основі конструюється повне об'ємне зображення. Томографія є одним з 

основних прикладів впровадження нових інформаційних технологій в медицині. В 

останні роки створені нові комп'ютерні програми, що дозволяють отримувати 

діагностичні зображення в тривимірній графіці та в режимі анімації. 
 

Є одним з найпоширеніших типів систем штучного інтелекту. Вони 

розроблялися як науково-дослідні інструментальні засоби і розглядалися як 

штучний інтелект спеціального типу, призначений для успішного вирішення 

складних завдань у вузькій предметній галузі, такій як медична діагностика 

захворювань. Експертні системи акумулюють знання фахівців в конкретних 

предметних галузях і тиражують цей емпіричний досвід для консультацій менш 

кваліфікованих користувачів. Застосування експертних систем у медицині 

найефективніше при вирішенні задач діагностики, інтерпретації даних, 

прогнозуванні перебігу захворювань і ускладнень, моніторингу перебігу 

захворювань і планування лікувально-діагностичного процесу. 
 

Виділяють як окремий вид експертних систем. Це медичні системи 

моніторингу за станом хворих на основі довготривалого і неперервного аналізу 

великого об’єму даних, що характеризують стан фізіологічних систем організму 

(ЕКГ, тиск крові, частота дихання, температурна крива, вміст газів в крові та в 
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повітрі, що видихається тощо); системи комп’ютерного аналізу даних томографії, 

УЗД, радіографії; автоматизовані системи інтенсивної терапії, біологічного 

зворотного зв’язку, протези та штучні органи, що створюються на основі 

мікропроцесорної технології; системи автоматизованого аналізу даних 

мікробіологічних та вірусологічних досліджень, аналізу клітин і тканин людини. 
 

У даний час зроблено черговий крок у створенні пристроїв, що керуються 

безпосередньо мозком людини. Японська компанія Riken у співпраці з Toyota та 

рядом інших організацій створили такий інвалідний візок, що люди, які не здатні 

пересуватися без сторонньої допомоги, отримали шанс управляти візком 

самостійно. Приймальні датчики мозкових випромінювань перетворюють сигнали 

мозку, передають їх на спеціальний ноутбук і далі на механізми, що керують 

рухом візка. Головна ідея проекту RoboEarth – створити універсальну систему 

управління з використанням інтернет-технологій і локальних комп'ютерних 

мереж, щоб зробити її значно доступнішою для користувачів. 
 

Серед медичних апаратно-комп’ютерних систем окремої уваги заслуговує 

робототехніка. Роботи-манекени, роботи-кур'єри, роботи-санітари – це вже 

реальність. З’явилася велика кількість роботів, які виконують надзвичайно 

складні маніпуляції. Наприклад, самозбірний робот ARES для проведення 

операцій без розрізу шкірних покривів. Проковтнуті пацієнтом окремі 

функціональні блоки всередині організму збираються в керований модуль, за 

допомогою якого проводиться хірургічне втручання. З’явилася велика кількість 

роботів, які виконують надзвичайно складні маніпуляції. Хірургічний робот 

DaVinci дозволяє через невеликі отвори в шкірі виконувати найскладніші операції 

на внутрішніх органах. Чутливі маніпулятори точно відтворюють рухи рук 

хірурга, який сидить за пультом, при цьому фільтруючи тремтіння або випадкові 

різкі рухи.Медичною сенсацією є RoboticGlove. Це рукавичка, оснащена 

датчиками, які можуть виявити вібрації, звук і температуру, вона має 

акселерометр і звукову систему, яка сигналізує про органи, що вимагають 

негайної уваги. Рукавичка збирає і передає всю інформацію на комп'ютер. 

Медичний робот AMIGO з'явився в 2010 році у Великобританії. Основна 
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спеціалізація робота – операції по лікуванню аритмії серця. Він допомагає 

вводити через артерію катетер до пошкоджених ділянок серцевого м'яза. Група 

голландських інженерів з Технологічного університету в Ейндховені у 2009 р. 

отримала дозвіл від Єврокомісії на роботу в напрямку об'єднання розрізнених 

роботів по всьому світу в одну єдину інформаційну мережу. Так з'явився проект 

RoboEarth, до якого увійшли дослідники з багатьох країн. Одним з найбільш 

великих учасників проекту став концерн Philips. Головна ідея проекту RoboEarth – 

створити універсальну систему управління з використанням інтернет-технологій і 

локальних комп'ютерних мереж, щоб зробити її значно доступнішою для 

користувачів. 
 

Влітку 2012 року фірма Philips представила системуEchoNavigator, що 

використовує революційну технологію з інтервенційної візуалізації, а саме 

об'єднує рентген і ехокардіографію, дозволяючи в режимі реального часу 

поєднати показання медичних приладів із зображенням. Кардіохірурги отримали 

більш інтерактивний і інтуїтивно зрозумілий спосіб проведення малоінвазивних 

процедур при лікуванні структурних захворювань серця. Революційне рішення 

дозволяє проводити лікування ішемічної хвороби серця при мінімальному 

інвазивному втручанні. Philips також представив першу ангіографічну систему з 

унікальною технологією Clarity IQ (AlluraClarity). Ця система пропонує найвищу 
 

в галузі якість зображення при коронарографії при променевому навантаженні 

зменшеному в декілька разів. Ці технології здатні не тільки значно підвищити 

ефективність діагностики, але і знизити ризик ускладнень через радіаційне 

опромінення у пацієнтів і медичного персоналу. Таким чином, інформаційні 

технології найближчим часом змінять систему кардіологічної допомоги на всіх 

етапах догляду за пацієнтами. 
 

В новому тисячолітті виник ряд областей, що відкрили нові можливості 

застосування новітніх інформаційних технологій. До них відносяться: 
 

нанотехнології, біомедичні дослідження в поєднанні з математичним і 

комп'ютерним моделюванням, багатофакторні енергетичні впливи в 

діагностичних і терапевтичних цілях на системи, органи і тканини організму, 
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мікроаналіз біологічних рідин і тканин, створення штучних органів і тканин, в т.ч. 

гібридних. Новим методом у медицині, який поки знаходиться на ранніх етапах 

розвитку є 3D - біопринтинг, або тривимірний друк живих тканин. Вчені з 

американського Інституту регенеративної медицини в 2012 році створили 

гібридний 3D-принтер, який в змозі виробляти життєздатні хрящові імплантанти 

для пацієнтів, що їх потребують. В основі цієї технології лежить пошарове 

осадження живих клітин з гідрогелю, який відіграє роль чорнила в струменевих 

принтерах. Проблему міцності надрукованих конструкцій вирішили шляхом 

поєднання для побудови каркасу тканини живих клітин і синтетичного полімеру. 

За допомогою цієї комбінації була отримана життєздатна хрящова тканина, яка 

володіє більш високою механічною міцністю, ніж натуральні матеріали в чистому 

вигляді. При цьому клітини, осаджені з традиційного гідрогелю, створюють 

сприятливе середовище для розростання імплантованої тканини в організмі 

пацієнта. Після перебування імплантатів в організмі миші на протязі восьми 

тижнів утворювалася нова хрящова тканина, причому її структура і властивості 

нічим не відрізнялися від звичайного еластичного хряща.Вчені сподіваються, що 

застосування технології біопринтингу буде виробляти прості структури тканин 

людини для токсикологічних випробувань. Це дозволить медичним дослідникам 

тестувати ліки на моделях печінки та інших органів, тим самим знижуючи 

потребу у випробуваннях на тваринах. 
 

Розроблені медичні інформаційні системи можна розділити за наступними 

критеріями: 
 

Медичні системи, які включають в себе програми, вирішуючи вузькі 

завдання лікарів-спеціалістів, таких як рентгенолог, УЗД і т.д. Медичні системи 

організації діловодства лікарів та обробки медичної статистики. Лікарняні 

інформаційні системи. Система збору та обробки інформації в сучасних медичних 

центрах повинна виконувати так багато різноманітних функцій, що їх не можна 

навіть описати, а вже тим більше автоматизувати в скільки-небудь короткі 

терміни. Життєвий цикл автоматизованої інформаційної системи складається з 

п'яти основних стадій: Розробки системи або придбання готової 
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системи;Впровадження системи;Супроводження програмного забезпечення; 

Експлуатації системи;Демонтажу системи. 
 

При використанні комп'ютера в лабораторних медичних дослідженнях в 

програму закладають певний алгоритм діагностики. Створюється база 

захворювань, де кожному захворюванню відповідають певні симптоми чи 

синдроми. У процесі тестування, використовуючи алгоритм, людині задаються 

питання. На підставі її відповідей підбираються симптоми (синдроми), 

максимально відповідної групи захворювань. Наприкінці тесту видається ця група 

захворювань з позначенням у відсотках - наскільки це захворювання ймовірно у 

даного тестування. Чим вище відсотки, тим вища ймовірність цього 

захворювання. Робляться також спроби створити таку систему (алгоритм), яка б 

видавала не кілька, а один діагноз. Але все це поки що на стадії розробки і 

тестування. Взагалі, на сьогоднішній день у світі створено понад 200 

комп'ютерних експертних систем. 
 

Програмне забезпечення (ПЗ) для цифрових флюорографічних установок, 

розроблене в НПЦ медичної радіології, містить три основні компоненти: модуль 

управління комплексом, модуль реєстрації та обробки рентгенівських зображень, 

що включає блок створення формалізованого протоколу, і модуль зберігання 

інформації, що містить блок передачі інформації на відстань. Подібна структура 

ПЗ дозволяє з його допомогою одержувати зображення, обробляти його, зберігати 

на різних носіях і роздруковувати тверді копії. Особливістю даного програмного 

продукту є те, що він максимально повно відповідає вимогам рішення задачі 

профілактичних досліджень легенів у населення. Наявність блоку програми для 

заповнення та зберігання протоколу дослідження у вигляді стандартизованої 

форми створює можливість автоматизації аналізу даних з видачею діагностичних 

рекомендацій, а також автоматизованого розрахунку різних статистичних 

показників, що дуже важливо з урахуванням значного зростання числа легеневих 

захворювань в різних регіонах країни. У програмному забезпеченні передбачена 

можливість передачі знімків і протоколів при використанні сучасних систем 

зв'язку (в тому числі і INTERNET) з метою консультацій діагностично складних 
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випадків у спеціалізованих установах. На підставі даного досвіду вдалося 

сформулювати основні вимоги до організації та апаратно-програмного 

забезпечення цифрової флюорографічної служби, що знайшли відображення у 

проекті. Методичних вказівок по організації масових обстежень грудної клітини 

за допомогою цифрової рентгенівської установки. Розроблене математичне 

забезпечення може бути використано не тільки при флюорографії, але придатне і 

для інших пульмонологічних додатків. 
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VARIETIES OF ANTERIOR DISK DISPLACEMENT IN 

TEMPOROMANDIBULAR JOINTS AND THEIR CLINICAL 

CHARACTERISTICS 
 
 

Actuality. Internal disorders (ID) of temporomandibular joints (TMJ) are 

represented by different variants of disk displacement and constitute about 52% of 

articular temporomandibular disorders (TMD) [1]. Among the individuals with internal 

disorders the number of females is 83,6%, males -16,4%, the ratio between the number 

of women and men is 5,1:1,0 [2]. The features of age distribution of female patients 

with internal disorders of temporomandibular joints show that 67.1% of female patients 

with ID are at the age range from 15 to 34 years [3]. Proportion distribution of females’ 

primary visits with internal disorders of temporomandibular joints according to the 

seasonality of the year revealed two maxima which occur in spring and autumn year 

periods [4]. Anterior disk displacements (ADD) are most common among ID. They are 

characterized by normal value of mouth opening or blocking of mouth opening. 

However, in some number of people with ADD and normal value of mouth opening 

there is no reduction of topographic anatomical relations between articular head, disk 

and eminence during mouth opening as showed by results of ultrasonography or 

magnetic resonance imaging of TMJ. 
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Goal. To improve the quality of diagnosis and treatment prognosis of 

temporomandibular joint’s internal disorders by determining and characterizing of 

varieties of anterior disk displacement. 
 

Material and Methods. A group of study consisted of 140 females in age from 

14 till 64 years old which have visited the Department of Orthopedic Dentistry of 

Danylo Halytsky Lviv National Medical University in period 2015 to 2017 and 

diagnosis Anterior Disk Displacement of TMJ with or without blocking was 

determined. The diagnosis of internal disorder was based on the results of clinical dental 

examination and additional radiological examination methods (ultrasonography, 

computer tomography imaging, magnetic resonance imaging) [5]. 
 

Results. Symptoms of internal disorders of temporomandibular joints were 

analyzed and the frequency of their revealing was determined due to the results of 

patients’ examination. 
 

Internal disorders were more frequently characterized by different sounds in TMJ 

(crunching, clicking in 69,4% individuals with ID), trajectory and amplitude disturbance 

of mouth opening (42,9%), than by arthralgia (34,7%). Even if a pain was present, it 

mostly had a local (82,4% in pain sufferers) than irradiating character (17,7%). From 

anamnesis, it was ascertain that the pain, generally, occurred after the arisen sounds in 

the joint. 
 

In general anterior disk displacement without blocking of mouth opening (72,1% 

among the patients with ID) was characterized by the normal amplitude of mouth 

opening, deviation of mandible (towards the affected side) and joint sound (crunching, 

clicking – at a moment of interrelation normalization of head of the mandible and disc) 

when the patient was opening mouth. The clicking when the patient was moving 

mandible, served as the main symptom of disc displacement with reduction (in 88,6% 

patients with reduction). 
 

Anterior disc displacement with blocking of mouth opening (27,9% cases) was 

characterized by amplitude disturbance of mouth opening (restriction), mandible 

deflection (towards the affected area). Detection of crunching or clicking in TMJ during 

mouth opening in patient's anamnesis was the most important aspect in diagnosing of 
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disc displacement with blocking (in 86,7% patients with blocking of mouth opening), 

when on the examination the clicking sound is absent. The amplitude of mouth opening 

in patients was reduced. 
 

The effort of patients with ID to open their mouth was accompanied by pain or 

discomfort in the area of affected TMJ in 44,9% cases. TMJ internal disorders were 

often accompanied by muscular disorders (in 53,1% patients with ID). Also it was 

revealed: the combination of ID with TMJ dislocation, arthritis and arthrosis [6]. 
 

According to the results of ultrasonography and magnetic resonance imaging of 
 

TMJ following variants of anterior disks displacement were determined: 
 

1) with reduction; 
 

2) with transit reduction; 
 

3) without reduction in a fixed disk position (without blocking of mouth 

opening); 
 

4) without reduction (without blocking); 
 

5) without reduction (with blocking of mouth opening). 
 

Anterior disk displacement with reduction was characterized by normal amplitude 

of mouth opening, deviation of the mandible to the affected side, crunching or clicking 

during mouth opening and closing. 
 

Anterior disk displacement with transit reduction (combination of TMJ ADD and 

TMJ dislocation) was characterized by abnormal amplitude of mouth opening 

(increased), deviation of the mandible to the affected side, crunching during mouth 

opening and closing. 
 

Anterior disk displacement without reduction in fixed disk position (articular disk 

is sticked to the posterior slope of articular eminence) was characterized by normal 

amplitude of mouth opening, deviation of the mandible to the affected side, crunching 

during mouth opening and closing. 
 

Anterior disk displacement without reduction and without blocking (when 

posterior disk ligaments are over-stretched) was characterized by normal amplitude of 

mouth opening, slight mandible deflection to the affected side at the end of mouth 

opening, there isn’t articular noise. 
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Anterior disk displacement without reduction and with blocking of mouth 

opening (when displaced forward articular disk blocks the articular head movement) 

was characterized by limited mouth opening (till 35 mm), significant mandible 

deflection to the affected side, there isn’t articular noise. 
 

Consequently, clinical descriptions for each variant of anterior disks displacement 

were given. It was revealed that clinical characteristics substantially differ from each 

other except the first and third variants of ADD. 
 

Conclusions. The similarity of the clinical characteristics of several variants of 

anterior disks displacement indicates on necessity of ultrasonography as primary link of 

radiological examination of the temporomandibular joints for diagnosis determination 

and treatment prognosis. 
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EXPERIENCE OF SYSTEMIC TREATMENT OF PATIENTS 
 

WITH TOOTH HYPERSENSITIVITY 
 

 

In the modern context, most European countries face a noticeable tendency of 

increased prevalence in non-carious lesions of hard dental tissues. It is fully related to 

the hypersensitivity of teeth (HT), which can exist as an independent disease, as well as 

to accompany other non-carious lesions and periodontal diseases [1, 3]. In recent years, 

new medications have been introduced in the dental market for treating HT, having 

different chemical composition and mechanism of action. However, their effective use 

is sometimes impeded due to the fact that functional and structural changes in the 

tissues of the tooth and periodontium occur against the background of disrupted general 

metabolic processes. Therefore, it is quite obvious that a significant increase in the 

effectiveness of treating patients with HT can be achieved through a comprehensive 

approach to eliminating its manifestations [2, 4, 5]. 
 

Significant interest is the work in which the relationship between disorders of 

calcium-phosphorous homeostasis at the level of an organism and the development of 

HT is established. As is known, the constant content of calcium in serum plays an 

extremely important role in providing vital processes of vital activity of the organism, 

such as enzymatic reactions, the functioning of mitochondria and cell membranes, 

intercellular communication, neural transmission, muscle contraction, blood clotting, 

etc. Given that 99% of the calcium of the entire human body is found in bone tissues 
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and solid tissues of teeth, they act as a reserve bank of this trace element in the event of 

a calcium deficiency in the serum. It is clear that the violation of calcium-phosphorus 

metabolism due to neuroendocrine and immune disorders, diseases of the digestive 

system, blood, kidneys, etc. can not adversely affect the processes of mineralization of 

solid teeth. 
 

In our opinion, normalization of phosphorous-calcium metabolism in the body 

and the restoration of the processes of mineralization of enamel and dentin in the tissues 

of teeth should play a significant role in treating HT. Restoration of the processes of 

mineralization of enamel and dentine is carried out very slowly, therefore it is necessary 

to combine general and local therapy. Endogenous methods of treatment do not allow to 

get a quick result, but deeper influence on the processes of mineral metabolism in the 

body, preserving the achieved effect for a long time. 
 

The aim of the research is to optimize the treatment of patients with 

hypersensitivity of teeth by joint using of the modern desensitizer ―Gluftored‖ and 

―Calcium-D3 NicoMed‖ for the correction of calcium-phosphorus metabolism. 
 

Materials and methods. Our study was based on the results of examination and 

treatment of 68 patients with HT. In the examination of patients, the uniform integrated 

program aimed at finding out the local causes and identifying systemic risk factors for 

the disease was applied, with a compulsory assessment of its mineralizing potential. 
 

To determine the clinical efficacy of the comprehensive therapy of calcium 

preparations, all patients were divided into two groups, relatively equal in number 

(group I comprised 33 patients, and group II – 35 patients). Topical treatment of 

patients of the 1st and 2nd groups was conducted by applying the ―Gluftored‖ 

preparation to the sensitive surfaces of teeth. Patients of the 1st group were 

recommended a balanced diet to correct calcium-phosphorus metabolism. In the 

comprehensive treatment of patients in the 2nd clinical group, ―Calcium-D3 NicoMed‖ 

was used. 
 

Research results. The assessment of the sensitivity of hard dental tissues allowed 

us to perform the following distribution of patients: in 14 patients (20.6%) HT of degree 

I was detected, in 31 (45.6%) – degree ІІ, in 23 (33.8%) – degree ІІІ. Thus, among 
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patients under study, subjects with a more pronounced intensity of pain were prevalent. 

Analysis of the parameters of saliva microcrystallization before treatment allowed us to 

reveal its significant decrease, as well as to establish the relationship between the 

magnitude of its mineralizing potential and the severity of clinical manifestations in HT. 

Hence, if in HT of degree I the average index of mineralizing potential of saliva was 2.8 

± 0.4 points, at the second stage – 2.1 ± 0.7 points, then in patients with HT of degree 
 

ІІІ its value decreased to 1.4 ± 0.3 points. 
 

Subsequent examinations, during which the regression dynamics of the signs of 

this pathological condition was detected in patients with HT under the influence of 

therapy, it was found that this process was more effective in group II. Thus, in the 2nd 

clinical group, 2 weeks after initiation of treatment, although all patients reported a 

decrease in pain intensity and a number of stimulants that caused them, but only in 6 

patients (85.7%) with HT of grade I, 9 (60% ) – with HT of grade II and 6 (54.5%) – 

with HT of grade III – complaints were completely absent. The tests conducted after 3 

months found that the results of treatment of 24 patients (72.7%) were stable. In 9 

patients (27.3%), there was a recurrence or increase in the symptoms of the disease, in 

connection with which they were asked to undergo a re-treatment procedure of teeth 

with desensitizers. In 12 months, only 19 patients (57.6%) did not require re-treatment. 

Indicators of mineralization potential of saliva in patients of group I have not undergone 

significant positive changes. 
 

In the 2nd clinical group, already in 2 weeks after the initiation of treatment, 

positive dynamics was observed in all patients of this group. Thus, complete elimination 

of pain sensations was recorded in 7 patients (100%) with HT of degree I, 14 (87.5%) – 

with HT of degree II and 8 (66.7%) – with HT of degree III. In 2 patients (12.5%) with 

HT of degree II and 3 patients (25%) with HT of degree III, a decrease in the intensity 

of HT to the values corresponding to HT of degree I was observed. One patient (8.3%) 

with HT of degree III, diagnosed before treatment, this index has changed to degree II. 

Long-term results of therapy in patients of group II indicated that in all cases the 

achieved therapeutic effect remained stable, relapse of the disease was not observed. 

There was also an improvement in the mineralization properties of saliva in all patients 
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of group ІІ. Thus, in patients with HT of degree I, the index of mineralization potential 

in 1 month after initiation of treatment on average increased to 3.53 ± 0.6 points, in 

persons with HT of degree II was 3.15 ± 0.5 points, degree III – 3.02 ± 0.6 points. The 

research, conducted after 1 year, has established further improvement of these 

indicators. In patients with HT of degree I, this indicator was 3.85 ± 0.7 points, in 

patients with HT of degree II – 3.64 ± 0.4 points, in patients with HT of degree III – 

3.61 ± 0.3 points. 
 

Thus, the use of the proposed treatment regimens with application of ―Calcium-

D3 NicoMed‖ allowed us not only to achieve a noticeable therapeutic effect in relation 

to the clinical manifestations of HT, but also had a positive effect on the parameters of 

microcrystallization of saliva, which indirectly indicates the normalization of 

phosphorous-calcium metabolism in the body of patients. The effectiveness of the 

proposed therapeutic regimens, confirmed by clinical and laboratory studies, allows 

them to be recommended for widespread introduction into dental practice to improve 

the quality of treatment for patients with HT. 
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КЛІНІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ФІТОГЕЛЮ ПЛОДІВ ПЕРЦЮ СТРУЧКОВОГО ПРИ ЛІКУВАННІ 

ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ М’ЯКИХ ТКАНИН ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ 
 

ДІЛЯНКИ. 
 
 

 

Місцеве знечулення тканин щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД) в умовах 

запалення є актуальною проблемою і сьогодні, незважаючи на широкий вибір 

методів і засобів місцевої анестезії. Для клінічного застосування нами 

розроблений фітогель з протизапальною та знечулюючою дією на основі плодів 

перцю стручкового. Терапевтичні властивості зумовлені наявністю в його складі 

основної діючої речовини – алкалоїду капсаїцину та інших біологічно активних 

сполук (вітамінів, флавоноїдів, мінеральних речовин), які впливають на основні 

патогенетичні ланки запалення. Капсаїцин має виражену знечулюючу та 

кератопластичну дію, нормалізує мікроциркуляцію в тканинах [2,3,4,5]. 
 

З метою клінічного вивчення знечулюючої дії фітогелю було обстежено 129 

пацієнтів із запальними процесами м’яких тканин ЩЛД, яких поділили на дві 

дослідні групи №1 і №2. Хірургічне лікування проводили в умовах місцевого 

ін’єкційного знечулення, яке було потенційоване в дослідній групі №1 фітогелем 

плодів перцю стручкового, в групі №2 препаратом порівняння послужив засіб 

природного походження 3% мазь прополісу, які застосовували аплікаційно 

внутрішньоротово або зовнішньоротово в місці ін’єкції при проведенні 

діагностичної пункції або по лінії розрізу. 

Для додаткового обстеження пацієнтів з метою вивчення анестезуючої 

активності використовували алгометрію при допомозі розробленого нами 

пристрою – алгометра та суб’єктивне тестування за VAS-шкалою [1]. 
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У всіх пацієнтів перед проведенням аплікаційного знечулення було 

визначено вихідний рівень больової чутливості в ділянці, що підлягала 

знечуленню. Крім цього, фіксували початок анестезії та її тривалість. 
 

Як показали результати алгометрії, вихідний рівень больової чутливості у 

дослідних групах істотно не відрізнявся. У групі №1 анестезія наступила від 

другої хвилини з піком на п’ятій (8,04±0,10) та була достатньою для проведення 

запланованих маніпуляцій. 
 

Для порівняння, при застосуванні 3% мазі прополісу максимальна 

анестезуюча активність була нижчою (5,72±0,14). Тривалість анестезії при 

застосуванні фітогелю становила 44 хвилини, що на 15 хвилин довше, ніж у 

дослідній групі №2. 
 

При суб’єктивній оцінці чутливості за допомогою VAS-шкали встановлено, 

що фітогель викликав швидший початок анестезії, ніж 3% мазь прополісу. 

Підвищення інтенсивності болю, що спостерігали між третьою і п’ятою 

хвилинами, пов’язане з проведенням запланованих маніпуляцій. При цьому хворі 

дослідної групи №1 вказували лише на слабкий біль (від 2,72±0,10 до 2,32±0,09 

балів) під час виконання маніпуляції, що дозволило завершити її без додаткового 

знечулення, та мінімальний біль (від 2,05±0,10 до 0,52±0,08 балів) у 

післяманіпуляційному періоді. У групі №2 під час виконання маніпуляцій (на 3-10 

хвилині) пацієнти відзначали помірний біль, а у 12,5% хворих на третій хвилині 

біль розцінювали як „майже терпимий‖ (5 балів), і для завершення маніпуляції 

була необхідність у проведенні додаткового знечулення. У післяманіпуляційному 

періоді інтенсивність болю зменшувалась, проте була достовірно вищою (р<0,05) 

ніж у дослідній груп №1. Дані тестування за VAS-шкалою відповідають 

показникам алгометрії. 

 

Порівняльна оцінка знечулювальної дії фітогелю та 3% мазі прополісу при 

тестуванні за VAS-шкалою та алгометрією вказала на виражену знечулюючу дію 

препарату перцю стручкового в умовах запалення. Максимальна анестезуюча 
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активність при потенціюванні ін’єкційного знечулення фітогелем була в 1,5 рази 

вищою та тривалішою ніж при використанні 3% мазі прополісу. 
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Introduction. Despite the considerable successes of modern biochemistry and 

medicine in revealing the basic patterns of various pathogenic mechanisms, introduction 



of new methods of diagnosis and treatment, cardiovascular diseases (CVD) continue to 

be one of the main causes of disability and mortality in most countries of the world. In 

particular, atherosclerosis and associated CVD, especially coronary heart disease CHD, 

are also a leading cause of sudden death on a global scale. According to the European 

Society of Cardiology, more than 4 million Europeans die every year from 

cardiovascular diseases. At the same time, mortality from cardiovascular disease is 

almost 10 times higher in Eastern European countries than in Western European 

countries [1,3,4].  

According to literary data and the European Society of Cardiology and the 

European Society for the Control of Atherosclerosis researches, age is one of the most 

powerful triggers for the risk of cardiovascular disease, which can be considered as 

exposure time to other risk factors. However, age-related mechanisms for the onset and 

progression of CVD and atherosclerosis remain unclear. Moreover, in recent years there 

has been an increase in the risk of development and manifestation of CVD in young 

age, which may indicate a lack of control of various risk factors and prevention 

measures in this age category [1]. And precisely because of this, the study of age 

peculiarities of inflammatory biomarkers and N-terminal fragment of the brain 

natriuretic peptide precursor protein іndexes changes in atherosclerotic heart disease has 

become the goal of scientific work. 

Objective. The study was devoted to the research of age-related changes in 

biochemical markers of inflammation and cardiovascular risk status in the serum of 

patients with unstable angina.  

Material and methods. The study included 68 patients with unstable angina, 

which were divided into 2 groups depending on age: the first group – 34 patients aged 

39-60 years (Mean – 51.6), the second – 36 patients aged 61-74 (Mean – 67,5). The first 

and second control groups consisted of 30 practically healthy persons each in the range 

of 40-59 (Mean – 52.7) and 61-72 (Mean – 67.9) years, respectively, without signs of 

coronary heart disease, which were not at the dispensary observation about somatic 

pathology.  



In order to study levels of C-reactive protein, proinflammatory, anti-inflammatory 

cytokines and N-terminal fragment of the brain natriuretic peptide precursor protein 

(Nt-proBNP) blood serum was used. 

The concentration of C-reactive protein was determined by turbidimetric method 

using the CRPLX Roche Diagnostics reagents kit on the COBAS INTEGRA 400 plus 

automatic analyzer. The concentration of cytokines (IL-1β, IL-10, TNF-α) and Nt-

proBNP in serum was determined using the VECTOR-BEST reagent kits on the STAT 

analyzer FAX 303 plus. 

The results of the research were analyzed by mathematical method, performing 

statistical processing of the obtained data using the methods of mathematical statistics 

and the program STATISTICA 8.0 (Statsoft, USA). The following basic statistical 

indicators were defined: the arithmetic average (M) and the standart deviation (σ). All 

indicators were tested on the normality of distribution using the χ2 Pearson criterion. 

Taking into account the research conditions and the data distribution, the probable 

differences between the groups were assessed using a one-factor dispersion analysis and 

a Scheffe criterion. The difference between the arithmetic mean values was considered 

significant for the values of p <0.05. 

The features of the interconnections of biochemical parameters in different age 

groups were estimated by the method of discriminant analysis. 

Results and discussion. According to modern data, atherosclerotic lesions are 

based on inflammatory mechanisms that at the early stages cause the formation of an 

atherosclerotic plaque, and later lead to its changes and the formation of a blood clot 

[9,11].  

Under these conditions, the C-reactive protein, which is involved in mechanisms 

of complement activation, apoptosis, lipid accumulation, and formation of blood clots, 

plays one of the key roles [5,6,7]. Therefore, one of the tasks was to find out the level of 

this bio-marker in the serum of patients with unstable angina in age-related dynamics. 

The increase in CRP production by 7,0 times in the group 1 of patients was detected in 

relation to the indicator of practically healthy subjects (p <0.05). In group 2, the CRP 

level exceeded the control value by 3,3 times (p<0.05). Thus, with age there was a 



tendency to C-reactive protein reduction in patients with unstable angina, which may 

indicate a gradual decrease in inflammatory activity. 

Inflammation initiates the activation of cytokine network, resulting in imbalance 

between pro- and anti-inflammatory cytokines [2,6,11]. In patients with unstable angina 

of studied age groups significant increase in the levels of proinflammatory interleukin-

1β was observed. These changes were best expressed in a group 1 (increasing in 4.1 

(p<0.05) times compared to the control group).  

IL-10 suppresses the secretion of TNF-α and IL-1β and, by its biological 

characteristics, is the most potent anti-inflammatory cytokine. Studies have shown an 

increase in levels of IL-10 in two of the studied groups compared with practically 

healthy individuals. In group 1 and 2, the concentration of cytokine was twice higher (p 

<0.05) relative to the control groups.  

An increase in the level of proinflammatory cytokines in the blood may indicate 

the severity of the disease. TNF-α affects the endothelial function by activating NO 

synthase and increasing the tissue content of nitric oxide. This cytokine accelerates 

perineal thrombotic formation with the formation of complicated atherosclerotic 

plaques, indirectly increasing ischemia and myocardial necrosis [9,10,11]. The studies 

conducted showed a significant increase in TNF-α levels in the two study groups 

compared with practically healthy subjects. Thus, in patients with unstable angina group 

1 and 2, the concentration of this cytokine 4 times (p<0.05) was higher than the control 

values. 

Taking into account the role of natriuretic peptides in the prognosis of CHD and 

the pathogenesis of chronic heart failure, among which the most important role belongs 

to the cerebral natriuretic hormone, the N-terminal fragment of its predecessor is of 

great practical importance [8]. 

In the research, N-terminal fragment of the brain natriuretic peptide precursor 

protein in patients with unstable angina in the age dynamics was determined. It has been 

established that in group1 level of studied indicator was significantly higher than the 

value of the control group in 20% cases. In group 2, there were significant changes in 

33% of  patients with unstable angina.  



During the study of the concentration of the N-terminal fragment of the precursor 

protein of the brain sodiumuretic peptide, changes in the content of this biomarker in the 

serum of patients with unstable angina, depending on age, were detected. In groups 1 

and 2, the study value exceeded the values of control groups by 41% and 45% (p <0.05) 

respectively. 

A discriminant analysis of data forward stepwise showed that the distinction of 

groups is characterized by discriminatory functions that depend on the studied 

indicators.  

Conclusions. Research results demonstrated that the development of unstable 

angina is accompanied by changes in the levels of biochemical markers of inflammation 

and cardiovascular risk according to age. 

The highest C-reactive protein level was observed in patients of group 1. Thus, 

with age there was a tendency to C-reactive protein reduction in patients with unstable 

angina, which may indicate a gradual decrease in inflammatory activity.  

In patients with unstable angina of both groups significant increase in the levels 

of proinflammatory interleukin-1β and anti-inflammatory interleukin-10 compared to 

the control has been revealed. These changes were best expressed in a group 1.  

It has been found that atherosclerotic heart disease is accompanied by the tumor 

necrosis factor-α serum increase in patients with unstable angina of both age groups. 

However, there was no significant diffirence between the groups 1 and 2.  

It was revealed that Nt-proBNP can be a prognostic marker of atherosclerotic 

heart disease severity and cardiovascular complications, especially in patients of 

advanced age.  

Discriminant analysis of age groups for indicators of markers of inflammation 

and cardiovascular risk in serum of patients makes it possible to link the classification 

by age with the characteristics of the studied parameters. The most significant impact on 

the classification of patients has the following parameters: CPR, IL- 1β and Nt-proBNP. 

Research results complement the existing data on the biochemical mechanisms of 

atherosclerosis depending on age. Definition of indicators such as natriuretic peptides, 

acute phase proteins, pro- and anti-inflammatory cytokines can be used as additional 



diagnostic criteria for assessment of unstable angina course and prognosis of its 

development in different age groups.  
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